
de schrik van Antoinette Coster:

“Teun takelde 
met het uur af”

Negen jaar lang heeft Golden Retriever Teun een bijzonder ochtendritueel: ze pakt 
een schoen van haar vrouwtje en kiepert die naar buiten. Dan neemt ze een punt 
van de ochtendjas in haar bek en begeleidt haar vrouwtje naar het toilet. Tot die ene 
ochtend in februari… 

Tekst: NCLN tekst & redactie
Beeld: Privé en NCLN tekst & redactie

Vedias Info 4 - 20138

INFO 4.indd   8 26-8-2013   17:16:12



9Vedias Info4 - 2013 9Vedias Info4 - 2013

A   
ntoinett e Coster fokt 
al 25 jaar golden 
retrievers onder de 
kennelnaam
   Van de Kaladene. 

“Mijn honden worden over het 
algemeen best oud”, zegt Antoinett e 
trots. “Al komt dat natuurlijk met wat 
gebreken. Toen Teuntje op die bewuste 
ochtend haar ritueel liet varen en niet 
meer zo makkelijk opstond, dacht ik 
aanvankelijk aan artrose. Het was me 
de avond daarvoor wel opgevallen dat 
ze hees was, maar wie brengt dat nou 
in verband met sti jfh eid?” Teun krijgt 
een lekkere massage. Maar het haalt 
weinig uit; ze blijft  steeds door haar 
achterpoten zakken. “Het zag er vreemd 
uit”, zegt Antoinett e. “Niet zoals 
artrose, dat je meestal herkent aan 
startsti jfh eid. Hoe langer ik keek, hoe 
meer ik dacht aan een TIA. Ik besloot 
het even aan te zien. Maar al snel 
zakte Teun ook door haar voorpoten.
Toen heb ik meteen de weekendarts 
gebeld.” Teun wordt onderzocht, de 
dierenarts vermoedt eveneens een 
TIA. Afwachten is het devies. Toch is 
Antoinett e er niet gerust op: “Ik heb 
weleens een hond gehad met een TIA. 
Die was na de TIA weliswaar slap, maar 
ik zag vooruitgang. Teuntje daarentegen 
verslechterde alleen maar. ’s Avonds 
kon ze al niet meer zelfstandig plassen, 
in de loop van zondagochtend vielen 
steeds meer bewegingsfuncti es uit. 
Prakti sch gezien kon ze alleen haar 
hoofd nog bewegen.” 

Antoinett e besluit af te wachten tot 
maandag, als haar vaste dierenarts 
weer dienst heeft . Dierenarts Brandt 
van Dierenkliniek Rijngeest: “Ik weet 
nog hoe Teun binnenkwam. Ze had al 
achtenveerti g uur verergerende slapte, 
voornamelijk achter en voornamelijk 
rechts. Maar ook links en op voorhand 
was ze slap. De koprefl exen waren 
normaal, de ogen ook. Ze at en 
dronk normaal en ze braakte niet. De 
spinale refl exen waren normaal, de 
proriocepti e was verminderd, evenals 
de tonus van de achterhand. De 
pijnpercepti e was normaal. Teun had 
geen gekruiste strekrefl exen. Dit beeld 
past bij (poly)radiculoneuropathie. Bij 
deze aandoening wordt de pati ënt eerst 
slap in de achterpoten. Daarna kunnen

 

de voorpoten, aangezichtsspieren, 
keel, slokdarm en als laatste de 
ademhalingsspieren volgen. De ernst 
van de klachten is afh ankelijk van de 
mate van aantasti ng van de zenuwen 
en kan dus per dier verschillen. Tijdens 
het neurologisch onderzoek valt op 
dat dieren hun poten niet kunnen 
bewegen, maar wel pijn ervaren. 
Ongeveer twinti g jaar terug had ik 
ook een hond met dit ziektebeeld in 
de prakti jk. (Poly)radiculoneuropathie 
komt niet vaak voor en zonder gedegen 
neurologisch onderzoek loop je het 
geheid mis.” 

