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Inleiding

 Behandelen van 
gedragsproblemen
 stevige uitdaging

 Nood aan ondersteuning voor 
therapie en maatregelen.

 Medicatie?



Inleiding

 Gedragstherapeut en medicatie?

 Kennis ?
 Wanneer medicatie?

 Welke medicatie?

 Werking medicatie?

 Medicatie…..Dierenarts!



Inleiding

 Misverstanden
 Voedingssupplementen, feromonen

 baat het niet dan schaadt het niet

 Verkeerde verwachtingen
 Een pilletje om het gedrag van mijn hond of kat aan te pakken aub?

 Vooroordelen
 Medicatie maakt van een hond of kat een zombie?

 Cultuurverschil!?



Plan

 Onderzoek, diagnose, behandelingsplan

 Medicatie
 Doel?

 Wat bestaat er?

 FAQ’s



Onderzoek, diagnose, 
behandelingsplan



Gedragsonderzoek

 Onderscheid maken tussen 
 ongewenst normaal probleemgedrag 

 pathologisch abnormaal probleemgedrag



Gedragsonderzoek

 Accurate diagnose
 Individuele diagnose

 Elke hond, elke eigenaar, elke 
context is anders

 Geen afgelijnd plan, geen 
medicatie voor 

 bvb agressie, verlatingsangst….



Gedragsonderzoek

 Belangrijke vragen hierbij zijn:

 Wat is de onderliggende emotionele toestand? 
 Hoe sterk is die emotie? 
 Wat zijn de coping mechanismen en brengen die een oplossing?

 Is het probleem van hond  enkel door maatregelen, training, therapie aan te pakken?

 Ga ik behandelen? 
 Gevaarevaluatie, Welzijnsevaluatie

 Wat zijn de mogelijkheden, beperkingen van de eigenaars, van de leefomgeving?



Klinisch onderzoek

 Medische oorzaken van gedragsproblemen uitsluiten

 Algemeen onderzoek
 Gezondheidsproblemen en eventuele behandeling

 Andere medische problemen?

 Krijgt hond al  bepaalde medicatie?

 Eventueel bloedonderzoek 
 Medicatie langdurig?

 Samenwerken met 

( doorverwijzende) dierenarts!



Behandelingsplan

 Informatie voor de eigenaars

 begrijpen waarom probleem!

 Maatregelen, management

 veiligheid

 omgevings-verrijking, spel en activiteit

 Gedragstherapie/training

 Leerprocessen

 Medicatie, voeding



Behandelingsplan

 Wijziging van gedrag gebeurt 
vooral door
 gedragstherapie

 doel is leren!

 Medicatie werkt ondersteunend!
 dubbele placebo gecontroleerde 

studies: King, Landsberg, Simpson
 gebruik van psychofarmaca bij 

gedrags- en omgevingsmodificatie 
geeft betere resultaten



Doel van medicatie



Stimulus - Respons

Stimulus
 fysiologische 

 psychologische, 
emotionele

 positief 

 negatief

Respons

 sterkte

 type

 gedrag 
 gedragsprobleem



Sterkte en duur van de respons

 Sterkte

 Prikkel                                                                                                                      
Duur



Respons

 Reactief

 Signalen, monitoren,
 hypervigilantie

 Normale aandacht, niet reactief gedrag



Gedragssequentie

dreigen                 actie                          bedaren

Impulsief gedrag



Respons



Is hond te beïnvloeden met gedragstherapie?

Prikkel



Is hond te beinvloeden met gedragstherapie?

Prikkel



Is hond te beinvloeden met gedragstherapie?

Prikkel



Is hond te beinvloeden met gedragstherapie?

Prikkel



Is hond te beinvloeden met gedragstherapie?

Prikkel



Doel van medicatie

 Ondersteuning van 
 gedragstherapie, training, maatregelen



Doel van medicatie

 Beïnvloeding van de blootstelling aan 
prikkels



Tijd om tussen te komen vergroten

normale respons                  monitoring                            
abnormale respons



Effect behandeling



Werking medicatie



Werking medicatie

 Combinatie medicatie en gedragstherapie 
 efficiënt door werking medicatie op 

 neuronen in bepaalde hersendelen

 neurotransmissie

 Leren en  werking psychofarmaca berust op
 zelfde moleculaire veranderingen in de hersenen



Neurotransmitters

 Vijf belangrijke in gedragsgeneeskunde

 Serotonine

 Dopamine

 Norepinefrine

 Acethylcholine

 GABA , Glutamaat



Wat kunnen we 
gebruiken?



Beïnvloeden van de neurotransmitters 

 Voeding 

 Voedingssupplementen

 Medicatie 
 Psychopharmaca 

 Feromonotherapie



Psychofarmaca



Overzicht

 Geneesmiddelen in zelfde groep ondergebracht door 
 gemeenschappelijk effect.

 sederend, angst-remmend

 werking op bepaalde neurotransmitters
 effect op dopamine

 MAO inhibitoren

 effect op serotonine
 tricyclische antidepressiva

 selectieve serotonine reuptake inhibitoren: SSRI



Acepromazine

 Actie: Sedatie, spierrelaxatie

 Variabele dosis respons!

