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SAMENVATTING 

Larynxparalyse is een aandoening van de bovenste luchtwegen, waarbij verlamming van de 

stembanden optreedt door uitval van de nervus laryngeus recurrens. Terwijl de vorm bij oudere 

honden voorheen als idiopathisch werd beschouwd, is nu bekend dat dit onderdeel uitmaakt van een 

gegeneraliseerde perifere polyneuropathie. Deze studie bevestigt het voornamelijk voorkomen van 

deze aandoening bij reuen (61%), bij oudere honden (gemiddelde leeftijd 10j) en als meest 

aangetaste ras de labrador retriever (28% van alle patiënten). Gedetailleerde postoperatieve 

gegevens konden worden bekomen van 29 van de 35 honden waarbij een operatieve correctie 

gebeurde door middel van een unilaterale cricoarythenoid lateralisatie. We konden vaststellen dat 

persisterende dyspnee (37%) en hoesten (35%) de meest voorkomende complicaties waren en dat 

deze symptomen bepalend zijn voor de prognose op lange termijn (resp. p=0,004 en p=0,017) . 

Aspiratiepneumonie werd slechts bij 3 honden (11%) gezien en dan uitsluitend in de eerste 3 

maanden postoperatief. De gemiddelde overleving van de operatiepatiënten bedraagt 482 dagen en 

de tevredenheid van de eigenaar met betrekking tot de levenskwaliteit is 93%. 

 

 

 

ABSTRACT 

Laryngeal paralysis is a disorder of the upper respiratory system caused by a dysfunction of the 

recurrent laryngeal nerve resulting in paralysis of the vocal cords. While this condition in older dogs 

previously was considered to be idiopathic it is now known to be part of a generalized peripheral 

polyneuropathy. This study confirms the primarily appearance in male dogs (61%) of elder age 

(average 10y) and confirms the labrador retriever as being predisposed (28% of all patients). Detailed 

data could be obtained post-operative from 29 of the 35 dogs where an operative correction was done 

by means of unilateral cricoarythenoid lateralization. We noticed that persistent dyspnee (37%) and 

cough (35%) were the most common complications and that these symptoms are determinants for the 

long term evolution (i.e., p = 0,004 and p = 0,017). Aspirationpneumonia only occurred in 3 dogs 

(11%) all during the first 3 postoperative months. The median survival time of the patients after surgery 

was 482 days and 93% of the owners was satisfied with the quality of life of their dog after treatment. 
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1. INLEIDING 
 
Larynxparalyse is een aandoening vooral voorkomend bij grote hondenrassen, met een bijkomende 

predispositie voor reuen (Miljard en Tobias, 2009). Er is functieverlies van de nervus laryngeus 

recurrens wat ertoe leidt dat de abductie van het arytenoid door de musculus cricoarythenoideus 

dorsalis bij inspiratie verloren gaat. Bij jonge dalmatiërs, bouviers, rottweilers en Siberische husky’s 

wordt een erfelijke vorm beschreven, terwijl de idiopathische vooral bij oudere, grote hondenrassen 

zoals de Labrador retriever wordt gezien (Millard en Tobias, 2009; Griffin en Krahwinkel, 2005). 

Andere onderzoeken wijzen uit dat de idiopathische larynxparalyse deel uit zou maken van een 

gegeneraliseerde perifere neuropathie (Miljard en Tobias, 2009) en de meest recente halen aan dat er 

te weinig aandacht wordt besteed aan de onderkenning van erfelijke polyneuropathiën die de basis 

kunnen vormen voor larynxparalyse (Shelton, 2010). Idealiter zou DNA onderzoek meer duidelijkheid 

kunnen geven omdat perifere neuropathiën vaak laat onderkend worden en pijnloos verlopen 

(Shelton, 2010). Hierbij komt nog dat de larynxparalyse in deze gevallen optreedt voor de symptomen 

van een gegeneraliseerde neuropathie en dit met een gemiddelde termijn van een jaar (Stanley et al., 

2010).  

Klinisch worden de honden vooral gepresenteerd met respiratoire problemen zoals stridor, cyanose, 

collaps, hyperthermie en inspanningsintolerantie (Schofield et al., 2007). Obstructie van de bovenste 

luchtwegen kan optreden en kan leiden tot de dood. Differentieel diagnostisch moet worden gedacht 

aan een neoplasie van de larynx, de farynx of het mediastinum met druk op de nervus recurrens en 

aan polyneuropathiën en polymyopathiën. De definitieve diagnose van larynxparalyse wordt gesteld 

door orale laryngoscopie, waarbij evenwel aandacht wordt geschonken aan vals positieve (te diepe 

anesthesie) als vals negatieve (paradoxe beweging) diagnosen (Radlinsky et al., 2009).  

Voor de behandeling van larynxparalyse wordt een unilaterale arythenoid lateralisatie toegepast 

(Griffin en Krahwinkel, 2005). De meest voorkomende complicatie postoperatief is aspiratiepneunomie 

(Hammel et al., 2006). 

Het doel van deze studie is om door middel van lange termijn follow up de gemiddelde overlevingstijd 

van deze patiënten te bepalen. Daarnaast wordt gepeild naar de meest voorkomende complicaties en 

gezocht of er prognostische factoren kunnen worden geïdentificeerd.    
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2. MATERIAAL EN METHODEN 

Door middel van een zoekfunctie in het patiëntenbestand van de Vakgroep Geneeskunde en Klinische 

Biologie van de Kleine Huisdieren in de periode van 28/8/2002 tot 9/9/2009 werden patiënten met 

larynxparalyse geïdentificeerd. Deze patiënten werden onderverdeeld in 2 groepen: groep 1 waarbij 

geen chirurgische behandeling is ingesteld en groep 2 waarbij de operatie wel werd uitgevoerd. 

