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Dierenarts in Ouwehands Dierenpark

Gezondheidszorg voor dieren 
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- 3 Behandeling van ziekten

- 4 Voortplantingsmanagement
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- 6 Educatie en ‘in het nieuws’

- 7 Succes bij beren, leeuwen, giraffe’s, orangs, 

ara’s, olifanten, schildpadden.



Ouwehands Dierenpark

Op de Grebbeberg van kippenfarm naar dierentuin in 1932

Uitbreiding tot 1993 naar 24 hectare

Familiebedrijf als BV

Overname in 2000 met nieuwe investeringen

Een miljoen bezoekers per jaar

Gevarieerde samenstelling dieren

Hoeveel zoogdieren?

Hoeveel vogels?

Hoeveel reptielen?

Hoeveel vissen?



Dierenarts in Ouwehands Dierenpark

Gezondheidszorg voor alle dieren 

332 zoogdieren 43 soorten

492 vogels 73 soorten

114 reptielen 32 soorten

54 amfibieën 13 soorten

2976 vissen 153 soorten

1572 invertebrata 39 soorten (sponsen, 

koraal en insecten etc)

totaal 5540 dieren en 353 soorten (telling februari 2014)



- 1 Huisvesting en voeding

-Samenstelling diersoorten

-Voedsel

-Drinkwater

-Soorteigen behoeften

-Onderlinge invloeden 



-1 Huisvesting en  voeding

-Soorteigen behoeften

-Onderlinge invloeden



-1 Huisvesting en voeding
-

-NVP Berenbos

-Natuurlijk voedselprogramma

Verlies 30-40%

Gewichtsverlies zet door tot 

in de zomer

Groeispurt tot begin winter

Natuurlijke feasting fasting



Verloop hoeveelheid Kcal 

natuurlijk voedselprogramma

(per beer per dag)
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• Veterinaire ronde: 2 maal per jaar met dierenarts, teamleider en 

(assistent) manager.  Bespreken van huisvesting/verzorging, conditie van 

de dieren, fok en  veterinaire punten (voeding, preventief vaccineren, 

faecescontrole’s, secties)

• Management van postmortale diagnostiek

• Preventieve controle dieren van infectieziekten: Reguliere contrôle’s op 

TBC – hoefdieren en primaten, Brucella – hoefdieren

• Contrôle’s van waterkwaliteit bassin zoogdieren – vissen – watervogels

• Management van de quarantainedieren – 4 wkn zoogdieren/vogels 3 mnd 

reptielen

• Vaccinaties: volgens het schema – vergelijk huisdieren

• Management uv-voorziening in dierverblijven

2. Preventie van ziekten



Microbiologie van Primaten

De diagnose van een belangrijk aantal parasitaire darminfecties 

(Giardia lamblia, Cryptosporidium, Dientamoeba fragilis en 

Entamoeba histolytica)  berust op het aantonen van de 

ziekteverwekker in de faeces met behulp van de Triple Faeces Test 

(TFT) of middels eenmalig PCR onderzoek van de faeces



2 Preventie van ziekten

vb vogelgriep

• Aanvraag vaccinatie 

ministerie LNV

• Vaccinatie met Intervet 

vaccin H5N2

• 2 maal vaccinatie met 6 

weken interval

• Vooraf en 2 weken na 

laatste enting 

bloedafname voor 

titerbepaling



-2 Preventie van ziekten 

Uitvangen en registreren ara’s



-2 Preventie van ziekten

Bloedafname uit halsader



-2 Preventie van ziekten 

De vaccinatie onderhuids laagste 

derde gedeelte nek



-2 Preventie van ziekten

- Gezondheidszorg bruine beren

Natuurlijke huisvesting en voedselprogramma

•Vitale beren in bos, klauwverzorging en castratie

•Gebitscontrôle en bloedonderzoek

•2 x per jaar faecesonderzoek



-3 Behandeling van ziekten

CT-scan Aldabraschildpad 125 kg



- 3 Behandeling van ziekten

• Uitgangspunt: signalement-anamnese

• Diersoortspecifieke problemen

• Papegaaien – chlamydia

• Pinguins – malaria – aspergillus

• Slangen – mondrot

• Bacteriele infecties zoveel mogelijk

behandelen op basis B.O. antibiogram



- 3 Behandeling van ziekten
Antibioticum gebruik op basis van

- Richtlijn Toepassen van antimicrobiële 

middelen bij dieren

- Het verantwoord en transparant toepassen 

van antimicrobiële middelen bij dieren met als 

(waarschijnlijkheids)diagnose een bacteriële 

infectie

- Het doel van deze richtlijn is om de dierenarts 

die antimicrobiële middelen voorschrijft te 

ondersteunen bij het maken van onderbouwde 

behandelkeuzes

- Diverse formularia paard –hond/kat - lbhd

- In dierentuinen geldt Cascade regeling



- 3 Behandeling van ziekten



- 3 Behandeling van ziekten



- 4 Voortplantingsmanagement

• Seksen via de veerfollikel DNA screening (VHL Wageningen) 

• 1:1 verhouding van pop en man onder de beide ara soorten 

• 12-tal broedblokken in de buitenvolière



•Legsel met in totaal 8 eieren

•Legsel met eerst 2 daarna 3 eieren

•Begin augustus 3 jongen

- 4 Voortplantingsmanagement 

Succes bij de ara’s 

in 2014



Onder gasanaesthesie botsynthese

Pinnen en externe fixatie

- 3 Behandeling van ziekten



Voortplantingsmanagement Olifanten

• Progesteronbepalingen 

bij de koeien



Sperma verzamelen bij Tooth



Sperma beoordelen bij Tooth

• Samenwerking met 

prof. Stout  Fac. 

Diergeneeskunde



4 Voortplantingsmanagement

Zeldzame witte leeuwen geboren!

12-03-2013

Woensdag 6 maart zijn er twee zeldzame 

Afrikaanse witte leeuwen geboren.

Ouwehands Dierenpark is erg blij met de komst van 

de twee jongen (1 mannetje en 1 vrouwtje). De 

huidige witte leeuwengroep is in december 2010 

gearriveerd in Rhenen. De leeuwengroep bestaat 

uit drie vrouwen en een man. De man van de groep 

Credo is een jong volwassen man en tevens de 

vader van de jongen.



-4 Voortplantingsmanagement

-EEP dieren

-Uitwisseling met andere tuinen

-Transport

-Gezondheids controle’s

-Voeding



Partus van de giraffe



Kraamhok met ijsbeer jongen



conclusie

• Dierenarts OD 
duizendpoot, veel 
uitdaging, zelfstudie, 
overleg met collega’s, 
internet/congressen, 
bezoeken wildlife 
reservaten

• Elke dag weer spannend, 
uitdagend en verrassend!