Daar staat Antoinett e dan, in de prakti jk 
met een slappe, zielige, oude golden 
van wie ze zielsveel houdt. “En wat 
doe je dan? Ik ben liefdevol, maar 
wel realisti sch”, zegt Antoinett e. “Een 
hond moet hond kunnen zijn. Toen 
ik naar Teun keek, dacht ik: einde 
verhaal. Gelukkig kent mijn dierenarts 
me goed en wist hij dat ik de zorg 
voor Teun aankon qua ti jd, ruimte en 
inzet.” Dierenarts Brandt: “Dieren met 
deze ziekte hebben een intensieve 
verzorging nodig. Na enkele weken 
verbeteren de meeste pati ënten, om na 
enkele maanden weer volledig normaal 
te functi oneren. Er is helaas geen 
specifi eke behandeling of medicati e. 
Toch vond ik dat Antoinett e het een 
kans moest geven. De aandoening is 
op zich niet pijnlijk, Teun was nog niet 
zodanig verlamd dat ademen lasti g 
werd. Zolang dit zo bleef, had Teun 
alleen ti jd nodig om langzaam aan te 
herstellen. Dat kon wel weken duren, 

maar met een goede, intensieve 
verzorging en heel veel aandacht van 
de baas is het acceptabel voor de hond 
om deze ti jd door te komen. Ik weet dat 
Antoinett e die extra ti jd en aandacht 
voor Teun over had. Was dat anders 
geweest, dan was dat een reden om te 
euthanaseren.” Antoinett e: “Het is dat 
mijn dierenarts zo overtuigd was van de 
mogelijkheid tot herstel, anders had ik 
Teun laten gaan.” 

Teun krijgt dexamethason tegen een 
eventueel resterende immuunreacti e 
en vitamine B12 ter ondersteuning 
van de zenuwfuncti e. “Voor zover dit 
wat doet”, voegt dierenarts Brandt 
toe. Antoinett e neemt Teun mee naar 
huis. En daar moet ze meteen een 
prakti sche horde nemen: haar eigen 
verjaardag. “Ik mocht Teun niet teveel 
vermoeien, maar tegelijkerti jd stond 
er een feestje gepland. Ik werd 60! En 
dat wilde ik eigenlijk ook niet voorbij 
laten gaan. Dus heb ik een uitgebreide 
mail gestuurd naar alle gasten met 
wat er aan de hand was. En wat heb ik 
toch een lieve mensen om mij heen: 
niemand heeft  me kriti sche vragen 
gesteld, niemand heeft  de hond extra 
vermoeid, iedereen wist: Antoinett e 
weet vast wat ze doet met die arme, 
verlamde hond.” In de dagen en de 
weken die volgen doet Antoinett e er 
alles aan om Teun te ondersteunen: 
psychisch en fysiek. “Ik hield zoveel 
mogelijk het vaste dagritme aan, al 
zorgde ik wel dat de andere honden 
Teun niet omver konden duwen op 
de wei of op de plaats. Teun kreeg 
een speciaal tuig; met een handdoek 
onder haar achterlijf kon ze buiten 
haar behoeft e doen. Het was best 
een gedoe, maar al snel zag ik 
allerlei verbeteringen: een staart die 
ging kwispelen, meer kracht in de 
poten, even los kunnen staan. En het 
belangrijkste: Teun liet zich prima 
verzorgen. Ze was niet zielig, maar 
genoot van haar toenemende herstel.”

 

Bijzondere Patiënten
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Zodra Teun weer een beetje mobiel 
is, besluit Antoinett e in samenspraak 
met dierenarts Brandt dat Teun 
aquafysiotherapie moet krijgen. 
Antoinett e: “Ik kwam terecht bij Elma 
Bakker. Teun mocht in de waterbak op 
een lopende band lopen. Ik wist vooraf 
niet wat ik ervan kon verwachten, 
maar na de eerste sessie was ik al 
om! Het deed Teun enorm goed, ze 
won zichtbaar aan spierkracht en 
uithoudingsvermogen. Echt heel 
bijzonder. Ook kreeg Teun aan huis 
TTeam-massage van Frans Brouwer. Het 
was ontspannend voor Teun en goed 
om de bloedsomloop te sti muleren. Ze 
lag tenslott e het grootste deel van de 
dag sti l.” Voor iedereen die begaan is 
met het lot van Teun houdt Antoinett e 
een soort dagboekje bij. De groep 
geïnteresseerden is best groot, iets 
waar Antoinett e blij mee is.