De eigenaars van de geopereerde honden werden telefonisch gecontacteerd en aan de hand van een 

gestandaardiseerde vragenlijst werd het postoperatieve verloop geschetst (zie bijlage). De follow-up 

werd opgedeeld in twee delen, de short term waarbij werd gevraagd naar de algemene toestand de 

eerste drie maanden na de operatie en de long term waarbij de toestand nu of op het einde van het 

leven werd geëvalueerd.  

Alle gegevens werden beoordeeld door middel van statistische software (SPSS versie 17). Er werd 

getracht om prognostische factoren, zowel in positieve als in negatieve zin, te identificeren. Hiervoor 

werd gekeken naar de postoperatieve symptomen op korte en lange termijn. Deze werden beoordeeld 

door middel van een Fisher’s exact test en het bepalen van de odd’s ratio. Als statistisch significant 

werd een p waarde van < 0.05 beschouwd.  Statistisch onderzoek werd uitgevoerd om na te gaan of 

de symptomen die optraden op korte termijn als parameter konden worden gebruikt voor de evolutie 

van de gezondheid van de patiënten op lange termijn. Hiervoor werden de symptomen hoesten en 

ademhalingsklachten gekozen omdat deze veel voorkomende klachten zijn in de problematiek van 

larynxparalyse. 
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3. RESULTATEN 

3.1. Patiëntenpopulatie 

In het patiëntenbestand werden voor de onderzoeksperiode 98 patiënten met larynxparalyse 

geïdentificeerd: groep 1 bevatte 63 honden en groep 2 bevatte 35 honden. 

De eigenaars van de 35 geopereerde honden werden telefonisch gecontacteerd en over 28 honden 

werd zo informatie bekomen. De 7 overige eigenaars werden schriftelijk gecontacteerd wat nog 

bijkomende informatie over 1 hond opleverde. In totaal werd informatie bekomen over 29 honden 

(83%). 

De 98 patiënten waarbij larynxparalyse werd vastgesteld behoorden tot 15 verschillende rassen (zie 

grafiek 1). De labrador retriever was met 28% het meest vertegenwoordigde ras, gevolgd door 

kruisingen (9%) en de golden retriever (7%). Opvallend is de aanwezigheid van twee kleine rassen: de 

Maltezer (n=2) en de Jack Russel terriër (n=2).   

 

Grafiek 1: De 15 meest voorkomende rassen in deze studie. 

 

Het gemiddelde gewicht van de patiënten gediagnosticeerd met larynxparalyse is 38 kg (range 6 tot 

42)(zie grafiek 2). 
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Grafiek 2: De gewichtsverdeling in deze studie illustreert het voornamelijk voorkomen van de 

aandoening bij grotere hondenrassen. 

 

De gemiddelde leeftijd waarop larynxparalyse wordt vastgesteld is 10 jaar (range 3 maanden tot 15 

jaar) en is perfect vergelijkbaar met de gemiddelde leeftijd van de geopereerde patiënten (10 jaar met 

een range van 5,5 maanden tot 15 jaar). Beide grafieken tonen een opvallende stijging van de 

frequentie van voorkomen vanaf 8 jaar (zie grafieken 3 en 4). 

 

Grafiek 3: Leeftijdsverdeling van de hele populatie patiënten.  
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Grafiek 4: Leeftijdsverdeling van de geopereerde patiënten. 

 

De patiëntenpopulatie vertoonde een geslachtspredispositie voor mannelijke honden (ratio reu/teef 

1,6/1). Uit de resultaten van de geslachtsverdeling van de honden die geopereerd werden, kon 

worden vastgesteld dat de mannelijk gecastreerde en de vrouwelijk intacte dieren relatief minder 

prominent aanwezig waren dan in de hele populatie (Tabel 1). 

 

Tabel 1: Geslachtsverdeling bij de verschillende populaties. 

geslacht totale populatie niet-geopereerd Geopereerd 

Mannelijk 61% 62% 66% 

Intact 45% 39% 57% 

gecastreerd 16% 23% 9% 

Vrouwelijk 39% 38% 34% 

Intact 14% 17% 6% 

Gecastreerd 25% 21% 28% 

 

3.2. Symptomen 

Bij alle patiënten werd een waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld door de eigen dierenarts. Voor 

definitieve diagnose en behandeling werden de patiënten naar de faculteit doorgestuurd. Grafiek 5 

geeft een overzicht van de meest voorkomende symptomen. Deze zijn in volgorde van voorkomen 

dyspnee (51%), inspanningsintolerantie (48%), hoesten (17%), syncope (10%), dysfonie (7%) en 

dysfagie (7%).  
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Grafiek 5: Meest voorkomende symptomen waarmee patiënten werden aangeboden (n= 29). 

 

 

 

3.3. Diagnostiek 

Van 29 patiënten werden de gegevens van de preoperatieve diagnostiek verzameld. Voor de aanvang 

van de operatie werd elke hond onderworpen aan een grondig klinisch onderzoek en aan een 

keelinspectie. Radiografisch onderzoek werd bij 89% uitgevoerd en een aanvullend 

elektromyografisch onderzoek bij 6%.  

