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LEKKER ROLLEN IN HET  GRAS ? 
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Mijnheer de Rector Magnificus, 

Leden van deze universitaire en facultaire gemeenschap, 

Vertegenwoordigers uit geledingen van de Maatschappij voor Diergeneeskunde, 

Collega’s uit de biomedische wetenschappen, 

Familie en vrienden, dames en heren, 

 

Wij, Nederlanders, houden van dieren.  

 

Uit een onderzoek van juli 2005, gepubliceerd in het tijdschrift Gezondheid, bleek één 

van de drie Nederlanders bereid de vakantie te laten schieten als de gezondheid van hun 

huisdier om een financieel offer zou vragen. Zo hebben we (geen rekening houdende met 

aquarium- en vijvervissen) naar informatie van de Raad voor Dierenaangelegenheden 

anno 2006 meer dan 11 miljoen gezelschapsdieren in Nederland waarvan 1.8 miljoen 

honden, 3.3 miljoen katten, 3.4 miljoen zang- en siervogels, 1 miljoen konijnen en 

800.000 knaagdieren. Dit is na een aantal jaren van stilstand en verschuiving, voor de 

groep honden en katten een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van 2004 en blijkt 

in ruim 75% van de huishoudens met kinderen een huisdier voor te komen. Terwijl 

startende huishoudens, alleenstaande jongeren en yuppen zonder kinderen, vaker twee 

of meer katten hebben, treffen we bij één op de drie huishoudens met kinderen vanaf 5 

jaar een hond aan. Per maand wordt gemiddeld 25 euro besteed aan voeding, verzorging 

en speeltjes, exclusief medische zorg. Voor de gezelschapsdierensector in zijn geheel is 

dit omgerekend ruim 1.5 miljard euro per jaar. Al met al een marktsegment dat 

economisch gezien serieus genomen dient te worden en  daarmee ook continue 

investering in onderzoek en geavanceerde diergeneeskundige zorg,  rechtvaardigt. 

De nieuwe leerstoel heeft tot doel de ontwikkeling van het vakgebied van de klinische 

immunologie in het algemeen en van de immuno-allergologie van gezelschapsdieren in 

het bijzonder en betreft een benoeming met toegespitste leeropdracht in onderzoek. 

Binnen de veterinaire klinische immunologie houden we ons in grote lijnen bezig met de 

pathogenese (dus de mechanismen die ten grondslag liggen aan een ziekte, dan wel de 

omstandigheden waaronder een ziekte tot uiting komt), met de diagnostiek, de preventie 

en de behandeling van zogenaamde immuun-gemedieerde aandoeningen bij dieren.  
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Om recente inzichten uit de fundamentele immunologie op een efficiënte wijze 

toepasbaar te maken voor de praktijk, en om de fundamentele onderzoekers te 

informeren én te interesseren voor vraagstukken vanuit het veld, is het van groot belang 

dat er een hechte samenwerking ontstaat tussen de klinieken en deze 

onderzoeksgroepen. 

 

Alvorens in te gaan op de mechanismen en omgevingsfactoren die een rol spelen of 

zouden kunnen spelen bij immuun-gemedieerde aandoeningen, wil ik u een beeld 

schetsen van de aard en de omvang van de belangrijkste ziekten in deze categorie bij 

gezelschapsdieren. Uit een beperkte inventarisatie onder Nederlandse dierenartsen 

werkzaam in grote gezelschapsdieren praktijken, is gebleken dat ongeveer 30 procent 

van de aangeboden honden een huidaandoening heeft, die in 10-15 % toe te schrijven 

valt aan een voedselallergie en in 40-50 % aan een huidallergie voor huisstofmijten, de 

zogenaamde atopische dermatitis. Voor katten ligt het cijfer voor een voedselallergie op 

ongeveer 25 %, voor atopische dermatitis op 10-15% en wordt ingeschat dat allergische 

astma en rhinitis wordt gezien bij minimaal 10% van de dieren. Daarnaast behoren ook 

andere chronische aandoeningen zoals de zogenaamde inflammatory bowel disease en 

colitis (d.i. een dikke darm ontsteking) en allergische bronchitis/bronchopneumonie tot 

de regelmatig voorkomende, immuun-gemedieerde ziekten bij honden. 

 

In deze openbare les wil ik graag proberen u uit te leggen hoe de klinische immunologie 

kan bijdragen aan meer inzicht in en een betere behandeling van deze ziekten bij dieren 

en in afgeleide vorm mogelijk ook bij mensen. Ik zal dit doen aan de hand van het 

allergie model. 

Tot op heden hebben we in z’n algemeenheid gesproken over allergie. Maar wat is nu 

eigenlijk een allergie? In het licht van deze oratie wordt hiermee bedoeld een  reactie van 

het afweersysteem op de blootstelling van een dier of mens aan – in principe vaak 

onschuldige - stoffen uit de omgeving, die leiden tot de productie van zogenaamde IgE 

antilichamen/antistoffen in het bloed. Deze omgevingsstoffen worden allergenen 

genoemd en variëren in soort van huisstofmijten, haren en huidschilfers van dieren tot 

pollen (dus stuifmeel) van grassen, onkruiden en bomen. 

Dieren en mensen worden continu blootgesteld aan déze allergenen, maar ook aan 

bacteriën en fijnstof. Dankzij een goed functionerend afweersysteem leidt dit normaliter 

niet tot een allergie. Deze afweer is in grote lijnen georganiseerd op twee niveaus: de 

aangeboren, natuurlijke afweer en de adaptieve afweer. De aangeboren afweer bestaat 

uit enerzijds een beschermende laag cellen van de huid en de slijmvliezen van darmen 

en luchtwegen, anderzijds uit diverse afweercellen zoals antigeen presenterende cellen. 

Deze bedekkende laag cellen, zgn. epitheelcellen, is de eerste verdedigingslinie van het 
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lichaam en is zo gerangschikt dat ze een fysieke barrière vormt tegen micro-organismen 

als bacteriën, virussen, en gisten. Ter illustratie van de grensafscherming en de 

afweeropbouw zal ik het vanaf nu vooral hebben over de huid, maar u moet zich 

realiseren dat het principe – in grote lijnen – ook opgaat voor de luchtwegen en de 

darmen.  