 Soms erg lange sufheid

 Nevenwerkingen
 Verwardheid

 Desinhibitie: toename agressie



Acepromazine

 Niet geschikt voor gedragstherapie!



Benzodiazepines

 Effect op neurotransmitter GABA
 blokkeert leereffect, verminderd angstreactie

 Verschillende geneesmiddelen, verschillende werkingsduur

 Gedragsgeneeskunde: 
 vooral gebruik van langer werkend alprazolam (humaan)

 Alleen of 
 in combinatie met andere geneesmiddelen
 vooral punctueel gebruik

 Verslavend



MAO inhibitoren

 Monoamine oxidase inhibitoren (remmers)
 Vooral effect op 

 dopamine 

 op andere neurotransmitters
 NE, epinefrine,  5HT

 Vermeerdering van deze stoffen

 gebruik veterinair: Selegiline



Selegiline

 Versterking en bevordering prikkeloverdracht:

 Reuptake en recyclering van dopamine

 Transmissie van dopamine wordt efficiënter

 Neuroprotectief = beschermt zenuwweefsel
 wegvangen vrije radicalen

 remt externe zenuwgiffen 



Selegiline

 Selgian ®

 Indicatie:
 Gedragstoornissen van emotionele aard,

 angst, humeurstoornissen, depressies, asociaal gedrag, fobieën

 Cognitieve dysfunctie



Gebruik

 Trage werking
 Minimaal 2 maanden geven vooraleer een oordeel te vellen over de 

werkzaamheid,
tot minstens 6 weken klinisch stabiel.

 Plots stoppen mag, 
 niet plots overschakelen naar andere medicatie



Nevenwerkingen

Bijwerkingen:

• Spijsverteringsstoornissen, 
• speekselen, braken, soms rillen

Contra-indicaties:

 Niet tijdens dracht/ zoog-periode
 Niet samen met sympaticomimetica, neuroleptica, andere MAO-remmers, vit B, reserpine, 

papaverine.



Belangrijkste indicaties Selgian

 Cognitieve dysfunctie

 Exploratie vermeerderen
 bij angstige dieren

 Overactiviteit, hyperactiviteit
 Controversiëel.



Tricyclische antidepressiva

 Actie op serotonine
 Niet zo selectief

 Want ook op heel wat andere 
neurotransmitters acethylcholine, 
noriepinephrine, dopamine

 Clomipramine 



Clomicalm ®

 Verdeeld door Novartis, Elanco

 Werkzame stof : Clomipramine 
HCl



Clomicalm ®

Indicatie:
 Scheidingsangst met 

 vocalisatie, onzindelijkheid, destructie

 Algemeen angststoornissen

 Compulsief gedrag



Nevenwerkingen Clomicalm

 Braken (dan pil met eten ingeven)

 Veranderde eetlust

 Suf, minder zin om te spleen

 Anticholinergische werking
 Droge mond
 Minder urineren

 gewenst maar ook contraindicatie



SSRI

 Selectieve serotonine re-uptake inhibitoren

 Fluvoxamine

 Fluoxetine

 Sertraline



SSRI

 Selectieve werking op serotonine

 heel weinig effect op andere neurotransmitters

 Traag effect 
 pas na 2 3 4 5 6  weken toediening

 Serotonine en effect op agressie

 Bepaalde vormen van agressie geassocieerd met lage hoeveelheden 
serotonine
 Daling serotonine in gevallen van impulsieve agressie



SSRI

 Behandeling met SSRI bij agressie

 Agressie kan worden gecontroleerd niet uitgedoofd!

 Geen valse verwachtingen bij eigenaars creëren, laat hen niet weten dat de 
agressie zal genezen worden!



Fluoxetine Prozac®

 Indicatie

 hyperactiviteit, impulsiviteit

 agressie

 emotionele stoornissen



Fluoxetine

 Nevenwerkingen

 Serotoninesyndroom:

 Insomnia, agitatie, beven, 

 Sufheid

 Anorexia

 Kans op toename van agressie en toename van angst (vooral bij lage dosis in 
het begin)



Fluoxetine Reconcile®

 Geregistreerd voor
Scheidingsangst

 Niet meer verkrijgbaar!



Feromonen



Werking feromonen

 Onbewuste gewaarwording en 
opname feromonen via VNO

 Prikkel wordt waargenomen in 
het limbisch systeem

 Effect op emoties

 Werking
 Alarmferomonen
 Bedarende feromonen



Feromonen bij hond

 Dog Appeasing Pheromone 
Adaptil ®; CEVA

 Nagemaakte feromonen teef
voor pups

 verdamper (stopcontact)

 spray

 halsband



Feromonen bij de hond

 Indicaties
 Verschillende gedragsproblemen

 Scheidingsangst

 Geluidsovergevoeligheid

 Angst-gerelateerde problemen

 Aanpassen aan een nieuwe 
omgeving

 Problemen in de auto

 Puppyklassen

 Dierenartsenpraktijk

 Kennel en asiel verblijf



Voedings-
supplementen



Zylkène ® 

 Natuurlijk product: 
 Basis vormt α-casozepine, een decapeptide (aminozuren 91 tot 100 van het 

melkeiwit caseïne). 
 Zonder hulp van chemische producten verkregen door tryptische hydrolyse 

van melkeiwit en vervolgens gevriesdroogd.