Grafiek 6: Uitgevoerde diagnostische technieken (n=29). 

 

 

3.4. Operatietechniek 

Bij alle geopereerde honden (n=35) werd na bevestiging van de diagnose door keelinspectie een 

unilaterale cricoarytheniod lateralisatie uitgevoerd. Dit gebeurde steeds door dezelfde chirurg. De 
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patiënten werden geopereerd in de onderzoeksperiode van 28/8/2002 tot 9/9/2009. Tijdens deze 

periode bleek de operatieduur geleidelijk korter te worden, wat het bestaan van een duidelijke 

leercurve voor een dergelijke ingreep bevestigt.  

 

Grafiek 7: Illustratie van de leercurve van een operatieve ingreep.  

 

 

3.5. Resultaten 

Vermits de patiënten oorspronkelijk aangeboden worden met ademhalingsklachten (ADHK) zijn deze 

erg belangrijk om postoperatief te evalueren. Daarom werden ze eerst in 2 groepen verdeeld, 

aanwezigheid en afwezigheid ervan. Vervolgens werden 4 graden aan de symptomen toegekend, bij 

graad 1 ging het slechter, bij graad 2 was het een status quo, bij graad 3 was er verbetering en bij 

graad 4 waren er geen klachten meer. 

De aan- en afwezigheid werd onderzocht op korte en lange termijn voor zowel de invloed van ras als 

geslacht. Op korte termijn traden ADHK op bij 10 honden (38%) waarvan 7 reuen (70%) en 3 teven 

(30%). Wat betreft de leeftijd, zagen we bij 3 patiënten onder de 10 jaar ADHK (30%) en bij 7 

patiënten boven de 10 jaar (70%). De invloed van het ras op postoperatieve ADHK leverde gelijke 

resultaten voor de labradors enerzijds en de andere rassen anderzijds. Als we keken naar de 

prevalentie van ADHK binnen de groepen ras en geslacht, dan kwamen we tot volgende verdelingen.  

ADHK werden gezien bij 62% van de labradors en bij 63% van de reuen (63%) terwijl het slechts bij 

38% van de andere rassen gezien werd en bij 25% van de labradors. Op lange termijn traden ADHK 

op bij 7 honden (37%) waarvan 3 reuen (43%) en 4 teven (57%). Bij 1 hond onder de tien jaar (14%) 

en bij 6 boven de tien jaar (86%) werden ADHK vastgesteld. Drie labradors (43%) en 4 honden 

behorend tot een ander ras (57%) vertoonden boven vernoemde klachten. Als we opnieuw binnen de 

groep ras en geslacht kijken dan stellen we het volgende vast: bij 50% van de labradors en 44% van 

de andere rassen, bij de reu werd het bij 37% gezien en bij de teef bij 50%. 
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Grafiek 8: Beoordeling van ademhalingsklachten na CAL operatie opgesplitst in korte termijn 

(<3maanden) en lange termijn (> 16 maanden). 

 

Statistische analyse heeft aangetoonde dat er een significant verschil is tussen het optreden van 

ADHK op korte en op lange termijn (p=0,004) en dat het optreden van ADHK op korte termijn een 

significante risicofactor is voor het optreden ervan op lange termijn (odd’s ratio=55). 

Vervolgens werden volgende resultaten verkregen na het toekennen van de 4 graden. Op korte 

termijn waren 15 van 25 honden (60%) vrij van ADHK en bij 10 van 18 honden (56%) op lange termijn. 

Verbetering van de ADHK werd op korte termijn gezien bij 9 van 25 honden (35%) en bij 7 van 18 

(39%) op lange termijn. Een status quo van de ADHK op korte termijn werd bij 1 van 25 honden 

gezien (5%), op lange termijn ging het slechter bij 1 van 18 patiënten (5%) en een status quo van de 

ADHK, het betrof hier wel een andere hond. Op korte termijn werd er bij geen enkele hond een 

achteruitgang vastgesteld. Op lange termijn ging het slechter bij 1 van 18 patiënten (5%). Tot slot werd 

het evalueren van de 4 graden ook gedaan voor de operatiegroepen voor en na 2007. In de groep 

≤2007 ging het bij geen enkele hond slechter en bleef het status quo in 7%. Een verbetering werd bij 

28% gezien en een totale afwezigheid van ADHK werd bij 65% gezien. Voor de groep na 2007 was er 

geen enkele hond waarbij het slechter ging of waarbij het status quo bleef. Een vooruitgang van de 

ADHK was bij 45% en een afwezigheid bij 55% van de honden. 
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Grafiek 9: Ademhalingsklachten gerangschikt naar periode van operatie (leercurve) 

   

 

3.6. Postoperatieve complicaties 

In de eerste plaats werden de postoperatieve complicaties beoordeeld op basis van de termijn waarin 

ze voorkwamen: korte termijn of lange termijn Bij in totaal 26 honden (90%) werd informatie 

betreffende postoperatieve symptomen op korte termijn verzameld. De lange termijn symptomen 

werden verzameld van 19 honden; dit is 65% van het aantal geopereerde patiënten maar wel 100% 

van alle honden die nog in leven waren op het moment van afname van de enquêtes.  