De huid is opgebouwd uit meerdere lagen: de epidermis,de dermis met o.a. bindweefsel, 

haarzakjes, talgklieren, zweetklieren, bloedvaten en zenuwen, en de subcutis (het 

onderhuidse vet).  

                         

De buitenste laag van de epidermis (m.a.w. de echte contactlaag van de huid met de 

omgeving) is het stratum corneum,dat bestaat uit zogenaamde corneocyten 

(hoorncellen)  die in een gelaagde structuur de eerste barrière vormen. De corneocyten 

zijn omgeven door lipiden/vetten en het zijn juist deze lipiden die een belangrijke rol 

hebben voor de doorlaatbaarheid van de huid.  

 

 

Gezien de opbouw van de epidermis is het nagenoeg onmogelijk door de huid heen te 

dringen zolang deze in tact is.  

Deze epitheelcellen verzorgen niet alleen de grensbewaking van het lichaam, maar 

maken ook nog allerlei stoffen die bijdragen aan de afweer. Dit zijn signaalstoffen, de 

zogenaamde chemokinen en cytokinen, die andere cellen aantrekken en hun werking 

beïnvloeden. Tenslotte maakt het epitheel ook eiwitten (zogenaamde antimicrobiële 

peptiden) die bacteriën, schimmels en virussen kunnen doden. Hier kom ik nog wat 

uitgebreider op terug. Deze aangeboren afweer ligt voor ieder individueel dier genetisch 

vast en is vanaf de geboorte zo ingericht dat bij een eerste contact met een agens een 

adequate reactie optreedt.  

 

epidermis  

dermis  

doorsnede huid 

epidermis 

     stratum corneum 

     
corneocyten               

lipiden 
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De adaptieve afweer (letterlijk: zich aanpassend aan de omstandigheden)  bestaat 

daarentegen uit gespecialiseerde witte bloedcellen die antilichamen produceren (de B-

lymfocyten) en uit cellen die ontstekingsmodulerende stoffen maken (zogenaamde T-

lymfocyten). Zowel de B- als de T-cellen zijn specifiek als het aankomt op het herkennen 

van omgevingsstoffen (zowel afkomstig van bijvoorbeeld bacteriën als van huisstofmijten 

of graspollen). Bij een tweede en volgend contact met dezelfde stoffen zal het 

afweersysteem hierdoor nog effectiever reageren met behulp van deze geheugencellen. 

 

T T regreg

ThTh 11 ThTh 22

stimulatie door 
bacterieel 
antigeen

regulerende activiteit –
mede afhankelijk van BA

overheerst bij geboorte

bevordert ontsteking IgE productie via B cellen

ADAPTIEVE AFWEER

 

Bij zowel de mens als de hond is duidelijk dat er een evenwicht bestaat tussen 

subpopulaties van T cellen, de zogenaamde T helpercellen (Th-cellen). De Th1 cellen 

produceren meer ontstekingsbevorderende stoffen (cytokines genaamd), terwijl de Th2 

cellen via hún cytokines meer betrokken zijn bij de productie van antilichamen 

(waaronder het eerder genoemde IgE, dat van belang is bij veel vormen van allergie). 

Gebleken is dat Th1 cellen een remmend effect hebben op Th2 cellen en andersom. Om 

het geheel nog complexer te maken, is inmiddels bij de mens aangetoond, dat nog 

andere subsets van T cellen een specifiek regulerende rol vervullen in dit dynamisch 

evenwicht. Dit zijn de regulatoire T cellen. Zij produceren wéér andere cytokines en 

controleren langs deze weg zowel de Th1 als de Th2 cellen. Ook bij de hond zijn mogelijk 

regulatoire T cellen spelers in dit veld. Zo komen de cytokinen van regulatoire T cellen 

minder tot expressie in de huid van honden met atopische dermatitis. Met andere 

woorden: het evenwicht is verschoven in de richting van de voor een allergie 

kenmerkende T cel reactie. Tenslotte is uit diverse onderzoeken bij de mens gebleken dat 

regulatoire T cellen voor het optimaal uitoefenen van hun functie: het behoud van het 

evenwicht tussen T cellen, ook afhankelijk zijn van blootstelling van het individu aan 

eiwitten of stukjes eiwit (peptiden) van bacteriën die gewoon in de omgeving voorkomen. 

 

Waar gaat het dan niet goed in het afweersysteem als een dier een allergie 

ontwikkelt?  Als het gaat om honden met een allergische huidaandoening ligt het voor de 

hand om de oorzaak allereerst te zoeken in de aangeboren afweer (dus bijvoorbeeld de 
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doorlaatbaarheid van de huid). Zo is via elektronenmicroscopisch onderzoek van de huid 

van dit type patiënten een onregelmatige verdeling van de lipiden/vetten tussen de 

hoorncellen aangetoond, waardoor het theoretisch aannemelijk wordt dat de 

barrièrefunctie van de huid is verstoord.  

De onderbouwing voor een functioneel defect van de epidermis bij atopische dermatitis is 

in het verleden onderzocht door Petra Roosje bij katten, en bij honden ondermeer in het 

onderzoek van Jacqueline Sinke en Yvette Schlotter. Naar analogie van hetgeen bekend 

is bij mensen met deze aandoening, zijn bij honden zogenaamde patch testen 

uitgevoerd. Hierbij werd een soort pleister met een extract van huisstofmijten 

aangebracht op de huid van patiënten. Op diverse tijdstippen werd, van de plaatsen waar 

een ontsteking optrad, een stukje huid weggenomen voor weefsel onderzoek. Hierbij is 

het aannemelijk geworden dat in de acute fase sprake is van een zogenaamde Th2 

reactie. Daarnaast komen – zoals al eerder aangegeven – ook de cytokines behorend bij 

de regulatoire T cellen minder tot expressie bij honden met een atopische dermatitis. Met 

andere woorden: het allergeen – in dit geval het huisstofmijt extract – is in staat geweest 

door de huid heen de cellen van de afweer te bereiken en ze aan te zetten tot de 

bovengenoemde reactie. Dit kan alleen bij een verstoorde barrière functie. Deze 

bevindingen komen overeen met hetgeen ook bij mensen met atopisch eczeem is 

gevonden.  

