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Die vervelende huidpatiënten

o Meest voorkomende reden voor consult in KHD praktijk
o Letsels zijn zichtbaar
o Ook de eigenaar heeft last van de syptomen (krabben, geur, 

haarverlies,…)
o Chronische ziekten – recidieven
o Weinig spectaculaire of technische ingrepen mogelijk
o Behandeling duurt lang – dure behandelingen
o Beperkt therapeutisch arsenaal



Die frustrerende huidpatiënten

o Frustratie bij eigenaar → frustratie bij dierenarts
o Te minimaliseren door:

o Correcte diagnose
o Kennis van alle mogelijke therapieën
o Goede klantencommunicatie

o Verwijzen voor 2° opinie



Problemen eigenaar

o Te hoge verwachting over resultaat
o Onderschatting diagnostisch traject
o Onderschatting moeite en kosten
o Onvoldoende follow-up
o Moeilijk uit te leggen pathogenese / etiologie



Benadering huidpatiënt

o Patroonherkenning
o Probleem georiënteerd



Diagnostische problemen

o Huid: beperkt aantal mogelijke reactiepatronen → 
verschillende dermatosen hebben hetzelfde uitzicht.

o Biopsiename gemakkelijk, maar zelden diagnostisch. Hoe 
frequenter de dermatose, hoe minder interessant het biopt.

o Verschillende dermatosen kunnen samen voorkomen → complex 
beeld.



Eenvoud en structuur

o Groepeer dermatosen volgens:
o Frequentie van voorkomen
o Volgorde van onderzoek

o Verdeel patiënten in twee groepen:
o Jong
o Volwassen 



Jonge honden

primair en frequent:
Ectoparasieten
Dermatofyt
Impetigo
Intertrigo

secundair en zeldzaam
Pyodermie
Malassezia 

primaire dermatosen 
Allergie
Endocrien 

zeldzame primaire dermatosen

1

2

3



Volwassen honden

primair maar zeldzaam
Parasieten
Intertrigo
Dermatofyt 

secundair en frequent 
Pyodermie
Malassezia 

na uitsluiting of behandeling groep 1
Jeuk: allergie
Geen jeuk: endocrien

zeldzame primaire dermatosen

1

2

3



Workflow huidpatiënt

anamnese onderzoek
Differentiaal 
diagnosen

Bijkomende
tests

+

+

Behandeling 
& opvolging

jong volwassen

Groep 1: primaire en 
secundaire dermatosen

Groep 2: frequente 
primaire d.

Groep 3: zeldzame 
primaire d.

jong volwassen

Groep 1: primaire en 
secundaire dermatosen

jong volwassen

Groep 2: frequente 
primaire d.

Groep 1: primaire en 
secundaire dermatosen

jong volwassen

Groep 3: zeldzame 
primaire d.

Groep 2: frequente 
primaire d.

Groep 1: primaire en 
secundaire dermatosen

jong volwassen



Anamnese 

o Levenswijze dier
o Verloop ziekte
o Andere problemen

Vragenlijst in te vullen op voorhand
Open – gesloten vragen, niet onderbreken, 
heroverlopen antwoorden



Ras 

o Atopie
o Vlooienallergie 
o Sebumklieradenitis
o Syringomyelie
o Primaire malassezia dermatitis



Levensstijl 

o Grotendeels binnen of buiten
o Contact met andere dieren
o Waar wandelen / jagen



Recente gebeurtenissen

o Verblijf in pension / ander gezin
o Vlooieninfestatie
o Toilettage
o Buitenlandanamnese  



Dieet 

o Deficiënties: zeldzaam
o Eliminatiedieet 



Wanneer is het probleem begonnen?

o Jonge leeftijd (<1j)
o Parasieten
o Schimmels 

o Volwassen
o Allergie (1-3j)
o Endocrinopathie
o Neoplasie 



Hoe is het begonnen? De teletijdsmachine

o Welke letsels waren er eerst?
o Waar? (distributie)
o Was de jeuk er vóór de letsels of erna?

