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1. INLEIDING 

Cardiomyopathie is een hartspierziekte die gepaard gaat met een slechte hartwerking. 

Dilatorische cardiomyopathie (DCM) wordt gekarakteriseerd door een slechte pompfunctie van 

het ventrikel en een geleidelijke uitzetting van één of beide ventrikels. DCM is één van de meest 

voorkomende hartaandoeningen en wordt voornamelijk gezien bij raszuivere honden. De laatste 

jaren lijkt het voorkomen van DCM toegenomen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een toename 

in de populatie van de risicorassen en aan een toegenomen alertheid van de dierenarts voor 

deze aandoening. Sinds de introductie van de echografie in de diergeneeskunde, is het stellen 

van de diagnose van myocardaandoeningen eenvoudiger en preciezer, en kan dit op een niet-

invasieve manier gebeuren. DCM wordt het best opgespoord door een standaard 

hartonderzoek met elektrocardiografie (ECG) en echocardiografie. Een beter inzicht i.v.m. 

aangetaste rassen, symptomen en diagnostische bevindingen laat toe de aandoening in een 

vroeger stadium te herkennen en eventueel eerder te behandelen (4,9). 

 

2. LITERATUURSTUDIE 

2.1. VOORKOMEN  

Meestal worden grote rassen en reuzenrassen zoals de Dobermann Pinscher, Boxer, Deense 

Dog, Labrador Retriever, Golden Retriever, Ierse Wolfshond, Sint-Bernard, Newfoundlander, 

Bobtail, Afghaanse windhond, Scottisch Deerhound en Dalmatiër getroffen door DCM. Bij 

middelgrote honden, bijvoorbeeld de Engelse en Amerikaanse Cocker en de Springer Spaniel, 

en zeer zelden bij kleine rassen, zoals de Jack Russell Terrier, treedt deze aandoening ook op. 

DCM is daarentegen wel vaker te zien bij kleine rassen in het eindstadium van atrio-

ventriculaire klepaandoendingen. DCM komt het meest voor bij honden tussen de 4 en 10 jaar 

en de prevalentie stijgt met toenemende leeftijd. Een uitzondering hierop zijn Portugese 

waterhonden waarbij DCM voornamelijk voorkomt op jonge leeftijd. Reuen worden vaker en op 

jongere leeftijd getroffen (3,12). De omgevingsfactoren en de populariteit van bepaalde rassen 

hebben een belangrijke invloed op het voorkomen van DCM in bepaalde regio’s. In Noord- 

Amerika komt DCM vaak voor bij de Dobermann Pinschers, Ierse Wolfshonden, Deense 

Doggen en Cocker Spaniels. In Europa daarentegen is er een verhoogde incidentie waar te 

nemen bij de Airedale terriers, Dobermann Pinschers, Newfoundlanders en de Engelse Cocker 

Spaniels (8). 

 

2.2. ETIOLOGIE 

Primaire of idiopathische DCM is de meest voorkomende vorm van DCM. Gezien de 

predispositie in bepaalde rassen en specifieke hondenfamilies is DCM waarschijnlijk een 

genetisch gebonden en erfelijke aandoening. Ierse Wolfshonden, Newfoundlanders, 

Dobermann Pinschers en Boxers erven de aandoening vermoedelijk over via een autosomale 

dominante transmissie, terwijl Portugese Waterhonden daarentegen de aandoening overerven 
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via autosomale recessieve weg (12). Bij Deense doggen blijkt DCM een X-gebonden recessief 

kenmerk te zijn (13). 

Secundaire DCM kan optreden ten gevolge van nutritionele afwijkingen, metabole 

aandoeningen, biochemische veranderingen, immunologische processen, infecties, 

cardiotoxiciteit en tachycardie. 

Carnitine, vnl. bij Boxers, of taurine deficiënties, vnl. bij Amerikaanse Cocker Spaniels en 

Golden Retrievers, zijn nutritionele abnormaliteiten geassocieerd met DCM (12). Langketen 

vetzuren zijn het belangrijkste substraat voor de energieproductie van het myocard. Deze 

vetzuren worden veresterd met L-carnitine om zo doorheen de mitochondriale membraan 

getransporteerd te worden en gebruikt te worden voor beta-oxidatie. Carnitine functioneert 

eveneens als een detoxificerend agens in de mitochondriën. Door een binding te maken met 

acylgroepen en andere toxische metabolieten is het mogelijk deze stoffen uit de mitochondriën 

te verwijderen. Taurine is een vrij aminozuur in het hart dat de calciuminflux doorheen 

membranen in zenuw- en spierweefsels regelt. Tevens staat taurine in voor de eliminatie van 

vrije zuurstofradicalen in myocardcellen en beschermt zo de integriteit van vitale organellen en 

celmembranen. Een tekort aan carnitine of taurine veroorzaakt myocardiale hypokinesie, een 

andere vaak voorkomende oorzaak van DCM (9,10). 

Endocrinologische aandoeningen zoals hypothyroïdie, diabetes mellitus en pheochromocytoma 

worden regelmatig geassocieerd met DCM (12). Het biologische actieve thyroïdhormoon 

trijodothyronine (T3) is noodzakelijk voor de regulatie van de genen die instaan voor de 

aanmaak van specifieke myocardproteïnen zoals natrium-, kalium- en calcium-

adenosinetrifosfatase (ATPase), beta-adrenerge receptoren en myosine “heavy chains”. Er 

werd aangetoond dat de concentraties van thyroïdhormonen of thyroïdstimulerende hormonen 

in het serum onveranderd bleven bij de meerderheid patiënten. Slechts in één studie werd er 

een toename van het vrije thyroxine in het serum vastgesteld. Door het congestief hartfalen bij 

DCM is er tevens een “upregulatie” van messenger RNA (mRNA) welke codeert voor 

thyroïdreceptor subtypes beta1 en beta2. Een stijging in het aantal thyroïdreceptoren verhoogt 

namelijk de gevoeligheid van het myocard voor de thyroïdhormonen (6). 

Bij mensen en proefdieren werd eerder vastgesteld dat immunologische processen een 

belangrijke rol spelen in de pathogenese van DCM. Auto-antilichamen tegen verschillende 

cardiale structuren zoals de beta-adrenerge receptoren, de mitochondriën en myosine “heavy 

chains” werden gedetecteerd. Deze antilichamen zijn niet specifiek voor DCM maar worden ook 

bij myocarditis, hypertrofische cardiomyopathie en hypertensieve hartaandoeningen 

aangetroffen (9,12). In 1994 toonden Cobb et al. aan dat het aantal circulerende 

antimyocardiale antilichamen van gezonde honden en honden met DCM niet verschillend was, 

hoewel Day et al. in 1996 antimitochondriale antilichamen detecteerden bij 30% van de honden 

met DCM. Deze laatste bevinding toont aan dat immunologische processen 

hoogstwaarschijnlijk toch betrokken zijn in de pathogenese van DCM, maar verduidelijken niet 

de manier waarop het myocard wordt beschadigd en het immuunsysteem geactiveerd wordt 

(10). 
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Virussen, bacteriën en protozoa lokken ontstekingsreacties uit waardoor DCM of myocarditis 

zich kan ontwikkelen (10,12). Bij infecties met bacteriën of virussen worden antilichamen 

gevormd tegen de alfa-helix structuur van de bacteriën en de virale antigenen, waardoor een 

cytotoxische reactie onstaat. Een virale infectie leidt tot myocardiale hypokinesie doordat het 

myocard gemeenschappelijke antigenen bezit met het virus of omdat er sprake is van 

moleculaire mimicry (10). 

DCM ten gevolge van toxiciteit is een andere mogelijkheid. Doxorubicine, ethanol, kobalt, lood, 

catecholamines, histamine, methylxanthines en vitamine D zijn cardiotoxische stoffen (10,12). 

Tot slot kan tachycardie een ventrikeldilatatie en dilatorische cardiomyopathie veroorzaken (12). 

De Labrador Retrievers zijn hiervoor gepredisponeerd. Door tachycardie heeft het myocard een 

hogere nood aan zuurstof en de vullingstijd van het ventrikel is gedaald net zoals de coronaire 

perfusietijd. Een hartfrequentie van meer dan 180 hartslagen per minuut leidt na ongeveer 4 

weken tot DCM, terwijl bij meer dan 240 hartslagen per minuut myocardfalen reeds optreedt na 

3 dagen (9). 