 

Van de allergenen zijn voor de hond huisstofmijten en stuifmeel van grassen en bomen 

veruit de belangrijkste. Dit blijkt zowel uit de reactie bij allergietesten als de priktest en 

het bloedonderzoek naar het vóórkomen van IgE, als uit het behandeleffect van vaccins 

met deze allergenen. Graspollen komen vanzelfsprekend vooral buiten voor, in het 

uitlaatgebied van honden.  

 

Bedenkend dat ook deze graspolleneiwitten door contact met de huid tot een reactie 

kunnen leiden, rijst in principe de vraag of het grasveld of het park, voor gevoelige 

dieren altijd zo’n goede plek is. Gelukkig is het zo, dat gras-, boom- en onkruidpollen 

maar voor zo’n 10% bijdragen aan de allergie. Daarentegen is meer dan 80% van de 

honden met atopische dermatitis overgevoelig voor huisstofmijten.  
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Om een indruk te geven van het uiterlijk van dit diertje, laat ik u een afbeelding zien 

gemaakt via de scanning elektronenmicroscoop.  

 

De mijt, officieel genaamd Dermatophagoides, komt in twee varianten voor als 

veroorzaker van allergie; D. pteronyssinus en D. farinae. De mijten leven van schimmels 

en huidschilfers en hebben een voorkeur voor een temperatuur tussen 20 en 30°C en 

een relatieve vochtigheid van 70-90%.  

Waar wordt beter voldaan aan deze voorwaarden dan in úw (ik herhaal: úw) matras? Het 

is dan ook daar, dat normaliter enkele duizenden tot tienduizenden mijten aanwezig zijn. 

Naar analogie is ook de vaste ligplaats van de hond, dus zijn kleedje, de mand en de 

kussens op de bank, het territorium van de huisstofmijt. Het vermijden van contact met 

huisstofmijten – ter voorkoming van een allergie - is derhalve een illusie, maar minder 

rollen op úw bed (door de hond bedoel ik) en in hún mand zou een optie kunnen zijn. 

 

Welke factoren beïnvloeden nu nog meer of een dier allergisch wordt of niet? In 

belangrijke mate wordt dit bepaald door de erfelijke aanleg voor een allergie. Uit 

onderzoek is gebleken dat honden, voortgekomen uit de kruising van ouderdieren met 

een allergie voor huisstofmijten, gemiddeld meer dan 65 procent kans hebben op het 

krijgen van eenzelfde allergie. Bij één allergische ouder is dit nog steeds 30-50%. 

Daarnaast zijn er hondenrassen waar een dergelijke allergie vaker wordt waargenomen 

dan bij andere rassen. Voorbeelden hiervan binnen de Europese populatie zijn Labrador 

retrievers, golden retrievers, Duitse herders, boxers, West Highland White terriers en de 

populaire Jack Russell terriers. Al met al lijkt het dus redelijk om aan te nemen dat 

meerdere, specifieke genen bijdragen aan het ontstaan van dit type allergie. Het meest 

recent is het onderzoek van de groep van Palmer en McLean van de University of Dundee 

onlangs gepubliceerd in Nature Genetics, dat heeft geleerd dat mutaties in het gen 

coderend voor filaggrine bij mensen een belangrijke risicofactor vormen voor het krijgen 

van atopische dermatitis dan wel voor atopische dermatitis in combinatie met allergische 

astma. Profilaggrine is een huid eiwit dat belangrijk is voor het in stand houden van een 

soepele en voldoende gehydrateerde huid. De genmutaties en hun associatie met 

atopische dermatitis onderschrijven het belang van de epidermale barrière bij het 

voorkómen van sensibilisatie door allergenen. Of deze genmutatie ook bij de hond 

vóórkomt, wordt momenteel onderzocht.  
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Hoewel er geen exacte gegevens zijn over de incidentie van atopische dermatitis bij 

honden, liggen de meeste schattingen tussen de 10 en 15%. Astma, hooikoorts en 

atopisch eczeem wordt bij mensen in toenemende mate waargenomen. Factoren 

waarover gespeculeerd is dat ze hieraan zouden bijdragen, zijn een verhoogde expositie 

aan allergenen binnenshuis, luchtverontreiniging in de vorm van fijnstof, een afgenomen 

gezinsgrootte, verminderd contact met allerhande bacteriën en infecties tijdens de jeugd, 

veranderde voeding, parasitaire infecties, vaccinaties en nog vele andere. Niet onlogisch 

spelen veel van deze factoren ook in het leefmilieu van honden. Zo brengen honden 

tegenwoordig meer tijd binnenshuis door, waar de huisstofmijt het op de loer liggende 

allergeen is. Daarnaast zijn preventieve vaccinatie, profylactische behandeling tegen 

worminfecties en het wassen van honden gemeengoed geworden. In hoeverre dit 

factoren zijn die de allergie versterken of juist onderdrukken is niet bekend. Toch lijkt het 

mij niet onredelijk ervan uit te gaan dat door deze overeenkomsten en het feit dat 

rashonden zich mogen verheugen in een toenemende populariteit (en daarmee dus de 

kans verhogend op onbewuste selectie van lijnen met atopische aanleg), het aannemelijk 

is, dat atopische dermatitis nú vaker voorkomt dan 10 jaar geleden en dat zonder gericht 

ingrijpen dit percentage het komende decennium verder zal stijgen. Het is dan ook niet 

onwaarschijnlijk dat in Nederland zo’n 150-200.000 honden in meer of minder ernstige 

mate een allergie hebben of zullen ontwikkelen. 