Grafiek 10: Weergave van de postoperatieve symptomen die op korte (<3 maanden) en lange 

(>16 maanden) termijn na de operatie optraden (insp.= inspanningsintolerantie en asp.= 

aspiratiepnuemonie). 
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Op basis van de leercurve grafiek (Grafiek 7) is een afvlakking van de operatieduur waarneembare 

vanaf begin 2008. De gemiddelde operatieduur ervoor was 108 minuten, erna 75 minuten. De 

patiënten werden op basis hiervan in twee groepen opgesplitst: de eerste groep bevat de patiënten 

die geopereerd zijn tot en met het jaar 2007 en groep 2 bevat alle patiënten die nadien werden 

geopereerd. De postoperatief optredende complicaties werden onderling vergeleken en toonden 

opvallende verschillen (grafiek 8). Hiervoor werden de honden in twee groepen verdeeld, zij die voor 

en in 2007 geopereerd werden (n=15) en zij die na 2007 geopereerd werden (n=11). 

 

Grafiek 11: Postoperatieve complicaties gerangschikt naar periode van operatie (leercurve). 

 

 

3.6.1. Hoesten 

Het optreden hiervan werd geëvalueerd in functie van tijd (lange termijn versus korte termijn), ras, 

geslacht, leeftijd en in functie van de leercurve. 

Op korte termijn werd hoesten nog bij 8 mannelijke honden (35%) gezien waarvan 1 (12%) jonger was 

dan 10 jaar en de 7 (88%) andere waren allemaal ouder dan 10 jaar. Hoesten werd ook het meest 

vastgesteld bij de labradors (62%), slechts 3 honden (38%) van een ander ras vertoonden ook 

hoestproblemen. Als we binnenin de groep ras en leeftijd kijken zien we dat hoesten bij 71% van de 

labradors optreedt en bij 28% van de andere rassen, wat betreft het geslacht was dit bij 47% van de 

mannelijke honden en bij 0% van de vrouwelijke honden.  

Op lange termijn werd hoesten bij 5 honden (35%) gezien waarvan 4 reuen (80%) en 1 teef (20%). Bij 

de leeftijdsverdeling zien we een omgekeerde verdeling, 1 hond onder de tien jaar (20%) en 4 honden 

boven de tien jaar (80%). Wat betreft de rasverdeling, konden we hoesten nog bij 3 labradors (60%) 
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vaststellen, de andere 2 honden (40%) behoorden tot een ander ras. Hoesten trad op lange termijn bij 

50% van de labradors op en bij 18% van de andere rassen. Bij de mannelijke honden werd het bij 

36% gezien en bij de vrouwelijke honden bij 12%. 

Statistische analyse heeft aangetoond dat er een significant verschil is tussen het optreden van 

hoesten op korte termijn en op lange termijn (p=0,017) en dat het optreden van hoesten op korte 

termijn een significante risicofactor is (odd’s ratio=36) voor het optreden van hoesten op lange termijn.  

Tot slot werd er gekeken naar de invloed van de leercurve op het optreden van hoesten, bij zij die 

voor en in 2007 geopereerd werden (n=15) werd hoesten bij 25% gezien en bij zij die na 2007 

geopereerd werden (n=11) nog bij 40%.  

 

3.6.2. Inspanningsintolerantie 

Het optreden hiervan werd ook nu geëvalueerd in functie van tijd (lange termijn versus korte termijn), 

ras, geslacht, leeftijd en in functie van de leercurve. 

Op korte termijn werd inspanningsintolerantie te zien bij 7 honden (29%) waarvan 5 reuen (71%) en 2 

teven (29%). Een omgekeerde verhouding zien we bij de leeftijdsverdeling waarbij 2 honden (29%) 

onder de 10 jaar waren en 5 honden (71%) boven de 10 jaar. Bij 2 labradors (29%) was er 

inspanningsintolerantie vast te stellen, de andere 5 (71%) waren andere rassen. Bij 50% van de 

labradors en bij 45% van de andere rassen zagen we deze klacht net als bij 31% van de mannelijke 

individuen en bij 25% van de vrouwelijke. 

Op lange termijn werd inspanningsintolerantie bij 3 honden (23%) vastgesteld, opnieuw werd dit meer 

bij reuen (66%), honden boven de tien jaar (66%) en de labrador (66%) gezien. Ook hier werd naar de 

verdeling binnen de rassen en binnen het geslacht gekeken en we zagen dat 40% van de labradors 

en 9% van de andere rassen op lange termijn inspanningsintolerantie vertoonden. Bij de 

geslachtsverdeling was dit bij 22% van de mannelijke honden en bij 14% van de vrouwelijke. 

Inspanningsintolerantie werd gezien bij 30% van de honden geopereerd voor en in 2007, daarna werd 

het nog bij 50% van de honden gezien. 

 

3.6.3. Aspiratiepneumonie 

Aspiratiepneumonie wordt vaak beschreven als een van de meest voorkomende complicatie na CAL 

(Mac Phail en Monnet, 2001, Hammel et al., 2006). Op korte termijn werd aspiratiepneumonie bij 3 

honden (11%) vastgesteld, het betrof een mannelijke leonberger van 9 jaar en 3 maanden, een 

mannelijke Alaskan malamute van 7 jaar en 5 maanden en een mannelijke flatcoated retriever van 15 

jaar oud. Op langer termijn werd geen aspiratiepneumonie vastgesteld. 
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Bekijken we aspiratiepneumonie in functie van de leercurve, dan kan worden gesteld dat ≤ 2007 

aspiratiepneumonie tweemaal voorkwam (13%) en na 2007 slechts eenmaal (10%). 