 

2.3. PATHOFYSIOLOGIE EN HISTOPATHOLOGIE  

De reeds besproken oorzaken zorgen mogelijks tot een acuut trauma van het myocard. Het 

linker ventrikel kan hierdoor niet goed contraheren wat resulteert in een daling van het 

slagvolume en een toename van de eindsystolische diameter (ESD) en volume (ESV) van het 

linker ventrikel. De arteriële baroreceptoren in de sinus carotis detecteren deze 

bloeddrukdaling. Bijgevolg zorgen ze door toename van de concentraties noradrenaline, 

angiotensine II, vasopressine en endotheline voor een vasoconstrictie van de arteriolen en een 

verhoogde ontlading van het sympathische zenuwstelsel. Er ontstaat een verhoogde weerstand 

waardoor de bloeddruk normaliseert. Eveneens worden de myocardcontractiliteit en de 

hartslagfrequentie positief beïnvloed waardoor er meer bloed in de aorta stroomt en het 

slagvolume terug normaliseert. Dit compensatiemechanisme van het hart werkt maximum 72 

uur. Het aantal beta1-receptoren in het hart gaat dalen en het hart wordt minder gestimuleerd 

door de catecholamines. Het is dus noodzakelijk dat een tweede compensatiemechanisme het 

slagvolume opnieuw doet toenemen. Dit gebeurt door een toename van het einddiastolische 

volume (EDV). De nieren worden gestimuleerd om meer water en zout te resorberen waardoor 

het bloedvolume en de veneuze bloedvloei toenemen. Dit veroorzaakt een excentrische 

hypertrofie van het linker ventrikel. Uiteindelijk wordt een toename van het EDV en de 

einddiastolische diameter (EDD) bekomen met een opnieuw genormaliseerd slagvolume. Linker 

ventrikeldilatatie zorgt tenslotte voor het uitrekken van de atrioventriculaire annulus fibrosus en 

een laterale verplaatsing van de papillairspieren met eventueel mitralisinsufficiëntie en 

regurgitatie tot gevolg. Bijgevolg ontstaat er een toename van de reeds bestaande volume-

overbelasting. Zodra de cardiomyopathie verder evolueert wordt het onmogelijk om de 

overbelastingen te compenseren. De linker ventriculaire einddiastolische druk neemt toe en 

veroorzaakt een dilatatie van het atrium en de pulmonale venen met ontwikkeling van 

pulmonaal oedeem. Soms wordt het rechter hart aangetast met een stijging van de rechter 
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ventriculaire einddiastolische druk en ascites tot gevolg. In dit stadium is het slagvolume weer 

gedaald. Een verhoogde sympathische stimulatie geeft een toename van de hartslagfrequentie 

om zo de “cardiac output” (slagvolume x hartfrequentie) op peil te houden. Tenslotte daalt de 

“cardiac output” toch en treedt een cardiogene shock op. Een toename van het linker ventrikel 

en atrium bij honden met DCM predomineert maar een dilatatie van zowel beide ventrikels als 

atria is eveneens kenmerkend voor deze aandoening (2,4,13). 

 

Er is nog niet veel bekend omtrent het exacte mechanisme van de cardiale disfunctie op 

cellulair niveau. Een abnormale energievoorziening heeft duidelijk een negatief effect op de 

diastole en systole. Het hart heeft energie nodig om tijdens diastole te relaxeren. Deze energie 

is noodzakelijk om het calcium aanwezig in het cytosol te verplaatsen naar het 

sarcoplasmatisch reticulum. Dit calcium-transport wordt gereguleerd door de Ca
2+

-ATPase 

pomp t.h.v. sarcoplasmatisch reticulum en de Na
+
-K

+
pomp afhankelijke Na

+
-Ca

2+
uitwisseling 

t.h.v. het sarcolemma. Beide pompen hebben ATP nodig om te werken. Daar DCM-patiënten 

kleine energiereserves hebben t.h.v. de myocyten kan het hart moeilijk tot niet relaxeren tijdens 

diastole. Een systolische disfunctie bij DCM-patiënten daarentegen kan te wijten zijn aan een 

gedaalde calciumconcentratie in het cytosol van de myocardcellen. Abnormaliteiten ter hoogte 

van de cyclische adenosinemonofosfaat (AMP)-productie, de L-type kanalen van het 

sarcolemma en de calcium“release” kanalen van het sarcoplasmatisch reticulum kunnen deze 

reductie van de calciumconcentratie mogelijks verklaren. Een andere mogelijke oorzaak voor de 

verminderde contractiliteit van het myocard tijdens systole is een desensibilisering van de 

myofilamenten voor het calcium. 

Bij Dobermann Pinschers wordt er gesuggereerd dat de aërobe energieproductie niet optimaal 

functioneert waardoor de oxidatieve productie van ATP daalt. Deze daling zou mogelijks 

geassocieerd kunnen worden met het verminderde mitochondriale elektronentransport en 

sterke daling van de myoglobineconcentratie ter hoogte van het myocard. Tevens werd bij 

Dobermann Pinschers met DCM een vermindering van de myofibrillaire, de mitochondriale  en 

cytosolische creatinine-kinase activiteit t.h.v. het myocard vastgesteld.  

Andere biochemische afwijkingen die bij DCM-patiënten werden aangetoond zijn: een 

verminderde carnitineconcentratie t.h.v. het myocard, een gedaalde beta-receptor gemedieerde 

adenylaat-cyclase activiteit en een toegenomen concentratie van promatrix metalloproteïnase-9 

en neutrofiel elastase t.h.v. het myocard (2,4,13). 

 

In de literatuur worden 2 verschillende histologische vormen van DCM beschreven nl. het “ 

attenuated wavy fiber type” en het “fatty infiltration-degenerative type”. Beide histologische 

types zijn weergaven van verschillende ziekteprocessen. 

Het meest voorkomende histologische type van DCM, het “attenuated wavy fiber type”, wordt 

vooral opgemerkt bij reuze, grote en middelgrote honden (Fig. 1). De myocardiale cellen zijn 

meestal kleiner dan 6 !m en hebben een gegolfd uitzicht. De myocyten zijn van elkaar 

gescheiden door een heldere ruimte, waarschijnlijk oedeem. Bij verscheidene gevallen werd 
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bovendien subendocardiale fibrose waargenomen. Het ontdekken van “attenuated” gegolfde 

vezels heeft een sensitiviteit van 98% en een specifiteit van 100% voor DCM (3,12). Bij 

Newfoundlanders die lijden aan DCM en die klinisch of echocardiografisch geen abnormaliteiten 

vertoonden, werd eveneens dit histologisch type aangetoond (11). Deze bevinding bewijst dat 

“attenuated” gegolfde vezels niet het gevolg zijn van de ventrikeldilatatie en het uitrekken van 

de myocyten, maar daarentegen een vroege pathologische verandering in het myocard 

weerspiegelen bij honden met DCM. Een defect in de cytoskeletale proteïnen, welke normaliter 

zorgen voor de overdracht van de contractiekrachten tussen de nabijgelegen sarcomeren en de 

myocyten, werd door Bowles et al. aangehaald als een mogelijke oorzaak van dit type DCM. 

Boxers en Dobermann Pinschers zijn gepredisponeerd voor het “fatty infiltration-degenerative 

type” van DCM. Dit histologisch type is gekend om zijn myocytolyse, spiervezeldegeneratie, 

vacuolisatie en myocytenatrofie met extensieve fibrose en vetinfiltratie (Fig. 2) (1). 

Het onderscheid tussen beide histologische types van DCM is klinisch onbelangrijk, maar laat 

toe meer inzicht in de etiologie en de pathogenese van DCM te krijgen (3,12). 

 

    

Fig. 1: Het linker ventrikelmyocard van een hond met het “attenuated wavy fiber type” van DCM. 
De spiervezels zijn dunner dan normaal en hebben een gegolfd uitzicht. Fig. 2: Het linker 
ventrikelmyocard van een hond met het “fatty infiltration-degenerative type” van DCM. 
Vacuolaire degeneratie van spiervezels (kleine pijlen), atrofische spiervezels, vetafzettingen 
(grote pijlen) en collageenstrengen (blauw aangekleurd) zijn duidelijk aanwezig (uit 12).  