Zoals gezegd speelt ook blootstelling aan parasitaire of bacteriële infecties bij mensen 

een rol bij het ontstaan van een allergie. Ik doel hier op goede en minder goede (dus 

ziekteverwekkende) bacteriën, schimmels en gisten, DPT vaccins bij kinderen en 

worminfecties. Bij de mens gaat de zogenaamde hygiëne hypothese ervan uit dat 

verminderde blootstelling aan infecties tijdens de jeugd leidt tot een groter risico voor 

het krijgen van allergische aandoeningen op latere leeftijd. Hoewel inmiddels de rol van 

DPT vaccins beperkt of niet aantoonbaar blijkt, lijkt nog steeds een rol weggelegd voor 

de “old friends” zoals de natuurlijke omgevingsmicroben ook wel worden genoemd.  

De veranderde leefgewoonte in de Westerse wereld zou een ander contact met deze “old 

friends” hebben doen ontstaan. Het gaat dan vooral over het ontbreken van contact met 

saprofytaire mycobacteriën en hun afweerregulerende kwaliteiten. Het is uiteindelijk niet 

voor niets, dat kinderen die als baby over de stalvloer kruipen, waar deze bacteriën in 

overmaat voorkomen, uiteindelijk minder allergie ontwikkelen.  

 

Welke microbiële en parasitaire factoren zouden nu eenzelfde rol kunnen spelen bij het 

ontstaan of voorkómen van allergie bij honden? 

De hondenspoelworm, Toxocara canis, komt wereldwijd voor en is daarmee een van de 

bekendste wormsoorten bij de hond. In Nederland produceert 15-36% van de volwassen 

zwerf- en kennelhonden wormeieren die via de feces terechtkomen in het gras. De hoge 
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besmettingsgraad met Toxocara canis is te wijten aan de vele mogelijke infectiewegen, 

de grote eiproductie door de vrouwelijke wormen (we hebben het hier over 200.000 

eieren per dag door één vrouwelijke spoelworm) en de resistentie van de infectieuze 

eieren in de buitenwereld (die kan oplopen tot enkele jaren). 

 

In het licht van de rol van spoelworminfecties bij allergie, zijn vooral de contacten in de 

vroege levensfase van belang: dus besmetting via de placenta, de moedermelk en orale 

opname van besmette eieren.  

Onder invloed van hormonale veranderingen worden bij de drachtige teef de in een 

rustfase verkerende larven geactiveerd. Reeds voor de geboorte migreert een aantal van 

deze larven via de placenta en het navelstrengbloed naar de lever van de foetus. Na de 

geboorte gaan de larven verder naar de longen. Naast migratie naar de placenta, gaan 

sommige larven ook naar de melkklieren, waar overdracht van larven naar de pup via de 

melk plaatsvindt gedurende 2 tot 6 weken. Larven die via de moedermelk worden 

opgenomen ontwikkelen zich rechtstreeks in de darm van de pups. Vooral rond de partus 

scheidt de teef vaak zeer veel eieren uit en vindt besmetting van de omgeving plaats. 

Immunologisch gezien is een besmetting met spoelwormen bij pups in de zeer vroege 

fase een verschuiving of consolidatie van het afweersysteem in de richting van de eerder 

genoemde Th2 respons. 

Een onderzoek bij drachtige, geïnfecteerde teven, waarbij uit bloed gekweekte 

lymfocyten worden blootgesteld aan larvaal spoelworm antigeen, toont aan de hand van 

de cytokinenproductie (met name IL-10) een verschuiving in de richting van regulatoire T 

cellen (hetgeen een maat is voor tolerantie bij deze dieren). Bij pups in de neonatale 

periode is daarentegen sprake van het tegenovergestelde (dus een afname van IL-10). 

Daar de meeste wormbestrijdingsmiddelen niet voldoende werken tegen de somatische 

larven, zijn prenatale en transmammaire infecties van pups moeilijk te vermijden. Het is 

zelfs niet ondenkbaar dat het gebruik op grote schaal van ontwormingsmiddelen het 

afweersysteem onevenwichtig belast en het daarmee de kans ontneemt adequaat te 

reageren. Maar ja, adviseren om uw pup maar lekker te laten rollen door gras met 

spoelwormen, gaat toch wat ver.  

Toch is er een parallel met de humane allergie: het verminderd vóórkomen van atopische 

manifestaties bij kinderen in Afrika met worminfecties als schistosomiasis, is hiervan het 

beste voorbeeld.  

spoelworm larven  

Toxocara ei  
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De rol van Toxocara antigeen bij de priming van het immuunsysteem voor een allergie 

bij genetisch gepredisponeerde dieren, is derhalve een belangrijk element in onderzoek 

gericht op immunoregulatie. Hierbij moet vooral gedacht worden aan een vaccin op basis 

van Toxocara peptiden, dat het immuunsysteem dirigeert in de richting van een Th1 of 

een regulatoire T cel respons.  

Een andere beïnvloeding van buitenaf komt van bacteriën en gisten die van nature op de 

huid voorkomen. In aansluiting op de geboorte worden door het likken van de pup door 

het moederdier bacteriën overgedragen die we de natuurlijke populatie noemen. Een 

belangrijke groep die voorkomt op elke huid, is die van de stafylokokken. Onder normale 

omstandigheden blijft de populatie bacteriën klein en leidt het niet tot huidafwijkingen 

door een goed functionerende afweer. Bij atopische dieren daarentegen krijgen 

stafylokokken de kans zich te vermeerderen door een verhoogde aanhechting (adhesie) 

aan corneocyten. In 70% van de honden met een allergie treedt zo te gelijkertijd een 

bacteriële infectie op en zijn eiwitdelen van de stafylokokken verantwoordelijk voor de 

productie van specifieke IgE antilichamen. De vraag is nu wat het achterliggende 

mechanisme is, dat de stafylokokken infectie verbindt aan de allergie. Hiervoor zijn twee 

aspecten van belang. Bij de aangeboren afweer wordt de eerste verdedigingslinie tegen 

binnendringende bacteriën gevormd door zogenaamde antimicrobiële peptiden, die, als 

antwoord op bijvoorbeeld huidbeschadiging, in grote hoeveelheden door hoorncellen van 

de huid worden geproduceerd.      

bacteribacteri ëënn uituit

omgevingomgeving

huidbarrihuidbarri èèrere

organismeorganismeadaptieveadaptieve
afweerafweer

aangeborenaangeboren
afweerafweer

 

Nu is bij mensen met atopische dermatitis bekend, dat bepaalde peptiden zoals het 

human-β-defensin 3 verminderd voorkomen in de huid, mogelijk als gevolg van een 

remmende werking van Th2-type cytokines (waarover we eerder gesproken hebben bij 

de adaptieve afweer in het kader van een allergie). Het tweede aspect betreft de 

productie van stafylokokken toxinen. Deze zgn. superantigenen zijn in staat om de 

onderdrukkende, of beter: balancerende werking van regulatoire T cellen te verstoren en 

de ontstekingsreactie te verschuiven in de richting van een allergie.  