 

3.6.4. Dysfagie  

Dysfagie werd op korte termijn bij 3 honden (13%) gezien, het betrof een vrouwelijke en een 

mannelijke labrador van respectievelijk 13 en 12 jaar oud. Op lange termijn was dit bij 1 hond (6%), 

namelijk bij dezelfde mannelijke labrador die er op korte termijn ook al last van had. Zijn overleving 

was toch nog 675 post operatief (gemiddeld 482 dagen). 

In functie van de leercurve kunnen we zeggen dat ≤ 2007 slechts 1 hond (7%) last had van dysfagie 

en na 2007 nog 2 honden (20%). 

 

3.6.5. Cyanose 

Op korte termijn trad cyanose op bij 1 hond (4%), een mannelijke labrador van 11 jaar en dit was ook 

in het begin van de leercurve (i.e. ≤ 2007). Op lange termijn trad cyanose niet meer op. 

 

3.6.6. Syncope 

Op korte termijn trad syncope op bij 3 honden (12,5%), het was de mannelijke labrador van 11 jaar die 

ook al last had van cyanose, een mannelijke labrador die ook dysfagie had en een vrouwelijke bull 

terrier van 11 jaar en 4 maanden. Op lange termijn trad syncope op bij 1 honden (5%), een mannelijke 

labrador van 12 jaar die op korte en lange termijn ook al dysfagie had. Syncope trad op bij 2 honden 

(14%) in de periode ≤  2007 en een maal erna (10%). 

 

3.6.7. Dieetadvies 

Postoperatief werd er een dieetadvies meegeven aan de eigenaar. Tot februari 2009 werd 

aangeraden gedurende een maand natte voeding aan te bieden alvorens over te schakelen op de 

originele voeding. Na februari 2009 werd dit advies aangepast naar slechts een week natte voeding.  

Onderstaande tabel geeft het optreden van symptomen weer voor de honden geopereerd voor en na 

februari 2009. 
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Tabel 2: weergave van de postoperatieve symptomen in functie van de verandering in 

dieetandvies 

  < februari 2009 (n=18) ≥ februari 2009 (n=7) 

Cyanose 6% 0% 

Syncope 11% 14% 

ADHK 29% 28% 

Dysfagie 18% 0% 

Hoesten 26% 42% 

Aspiratiepneumonie 11% 14% 

 

3.7 Overlevingstijden 

Bij het afnemen van de enquêtes in de periode augustus-september 2009 werd vastgesteld dat 18 

honden reeds gestorven waren. Twee honden overleden kort postoperatief (aspiratiepeumonie en 

onbekende oorzaak). Eén patiënt stierf 146 dagen later aan respiratie gerelateerde problemen (5%). 

Andere oorzaken van sterfte waren tumoren (n=2), euthanasie wegens chronische osteoarthritis (n=2) 

en progressieve neurologische problemen (n=3). De gemiddelde overlevingstijd postoperatief bedroeg 

482 dagen (range 0 tot 1420) met 10 honden nog in leven op het einde van de studie. Omwille van het 

bestaan van een erfelijke polyneuropathie bij de leonberger (Mahoney et al., 1998) werd gekeken naar 

de 3 honden in deze studie. Hun gemiddelde overleving bedroeg 373 dagen (range 0 tot 1420). 

 

 

Figuur 1: Kaplan-Mejer cumulatieve overlevingscurve. 
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Uit de weergave van de overlevingscurve kunnen we vaststellen dat 50% van de honden een 

postoperatieve overleving van meer 600 dagen heeft en dat bij de gemiddelde overleving van 482 

dagen nog meer dan 60% van de honden in leven is. 

Wanneer de overlevingscurve wordt weergegeven in functie van het geslacht kan worden vastgesteld 

dat vrouwelijke honden langer leven dan de mannelijke individuen (Figuur 2). Bij de gemiddelde 

overleving van 482 dagen zien we dat ongeveer 57% van de reuen nog in leven is, dit tegenover 80% 

van de teven. Na 700 dagen stellen we vast dat nog 50% van de reuen in leven is, bij de teven is dit 

na 750 dagen. Echter met een p-waarde van 0, 203 is dit niet significant. 

 

Figuur 2: Kaplan-Mejer curve in functie van het geslacht (1=reu, 2=teef).

Vermits de labrador met 29% het meest voorkomende ras is, werd gekeken naar een verschil tussen 

labrador en andere rassen (Figuur 3). Hier kunnen we vaststellen dat de labrador een kortere 

overlevingstijd heeft dan de andere rassen. Het overlevingspercentage van de labradors na 482 

dagen bedraagt bij de labrador 60%, bij de andere rassen is dit 70%. Na ongeveer 700 dagen stellen 

we vast dat zowel wat betreft de labrador als de andere rassen, nog 50% in leven is. Echter met een 

p-waarde van 0,264 is dit niet significant. 

1 

2 
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Figuur 3: Kaplan-Mejer curve in functie van het ras (1=labrador, 2=ander ras). 

 

3.8. Perceptie eigenaar 

De algemene tevredenheid over de operatie en de postoperatieve zorgen was erg goed (93%). 

Slechts 2 eigenaars (7%) waren niet tevreden en zouden deze behandeling niemand aanraden. Het 

betrof 2 patiënten die kort postoperatief stierven. Het betrof een labrador retriever waarbij een 

polyneuropathie was vastgesteld en een golden retriever die in de beginperiode werd geopereerd. 