2.4. DIAGNOSE 

Caniene DCM bestaat uit twee fasen, nl. de preklinische of “occulte” DCM en de klinische of 

“overte” DCM. 

De preklinische fase is de eerste lange asymptomatische fase die de ontwikkeling van de 

klinische kenmerken voorafgaat. Een thoraxradiografie toont een vergroting van het linker 

atrium en/of linker ventrikel maar is meestal onbeduidend (3). Het optreden van ventriculaire 

ritmestoornissen is kenmerkend voor de preklinische fase van DCM bij Boxers en Dobermann 

Pinschers en is te detecteren via een Holter monitoring, een ECG opname over maximum 3 

dagen. Meer dan 50 ventriculaire premature complexen (VPC) per dag of de aanwezigheid van 

coupletten en tripletten leiden na enkele maanden of jaren bij de Dobermann Pinscher tot 

klinische DCM (13). Ook bij Weimaraners en Deense Doggen is deze associatie mogelijk. 

Helaas zijn specifieke richtlijnen om een preklinische DCM te diagnosticeren nog niet bekend bij 

deze rassen. De aanwezigheid van ventriculaire aritmieën kan evenwel te wijten zijn aan 
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andere cardiale en extra-cardiale oorzaken die eerst uitgesloten moeten worden. Variabiliteit 

van de hartfrequentie en QT-spreiding zijn andere ECG-kenmerken bij de eerste fase van DCM, 

maar zijn minder betrouwbaar voor de diagnose (3). Echocardiografie kan soms ook gebruikt 

worden om Dobermann Pinschers met “occulte” DCM te screenen. Deze dieren kunnen enkele 

typische echocardiografische kenmerken vertonen die een verhoogd risico op “overte” DCM 

binnen de twee tot drie jaar weerspiegelen: een linker ventrikeldiameter in diastole groter dan 

46 mm (bij honden minder dan 42 kg) of groter dan 50 mm (bij honden boven de 42 kg), een 

linker ventrikeldiameter in systole van meer dan 38 mm, de aanwezigheid van VPC, een 

“fractional shortening (FS)” van minder dan 25% en een “E-point septal separation (EPSS)” van 

meer dan 8 mm (13). “EPSS” is een M-mode echocardiografische indicator voor normale tot 

abnormale linker ventriculaire ejectiefracties en geeft de afstand weer tussen de mitralisklep, 

wanneer deze maximaal geopend is in vroege diastole, en het interventriculair septum. De 

ejectiefractie van het linker ventrikel is de verhouding ventriculair slagvolume/ventriculair EDV 

en is een maat voor de contractiliteit van het linker ventrikel (4,9,13). 

 

De overgang naar klinische DCM wordt gekenmerkt door acute klachten als anorexie, 

gewichtsverlies, polydipsie, hypothermie, koude extremiteiten, inspanningsintolerantie met 

lethargie of zwakte en syncopes. Voornamelijk respiratoire symptomen zoals hoesten, dyspnee 

en tachypnee door longoedeem treden op de voorgrond. Sommige honden vertonen ook 

ascites en pleurale effusie als tekenen van rechter hartfalen (2,4,12). Plotse sterfte zonder 

voorgaande symptomen wordt opgemerkt bij 30% van de Dobermann Pinschers met DCM (10). 

Teven zijn doorgaans ouder dan reuen op het moment dat ze symptomen beginnen te 

vertonen.  

Honden met een milde vorm van DCM vertonen meestal een weinig afwijkend algemeen 

onderzoek. Af en toe worden ritmestoornissen zoals VPC vastgesteld. Een matige tot erge vorm 

van DCM uit zich door de aanwezigheid van gewichtsverlies, tachypnee en dyspnee. Hoesten 

en serohemorragisch vocht uit de neus of de mond wordt geassocieerd met ernstig longoedeem 

(2,4). De mucosa is bleek en de capillaire vullingstijd is vertraagd door perifere vasoconstrictie.  

Bij auscultatie van de longen zijn meestal versterkte ademgeluiden of reutels hoorbaar (4,13). 

Een systolisch bijgeruis graad 2-3/6 t.g.v. mitralisinsufficiëntie, een S3-galopritme t.g.v. 

ventrikelfalen en aritmieën zoals atriumfibrillaties, ventriculaire extrasystolen en bradyaritmieën 

worden eventueel waargenomen bij hartauscultatie. De pols is normaal tot zwak geslagen door 

het beperkte slagvolume, met regelmatig voorkomen van een polsdeficit (2,4). Hepatomegalie, 

splenomegalie en een positieve undulatieproef door ascites kunnen mogelijks worden 

vastgesteld bij buikpalpatie (4). 

 

De diagnose van een klinische DCM wordt via thoraxradiografie vermoed wanneer een 

cardiomegalie wordt vastgesteld. Bij reuzenrassen en Cockers treedt vaker cardiomegalie op 

dan bij Dobermann Pinschers en Boxers. Een milde tot matige DCM geeft geen tot een milde 

vergroting van het hart, een erge DCM vertoont daarentegen duidelijk cardiomegalie. Linker 
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hartfalen door pulmonale veneuze congestie kan zich op radiografie uiten als een interstitieel 

longpatroon, wat finaal leidt tot een alveolair longpatroon vnl. in de dorsocaudale regio’s van de 

longen. Bij rechter hartfalen is het mogelijk een pleurale effusie, een caudale vena cava dilatatie 

en een hepatomegalie te diagnosticeren (2,4,13). 

Nadien kan het ECG gebruikt worden om een eventuele linker atrium- en/of ventrikelvergroting 

of conductie-abnormaliteiten op te sporen. Hoe ouder de dieren zijn bij het vaststellen van de 

eerste echocardiografische tekens, hoe trager de evolutie van de aandoening meestal verloopt. 

Een P-mitrale wordt gezien bij linker atriumdilatatie terwijl een hoge R-golf en een breed QRS-

complex kenmerkend zijn voor een linker ventrikeldilatatie. Deze abnormaliteiten zijn niet 

specifiek voor DCM en dragen daarom zelden bij tot de diagnose. Het ECG van een DCM-

patiënt vertoont soms duidelijk aritmieën zoals supraventriculaire premature complexen, sinus 

of atriale tachycardie, atriumfibrillatie, VPC en ventriculaire tachycardie. Atriumfibrillatie wordt 

vnl. bij reuzenrassen met DCM aangetroffen terwijl bij Dobermann Pinschers en Boxers met 

DCM vnl. ventriculaire tachycardie wordt gevonden (2,4). De vasovagale tonus index (VVTI) is 

weinig specifiek maar is een goed hulpmiddel om de hartinsufficiëntiegraad bij DCM-patiënten 

te bepalen en hun overlevingstijd in te schatten. Voor het berekenen van de VVTI worden de R-

R intervallen gemeten van 20 opeenvolgende PQRS-complexen (Z1-Z20). Met behulp van de 

formule: VVTI= LN [VAR(Z1-Z20)], met VAR de variantie en LN het logaritme, wordt de VVTI-

waarde bekomen. De VVTI geeft  de variaties van hoge frequenties in het hartritme weer. Deze 

variaties zijn het gevolg van parasympathische inputs. Patiënten met een VVTI-waarde lager 

dan 7,59 behoren tot de klasse van matige en erge DCM, terwijl patiënten met hogere VVTI-

waarden tot de klasse van milde DCM behoren. Eveneens werd aangetoond dat bij de eerste 

groep patiënten de overlevingstijd gemiddeld 17 weken korter is in vergelijking met de tweede 

groep patiënten waarbij dit ongeveer 36 weken is. 