Bij muizen waarbij deze superantigenen van stafylokokken op de huid werden 

aangebracht, ontstond een eczeemreactie. Deze was zelfs sterker als een combinatie van 
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huisstofmijten en stafylokokken werd opgebracht. Niet alleen werd een Th2-type reactie 

in de huid vastgesteld, maar ook werd een verhoogde concentratie IgE gevonden.  

Ook de stafylokokken die de hondenhuid koloniseren, produceren enterotoxinen. Het zou 

dan ook interessant zijn de rol van antimicrobiële peptiden en superantigenen in relatie 

tot regulatoire T cellen bij het ontstaan en het onder controle krijgen van atopische 

dermatitis bij honden, verder te onderzoeken. 

 

Zoals gezegd is het vóórkomen van allergische aandoeningen bij kinderen de laatste 30 

tot 40 jaar aanzienlijk gestegen, met name in Westerse landen. Deze stijging kan 

mogelijk worden toegeschreven aan veranderingen in leefstijl of in blootstelling aan 

allergenen of infecties op jonge leeftijd. Opvallend hierbij is dat boerenkinderen minder 

kans lijken te hebben op allergieën en astma dan leeftijdgenoten. Contact met 

landbouwhuisdieren en de daarmee samenhangende blootstelling aan micro-organismen 

in de mest, is hier mogelijk mee geassocieerd. Naar analogie zou lekker rollen in het gras 

en daarmee confrontatie van de hond met fecale microben – uitsluitend uit 

immunologisch standpunt – nog zo gek niet zijn. Recent onderzoek van Dieneke Schram 

van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) heeft duidelijk gemaakt, dat zowel 

bacterieel endotoxine als schimmelcomponenten als glycanen en extracellulaire 

polysaccharides in huisstof, een beschermend effect kunnen hebben op de ontwikkeling 

van atopie en astma, maar dat zij maar ten dele de lagere prevalenties kunnen verklaren 

bij boerenkinderen. Vanaf komend najaar zal een nieuwe promovendus de invloed van 

deze componenten op de ontwikkeling van atopische dermatitis bij een groep Labrador 

retrievers volgen vanaf de geboorte tot de leeftijd van één jaar. Dit onderzoek zal in 

nauwe samenwerking tussen IRAS, het departement Geneeskunde van 

Gezelschapsdieren, de afdeling Immunologie en de Nederlandse Labrador Vereniging 

gestalte krijgen. 

 

Hoe nu verder en waar zullen de komende vijf jaar de prioriteiten van het onderzoek 

liggen? Het zal inmiddels duidelijk zijn, dat toekomstig onderzoek zich zal concentreren 

op de immunoregulatie van chronische ontstekingsreacties.  

Het gaat hierbij vooral over de huid, darmen en luchtwegen, omdat de 

regelmechanismen in deze orgaansystemen, voor zover bekend, grote overeenkomsten 

vertonen. Meer specifiek gaat het dan om atopische dermatitis, colitis en astma.  

Onder immunoregulatie verstaan we in dit verband therapeutische interventies die leiden 

tot een herstel van het evenwicht tussen Th1/Th2 enerzijds en regulatoire T cellen 

anderzijds.   

Het versterken van de barrièrefunctie zou hierbij een belangrijke stap kunnen zijn. In 

recent onderzoek van de groep van Watson uit Leicestershire zijn keratinocyten van 
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gezonde honden in kweek gebracht al dan niet in aanwezigheid van diverse vitaminen. 

Gebleken is dat deze stoffen een positieve invloed hebben op de lipiden/vetsynthese in 

de huid en vochtverlies via de huid. Wat echter in het laboratorium werkt, behoeft nog 

niet effectief te zijn bij het levende dier. Toch scheppen deze resultaten voldoende 

vertrouwen om dit onderzoek, inclusief de consequenties voor de afweer, onderdeel te 

laten uitmaken van het eerder genoemde aio-project dat kijkt naar de ontwikkeling van 

allergie bij jonge Labradror retrievers. 

Ik heb al eerder gesproken over de afwezigheid van voldoende “old friends” en hun 

mogelijke rol bij het ontstaan van allergie. Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Juist 

door het toedienen van vaccins met “old friends”, dus saprofytaire mycobacteriën, of 

componenten hiervan, kan een gunstig effect worden bereikt. Voorbeelden hiervan zijn 

zgn. bacteriële heat shock eiwitten (hsp’s). Immunisatie met deze eiwitten leidt tot 

activering van regulatoire T cellen en door de onderzoeksgroepen van Van Eden en 

Prakken uit Utrecht is het effect ervan aangetoond bij de bestrijding van chronische 

aandoeningen als type 1 diabetes en reuma. Het ligt in de bedoeling om in samenwerking 

met een wereldwijd farmaceutisch bedrijf in de loop van dit jaar een onderzoek te 

starten, dat het effect van hsp op de T cel regulatie en daarmee op de klinische 

verschijnselen van  atopische dermatitis bij de hond, gaat onderzoeken. In dit verband is 

een recent onderzoek van Petra Roosje, tegenwoordig werkzaam aan de Universiteit van 

Bern, interessant. Een eenmalige toediening per injectie van Mycobacterium vaccae (dat 

oorspronkelijk uit de boerderijstal is geïsoleerd) bleek weliswaar effectief, maar de 

werkzaamheid bleef beperkt tot de mildere vorm van atopische dermatitis en was 

afwezig bij de ernstige, chronische vorm waar we in de regel mee te maken hebben.  

