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Kijk in de praktijk van

H
et is volgens Bart belangrijk 
dat er dierenartsen voor vis-
sen zijn. “Veel mensen 
komen nooit met hun vis bij 

de dierenarts. Een groot deel van de 
medicatie is verkrijgbaar in de winkel 
of via de kweker en koidealers zijn 
vaak het eerste aanspreekpunt als er 
problemen zijn. De meerwaarde van 
een dierenarts is voor veel klanten 
helaas nog onduidelijk. De dierenarts 
is duurder, maar heeft ook een hele-
boel kennis en kunde. Het is belang-
rijk eerst een diagnose te stellen, 
zodat gericht kan worden behan-
deld.” Daarnaast heeft de dierenarts 
volgens Bart ook een voorlichtende 
rol, bijvoorbeeld over verantwoord 
antibioticagebruik.

Huisbezoek
Het eerste contact met de klant is 
meestal over de telefoon of via e-mail. 
Bart probeert van te voren zo goed 
mogelijk in te schatten hoe urgent 
het probleem is en wat hij moet mee-
nemen voor de huisvisite. “Je kunt er 
niet van uitgaan dat iemand alles in 
huis heeft. Zo stond ik laatst bij een 
klant naast een grote vijver, zonder 
schepnet.” Bij aankomst inspecteert 

hij altijd eerst de vijver. “Ik onder-
zoek de waterkwaliteit. Gezond water 
is een voorwaarde voor gezonde vis-
sen. Daarnaast kan een afwijkende 
waterkwaliteit gevolgen hebben voor 
de behandeling met bepaalde medicij-
nen.” Verder is de conditie van het fil-
ter van belang. “Het filtersysteem 
werkt met een biofilter, door te vaak 
schoonmaken of gebruik van desin-
fectiemiddelen kan deze beschadigd 
raken.” Vervolgens worden een paar 
vissen gevangen voor nader onder-

zoek. Als de vis voldoende verdoofd 
is, neemt Bart een afstrijkje van de 
slijmhuid voor microscopisch onder-
zoek. Bart: “Wonden en bacteriële 
infecties zijn meestal secundair aan 

parasitaire infecties zoals huid- en 
kieuwwormen, trichodina en costia.”
Slechte waterkwaliteit en parasitaire 
infecties zijn volgens Bart de belang-
rijkste oorzaken voor problemen bij 
koi. “Met een watermonster en een 
afstrijkje van de slijmhuid, kan ik in 
ongeveer 90 procent van de gevallen 
vaststellen wat er aan de hand is. Dat 
vind ik mooi aan dit werk: ik heb 
bijna altijd een diagnose en vaak is 
het goed te behandelen.”  

Behandeling
Een belangrijk deel van de therapie is 
het verbeteren van de waterkwaliteit. 
“Voor een succesvolle behandeling is 
het belangrijk het probleem bij de 
bron aan te pakken”, zegt Bart. Dit 
betekent dat het filtersysteem in orde 
moet zijn. Daarnaast moeten para-
sieten apart worden behandeld. Bij 
het doseren legt Bart de eindverant-
woordelijkheid bij de eigenaar. “Ik 
volg altijd de bijsluiter, maar de eige-
naar schat zelf in hoe groot de vijver 
is en hoeveel hij gebruikt.” Vissen 
met bacteriële infecties behandelt 
Bart met individuele injecties. “Er is 
voor vissen niets geregistreerd, dus ik 
maak gebruik van de cascaderegeling. 

Bart Pinkse is gezelschapsdierenarts en richt zich daarnaast op het behandelen van vissen, met name 

koi. Bart: “Als kind was ik altijd in de weer met aquaria en siervissen.” Een studie zoötechniek, met een 

specialisatie in visteelt, was een voor de hand liggende keuze. Hij ontwikkelde een passie voor koi en 

kreeg de kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij een koikwekerij in Japan. “Dit was een 

unieke kans, zeker in die tijd was het niet vanzelfsprekend om daar stage te mogen lopen.” Na een aantal 

jaren in loondienst te hebben gewerkt, startte Bart voor zichzelf met ‘Koi Care’. 
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 Desinfectiemiddelen 
kunnen biologisch 
filter beschadigen



Tijdschrift voor Diergeneeskunde | nr 10 | oktober 2016 59

Kijk in de praktijk

Meestal kies ik voor f lorfenicol omdat 
dit lang werkt en vaak maar eenmalig 
moet worden toegediend. Bij voor-
keur maak ik de keuze op basis van 
een antibiogram. Maar dit is voor vis-
sen erg prijzig en het duurt lang, 
omdat er op lagere temperaturen 
wordt gekweekt. In praktijk is dit 
vaak niet haalbaar, omdat het nood-
zakelijk is direct met de therapie te 
starten.”
Veel van de behandelingen zijn op 
koppelniveau, maar Bart behandelt 
ook individuele vissen. Bijvoorbeeld 
voor het verwijderen van tumoren. 

Hiervoor moet de vis onder narcose en 
dit is best een uitdaging. Bart: “De vis 
moet ver genoeg onder zeil zijn dat 
deze niet spartelt, maar wel nog zelf 
ademt. Je zoekt hierbij een grens op.” 

Gemotiveerde klanten
De klanten zijn heel afwisselend. 
“Soms word ik gebeld met een vraag 
over een goudvis. Deze mensen willen 
graag advies maar een consult gaat ze 
wat te ver.” Maar er zijn ook klanten 
die hun hobby zeer serieus nemen. 
“Het begint vaak met een paar vissen, 
maar voor je het weet heeft iemand 

de hele achtertuin tot een vijver 
omgetoverd. Dit is een forse investe-
ring en klanten zijn erg gemotiveerd 
om hun vissen gezond te houden. Een 
koi kan wel veertig jaar oud worden 
en soms hebben mensen echt een 
band opgebouwd met het dier.” Die 
betrokkenheid is volgens Bart prettig. 
“Ik vind het vooral leuk om mensen 
te helpen en neem daar graag de tijd 
voor. Meestal ben ik wel zo’n ander-
half uur kwijt per consult. Mensen 
mogen altijd bellen als ze nog vragen 
hebben. Ik zie het soms meer als een 
hobby dan als werk.” 

Het is belangrijk dat er dierenartsen voor vissen zijn!