Echocardiografie geeft ons een idee over de algemene myocardiale functie, de grootte van de 

ventrikels en de atria en differentieert pericardiale effusie en chronische klepinsufficiëntie van 

DCM (2,13). In de eerste plaats kan eventueel bij DCM-patiënten een toename waargenomen 

worden van de ESD en compensatoir ook van de EDD van het linker ventrikel afhankelijk van 

de graad van DCM. Bij erge DCM zijn er op echo vaak zowel vergroting t.h.v. linker atrium als 

t.h.v. linker ventrikel te zien. Bij Dobermann Pinschers en Boxers wordt hoofdzakelijk het linker 

hart aangetast en ziet het rechter hart er normaal uit. De “FS” is eveneens een parameter om 

de functie van het linker ventrikel na te gaan en is onafhankelijk van de grootte van de honden 

i.t.t. ESD. Een “FS” van 20-25% geeft een milde DCM weer terwijl honden met erge DCM een 

“FS” van minder dan 15% vertonen (2,4,9). De linker ventrikelwand kan normaal tot verdund 

zijn. “EPSS” is meestal toegenomen als weerspiegeling van de lage linker ventriculaire 

ejectiefractie. Indien de aandoening gepaard gaat met mitralisklepregurgitaties uit zich dit 

mogelijks d.m.v. asymmetrische contracties van de linker ventrikelwand met een verhoogde 

beweging van de septumwand (9). Doppler echocardiografie wordt gebruikt om milde tot matige 

systolische atrioventriculaire valvulaire regurgitaties te lokaliseren, om de mate van 
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klepinsufficiëntie en de hemodynamische gevolgen van deze myocardaandoening in te schatten 

(2,9). 

Specifieke en algemene bloedbepalingen zijn soms nuttig bij de diagnose van DCM. Zo is het 

mogelijk om onderliggende aandoeningen zoals hypothyroïdie op te sporen. De 

plasmaconcentratie van taurine wordt bij voorkeur bepaald bij de Amerikaanse Cocker Spaniels 

en Golden Retrievers met DCM. Bloed wordt verzameld in een proefbuisje met heparine en op 

ijs geplaatst. Na het afcentrifugeren wordt het plasma overgebracht in een ander proefbuisje en 

diepgevroren totdat de concentratie bepaald wordt. De plasmaconcentratie van taurine is bij 

gezonde honden minder dan 50 nmol/ml. Bij reuzenrassen en Boxers is het soms aangewezen 

de plasmaconcentraties van L-carnitine te bepalen. Prerenale azotemie, elektrolytenafwijkingen 

met voornamelijk hyponatriëmie en hypokaliëmie, verhoogde lactaatconcentraties en 

toegenomen veneuze zuurstofspanning worden regelmatig vastgesteld. 

Tot op heden is de beste methode voor het opsporen van DCM het standaard hartonderzoek 

met ECG en echocardiografie (4). 

 

2.5. BEHANDELING 

Het behandelen van DCM beoogt het verminderen van de klinische symptomen ten gevolge 

van hartfalen, het verlengen van de overlevingstijd en verminderen van plotse sterfte bij de 

patiënten (4,9). 

 

2.5.1 Behandeling van “occulte” DCM 

Bij behandeling van “occulte” DCM wordt aangeraden de mogelijke onderliggende oorzaken 

zoals hypothyroïdie en diabetis mellitus te behandelen.  

Het toedienen van “angiotensin-converting-enzyme (ACE)”- inhibitoren zoals enalapril, lisinopril 

en captopril, geeft enige verbetering bij vroege ventriculaire dilataties met of zonder een 

systolische disfunctie. Voornamelijk bij Dobermann Pinschers zorgt deze therapie voor het 

uitstellen van chronisch hartfalen.  

Het gebruik van beta-blokkers in dit stadium is mogelijk maar een goede monitoring van de 

bloeddruk, hartfrequentie en symptomen is noodzakelijk daar deze geneesmiddelen een 

negatief inotroop effect hebben. Door blokkage van beta1-receptoren vertraagt het hartritme en 

neemt de kracht waarmee het hart samentrekt af. Hierdoor daalt de bloeddruk en kan het 

ventrikel zich beter vullen en zelf doorbloed worden. Blokkage van de beta2-receptoren geeft 

vernauwing van de bloedvaten, luchtwegen en gaat tremor tegen. De therapie moet gestopt 

worden van zodra de patiënt verdacht wordt van vloeistofretentie of hartfalen totdat klinische 

stabilisatie optreedt. Carvedilol werkt in op de alfa- en de beta-receptoren en is daardoor het 

meest efficiëntst. Alfa1-receptorblokkage zorgt hierbij voor ontspanning en verwijding van de 

bloedvaten. Carvedilol verbetert de werking van het hart en het verlaagt de hartslag, waardoor 

de bloedvaten verwijden en de bloeddruk daalt. Het handhaaft eveneens de doorbloeding van 

het hart, zodat het ook op hartfalen een gunstige invloed heeft (7,8). 
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2.5.2. Behandeling van acuut hartfalen 

Honden met acute DCM vertonen meestal symptomen van een matig tot erg longoedeem en 

een verminderde perfusie. Bij deze honden is het belangrijk om zo snel mogelijk zuurstof toe te 

dienen via een nasale sonde, een zuurstofmasker of het plaatsen van de honden in een 

zuurtsofkooi. Om longoedeemvorming te verminderen worden diuretica en perifere 

vasodilatoren toegediend eventueel samen met inotropen zoals dobutamine en dopamine. De 

voorkeur wordt gegeven aan een combinatie van furosemide met nitroprusside. Het gebruik van 

furosemide kan leiden tot dehydratatie, hyponatriëmie, hypochloremie en hypokaliëmie, maar 

deze zijn meestal klinisch irrelevant. Bij erge dehydratatie wordt de patiënt behandeld met 

intraveneuze vloeistoftherapie. Supplementatie van kalium is soms noodzakelijk. Het gebruik 

van nitroprusside zorgt voor een verhoogde “cardiac output” en een vermindering van de 

“pulmonary capillary wedge pressures”. De dosis wordt d.m.v. titratie bepaald. Het gebruik van 

nitroprusside maakt het soms moeilijker om over te schakelen op andere medicijnen waardoor 

dit geneesmiddel minder gebruikt wordt bij de behandeling van acuut hartfalen. Dobutamine, 

een beta1-receptor agonist, heeft een sterk positief inotroop effect en kan tevens intraveneus 

worden toegediend bij myocardfalen. Na 1 tot 3 dagen treedt gewenning op en vermindert de 

werking. Binnen de twee dagen kan normaliter overgeschakeld worden van intraveneuze naar 

orale medicatie. De dobutaminebehandeling wordt als eerste stopgezet en vervangen door een 

orale digoxinetherapie. De behandeling wordt aangevuld met orale diuretica, vasodilatoren en 

“ACE”-inhibitoren na afbouwen van de furosemide en nitroprusside behandeling. 

Fosfodiësterase-III (PDE-III)-inhibitoren zoals amrinone en milrinone hebben een inotroper 

effect dan digoxine. Dit effect berust gedeeltelijk  op de toename van het intracellulaire cyclisch-

AMP als gevolg van verminderde afbraak door PDE-III in het myocard en de perifere 

vaatmusculatuur. Tevens zijn het zowel perifere als coronaire vasodilatoren. Hierdoor wordt een 

vermindering van de voor- en nabelasting veroorzaakt. Deze geneesmiddelen werden reeds 

met succes gebruikt voor orale behandeling bij DCM-patiënten.  

Atriale tachycardie en atriumfibrillatie worden best zo efficiënt mogelijk behandeld met 

intraveneuze digoxine of calciumkanaalblokkers zoals diltiazem. Intraveneuze beta-blokkers 

worden best vermeden in deze situatie. Ventriculaire aritmieën worden daarentegen 

intraveneus behandeld met lidocaïne, procaïnamide of eventueel amiodarone (4,7,9). 

 

2.5.3. Behandeling van chronisch hartfalen 

De voorkeursbehandeling van chronisch hartfalen bestaat uit een combinatie van een 

diureticum, een “ACE”-inhibitor en een digitalisglycoside om, zoals bij acute behandeling, de 

vorming van longoedeem te verminderen.  

Diuretica zoals furosemide werken het efficiëntst: door de excretie van water en natrium 

verminderen ze het bloedvolume, het ventriculaire diastolische volume en daardoor ook de 

ventriculaire diastolische druk. De veneuze druk wordt geoptimaliseerd en de congestie neemt 
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af. Om het ontstaan van aritmieën te vermijden is het aangeraden de laagste dosis te gebruiken 

die de congestieve symptomen onder controle kan houden. Diuretica activeren nl. het 

sympathische en renine-angiotensine-aldosteron systeem en stimuleren de afgifte van 

magnesium en kalium. Indien refractaire congestieve symptomen optreden wordt aangeraden 

furosemide te combineren met spironolactone en een thiazide diureticum. 