Ook voedseladditieven van microbiële oorsprong komen meer en meer in de 

belangstelling. De bacteriën in het darmstelsel van baby’s zijn belangrijk gebleken voor 

de ontwikkeling van het aangeboren immuunsysteem. Bacteriële cultures (veelal 

Lactobacillus soorten) van deze darmflora van gezonde kinderen (zgn. probiotica) zouden 

dan ook een gunstig effect  hebben op het voorkómen van allergie. U moet hierbij 

denken aan Yakult-achtige producten. 

 

Zo blijkt uit Fins onderzoek van Kalliomäki en Isolauri uit 2003 dat toediening van 

Lactobacillus stammen in aansluiting op de geboorte het vóórkomen van atopisch eczeem 

tijdens de vier eerste levensjaren bij kinderen met een verhoogd risico op een dergelijke 

allergie, significant vermindert. Het is de onderzoeksgroep van Carla Bruijnzeel en 

DOGS ? 
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Edward Knol van het UMC-departement dermato-allergologie geweest, die heeft 

aangetoond, dat Lactobacillus bacteriën een verschuiving bewerkstelligen van Th2 naar 

Th1 dan wel een regulatoire T cel respons induceren bij atopische patiënten. Onderzoek      

naar de werkzaamheid van probiotica bij atopische dermatitis en colitis bij honden past in 

de nieuwe onderzoekslijn. 

 

Het zal duidelijk zijn dat onderzoek niet zómaar van de grond komt.   

 

Dit kan alleen als aan een aantal voorwaarden is voldaan: deze hebben te maken met 

samenwerking, financiering, kennis, doorzettingsvermogen, creativiteit en enthousiasme. 

Deze elementen zijn een conditio sine qua non voor onderzoekers en clinici. Reden te 

meer om even stil te staan bij financiering, die in toenemende mate een probleem vormt.  

Voor de niet-ingewijden is het goed te weten, dat financiering in theorie kan plaatsvinden 

via de zgn. 1e geldstroom (d.i. geld van overheidswege), de 2e geldstroom (d.i. 

financiering via NWO, EU en collectebusfondsen als het Astma fonds) en de 3e 

geldstroom (waarmee nú vooral inkomsten via de industrie worden bedoeld, maar de 

vraagstelling wordt gegenereerd door de universitaire onderzoeker). Binnen de 

diergeneeskunde bestaan voor klinisch georiënteerd onderzoek nagenoeg geen 

mogelijkheden om via de 2e geldstroom financiering te verwerven. Wellicht de 

belangrijkste reden hiervoor, is het feit dat altijd in competitie moet worden gegaan met 

geneeskunde projecten. Uitsluitend als de hond als goed, spontaan diermodel zou 

worden beschouwd voor een aandoening bij mensen, bestaat de kans dat veterinaire 

klinische projecten 2e geldstroom financiering zullen kunnen verwerven.  

In dit licht is het interessant om naar het atopische dermatitis hondenmodel te kijken.  

Mijns inziens zijn er inmiddels voldoende aanwijzingen dat de hond een completer, 

spontaan model zou kunnen zijn voor de mens dan de meestal gebruikte muizen. Ik 

bedoel hiermee dat onderzoek uitgevoerd bij de als patiënt aangeboden hond niet alleen 

voor de hond zelf van belang is, maar tegelijkertijd een prima tussenstap zou zijn 

vóórdat eenzelfde onderzoek bij mensen wordt verricht.  

Redenen hiervoor zijn de grote overeenkomst in het immunologisch reactiemechanisme 

bij de aandoening, maar evenzeer de homogeniteit van de populatie. Hiermee doel ik niet 

alleen op rasvoorkeuren, maar binnen zo’n populatie ook op de gelijkheid in 

voedingspatroon, de sociaaleconomische omstandigheden, het feit dat nagenoeg alle 

De Nederlandsche Bank 
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dieren op dezelfde wijze worden gevaccineerd en ontwormd, en dat – in tegenstelling tot 

mensen – honden weliswaar passief meeroken maar niet stiekem een shaggie zullen 

opsteken. Daarnaast – en dit is een belangrijke conclusie uit de 2005-publicatie in Nature 

van Eric Lander van het MIT in Cambridge  – lijkt de hond genetisch meer op de mens 

dan de muis. De bewustwording van het voorgaande door editors en reviewers van 

medisch-wetenschappelijke tijdschriften, zal uiteindelijk moeten leiden tot een betere 

concurrentie positie bij de verdeling van de 2e geldstroom gelden. Het is in het belang 

van dier én mens !  

Collectebusfondsen voor onderzoek naar veelvuldig voorkomende aandoeningen bij 

gezelschapsdieren bestaan evenmin. Toch is dit verbazingwekkend, ons realiserend hoe 

sterk de betrokkenheid van dierbezitters is bij hun huisdier, hoe belangrijk geavanceerde 

diergeneeskunde voor hen is en wetend dat ruim 1.5 miljard euro per jaar wordt besteed 

aan gezelschapsdieren. De meer dan 1.7 miljoen huishoudens met een kat en de bijna 

1.4 miljoen huishoudens met een hond zouden te mobiliseren moeten zijn om per jaar 1 

euro uit te geven voor onderzoek gericht op de verbetering van de gezondheid en het 

welzijn van deze dieren. Met 1 miljoen euro per jaar kunnen zeker 8 aio’s aan de slag !   

 

Ik daag dan ook de media en in het bijzonder de televisiemakers uit om met ons mee te 

denken over de realisatie van een dergelijk collectebusfonds. Dit neemt niet weg dat ik 

de steeds opnieuw aanwezige bereidheid van de industrie (in het bijzonder de 

farmaceutische en diervoederindustrie) om onderzoek te financieren, zéér waardeer. 

Binnen deze sector zijn altijd uitstekende afspraken te maken geweest, die er mede 

(wederzijds) op gericht waren om belangenverstrengeling te voorkomen. Dit heeft dan 

ook geleid tot een duurzame relatie binnen het segment waar wij onderzoek verrichten.  