Beide waren reeds oud (respectievelijk 11 jaar en 6 maanden en 11 jaar en 4 maanden) maar geen 

van beiden had aspiratiepneumonie gehad.  

 

 

 

  

1 

2 
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4. DISCUSSIE 

Cricoarythenoid lateralisatie is de meest toegepaste chirurgische techniek voor de behandeling van 

larynxparalyse. Het kan zowel unilateraal als bilateraal uitgevoerd worden afhankelijk van de diameter 

van de glottis die men wil bereiken. Deze diameter dient enerzijds groot genoeg te zijn om voldoende 

luchtpassage te verzekeren anderzijds mag hij ook niet te groot zijn want dan kan aspiratie optreden 

(Slatter, 1994).  

Cricothyroarythenoid lateralisatie (CTAL) is een andere techniek waarbij dezelfde diameters bereikt 

worden (Demetriou en Kirby, 2003). Bij cricoarythenoid laryngoplastie kunnen nog grotere diameters 

van de rima glottidis bereikt worden. Echter, deze patiënten doen het klinisch even goed als bij 

thyroarythenoid lateralisatie terwijl de operatieduur veel langer is (respectievelijk 43 en 25). Hierdoor 

wordt toch de voorkeur gegeven aan thyroarythenoid lateralistie (Griffiths et al., 2001).  

Er werd vastgesteld dat bij het uitvoeren van een unilaterale lateralisatie er minder veranderingen 

optreden rondom de rima glottidis waardoor de kans op postoperatieve complicaties daalt (Greenberg 

et al., 2007). De patiënt wordt in dorsale decubitus gelegd met zowel de kop als de nek in maximale 

extensie. De incisie loopt vanaf het os hyoideus tot aan de tweede of derde tracheaal ring waarna de 

musculus sternohyoideus naar ventraal wordt getrokken zodoende het laterale aspect van de larynx 

zichtbaar te maken (Slatter, 1994; Greenberg et al., 2007). Dorsocaudaal van het thyroid wordt de 

musculus thyropharyngeus doorgesneden en bij laterale tractie wordt articulatie cricoid-thyroid 

ingesneden. Als alternatief voor de desarticulatie kan het thyroid naar ventraal getrokken worden en 

met een Allisklem of ethilon teugel worden gefixeerd (Bureau en Monnet, 2002). Vervolgens wordt het 

arythenoid vrijgeprepareerd van de stembanden en van de mucosa van de larynx (Slatter, 1994). Het 

arythenoid wordt verder ofwel dorsocaudaal van het cricoid (CAL) ofwel dorsocaudaal van het thyroid 

(TAL)  gehecht. Bij een hechting aan het cricoid is vaak een unilaterale benadering voldoende (Slatter, 

1994). Het opspannen van de hechting gebeurt onder laryngoscopische begeleiding (Schofield et al., 

2007). De hechting moet onder lage spanning staan. Hierdoor is er minder weerstand bij een open 

glottis en meer weerstand bij een gesloten glottis dan bij een harder aangespannen hechting 

(Greenberg et al., 2007). Dit wil zeggen dat de kans op aspiratiepneumonie zou moeten dalen als het 

arythenoid wordt gefixeerd in plaats van opgespannen gezien de rima glottis volledig kan worden 

afgesloten. Bij jongere honden waarbij het kraakbeen nog niet volgroeid is wordt CAL afgeraden 

(Bureau en Monnet, 2002). 

Wanneer de onderzoekspopulatie van de huidige studie wordt vergeleken met eerdere 

onderzoeksartikels (Snelling en Edwards 2003, MacPhail en Monnet 2001 en Hammel et al. 2006) zijn 

de overeenkomsten voor wat betreft de leeftijd, het gewicht, het geslacht en de raspredispositie 

duidelijk.  
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Tabel 3: overzicht van enkele onderzoeksartikels 

  Huidige studie 
n=29 

Snelling (2003) 
n=100 

MacPhail(2001) 
n=140 

Hammel 
(2006) 
n=39 

Gemiddelde leeftijd 
(in jaren) 

10,1 9,9 10,38 11,3 

% mannelijke dieren 65% 61% 67% 54% 

% vrouwelijke dieren 35% 39% 33% 46% 

Gemiddeld gewicht  39 kg  32,6 kg 32,2 kg 

% Operaties tov populatie 36% 100% 45% 84% 

% Labrador retrievers 28% 7% 34% 44% 

 

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat de honden van deze studie gemiddeld zwaarder zijn 

en dat er verhoudingsgewijs minder honden waarbij larynxparalyse wordt gediagnostiseerd worden 

geopereerd.  

Ook hier is de Labrador retriever het meest voorkomende ras (28%) naast de golden retriever (14%), 

de flatcoated retriever (8%)  en de leonberger (8%). In deze studie werden ook de resultaten 

verzameld van twee kleine hondenrassen, namelijk deze van een Maltezer en van een kruising. Een 

vorige studie (Snelling en Edwards, 2003) haalde aan dat de levenskwaliteit van kleine hondenrassen 

postoperatief minder verbeterd was dan deze van grote hondenrassen met een verhouding 55% 

tegenover 92%. Beide eigenaars van de kleine hondenrassen uit dit onderzoek vonden wel dat hun 

hond een betere levenskwaliteit had gekregen (i.e. 100%), bij de grote rassen lag het percentage op 

92% wat de resultaten van de vorige studie evenaart. Bij de gemiddelde overleving postoperatief 

kunnen we zien dat de leonberger dit gemiddelde met 13 dagen doet verminderen tot 482 dagen in 

plaats van 495. Met een gemiddelde overleving van 373 dagen, is de ingreep bij de leonberger toch 

zeker te overwegen ook al wordt hier vaak de erfelijke polyneuropathie vastgesteld. 