“ACE”-inhibitoren verlengen de overlevingstijd en verlagen de mortaliteit van DCM-patiënten 

door een toename van de veneuze dilatatie en een verminderde aldosteron secretie. Hierdoor 

daalt het ventriculair diastolisch volume en dus de ventriculaire diastolische druk. “ACE”-

inhibitoren zorgen eveneens voor arteriolaire dilatatie waardoor de “cardiac output” gaat stijgen. 

Het gebruik van enalapril bij DCM-patiënten leidt tot minder symptomen bij hartfalen, een 

verbeterde inspanningstolerantie, een daling van de “pulmonary capillary wedge pressure” en 

een langere tijdspanne vooraleer refractair hartfalen of sterfte optreedt. Het gebruik van 

lisinopril vertoont gelijkaardige resultaten.  

Door het extra toedienen van een digitalisglycoside, zoals digoxine, neemt de “cardiac output” 

toe door zijn inotroop effect en daalt de hartfrequentie door een verhoogde vagale tonus. 

Digoxine heeft eveneens een remmend effect op het renine-angiotensine-aldosteron systeem. 

Enkel bij 20-30% van de honden met DCM worden klinisch goede resultaten bereikt met 

digoxine (4,7,9).  

Over het toepassen van nieuwe therapieën bij chronisch hartfalen zoals het gebruik van beta-

blokkers bisoprolol, metoprolol en carvedilol zijn weinig resultaten bekend. Deze 

geneesmiddelen onderdrukken aritmieën en zorgen t.h.v. het myocard voor een reductie van de 

zuurstofnood, een efficiënter energieverbruik en een verminderde contractiliteit. Hoewel 

bisoprolol en carvedilol de mortalileit van DCM-patiënten doet dalen, worden deze 

geneesmiddelen vaak niet verdragen door de patiënten. Een versnelde hartdecompensatie, 

ergere congestiesymptomen en sterfte zijn enkele mogelijke gevolgen. Een intermitterende 

infuustherapie met dobutamine vertoont daarentegen wel goede resultaten. Inodilatoren zoals 

pimobendan kunnen ook gebruikt worden samen met de diuretica, “ACE”-inhibitoren en 

digitalisglycosiden. Pimobendan is eveneens een PDE-III-inhibitor en een calciumsensibilisator, 

die de myocardcontractiliteit doet toenemen zonder toename van het energie- en 

zuurstofverbruik en uiteindelijk de “cardiac output” verhoogt. De overlevingstijd verlengt maar de 

ventriculaire aritmieën nemen toe (7,9). 

Hartfalen geeft in sommige gevallen aanleiding tot dehydratatiesymptomen die behandeld  

worden met intraveneuze vloeistoftherapie en het stoppen van de diuretica. Prerenale azotemie 

komt tevens regelmatig voor bij deze patiënten, waardoor het gebruik van geneesmiddelen die 

via de nier worden uitgescheiden zoals digoxine, dient te worden vermeden of hun dosis 

verlaagd moet worden. Bij de aanwezigheid van ascites wordt eventueel abdominocentese 

uitgevoerd om de levenskwaliteit van de hond te verbeteren. Dit is een weinig invasieve 

techniek met toch een gunstige impact op de prognose (4). 
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2.5.4. Behandeling door middel van supplementatie 

Taurine supplementatie wordt aangeraden bij de Amerikaanse Cocker Spaniels met DCM. 

Supplementatie van taurine in combinatie met L-carnitine verbetert de myocardfunctie binnen 

de 3 tot 4 maanden hoewel deze honden geen L-carnitine deficiëntie vertonen. De Amerikaanse 

Cocker Spaniel heeft vaak geen langere inname van de andere medicaties als digoxine, “ACE”-

inhibitoren en furosemide nodig (4,7,9). 

 

2.5.5. Behandeling van aritmieën 

Een combinatie van digoxine met een beta-blokker, zoals propanolol en atenolol, of een 

calciumkanaalblokker wordt het meest gebruikt als therapie voor atriumfibrillatie. 

Calciumkanaalbokkers doen de hartfrequentie efficiënter dalen, maar een chronische 

behandeling met beta-blokkers zorgt voor een verbetering van de myocardfunctie. Bij een 

therapie met beta-blokkers of calciumkanaalbokkers is het belangrijk de patiënt goed te 

controleren daar beide geneesmiddelen een negatief inotroop effect hebben. 

Ventriculaire aritmieën worden behandeld met klasse I en III anti-aritmica. Klasse I anti-aritmica 

laten toe de ventriculaire aritmieën te controleren maar kunnen het plots optreden van sterfte 

van DCM-patiënten niet beletten. Bij een behandeling met klasse IA anti-aritmica zoals 

procaïnamide en quinidine kan eventueel ongevoeligheid optreden t.o.v. de medicatie na 3 tot 6 

maanden. Tot de klasse IB anti-aritmica behoren lidocaïne en derivaten. Tocaïnide geeft bij 

behandelde dieren een verhoogde kans op corneale endotheliale dystrofie en nierfalen. 

Mexiletine daarentegen vertoont een goede effectiviteit zonder enige toxiciteit. Klasse IC anti-

aritmica worden niet gebruikt in de diergeneeskunde. Klasse III anti-aritmica behandelingen bij 

mens resulteerden in een daling van de plotse sterfte t.g.v. ventriculaire aritmieën. Amiodarone 

en Sotalol behoren tot de klasse III anti-aritmica (4,7,9). 

 

2.5.6. Chirurgische therapie 

Experimenteel werden bij honden met DCM succesvol harttransplantaties uitgevoerd. Een 

tekort aan donororganen en het afstoten van het donorhart vormen de voornaamste problemen 

(7). 

 

2.6. PROGNOSE 

De prognose voor honden met DCM is in het algemeen slecht. Hoe vroeger DCM-patiënten 

gediagnosticeerd worden, hoe groter de kans dat de honden langer overleven. De meeste 

honden leven niet langer dan drie maanden nadat het stadium van chronisch hartfalen werd 

vastgesteld. Daarentegen zou 25% tot 40% van de honden langer leven dan 6 maanden indien 

de initiële respons op de therapie goed is. Het is belangrijk de eigenaars goed in te lichten. 

Hoewel onderliggende oorzaken opgespoord en behandeld kunnen worden zijn alle gevallen 

van DCM terminaal en is de overlevingstijd zelfs met therapie sterk afhankelijk van de patiënt 

(4,7). 

 



 

 12 

3. CASUÏSTIEK 

De hond Vizla was een mannelijk intacte Vizsla van 11 jaar en 10 maanden. 

Op 19 mei 2009 kwam Vizla voor het eerst op consultatie met de klacht van een aanhoudende 

hoest sinds 3 tot 4 maanden met neusvloei en wit schuim in de mond vnl. bij inspanning. Bij het 

hoesten kreeg de hond het vaak benauwd. Vizla was wel nog steeds actief en alert. Op 

aanraden van de eigen dierenarts werd gestart met Baytril, hoestsiroop en een ander onbekend 

geneesmiddel. Er werden geen andere onderzoeken uitgevoerd. De eetlust was initieel 

verminderd maar sinds het nemen van de medicatie at Vizla beter en was de neusvoei en het 

wit schuim in de mond verminderd. Tijdens algemeen lichamelijk onderzoek werd een 

inspiratoire dyspnee en een onregelmatig hartritme vastgesteld. Vervolgens werd met een 

echocardiografisch onderzoek een gedilateerd linker ventrikel en atrium, een verdunde en een 

verminderde beweging van de linker ventrikelwand en een “FS” van 20% geconstateerd samen 

met een milde pericardiale effusie en ascites (Fig. 3,4). In de lever waren geen duidelijke 

massa’s te zien en er was geen tamponade van het rechter ventrikel aanwezig. Er werd 

bijgevolg een dilatorische cardiomyopathie met secundaire pericardiale effusie, longoedeem, 

ascites en aritmie gediagnosticeerd. Een behandeling met pimobendan (Vetmedin® 5 mg: 1,5 

tablet ’s morgens en 1 tablet ’s avonds), furosemide 40 mg (1,5 tablet twee maal per dag (bid)) 

en benazepril (Fortekor® 20 mg: 0,5 tablet één maal per dag (sid)) werd aangeraden. De hond 

werd eveneens op een zoutarm dieet geplaatst van vlees, cottage cheese en ei. De prognose 

voor Vizla was sterk gereserveerd met een overlevingstijd van ongeveer een drietal maanden. 