In het licht van wat ik gezegd heb over financiering moet mij wél van het hart, dat ik 

zorgen heb over de universitaire en facultaire overhead die geheven wordt op de 

genoemde 3e geldstroomprojecten. Niet alleen vind ik hier sprake van een ongelijkheid 

met andere vormen van financiering, terwijl aan de kwaliteit en aan de publicaties 

dezelfde eisen worden gesteld, maar tevens lijken de procedures eromheen aan 

flexibiliteit in te boeten. Laten we ervoor zorgen het “paarse-krokodil-fenomeen” buiten 

de deur te houden.  

Naast financiering is samenwerking tussen gelijkgeïnteresseerden een voorwaarde voor 

succes. Ik heb het hier over een goed samenwerkingsverband tussen de kliniek en de 

basiswetenschappen en tussen onderzoeksgroepen in het veterinaire en humane veld.  
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In het kader van de exercitie Focus en Massa voor het onderzoek binnen de Faculteit 

Diergeneeskunde maakt het klinisch immunologisch onderzoek deel uit van het 

subprogramma Environment and Host Response Modulation binnen het programma Risk 

Assessment of Toxic and Immunomodulatory Agents (ik zal dit - om voor de hand 

liggende reden - maar 1x volledig uitspreken en zal het hierna RATIA noemen). Hierbij is 

aan de fameuze onderzoeksgroep van Prof. Bert Brunekreef (met o.a. prof. Dick 

Heederik, dr. Raymond Pieters en dr. Gert Doekes), die kijkt naar de invloeden vanuit de 

omgeving op de gezondheid van mensen, naast de veterinaire klinische immunologie, 

een deel van het immunologie onderzoek van prof. Willem van Eden en dr. Victor Rutten, 

met o.a. wereldnaam op het gebied van heat shock eiwitten, toegevoegd. Ik beschouw 

het als een voorrecht en een uitdaging om gezamenlijk de brug te slaan tussen de 

expertise binnen RATIA en die binnen de kliniek én om gezamenlijk onderzoek op te 

zetten, dat wordt gekenmerkt door een fundamentele verdieping van klinisch toepasbaar 

onderzoek in de vorm van immunoregulatie en de gevolgen voor regulatoire T cellen, 

maar dat ook klinische toepasbaarheid in hoge mate waarborgt. De setting binnen het 

RATIA programma is hiervoor optimaal. Onmisbaar hierbij is ook het netwerk van 

contacten met het humane veld. Allereerst noem ik hierbij de groep van prof. Carla 

Bruijnzeel en dr. Edward Knol van het UMC-AZU. Samenwerking met jullie is altijd 

geweldig stimulerend geweest door jullie grote expertise en enthousiasme. Daarnaast 

zijn er bestaande contacten met de groep van dr Berend Prakken uit Utrecht en recent 

met die van dr. Edith Hessels uit Berkeley-Californië, beiden op het gebied van 

immunoregulatie en met prof. Huub Savelkoul uit Wageningen. Onze interesse in 

antimicrobiële peptiden opent mogelijkheden voor samenwerking met het programma 

Strategic Infection Biology van prof. Jos van Putten en prof. Henk Haagsman.  

 

Tot besluit, geachte toehoorders, nog enkele persoonlijke woorden voor speciale mensen 

of groepen hier aanwezig. Zij zijn belangrijk in mijn leven en ieder van hen heeft op zijn 

eigen wijze een bijdrage geleverd aan mijn wording en mijn zijn zoals ik ben. 

Allereerst dank ik de decaan, die in samenspraak met het facultair management en de 

Management Teams van de departementen Geneeskunde van Gezelschapsdieren en 

Infectieziekten en Immunologie, het initiatief heeft genomen tot het voorstel aan het 

College van Bestuur van deze Universiteit, een leerstoel Veterinaire Klinische 

Immunologie in te stellen. Ik dank verder de leden van de benoemingsadviescommissie 

en het College van Bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik ben mij ervan bewust 

dat deze leerstoel vrij uniek is in de veterinaire wereld en zal de komende jaren met volle 

inzet de realisatie van de zojuist geschetste doelstellingen nastreven.  

Ik zou hier mogelijk niet hebben gestaan, als in het verleden mijn belangstelling voor de 

dermatologie niet zou zijn gewekt en aangewakkerd door mijn leermeester, prof. Rob 
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Schwartzman uit Philadelphia en wijlen professor Teunissen. Door jonge stafleden mee te 

nemen naar de refereeravonden bij het Academisch Ziekenhuis Utrecht, wist hij 

onvermoede interesses tot leven te brengen. Ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor. 

Professor Rothuizen, beste Jan, wij kennen elkaar zeer lang én goed. Niet alleen omdat 

wij ongeveer tegelijkertijd een stafpositie hebben gekregen bij het departement, maar 

ook door onze gemeenschappelijke en veelal gelijkgestemde betrokkenheid bij alle 

facetten van het facultair bedrijf. Ik ben je dankbaar voor je vriendschap en al hebben 

we verschillende vakgebieden, we zullen elkaar regelmatig blijven spreken over 

allerhande onderwerpen, inclusief onderzoek. Ik beschouw je in alle opzichten als 

“brother in arms”.  

De dermatologie-groep ben ik eveneens veel dank verschuldigd. Dr. Wisselink, beste 

Marinus, door jouw plezier in onderwijs en je bereidheid om hiervan veel taken op je te 

nemen, heb je mij de gelegenheid gegeven vorm te geven aan het onderzoek. Zonder 

jouw inzet en instelling zou dit niet mogelijk zijn geweest. Ik dank je zeer. Dit geldt zeker 

ook voor de sio’s en aio’s uit het nabije verleden, te weten Chiara Noli, Petra Roosje, 

Mieke Leistra en Sebastian Schleifer en voor de huidige groep met Annette van der Lee, 

Jacqueline Sinke, Yvette Schlotter en Eveline Veenhof. Jullie samenwerking, jullie 

doorzettingsvermogen – ook bij tegenslagen - en jullie contributie aan de goede sfeer 

binnen de groep, vind ik geweldig. De teamgeest komt niet in de laatste plaats door de al 

jaren bestaande, bijna dagelijkse samenwerking met dr. Victor Rutten van het 

departement Infectieziekten en Immunologie en dr. Edward Knol van het UMC-AZU-

departement dermato-allergologie. Jullie betrokkenheid, inzet en enthousiasme is niet 

alleen onontbeerlijk, maar eveneens stimulerend voor de gehele groep. Ontzettend veel 

dank hiervoor. Ik hoop op nog vele jaren samen. 