“Ik vond het fi jn om de dingen van me 
af te schrijven. En daarbij wilde ik heel 
graag meer bekendheid geven aan deze 
ziekte. Ik heb in 25 jaar hondenfokkerij 
best wat meegemaakt en gezien. Maar 
van deze ziekte had ik dus echt nog 
nooit gehoord!” 

Zeven weken gaan voorbij en Teun 
boekt vooruitgang na vooruitgang. De 
kracht in de poten komt terug, Teun 
pakt haar oude gedragingen weer op 
en leert stapje voor stapje weer lopen. 
Antoinett e wordt steeds opti misti scher 
over de situati e. “Ik heb wel wat 
afgejankt hoor, die periode. Want de 
verzorging was inderdaad best zwaar. 
En het is niet niks om je hond zo ziek 
te zien. Iedere vooruitgang ontroerde 
me enorm. Het hese stemmetje dat 
terugkwam, een begroeti ng met een 
staart die weer kan kwispelen, voor het 
eerst weer een touw in haar bek, en die 
eerste hap in mijn ochtendjas…allemaal 
onbelangrijk voor een buitenstaander, 
maar voor mij heel, heel bijzonder.

Enerzijds geniet je ervan, anderzijds 
denk je: wat als dit het is, als ze 
niet verder herstelt? Zeven weken 
na die rotochtend in februari heb 
ik met veel uitroeptekens aan alle 
‘volgers’ geschreven: ‘De meeste 
dromen zijn bedrog, maar de mijne is 
uitgekomen!!!!’ Teuntje was hersteld, 
deed weer wat ze alti jd deed, kon alles 
weer wat een hond moet kunnen en 
draaide weer helemaal mee met de 
andere honden.” Of zoals dierenarts 
Brandt het lekker bondig zegt: “Ik 
heb Teun gezien, het herstel is heel 
bevredigend. Zo kan ze nog een lange 
ti jd mee!”

Wat is (poly)radiculoneuropathie precies?

Dierenarts Brandt: “(Poly)radiculoneuropathie zit niet in de hersenen, integendeel: het zit in de zenuwknopen naast 
het ruggenmerg. Bij (poly)radiculoneuropathie zie je een acute verlamming van de spieren van de nek, van de voor- en 
achterpoten, van de ademhalingsspieren en van de stembanden. De oorzaak is een overreacti e van het immuunsysteem, 
bijvoorbeeld door een eenvoudige infecti e of vaccinati e, maar meestal zonder duidelijke oorzaak. De ziekte duurt enkele 
weken tot zelfs een jaar. Volledige genezing is mogelijk, maar sommige honden houden wat restverschijnselen. Een klein 
percentage honden overlijdt door het onvermogen tot ademhalen. Naast de (poly)radiculoneuropathie die elke hond kan 
treff en, is er een ziekte die hier qua beeld zeer op lijkt en erfelijk is.
Dit is de ‘Leonberger Polyneuropathie’, een neurologische aandoening. Bij deze aandoening zijn de zenuwen van de 
achterpoten, het strott enhoofd en de slokdarm aangetast. Deze aandoening komt voornamelijk voor bij reuen tussen 
een en negen jaar. De symptomen zijn stembandverlamming, zwakte in de achterhand, gebrek aan coördinati e,
moeite met inspanning en kortademigheid. Deze aandoening komt voor bij Boxers, Dalmati ërs, Leonbergers,
Rott weilers en Dwergschnauzers.” 
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Zeven weken gaan voorbij en Teun 

 Therapeutische en preventieve voeding 
voor hond en kat

Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld | Tel. 0342 427 127 | E-mail: info@virbac.nl

www.vetcomplex.nl

Expertise in diergezondheid toegepast op voeding

	 	 ●      Vlees als basisingrediënt
	 	 ●      Goede en gegarandeerde smakelijkheid
	 	 ●      Hoge kwaliteit en verteerbaarheid
	 	 ●      Sparen voor mooie cadeaus:
         www.virbacspaarprogramma.nl  (ook met Effipro®)
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