 

Fig. 3: Echocardiografisch beeld van het linker atrium en de aorta op 19 mei 2009. De 
verhouding linker atrium/aorta was 2,64. In een normaal hart is deze verhouding maximaal 1,5.  
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Fig. 4: a.: Uitgangsdoorsnede voor een M-mode echocardiografisch beeld van de mitralisklep. 
b: Een M-mode echocardiografisch beeld t.h.v. de mitralisklep gemaakt op 19 mei 2009 bij 
Vizla. De “EPSS”-waarde bedroeg toen 1,3 cm.  
 

Eén week later was Vizla bij controlebezoek 3 kg vermagerd maar het hoesten en de 

benauwdheid waren sterk verminderd. Bij algemeen lichamelijk onderzoek werden 

hyperventilatie, een systolisch bijgeruis en een zichtbaar ictus cordis links en rechts 

vastgesteld. Tijdens echocardiografisch onderzoek was er een kleine hoeveelheid ascites, een 

verkleinde pericardiale band, een “FS” van 21% en een toename van de linker ventrikel- en 

atriumdilatatie te zien. De behandeling werd aangepast met een verhoging van de dosis 

pimobendan (Vetmedin® 5 mg: 1,5 tablet bid) en furosemide 40 mg (1,5 tablet drie maal per 

dag (tid)). 

 

Op 23 juni deed Vizla het beter. Resultaten van het algemeen lichamelijk onderzoek waren 

gelijkaardig aan de voorgaande controle. De undulatieproef was duidelijk positief. Tijdens 

echocardiografie werd er een toegenomen linker atrium- en ventrikeldilatatie, een band van 1 

cm pericardiale effusie en een “FS” van 20% waargenomen. Er werd aangeraden om verder te 

behandelen met pimobendan (Vetmedin® 5 mg: 1,5 tablet ’s morgen en 1 tablet ’s avonds), 

furosemide 40 mg (1,5 tablet tid) en benazepril (Fortekor® 20 mg: 0,5 tablet sid). De dosis 

furosemide moest opgedreven worden bij ademnood of ascites en eventueel spironolactone 

zoals Aldactone®
 
toevoegen. 

 

Gedurende de volgende drie weken werd er een verminderde eetlust, polydipsie, 

inspanningsintolerantie en een regelmatig hoesten met benauwdheid tijdens inspanning 

opgemerkt. De hond was 2 kg bijgekomen door de ascites. Tijdens algemeen lichamelijk 

onderzoek werden naast de afwijkingen van vorige controle inspiratoir snuiven, een droog linker 

en rechter planum nasale, tachycardie, pathologische polsaritmie en polsdeficit geconstateerd. 

De echocardiografische waarden waren licht verslechterd. Er werd besloten een 

abdominocentese uit te voeren waarbij 2,5 liter buikvocht werd afgelaten om de aanwezige 

ademnood te verlichten. De dosis van furosemide 40 mg werd opgedreven (3 tabletten ’s 
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morgens, 2 tabletten ’s middags en 2 tabletten ’s avonds) en spironolactone (Aldactone® 25 

mg: 1 tablet bid) werd toegevoegd.  

 

Een controle op 10 augustus toonde een verslechterde toestand sinds drie dagen: de toename 

van vochtophoping in de buik zorgde voor ademnood, er was verminderde eetlust en ergere 

inspanningsintolerantie. Op algemeen lichamelijk onderzoek werden geen andere bevindingen 

waargenomen dan aritmie, een onregelmatige pols, een positieve undulatieproef en een “body 

condition score (BCS)” van 2. De abdominocentese werd herhaald en 2,5 liter vocht werd 

afgelaten. Dezelfde behandeling werd aangehouden. 

 

Op de afspraak twee weken later was de ascites opnieuw duidelijk toegenomen,  was de eetlust 

zeer sterk verminderd en had Vizla meer last van inspanningstolerantie. Hij trilde en hijgde 

regelmatig waarbij hij ook soms kokhalsde. Gedurende het lichamelijk onderzoek werd 

hyperventilatie en tachycardie vastgesteld met de aanwezigheid van een pathologische 

polsaritmie, een matig geslagen pols, polsdeficit, een palpabele linker ictus cordis en een 

systolische bijgeruis graad 2/6. De undulatieproef was sterk positief. De resultaten van 

echocardiografisch onderzoek waren vergelijkbaar met vorige controle en er werd opnieuw een 

abdominocentese uitgevoerd. Een bloedonderzoek resulteerde in een hypoproteïnemie, een 

hypoalbuminemie en een uremie. De hypoproteïnemie en hypoalbuminemie waren 

hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de reeds uitgevoerde abdominiocenteses waarbij eiwit in 

het ascitesvocht aanwezig was. De verschillende afwijkingen tonen aan dat de patiënt zich in 

het DCM-eindstadium bevond. De therapie bleef ongewijzigd.  

 

Vervolgens kwam Vizla op 14 september, 30 september, 14 oktober, 28 oktober, 10 november, 

17 november en 2 december op controle. Vizla kreeg meer last van periodes met hoesten en 

benauwdheid, polydipsie met periodes van urine-incontinentie, wisselvallige eetlust, moeilijker 

ademen, inspanningsintolerantie en tremor. Gedurende de verschillende algemene lichamelijke 

onderzoeken werd er steeds een systolisch bijgeruis, een positieve undulatieproef en een 

“BCS” van 1 opgemerkt. Op 14 september werden op ECG-opname ventriculaire extrasystolen 

en ventriculaire en supraventriculaire tachycardiën waargenomen. Tijdens de 

echocardiografische controle op 14 oktober waren de pericardiale effusie, de “FS” en de 

dilatatie van het linker atrium en ventrikel toegenomen (Fig. 5). Een ECG-controle gebeurde 

opnieuw op 10 november. Bloedonderzoeken resulteerden in een hypoalbuminemie (14/09, 

30/09, 2/12), een hypoproteïnemie (14/09, 30/09, 2/12), een uremie (14/09, 30/09, 17/11) en 

een thrombocytose (30/09). Bij elke controle werd een abdominocentese uitgevoerd. De 

behandeling bleef dezelfde als voordien enkel werd op 28 oktober de dosis furosemide 

opgedreven naar 4 tabletten tid. 
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Fig 5: a. Echocardiografisch vierkamerbeeld gemaakt op 14 oktober 2009. Met kleurendoppler 
werd de mitralisklepregurgitatie aangetoond met een geel-groene jet.; b. Echocardiografisch 
beeld van het abdomen met duidelijke aanwezigheid van ascites; c. Echocardiografisch beeld 
van het linker atrium en de aorta op 10 november 2009. De verhouding linker atrium/aorta was 
toen 2,44.  
 

Op 14 december kwam Vizla onverwachts terug voor controle. Hij had veel last van tremor, 

begonnen aan de achterpoten, en een sterk verminderde eetlust. Op algemeen lichamelijk 

onderzoek werden hyperventilatie, een duidelijk tachypnee met een uitgesproken abdominale 

ademhaling, een systolisch bijgeruis, een aritmie en een “BCS” van 1 waargenomen. Tijdens de 

abdominocentese kreeg Vizla het deze keer moeilijker met ademen. Na zuurstoftoediening 

werd dit beter. De behandeling met pimobendan, furosemide, benazepril en spironolactone 

werd onveranderd voortgezet. Uiteindelijk werd Vizla op 20 december geëuthanaseerd omwille 

van de sterke achteruitgang. Een overzicht van de klinische evaluatie is terug te vinden in tabel 

1 in de bijlage. 

 

4. DISCUSSIE  

Als tienjarige reu had Vizla meer kans op het ontwikkelen van DCM, ook al is het Vizsla-ras niet 

direct gepredisponeerd voor het ontwikkelen van DCM. De afwezigheid van een specifieke 

onderliggende oorzaak laat vermoeden dat Vizla meer waarschijnlijk leed aan een idiopathische 

DCM. Dit type is tevens meer voorkomend dan de secundaire vorm. Vizla vertoonde in de 

aanvangsfase gedurende een 3 tot 4 maanden hoesten met neusvloei en wit schuim in de 

mond. Op aanraden van de eigen dierenarts werd de hond behandeld met antibiotica (Baytril) 

en hoestsiroop, waardoor zijn toestand iets verbeterde. Het persisteren van de klachten, die 

suggestief leken voor hartfalen, had de eigen dierenarts er toe kunnen aanzetten om een 
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thoraxradiografie uit te voeren om de aanwezigheid van een cardiomegalie op te sporen. 

