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Obesitas 
bij dieren

HANS HEYNEN EN HOND GUUS IN PARK 

BIRKHOVEN IN AMERSFOORT.

Hans deed mee aan het onderzoek ‘Dikke dieren, dikke 
baasjes’ van Rebecca Niese. Hij is aangekomen sinds hij 
een zittend beroep heeft. Daarom wilde hij samen met 
zijn hond Guus, die ook overgewicht heeft, afvallen. 

We kunnen er niet meer omheen. Nederland 

wordt steeds dikker. Veel mensen kampen met 

ernstig overgewicht. Een ontwikkeling die we 

helaas ook zien bij gehouden dieren.  

Er zijn veel overeenkomsten in het ontstaan van 

overgewicht bij de verschillende diersoorten.  

Zo is gebrek aan beweging een belangrijke 

oorzaak van overgewicht. Wat weten we van 

obesitas bij de koeien, paarden, honden en 

katten en waar liggen de uitdagingen? We 

maken een ronde langs dierenartsspecialisten 

binnen de Universiteit Utrecht en stellen ze alle 

drie dezelfde vragen. 

“Dit project is mij op het lijf 
geschreven. Ik heb een stok 

achter de deur nodig maar ik 
houd niet van sportscholen”

“ 
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Het European Equine Health & Nutriton Congress 
organiseert in februari een groot internationaal congres over 
de impact van voeding op de gezondheid van paarden. Meer 
informatie en inschrijving zie: www.equine-congress.com.

“Dikke honden hebben vaak ook dikke  
baasjes.” Ronald Jan Corbee, specialist 
klinische voeding voor gezelschapsdieren, 
neemt net afscheid van een  patiënt die op de 
Obesitaspoli is langs geweest. 

I S OBESITAS EEN GROOT PROBLEEM BIJ  

GEZELSCHAPSDIEREN?  

“Dat is zeker een groot probleem. Uit ons onderzoek blijkt dat ruim 
de helft van de honden en katten in Nederland te dik is. Dat is niet 
vreemd. Een huisdier is tenslotte lid van het gezin en ‘moet’ net zo 
meegenieten. We zien dan ook gezondheidsproblemen ontstaan die 
een relatie hebben met overgewicht. Eigenaren zijn zich daar nog 
niet voldoende van bewust.”

WAT VOOR ONDER ZOEK LOOP T ER MOMENTEEL NA AR 

OVERGEWICHT?

“We hebben net het onderzoek ‘Dikke dieren, dikke baasjes’ 
afgerond. Rebecca Niese is student Diergeneeskunde en volgt het 
masterprogramma One Health. Zij heeft gekeken of honden konden 
bijdragen om de eigenaar te laten afvallen. We hoopten te zien dat 
de groep waarbij zowel de hond als de eigenaar de instructie had 
kregen om gewicht te verliezen meer gewicht zou verliezen dan de 
groep waarbij alleen de eigenaar deze instructie had gekregen. We 
hebben geen significant verschil kunnen aantonen, de eigenaren uit 
beide groepen verloren gewicht. Allemaal vonden ze dat hun hond 
daarbij geholpen had. Belangrijkste conclusie was dat de deelnemers 
een concrete doelstelling hadden voor zichzelf en hun hond, wat 
maakte dat ze resultaat wilden behalen. Ze wilden allemaal afvallen 
en doordat ze daar zelf mee bezig waren, had de hond er ook baat 
bij. We hebben dit onderzoek kunnen financieren vanuit een Seed 
Grant dat het Future Food Programma heeft gekregen voor haar 
‘POWERconsortium’ - Pet and Owner on Healthy Weight, naar 
mijn idee een prachtige samenwerking tussen Diergeneeskunde, 
Geneeskunde en Sociale Wetenschappen.”

WAT WIL JE JOUW COLLEGA- DIERENARTSEN  

MEEGEVEN? 

“Een te dik dier laten afvallen, begint met het aanspreken van de 
eigenaar op zijn gedrag. Een ontzettend lastige opgave. Ik vind dat 
wij daar als dierenartsen een essentiële rol in spelen. Wij moeten ons 

veel meer interesseren in wat goede voeding is voor het dier. 
Dat is maatwerk en betekent simpel gezegd rekenen om zo een 
gebalanceerd dieet te kunnen voorschrijven. Maar ook het stel-
len van duidelijke concrete doelen geeft resultaat. Zoiets simpels 
als een stappensteller helpt daar bijvoorbeeld bij. Ik zie de vraag 
van eigenaren hiervoor toenemen.”

We spreken specialist Interne geneeskunde  
voor paarden Ellen Roelfsema in de  
Universiteitskliniek voor Paarden.

I S OBESITAS EEN GROOT PROBLEEM BIJ PA ARDEN?

“Ja, ook bij paarden zien we in toenemende mate steeds meer 
overgewicht optreden. Ik maak hierbij graag onderscheid tussen 
twee soorten patiënten in de kliniek. De paarden en pony’s die 
‘overgewicht’ hebben, dus die in onze termen teveel eten en/
of te weinig bewegen. En de paarden die ziekelijk overgewicht 
hebben, waarbij het metabolisme anders reageert op de voeding 
die ze krijgen dan je zou verwachten. Deze groep wordt  
zogezegd dik van de lucht.

WAT VOOR ONDER ZOEK LOOP T ER MOMENTEEL NA AR 

OVERGEWICHT?