Klassiek scenario:

Aangeboden voor jeuk en kleurverandering aan poten, 
maar heeft een voorgeschiedenis van oorontstekingen en 
pyodermie



Hoe was de evolutie?

o Uitbreiding: waar en hoe snel?
o Seizoensgebonden?
o Spontane regressie?



Continu probleem of intermitterend?

o Intermitterende problemen:
o Allergie
o Parasitair (neothrombicula)
o Omgevingsfactoren (vb onderhoudsproducten voor gazon)
o Behandelingen 
o Loopsheid (demodex)



Vorige behandelingen

Nuttige diagnostische informatie:
o Welke medicatie?
o Welke dosis?
o Hoelang?
o Effect? Snel/traag, tijdelijk/blijvend …

Klassiek scenario:

Cortico’s of oclacitinib gehad en verbeterd

Welke dosis nodig? Zijn alle symptomen verdwenen? 



Andere problemen? Specifieke vragen stellen!

o Gewichtsverandering?
o Verandering in activiteit?
o Drinkgedrag?
o Maagdarmsymptomen?
o Niezen? Epifora? 

Systemische symptomen bij:
endocrinopathie
diepe pyodermie
immuungemedieerde ziekten (incl. allergie)
neoplasie (soms)
systemische infecties



Enkele opmerkingen over jeuk:

o Verschillende uitingsvormen
o Krabben
o Bijten/knabbelen
o Likken
o Wrijven
o Schuren langs muur, haag, …
o Rollen
o Sleetje rijden 
o “rolling skin syndrome” bij kat



Opmerkingen over jeuk:

o Distributie → specifieke vragen!
o Poten: 

o Vóór- en achteraan?
o Palmair/plantair of dorsaal?
o Ook hoger op poot of enkel tenen?

o Snuit
o Oren: krabben, schudden
o Vuile oren en/of geur
o Ventraal: axillair / lies
o Dorsaal: rollen
o Perineaal: staartbasis, sleetje rijden



Opmerkingen over jeuk:

o “jeukscore”: zéér subjectief!
o Licht / matig / erg
o Cijfer (0-10) of grafisch 
o Klassen met beschrijvingen

Krabt dier tijdens consultatie?

Stopt het dier met eten of spelen om te krabben?



https://www.zoetis.be/nl/excellenceindermatology/
downloads.aspx



Klinisch onderzoek

o Volledig lichaam / systematisch
o Rechtstaand + liggend

o Soorten letsels + distributie
o Poten specifiek

o Dorsaal
o Interdigitaal
o Palmair/plantair
o Kussens (ook carpaal/tarsaal kussen)
o Nagels 

o Oren 
o Mucocutane overgangen
o Mucosae 

Licht

Vergroting

Scheren 



Documenteer bevindingen

o Beschrijving
o “lesion map”
o Foto’s

o Overzicht (distributie en uitgebreidheid)
o Detail (macrolens of speciale camera)



Beschrijving 

Papulair-pustulaire dermatose buikstreek / excoriaties en 
korsten liesplooien (li > re) / droge schilfering dorsaal, 
meest uitgesproken in dorsale nekstreek / hypertrofie 
staartklier met gelokaliseerde seborrhee / kleine 
gedepigmenteerde macula op neusfiltrum ventraal 
rechts.





Fotografische documentatie



Mogelijke bijkomende tests:

o Afkrabsels 
o Oppervlakkig
o Diep
o Haarplukjes

o Cytologie
o Tape stips / afdruk
o Dunnenaald

o Schilfermonster (stofmonster)
o Bloed/urine 

o Woodlamp + trichografie 
o Biopten 

o Histologie
o Bacteriologie 

o Voedseltest + provocatie
o “allergietest”
o Radiografie (extremiteiten)
o Coprologie 