Vervolgens kwamen de eigenaars op consult op de universitaire cardiologie afdeling, waar 

voornamelijk respiratoire en cardiologische symptomen kenmerkend voor DCM werden 

vastgesteld bij algemeen onderzoek. Er werd aanvullend een echocardiografie uitgevoerd. 

Hoewel de literatuur suggereert eerst een radiografie-opname van de thorax en een ECG-

opname te verrichten, was het in dit geval op basis van de klinische gegevens logischer met 

een echocardiografisch onderzoek een cardiomegalie te bevestigen en de diagnose van DCM 

te stellen. Het onderzoek toonde een dilatatie van het linker hart, een verminderde cardiale 

contractiliteit, een pericardiale effusie en ascites aan. Deze afwijkingen zijn kenmerkend voor 

milde DCM. Bij de volgende controles waren vnl. symptomen aanwezig overeenstemmend met 

de evolutie van deze aandoening. Het was opmerkelijk dat Vizla zelfs met deze symptomen 

gedurende de eerste 6,5 maand steeds een actieve en alerte hond bleef. Dit laat vermoeden 

dat het karakter van de hond heeft meegespeeld in het lang goed blijven van de algemene 

toestand. Pas bij de voorlaatste controle deed de hond het duidelijk slechter en had hij veel last 

van tremor. 

Vizla werd initieel behandeld met een diureticum (furosemide), een “ACE”-inhibitor (benazepril) 

en een inodilator (pimobendan). Het diureticum werd gebruikt om het oedeem en de effusie te 

beperken. De “ACE”-inhibitor diende bijgevolg om de neuro-endocriene activatie bij chronisch 

hartfalen tegen te werken. Tot slot werd een inodilator toegevoegd om de “cardiac output” te 

verhogen. De behandeling werd gedurende de opvolgingsperiode aangepast met het verhogen 

van de dosissen en het toevoegen van een aldosteron-antagonist zoals spironolactone. In de 

literatuur wordt dezelfde behandeling aangeraden bij chronisch hartfalen en vaak in associatie 

met digitalisglycosiden (digoxine). Bij Vizla werd digoxine niet gebruikt daar er geen 

atriumfibrillatie werd vastgesteld en doordat pimobendan reeds een sterker positief inotroop 

effect heeft. Het gebruik van digoxine noodzaakt een correcte bepaling van de dosis door titratie 

en een bepaling van de digoxineconcentraties in het bloed na 5 tot 7 dagen. Digoxine heeft 

immers een nauwe therapeutische index waardoor er snel toxiciteit kan optreden. Zo is het 

eveneens belangrijk dat de dosis van digoxine verlaagd wordt of het medicijn vermeden wordt 

bij dehydratatie en nierproblemen.  

Relatief snel na de diagnose en herhaaldelijk werd een abdominocentese uitgevoerd waardoor 

het algemeen comfort van de hond verbeterde. Hoewel de gemiddelde overlevingstijd na 

diagnose van DCM zo’n 3 maanden bedraagt, deed Vizla het 7 maanden redelijk goed. Enkel 

bij de laatste twee controles was de conditie van Vizla zichtbaar sterk achteruit gegaan. De 

betere prognose bij Vizla is vermoedelijk ook te danken aan de sterk doorgedreven therapie en 

de vastberadenheid van eigenaars. 
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BIJLAGE 

Tabel 1. Overzicht klinische evaluatie Vizla.  
Afkortingen: LVdD: linker ventrikel diameter in diastole; LA: linker atrium; Ao: aorta; FS: 
fractional shortening; insp.: inspanning; Li: links, Re: rechts. 
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Samenvatting

Deze casus gaat over een Shar-pei met bilaterale valgusdeformatie waardoor een erge graad 

van bilaterale laterale patellaluxatie was ontstaan. De bilaterale patellaluxatie werd door 

middel van een gesloten wigvormige ostectomie, een trochleoplastie en een tuberositas tibiae 

transpositie verholpen, met een redelijk goed resultaat tot gevolg.

De patella is een ossificatie gelegen in de eindpees van de m. quadriceps femoris en is 

gelegen aan de craniale zijde van het kniegewricht. Bij  patellaluxatie verspringt of klikt de 

patella uit de trochleagroeve. Deze aandoening ontstaat meestal  ten gevolge van een 

congenitale ontwikkelingsstoornis en heeft tevens een erfelijk karakter waardoor de 

aandoening vaak bilateraal voorkomt. Een mediale luxatie wordt het frequentst aangetroffen 

en dit voornamelijk bij kleine honden in tegenstelling tot de laterale luxaties. De patiënten 

vertonen bij  een lichte graad van luxaties nauwelijks of geen symptomen, of trekken af en toe 

de achterpoot omhoog. Bij ergere luxatiegraad treedt manken op met eventueel een 

afwijkende stand van de achterpoot. De diagnosestelling berust op de palpatie van het 

kniegewricht en van de patella. Eventueel wordt het klinisch onderzoek aangevuld met 

radiografische opnames ter bevestiging en ter uitsluiting van andere afwijkingen zoals een 

kruisbandruptuur. Enkel  in gevallen met duidelijke symptomen worden de patiënten 

chirurgisch behandeld. De behandeling bestaat meestal  uit een combinatie van een 

trochleoplastie, een tuberositas tibiae transpositie en een imbricatie. Slechts zelden wordt 

een osteotomie uitgevoerd. Deze behandeling heeft een goede prognose daar in 94% van de 

gevallen de dieren minder mank zijn post-operatief.



1. INLEIDING

De knie bestaat uit het femorotibiale, femoropatellaire en tibiofibulaire gewricht (Fig. 1). Het 

gewricht wordt gestabiliseerd door de mediale en laterale collaterale ligamenten en de 

voorste en achterste kruisbanden. De collateraalbanden beletten de abductie en adductie van 

het gewricht. De kruisbanden beperken daarentegen de craniale en caudale bewegingen van 

de tibia ten opzichte van de femur. De voorste kruisband voorkomt eveneens overextensie en 

het naar binnen draaien van de knie. Twee C-vormige kraakbeenstukjes, de menisci, zijn 

gelegen tussen de mediale en laterale condylen van de distale femur en het tibiale plateau. 

Deze hebben een zeer belangrijke rol als schokbrekers. De menisci verdelen het 

kniegewricht in twee functionele eenheden, nl. het femoromeniscale gewricht voor de buig- 

en strekbewegingen en het meniscotibiale gewricht voor de rotatie. 

Fig. 1: Het kniegewricht (naar Mostafa et al., 2008)

Bij  klinisch onderzoek van het kniegewricht is het mogelijk verschillende niet-specifieke 

afwijkingen vast te stellen zoals atrofie van de bilspieren, opzetting van de knie, pijn bij flexie 

en extensie, een verminderde bewegingsvrijheid en crepitatie. 

Vervolgens kunnen specifieke afwijkingen aangetoond worden met de schuifladetest, de 

tibiale compressietest, het horen van een klik of door het nagaan van de positie van de 

patella. De schuifladetest en/of tibiale compressietest worden uitgevoerd om de stabiliteit van 

de knie na te gaan en een ruptuur van de voorste kruisband op te sporen. Een klik wijst op 

instabiliteit of wordt veroorzaakt door het verspringen van de mediale meniscus. Het nagaan 

van de positie van de patella met poging tot mediale en/of laterale luxatie van de patella is 

belangrijk voor het opsporen van mediale en laterale patellaluxaties.

Meestal  wordt als beeldvormingstechniek gebruikt gemaakt van radiografie. Soms is het 

echter ook nodig om computer tomografie (CT), “magnetic resonance imaging” (MRI) of 

artroscopie uit te voeren om meer informatie te bekomen. 
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De meest voorkomende knie-aandoeningen zijn een ruptuur van de voorste kruisband en van 

de meniscus, patellaluxatie, groeiplaatfracturen bij jonge dieren en tumorvorming. Zelden 

treden congenitale aandoeningen, osteochondritis dissecans (OCD), infecties en auto-

immune aandoeningen op (13,15).