Uit de gewichtsverdeling kan worden vastgesteld dat larynxparalyse het meest wordt vastgesteld bij 

zwaardere honden met een mediaan gewicht van 38 kilogram. 

De diagnose van larynxparalyse kan worden gesteld door een grondig klinisch onderzoek, 

thoraxradiografieën, laryngoscopisch onderzoek en een bloedonderzoek. Indien het mogelijk is dan 

kan ook de zuurstofsaturatie gemeten worden (Miljard en Tobias, 2009). Inspectie van de larynx kan 

op drie manieren gebeuren, de transnasale, de perorale en de echogeleide laryngoscopie. Voor de 

transnasale en de perorale moet de hond geïnduceerd worden of onder algemene anesthesie worden 

gebracht. Het doel is om na de laryngoscopie een graad te kunnen geven aan de aanwezige paralyse 

(Radlinsky et al., 2009). Zo is er een klassement opgesteld met vijf graden waarbij graad 0 het beeld 
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van een normale larynx is. Bij graad 1 is er een licht asymmetrie vast te stellen, waarbij het rechter 

arythenoid nog normaal abduceert maar het linker slechts beperkt beweegt. Bij graad 2 is er geen 

abductie meer aan de linker kant. Bij graad 3 is de abductie rechts ook verminderd. De ergste graad is 

de vierde waarbij er bilateraal paradoxe bewegingen waar te nemen zijn (Broome et al., 2000). De 

echogeleide laryngoscopie vereist duurder materieel en heeft ook een langere leercurve, maar kan 

wel handig zijn bij het identificeren van gezwellen vooraleer de hond onder anesthesie zou worden 

gebracht. Een voordeel van echogeleide diagnostiek is dat het mogelijk is zonder sedatie. Dit werd 

beschreven bij 30 honden waarbij er steeds een asymmetrische of abnormale beweging van de 

processus cuneiformis te zien was, bij 16 honden was de beweging van het arythenoid afwijkend, in 

twee gevallen was de larynx naar caudaal verplaats en bij een hond was er larynxcollaps opgetreden 

(Rudorf et al., 2001).  Doxapram kan worden toegediend tijdens de perorale en de transnasale 

laryngoscopie om de vals negatieve uitslagen tot een minimum te herleiden (Radlinsky et al., 2009). In 

deze studie werden alle honden onderworpen aan een klinisch onderzoek en aan een keelinspectie. 

Radiografieën werden bij 89% van de honden genomen bij wijze van screening voor megaoesofagus. 

De postoperatieve symptomen werden geëvalueerd op zowel korte als lange termijn en er kan worden 

vastgesteld dat het percentuele voorkomen van symptomen op lange termijn daalt. Statistisch 

onderzoek heeft aangewezen dat honden die op korte termijn hoestten 36 keer meer kans hadden om 

hier later ook nog last van te hebben dan de honden die op korte termijn vrij waren van deze klacht. 

Voor ademhalingsklachten werd hetzelfde vastgesteld. Hier hadden honden zelfs 55 keer meer kans 

om op langer termijn ademhalingsklachten te vertonen als ze hier op korte termijn al last van hadden. 

Ook de Fisher’s exact test toonde voor beide symptomen aan dat er een significant verschil bestaat 

tussen het optreden ervan op korte en lange termijn. Het verband tussen de mortaliteit en het 

optreden van symptomen op korte termijn werd niet berekend omdat de doodsoorzaak vaak geen 

ademhalingsstoornis was. Aspiratiepneumonie wordt in alle literatuur vermeld als de meest 

voorkomende complicatie na cricoarytenoid lateralisatie. Mac Phail en Monnet beschreven 140 

gevallen die geopereerd werden tussen 1985 en 1998 en stelden vast dat bij 33 honden (23,6%) 

aspiratiepneumonie optrad. Bij 19 honden was dit onder de vorm van een acute complicatie en bij de 

14 andere werd het echter later vastgesteld (Mac Phail en Monnet, 2001). Snelling en Edwards deden 

hetzelfde bij 100 honden tussen 1992 en 2000 en zagen dat bij 8 honden (8%) aspiratiepneumonie 

optrad waarvan er 4 kort postoperatief (< 1 week) waren en 4 later post operatief (range 120-870 

dagen) (Snelling en Edwards, 2001). In deze tweede studie echter was, in tegenstelling tot de eerste,  

aspiratiepneumonie niet de meest voorkomende complicatie, maar hoesten wel. Hammel et al. 

bestudeerden 39 honden tussen 1996 en 2002 en stelden aspiratiepneumonie vast bij 7 honden 

(18%). Bij 4 honden was dit gemiddeld 4,2 maanden post operatief en bij de 2 andere was dit meer 

dan 6 maanden later. Ook in deze studie was aspiratiepneumonie de meest voorkomende complicatie 

(Hammel et al ., 2006). In deze studie werd aspiratiepneumonie vastgesteld bij 3 honden (11%) en in 

bij alle drie de honden was dit binnen de eerste drie maanden post operatief. Bij de studie waren de 

ademhalingsklachten de meest voorkomende complicatie en dit bij 38% van de honden. 