Lokalisatie 

Luizen
Schimmels 

Demodex 

Bacteriën 

Vlooien
Cheyletiella

Gisten 
Bacteriën 

Sarcoptes



Oppervlakkige afkrabsels

o Enkel bovenste cellagen + oppervlakkig debris
o Opsporen oppervlakkig levende organismen:

o Sarcoptes
o Cheyletiella
o Dermatofyt
o Neotrombicula
o Demodex
o Pelodera 

o Weinig gevoelig, zeer specifiek (vals neg.↑, vals pos.↓)



Lokalisatie 

Demodex 

Bacteriën

Vlooien
Cheyletiella

Gisten 
Bacteriën

Sarcoptes



Techniek opp. afkrabsel

o Scalpelmesje nr. 10 of 20
o Curette
o Bevochtigen met olie of propyleenglycol
o Ofwel gelokaliseerde afkrabsels; vb dermatofyt of 

gelokaliseerde sarcoptes
o Ofwel grote oppervlakten; vb sarcoptes veralgemeend of 

cheyletiella







Tips opp. afkrabsel

o Bevochtig huid met propyleenglycol (wateroplosbaar)
o Maak afkrabsel op meest aangetaste huiddelen (korsten, kale 

plekken)
o Monster goed uitspreiden in druppel propyleenglycol
o Gebruik KOH enkel bij zeer sterk gepigmenteerde huid of dikke 

korsten
o Dekglaasje (grote maat: 32 x 24 mm)





Diep afkrabsel

o Scalpelmesje nr 15 of 10
o Curette 
o Bevochtigen met propyleenglycol (of olie)
o Verschillende kleine plekken afkrabben tot capillaire 

bloeding
o Enkel nuttig voor demodex (of pelodera)



Lokalisatie 

Demodex 

Bacteriën 

Vlooien
Cheyletiella

Gisten 
Bacteriën 

Sarcoptes



Tips diep afkrabsel

o Neem huidplooi tussen duim en wijsvinger + knijpen
o Maak minstens 5 afkrabsels, maar meer is beter
o Niet op ontstoken plekken krabben, beter aan de rand of 

zelfs op normale huiddelen







Haarplukjes 

o Specifieke test om demodexmijten op te 
sporen op moeilijk af te krabben plaatsen 
(rond ogen, tussenteen, …)

o Pluk haren en bekijk wortels onder microscoop



Lokalisatie 

Demodex 

Bacteriën 

Vlooien
Cheyletiella

Gisten 
Bacteriën 

Sarcoptes



Tape strip voor demodicose







Schilfermonster 

o Los oppervlakkig debris
o Cheyletiella
o Vlooienuitwerpselen
o Luizen
o Haren met parasieteneieren

o Luizen
o Cheyletiella 



Techniek schilfermonster

o Dier op tafel boven blad papier
o Goed uitborstelen (vingers, kam)
o Papier plooien en monster laten samenkomen in vouw
o Via strookje plakband op een draagglas brengen













Tape strip (Scotch tape)

o Oppervlakkige organismen/haren
o Ongekleurd

o Cheyletiella
o Dermatofyt
o Demodex 

o Gekleurd
o Malassezia
o Dermatofyt 



Lokalisatie 

Luizen
Schimmels 

Demodex 

Bacteriën 

Vlooien
Cheyletiella

Gisten 
Bacteriën 



Techniek tape strip

o Doorzichtige plakband
o Strip, lengte iets langer dan draagglaasje
o Goed aandrukken op verdachte zones
o Op draagglaasje kleven, al dan niet met kleurstof (Diff 