“Er loopt veel onderzoek naar genetica, de rol van de darmflora 
en het hormoon insuline. Genetische aanleg alleen leidt niet  
automatisch tot een stofwisselingsziekte. Een complexe inter- 
actie tussen intrinsieke (dus van binnenuit) en extrinsieke  
factoren (zoals dieet en omgeving) bepaalt of een dier ziek 
wordt. Een hoofdrolspeler hierin is het maagdarmkanaal. 
Tijdens het eten maakt het maagdarmkanaal boodschappers 
aan. Deze boodschappers informeren bepaalde organen en de 
hersenen over de voedingswaarde. Vervolgens worden er  
signalen gestuurd om het energieverbruik en de opslag te 
reguleren. Verstoringen op darmniveau werken door in het 
hele systeem. De insulinerespons na voedselinname krijgt veel 
aandacht in het onderzoek. Dat komt bijvoorbeeld, omdat het 
ontwikkelen van hormonale hoefbevangenheid bij een paard 
sterk afhankelijk lijkt van de insulinespiegel in het bloed.”

WAT WIL JE JOUW COLLEGA- DIERENARTSEN MEEGEVEN? 

“We kunnen als dierenartsen nog veel winst behalen door risico-
groepen op tijd te testen en eigenaren te motiveren en begeleiden 
bij het laten afvallen van hun paard. Mede hierom is het voor ons als 
dierenartsen essentieel meer kennis te vergaren over de verschillen 
in genetische aanleg en de combinatie met specifieke omgevings-
factoren die samen de (overmatige) conditie van het paard bepalen. 
Het in kaart brengen van de risicofactoren maakt dat er preventieve 
maatregelen genomen kunnen worden op maat gemaakt voor het 
individuele dier, zodat ook op de langere termijn de gezondheid 
gewaarborgd kan worden.”  

Aan het woord is Hilde Aardema, specialist 
Voortplanting bij rundvee. We spreken haar 
via een Skype-verbinding terwijl, ze in  
Brazilië bij het International Ruminant  
Reproduction Congres is.

I S OBESITAS EEN GROOT PROBLEEM BIJ KOEIEN?

“We weten dat overgewicht de vruchtbaarheid van een koe negatief 
beïnvloedt. De lichaamsconditie van een koe tijdens de droogstand, 
de voorbereidende rustperiode voor afkalven, is een belangrijke 
graadmeter voor de periode na het afkalven. Tijdens deze twee 
maanden is het belangrijk om de koe goed voor te bereiden op de 
volgende lactatie (periode van melk geven). Dit doe je onder meer 
door een optimaal droogstandsrantsoen te geven. De koe moet goed 
gevoed worden, maar niet vervetten. We zien dat koeien die in een 
te hoge conditie, dus te dik en te vet uit de droogstandsperiode 
komen, moeite hebben met de opstart van de nieuwe lactatie.
De eerste twee weken na het afkalven verliest de melkgevende koe 
meer energie via de melk dan dat ze op dat moment kan opnemen 
via voeding. Om deze periode met genoeg energie door te komen, 
mobiliseert de koe lichaamsvet. Daardoor neemt het gehalte vrije 
vetzuren toe. Deze vrije vetzuren fungeren op dat moment als 

alternatieve energiebron. Het is daarom belangrijk dat een 
koe direct na het afkalven goed eet om aan voldoende energie 
te komen. Koeien in een goede lichaamsconditie slagen hier 
beter in. Daarnaast is het zo dat een vlotte energie-opname 
de gevolgen beperkt van de negatieve energiebalans. Dit komt 
de conditie van de koe ten goede. Bij te dikke koeien gaat die 
energie-opname via de voeding slechter, waardoor ze slechter 
opstarten in de lactatie. In het algemeen is het ook lastiger om 
deze koeien drachtig te krijgen.” 

WAT VOOR ONDER ZOEK LOOP T ER MOMENTEEL NA AR 

OVERGEWICHT? 

“Het blijkt dat een hoge concentratie van vrije vetzuren 
(NEFAs), die tijdens metabole stresscondities in mens en dier 
worden gemobiliseerd vanuit vetweefsel, een nadelig effect 
kunnen hebben op de ontwikkeling van zowel eicel als embryo. 
De balans tussen verzadigde en onverzadigde vetzuren blijkt 
cruciaal voor de kwaliteit van de eicel. Interessant is dat we 
daarnaast in 2017 hebben aangetoond dat de cumuluscellen, 
die als een beschermlaag om de eicel heen liggen, erin slagen 
om de potentieel gevaarlijke verzadigde vetzuren om te zetten 
in onverzadigde vetzuren, om ze vervolgens veilig op te slaan 
in vetdruppeltjes. Door dit beschermingsmechanisme van de 
cumuluscellen wordt de eicel voor een groot deel beschermd. 
We zagen dat de kans op een embryo niet verkleind was tijdens 
blootstelling van een eicel aan deze potentieel gevaarlijke ver-
zadigde vetzuren. Hoe het embryo omgaat met hoge concen-
traties NEFAs, is dus niet goed bekend en dat is iets waar we nu 
aan werken binnen ons onderzoek.” 

WAT WIL JE JOUW COLLEGA- DIERENARTSEN  

MEEGEVEN? 

“Het is een open deur, maar het belangrijkste blijft voorkomen 
dat koeien vervetten en zorgen dat koeien voldoende smakelijke 
energierijke voeding kunnen opnemen direct na het afkalven. 
Het rantsoen optimaal afstemmen op de behoeftes van de  
individuele koe is hierbij belangrijk. Het is noodzakelijk om  
als dierenarts advies te geven aan de veehouder over de  
transitieperiode, van droogstand naar lactatie, en om te blijven 
benadrukken hoe belangrijk deze periode is voor de koe.” 

TEKST: MARIEKE VELDMAN | BEELD: BAS NIEMANS
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