 Ondersteunen bij diverse vormen van stress bij honden en katten.

 Helpt om met veranderingen in hun leefsituatie om te gaan. 



Telizen®

 Virbac

 Bevat L-theanine: aminozuur uit groene thee

 Werkt glutamaat receptor tegen

bevordert GABA-actie

 Werkt stress verminderend



L Tryptofaan



L Tryptofaan

 Controversieel product
 Studies bij knaagdieren, mensen en varkens

 Tryptofaan invloed op gedrag, maar  niet altijd in gewenste richting

 Bij varkens voeding met tryptofaan, betere recovery na stress situatie

 Betere recovery na stress periode bij ratten

 Meer agressie bij muizen

 Bij paarden invloed op motorische activiteit



L Tryptofaan

 Mensen met depressie

 Minder tryptofaan dan bij mensen zonder depressie

 Dit leidt tot hypothese
 Supplementatie zou dus kunnen helpen



Voeding



Nieuwe producten op komst



FAQ’s



Hoe kan ik effect inschatten?

 Angstige patienten
 Minder snelle reactie op stimulus, minder sterke reactie, pauze voor de 

reactie

 Nemen sneller een voedsel beloning aan, dus positief effect op training

 Sommige dieren eten meer, angst kan minder doen eten

 Slapen beter 

 Gaan meer reageren op een vraag om iets te doen, meer medewerking

 Receptiever om iets te leren



Hoe lang is de medicatie nodig?

 Hoe lang is het probleem bestaande
 Langdurig probleem, meer kans op effecten op neuronen, langere 

behandeling nodig

 Hoe erg is het probleem?
 Hoe erger hoe meer kans op pathologische veranderingen in hersenen, hoe 

langer de behandeling nodig zal zijn

 Kan de eigenaar het volledige behandelingsplan volgen?
 Minder therapie zal leiden tot langere nood aan medicatie

 Gemiddeld 4 tot 6 maand. 



Zal mijn dier medicatie levenslang nodig 
hebben
 Ja misschien

 Ja

 Neen

 Vergelijken met andere levensnoodzakelijke medicatie!



Zal de medicatie werken?

 Geneesmiddel is ondersteunend!
 Bij angst

 Vermindering angstreactie door geneesmiddel

 Maar uitlokkende stimuli niet altijd te vermijden!

 Nood aan volledig behandelingsplan!



Zal mijn hond slaperig worden?

 Juist de bedoeling dat dit niet 
gebeurd

 Dosis!

 Rekening houden met 
neveneffecten

 Vaak reden voor afhaken bij start 
behandeling.



Voordelen van een vroegtijdige behandeling

 Minder medicatie nodig door minder hoge dosis

 Snellere oplossing mogelijk bij kortere behandeling

 Patient nog meer plastisch, meer beïnvloedbaar

 Minder ernstig probleem in dat stadium

 Stress voor eigenaar en dier snel aangepakt: meer tevredenheid



Neveneffecten

 Eigenaars zijn hier erg gevoelig voor, veel meer dan voor andere medicatie!

 Verwittigen wat er kan verkeerd lopen
 Elke medicatie heeft nevenwerkingen!

 Vooral sedatie, maar ook toename agressie en vooral serotoninesydroom
 Laat eigenaars hartslag meten 

 Beschikbaar blijven voor eigenaars



Zijn psychofarmaca nadelig voor de 
gezondheid van mijn dier

 Toxiciteit afhankelijk van product



Tot slot



Conclusie

 Psychofarmaca kunnen een 
duidelijk therapeutisch voordeel 
geven
(gelukkig maar), maar men moet 
weten

• wat hun beperkingen zijn

• hoe ze te gebruiken

• wanneer ze te gebruiken



Conclusie

 Bij gedragsproblemen is medicatie 
 een onderdeel van een behandelplan, ondersteunend voor andere 

maatregelen

 enkel in te zetten bij pathologisch, abnormaal gedrag

 Dus goed leren inschatten wanneer medicatie nodig is.

 Inzetten medicatie zo snel mogelijk om effect te hebben en verdere 
schadelijke processen in hersenen te vermijden!



Conclusie

 Psychofarmaca zijn verantwoordelijkheid van dierenarts ( wettelijk 
geregeld)
 farmacologische kennis, combinatie met andere geneesmiddelen

 klinisch onderzoek

 Goede samenwerking trainer, therapeut, dierenarts, 
gedragsdierenarts
 diagnose, behandelplan en keuze van medicatie