Quik 3) onder plakband
o Geen dekglaasje



Tape strip techniek

o Gebruik doorzichtige plakband om letsel af te drukken



Tape strip tussenteen



Tape strip techniek

o Plak op een druppel blauwe kleurstof Diff-Quik









Trichografie 

o Onderzoek haren
o Wortel
o Schacht
o Punt

o Opsporen:
o Parasieteneieren/demodexmijten
o Schimmelsporen 
o Beschadiging door patiënt
o Haarkraagjes (follicular casts)
o Afwijkende wortels (follikeldysplasie)
o Afwijkingen haarcyclus (anageen-

katageen-telogeen)
o Afwijkingen bouw haar



Techniek trichografie

o Pluk haren met mosquito (herken beschadiging haren!)
o Leg op draagglas in druppel (water, propyleenglycol, 

olie)
o Oriënteer haren parallel







telogeen anageen



telogeen anageen



Woodlamp 

o Enkel nuttig voor microsporum canis
o Lamp moet opwarmen! (5 min)
o Letsels moeten lang genoeg beschenen worden (1 min)
o Ervaring nodig voor correcte interpretatie: correcte kleur, 
op haren







Cytologie 

o Papels/pustels
o Openmaken met naaldje 
o Inhoud afdrukken op draagglas

o Ulcererende letsels
o Oppervlak proper maken
o Afdrukken op draagglas

o Nodules/tumoren
o Dunnenaald aspiratie





Pustule 1

Neutro’s met caryolyse + bacteriën

= pyodermie



Pustule 2

Acantholytische cellen: pemphigus of pyodermie



demodex









Huidbiopten indicaties

• Geen respons op therapie
• Als langdurige (levenslange) behandeling nodig is
• Als gevaarlijke en off-label behandeling nodig is (vb 

autoimmuunziekten)
• Als neoplasie vermoed wordt en cytologie geen 

zekerheid gaf
• Niet-inflammatoire alopecie nadat endocriene oorzaken 

werden uitgesloten
• Jeuk waarbij parasitaire, infectieuze en allergische 

oorzaken werden uitgesloten
• Bij congenitale letsels
• Bij keratinisatiestoornissen (vb sebumklieradenitis)
• Alle gevallen waarbij de diagnose onduidelijk is



Huidbiopten 

• Best na 1-2 weken antibioticum
• Pyodermie maskeert vaak onderliggende pathologie

• Best 2-3 weken zonder cortico’s
• Cortico’s verminderen celinfiltraties



Biopsietechniek voorbereiding

• Biopsieplaats niet chirurgisch prepareren, hoogstens haren knippen tot 5mm 
lengte

• Lokaalanesthesie
• Hond: 0.5-1 cc lidocaine 2% per plaats
• Kat: max 2cc lidocaine 1% per kat

• Volledige anesthesie
• Distale ledematen, kussens of nagels
• Kop, neus, lip, ooglid, oor
• Genitalia, scrotum, anus
• Moeilijk te hanteren dieren
• Als lokaalanesthesie tegenaangewezen is



Punch biopsie

• 6-8mm punch, 4mm voor neusspiegel, kussens en pinna
• Liefst 3 of meer biopten
• Keuze van het letsel = cruciaal
• Liefst letsels in verschillende stadia van ontwikkeling
• Letsel in het midden van de punch (labo snijdt letsel 

middendoor)



Punch biopt



Excisie biopt



Grote letsels



Punch biopsie
o Nieuwe punch (scherp)
o Loodrecht op huid
o Draaiende beweging in 1 richting
o Volledige huiddikte penetreren
o Met fijn pincet enkel diepe dermis 

vastnemen
o Afdeppen
o Eventueel afdrukjes maken voor 

cytologie
o Op kartonnetje vastplakken
o Onmiddellijk fixeren
o Wondje hechten



Excisiebiopt 

o Fragiele vesikels of pustels (of 
groter dan punchdiameter)

o Grote letsels waarbij 
randbeoordeling gewenst is: neem 
biopt loodrecht op rand

o Nodules die meteen volledig 
kunnen verwijderd worden



Onderzoek biopt

o Voldoende fixatievloeistof (10x volume biopt)
o Opening recipient > dan diameter biopt (weefsel wordt hard in 

formol) 
o Meerdere biopten: verschillende potjes
o Goede anamnese + beschrijving letsels, volledig ingevuld 

aanvraagformulier
o Als histologie niet klopt met klinisch beeld: patholoog contacteren