Aspiratiepneumonie werd in alle gevallen gezien in de periode waarin nog geadviseerd werd een 
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maand natte voeding te geven. Nadat men op het nieuwe schema van een week natte voeding is 

overgestapt werd er geen stijging van  de incidentie van aspiratiepneumonie gezien. Omdat in de 

literatuur wordt vermeld dat zowel de labradors als de reuen de grote risicogroepen zijn, is het 

interessant om deze gepredisponeerde groepen eens te bekijken. Bij de labrador zien we dat de 

postoperatieve symptomen op zowel korte als lange termijn meer aanwezig zijn dan bij de andere 

rassen maar dat de evolutie op lange termijn in verhouding even gunstig verloopt als bij de andere 

rassen. Ook hun overleving postoperatief is korter dan deze van de andere rassen. Bij de reu volgen 

de resultaten niet allemaal dezelfde trend, echter doet de reu het op lange termijn zelfs iets beter dan 

een teef. Echter is de postoperatieve overleving van de teef langer dan die van de reu. 

De invloed van het postoperatieve dieetadvies is waarschijnlijk van ondergeschikt belang aangezien 

de spanning die op het arythenoid werd gezet minder groot is dan vroeger. Hierdoor wordt de rima 

glottis beter afgedekt en speelt de aard van het voedsel een ondergeschikte rol op het optreden van 

postoperatieve dysfagie en de daaraan gekoppelde aspiratiepneumonie. 

Er is wat betreft de operatieduur een positieve leercurve te zien. Voor de invloed hiervan op de 

postoperatieve complicaties kon geen significant verschil worden aangetoond. 

 
5. CONCLUSIE 
 

Cricoarythenoid lateralisatie geeft uitstekende resultaten bij de behandeling van larynxparalyse bij de 

hond. Na de ingreep blijken 60% van de patiënten geen klachten meer te hebben en 35% toont 

verbetering. Dit resulteert in een tevredenheidscore bij de eigenaar van (93%). Er bestaat een 

leercurve voor de operatietechniek die wordt weerspiegeld in de operatieduur waarbij de optimale 

operatieduur wordt bereikt na 10 patiënten. Er kon een duidelijk statistisch verband aangetoond 

worden tussen het optreden van postoperatieve symptomen op korte termijn (binnen 3 maanden na 

operatie) en deze op lange termijn. Dit maakt het mogelijk reeds kort na de operatie een idee te 

hebben over de te verwachten levenskwaliteit van de hond op langere termijn.  
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7. BIJLAGEN  

FORMULIER ENQUETE 

Nummer: 

Dossiernummer: 

Telefoonnummer: 

 

1. Anamnese 

Ras: 

Gewicht / obees:  

Leeftijd: 

Leeftijd operatie: 

Leeftijd follow up: 

Uitrekenen Follow up: 

Wat was de klacht: 

Voeding: 

Levend:  ja / nee 

Datum overlijden: 

Doodsoorzaak: 

Operatie: ja / nee 

Waarom niet: 

 

2. Pre-operatief 

Hees stemgeluid: ja / nee 

Inspanningsintolerantie: ja / nee 

Slikproblemen:   ja / nee 

 Zo ja wanneer? Verband met een bepaalde voeding 

Apiratiepneumonie: ja / nee 

Megaoesofagus: ja / nee 

 

3. Diagnostiek 

Door eigen dierenarts / na verwijzing bij specialist 

Afwijkingen op klinisch onderzoek: 
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Röntgenfoto: ja /  nee 

Keelinspectie: ja / nee 

Elektromyografie ja / nee / afwijkend …… 

Tijdstip: voorafgaand aan ingreep /  gelijktijdige correctie 

 

4.Peroperatief 

Operatie: CAL unilateraal  / CAL bilateraal / andere …….. 

 in combinatie met  ……….. 

 tracheostomie tube   ja / nee 

Chirurg: bvg hdr gv …. 

 

4. Postoperatief 

4.1. short term (eerste 3 maanden):vergeleken met preoperatieve symptomen 

ADH-klachten: slechter / dezelfde / verbeterd / geen 

Maagdilatatie: ja / nee 

Wondcomplicaties: geen / seroom  / Infectie  /

 Dehiscentie / andere …………………………………. 

Verslikken tijdens eten:  ja / nee 

Hoesten: ja / nee 

Cyanose:  ja / nee 

Syncopes: ja / nee 

Inspanningsintolerantie: ja / nee 

Braken:  ja / nee 

Aspiratiepneumonie:  ja / nee 

Diagnose: 

Koorts: ja / nee 

Behandeling: 

Recidiverend: 

Hoe lang na operatie: 

 andere ………………………………………………… 

 Voeding: 
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4.2. long term Postoperatief, Nu 

Cyanose:  ja / nee 

Syncopes: ja / nee 

ADH-klachten: slechter / dezelfde / verbeterd / geen 

Verslikken tijdens eten:  ja / nee 

Hoesten: ja /nee 

Inspanningsintolerantie: ja / nee 

Aspiratiepneumonie:  ja / nee 

Diagnose: 

Behandeling: 

Recidiverend: 

Hoe lang na operatie: 

andere …………………………………. 

 

5. Conclusie 

algemene levenskwaliteit hond: slechter     hetzelfde licht verbeterd        veel verbeterd 

tevredenheid:  erg / matig  / ontevreden 

Iemand anders aanraden: ja / nee 

 

 