Het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren ken ik van jongs af aan. Sinds 

mijn rol als bouwcoördinator bij de grote verbouwingsoperatie van de Universiteitskliniek 

ken ik zelfs bijna letterlijk alle scheuren, gebreken, peilers en steunpilaren. Je zou bijna 

zeggen dat ik daar geleerd heb samen muren te slechten én te bouwen. Bij dit proces 

heb ik niet alleen zelf veel geleerd, maar heb ik ook ervaren hoe betrokken alle 

medewerkers zijn. Gezamenlijk bepalen jullie het gezicht. Goed functioneren van het 

departement is ook een belangrijke factor voor samenwerking met anderen. Bij dit 

laatste doel ik speciaal op de groepen binnen het RATIA programma en in het bijzonder 

de afdeling Immunologie, maar ook op andere departementen/afdelingen binnen de 

faculteit zoals Infectiebiologie, IRAS en Pathobiologie. Ik heb de medewerkers van de 

afdeling immunologie in de korte tijd dat ik daar ben, leren kennen als zeer gemotiveerd 

en gedreven voor de wetenschap. Ik hoop dat we de komende jaren ook een deel van 

het RATIA programma samen een gezicht kunnen geven. Voor de brug tussen GD en het 

Androclus gebouw zijn de fundamenten gelegd en staat de constructie in de steigers. Bij 
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voldoende financiën en betrokkenheid en wil van een ieder, werken we toe naar de 

oplevering en in gebruik name.  

In dit dankwoord past ook aandacht voor de hondenrasverenigingen. Binnen het 

beschreven onderzoek, waar het vaak gaat over rasgebonden, erfelijke aandoeningen, is 

samenwerking met de rasverenigingen onontbeerlijk. In het bijzonder de lopende 

samenwerking met de Nederlandse Labrador Vereniging wil ik hier memoreren. Ik ben 

ervan overtuigd dat uw aanwezigheid mag worden vertaald als een signaal dat wij 

kunnen rekenen op uw voortdurende steun en betrokkenheid. 

Ook de vertegenwoordigers van de farmaceutische bedrijven en de diervoeder industrie 

hier aanwezig, wil ik graag bedanken voor de goede contacten en de samenwerking op 

onderzoeksgebied. Immunoregulatie met als doel te komen tot nieuwe therapeutische 

wegen, zal ook voor u een aansprekend thema zijn. Ik hoop dan ook dat onze goede 

contacten gecontinueerd zullen worden. 

Although this inaugural speech is not meant to be held in English, I cannot resist to 

spend a few words to those coming from abroad. I want you to know that I very much 

appreciate that you have used the opportunity to come and listen this afternoon. For me 

it represents both professional and private friendship. 

Dit geldt zeker ook voor de confrères van Cuisine Culinair Nederland afdeling Bunnik, 

waarvan ik de meeste al meer dan 10 jaar ken. Beste kookvrienden, ook koken is soms 

wetenschap. Je gaat uit van de hypothese dat het gerecht dat je bereid lekker zal zijn. In 

samenwerking en volgens een min of meer vastgelegd protocol (receptuur genaamd), 

worden allerhande technieken toegepast en chemische processen in gang gezet, die 

moeten leiden tot het eindproduct. Soms wordt hierbij de hypothese bevestigd, soms 

verworpen omdat het gerecht niet te eten is. Bij ons wordt natuurlijk de hypothese, dat 

het gerecht lekker moet worden bevonden door minimaal 90% van de deelnemers 

(stukje statistiek), vanzelfsprekend altijd bevestigd. Het bundelen van goede recepten in 

een boek kan tenslotte worden vergeleken met een wetenschappelijke publicatie.  

 

Beste vrienden, ik vind het geweldig dat jullie hier vanmiddag zijn. 

Dames en heren studenten, zonder jullie geen faculteit. Zonder jullie dus ook geen 

kerntaak als onderzoek. Onderzoek dat van belang is voor mens en dier en dat ook het 

substraat vormt voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Zonder jullie ook geen 

studentenvereniging, geen DSK: een vereniging met een zeer rijke traditie. Zo hebben 

wij voorafgaand aan deze oratie per koets een fantastische rit gemaakt van De Uithof 

naar het Domplein. Jullie hebben zelfs gezorgd voor mooi weer. Het was groots! Veel 

dank hiervoor. 
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Tot slot, mijn familie en mijn gezin. Het is voor mij ontzettend belangrijk dat jullie hier 

zijn. De wijze waarop jullie hebben meegeleefd in het voortraject naar de benoeming, 

maar ook jullie rol in het dagelijkse leven en die onder moeilijke omstandigheden, 

hebben mij de waarde geleerd van een hechte familieband. Het is jammer, dat mijn 

schoonvader dit niet meer heeft kunnen meemaken; hij zou dit een érg leuk feestje 

hebben gevonden. Het is daarentegen geweldig dat mijn broer er wél is. Jij bent mijn 

positieve band met het verleden. De meest bijzondere rol is echter weggelegd voor 

Marlies en de kinderen: Sven, Maike, Ian, Anouk en Frederik. Zonder jullie is mijn  

bestaan niet denkbaar. Te quiero, mi corazón ! Os quiero, conejos ! 

 

Tenslotte raad ik de honden van Nederland aan voorlopig nog maar even lekker te blijven 

rollen in het gras. En als u wilt, doet u gewoon lekker mee.  

 

Geachte toehoorders, ik dank u voor uw aandacht. 

 

Ik heb gezegd. 
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