2. LITERATUURSTUDIE

2.1. ANATOMIE EN FUNCTIE VAN DE PATELLA

De patella is een ossificatie in de pees van de m. quadriceps femoris. De patella fungeert 

bijgevolg als een soort hefboom voor deze spier. Laterale en mediale femeropatellaire 

ligamenten verbinden de patella lateraal met de fabella en mediaal met het periost van de 

femorale epicondyl. Het fibreus kraakbeen aan beide zijden van de patella scharniert met de 

femorale trochleakammen. Het “extensor”mechanisme van de knie bestaat uit de quadriceps 

spiergroep, de patella, de trochleagroeve, de rechte patellaband en de tuberositas tibiae.       

De correcte anatomische samenhang van deze structuren is uiterst belangrijk voor de 

stabiliteit van het kniegewricht en de efficiëntie van het “extensor”mechanisme. Een niet 

correcte positionering van één of meerdere structuren kan leiden tot patellaluxatie (6). Bij 

patellaluxatie is het mogelijk de patella mediaal of lateraal uit de trochleagroeve te duwen of 

zit de patella reeds naast de groeve (Fig. 2). Bij gezonde honden is het normaal dat de 

patella enkele millimeters heen en weer kan bewegen in de trochleagroeve (13,15)

Fig. 2: De lokalisatie van de patella in een normale knie, bij mediale luxatie en laterale luxatie (naar 

Carborr Plaza Veterinary Clinic, 2000).

2.2. PATELLALUXATIE

2.2.1. Voorkomen

Patellaluxatie wordt het meest gezien bij  kleine hondenrassen en honden jonger dan 3 jaar. 

Het blijkt wel dat het aantal grote hondenrassen met patellaluxaties geleidelijk aan toeneemt 

en voornamelijk bij  de Labrador Retriever (1,7). Algemeen hebben de volgende rassen een 

verhoogd risico op de ontwikkeling van patellaluxatie: de Akita, Amerikaanse Cocker Spaniel, 
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Amerikaanse Staffordshire Terriër, Basset Hound, Bearded Collie, Bichon Frisé, Boston 

Terriër, Bulldog, Cairn Terriër, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Chinese Shar-pei, 

Chow Chow, Flat-coated Retriever, Pyrenese Berghond, Japanese Chin, Keeshond, Lhasa 

Apso, Maltezer, Miniatuur Pinscher, Miniatuur Poedel, Vlinderhondje, Pekingees, Dwergkees, 

Shih-Tzu, Silky Terriër, Standaard Poedel, Toy Fox Terriër, Toy Poedel, West Highland White 

Terriër, ruwharige Fox Terriër, Yorkshire Terriër (5). Deze aandoening wordt meer 

aangetroffen bij reuen van grote hondenrassen en teven van kleine hondenrassen. 

Predispositie voor patellaluxatie wordt ook gezien bij gesteriliseerde teven. Mediale 

patellaluxatie komt voor in 75 tot 80% van de gevallen, en wordt frequenter teruggevonden bij 

rassen van verschillende grootte. In 15 tot 20 % van de patiënten met chronische mediale 

patellaluxatie wordt er eveneens een ruptuur van de voorste kruisband waargenomen. 

Laterale patellaluxaties worden daarentegen vooral geassocieerd met grote hondenrassen 

(1,4,7,13).

2.2.2. Etiologie

Patellaluxatie is één van de meest voorkomende orthopedische aandoeningen bij  de hond 

(7). Deze aandoening is hoofdzakelijk te wijten aan een congenitaal ontwikkelingsprobleem. 

Bij  de geboorte is er geen patellaluxatie aanwezig. Daarentegen kunnen wel al  anatomische 

afwijkingen zoals misvormingen van de femur en tibia en foutieve oriëntatie van de femurnek 

(coxa valga of coxa vara) aanwezig zijn. Hierdoor kan een ondiepe trochleagroeve en 

eventueel een te lage femurcondyl  ontstaan waardoor de patella uit de trochleagroeve kan 

bewegen (13,15). 

De meeste patiënten met mediale patellaluxaties worden geassocieerd met musculoskeletale 

afwijkingen zoals mediale verplaatsing van de quadriceps spiergroep, laterale torsie van de 

distale femur, een laterale kromming van het distale derde van de femur, femorale epifysiale 

dysplasie, roterende instabiliteit van het kniegewricht, tibiale deformiteiten, coxa vara, een 

verminderde retroversie van de femorale nek, abductie van het spronggewricht en een 

afgevlakte trochlea (1,7,8). 

Laterale luxaties daarentegen komen vaak samen voor met coxa valga, genu valgum, 

vergrote anteversie van de femorale nek, verdikking van de femorale nek, hypoplasie van de 

m. vastus medialis, mediale torsie en kromming van distale femur, afgevlakte trochleagroeve, 

laterale verplaatsing van de tuberositas tibiae en laterale kromming en torsie van de tibia (8).

Bound et al. weerlegden de theorie dat coxa vara gerelateerd is aan mediale patellaluxatie en 

coxa valga aan laterale patellaluxatie. Coxa valga is nl. een risicofactor in alle rassen maar  

voornamelijk bij  kleine rassen. Coxa valga en genu varum worden zeker geassocieerd met 

mediale patellaluxaties. Het voorkomen van coxa valga wordt dus niet enkel geassocieerd 

met laterale patellaluxaties in grote honden (4).

Slechts in enkele gevallen ontstaan de luxaties ten gevolge van trauma of als complicatie na 

kruisbandchirurgie. Deze aandoening is een belangrijk erfelijk defect bij honden. 

Patellaluxaties komen nl. meer voor in bepaalde rassen en vaak treden er bilaterale luxaties 

op. Het is daarom aangeraden niet met deze honden te fokken (1,7).
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2.2.3. Diagnose

Het signalement en anamnese zijn belangrijke gegevens. Voor uitleg in verband met 

signalement wordt naar hierboven verwezen. In de anamnese van patiënten met 

patellaluxaties wordt vaak vermeld dat de hond zijn poot periodiek volledig optrekt. 

Vervolgens stapt de hond weer normaal, soms is er wel massage van de knie nodig. Bij 

sommige honden wordt het knikken van de knie gevoeld door de eigenaars. Het is mogelijk 

dat de toestand van de hond geleidelijk erger en chronisch is geworden, maar het acuut 

verslechteren van de toestand door trauma of overbelasting is echter ook mogelijk (8,15). De  

klinische bevindingen zijn variërend en afhankelijk van de luxatiegraad (tabel 1) (8).

 GRAAD  Klinische symptomen en anatomische abnormaliteiten
 Graad 0

Fig. 3a: Mediale 

patellaluxatie graad 0

- Normaal

 Graad 1

Fig. 3b: Mediale 

patellaluxatie graad 1

- Een intermitterende patellaluxatie leidt tot het occasioneel optrekken 

van de poot. 

- De patella is makkelijk manueel te luxeren bij het volledig strekken van 

het kniegewricht en keert terug in de trochleagroeve wanneer deze 

positie gelost wordt. 

- Er is geen crepitatie aanwezig.

- De tuberositas tibiae wijkt in beperkte mate af van de middenlijn. 

- Na reductie van de patella verloopt het strekken en buigen van de knie 

in een rechte lijn met geen abductie van het spronggewricht.

 Graad 2

Fig. 3c: Mediale 

patellaluxatie graad 2

- Komt frequenter voor dan graad 1 luxaties. 

- Het manken is meestal mild en intermitterend. 

- De patella luxeert gemakkelijk, vnl. bij rotatie van de voet wanneer er 

op de patella geduwd wordt (naar binnen draaien van de voet bij 

mediale luxatie, naar buiten draaien van de voet bij laterale luxatie). 

Reductie van de patella is mogelijk door de tegenovergestelde 

bewegingen te maken.

- De proximale tuberositas tibiae kan bij mediale luxaties tot 30° 

gedraaid zijn. Bij laterale luxaties is deze meestal minder geroteerd. 

-  Bij mediale patellaluxatie is het spronggewricht lichtjes geabduceerd 

waarbij de tenen naar mediaal gericht zijn (“pigeon-toed”). Bij laterale 

luxaties kan het spronggewricht geadduceerd zijn met de tenen naar 

lateraal gericht (“seal-like”).

- Vele gevallen van patiënten met graad 2 luxaties kunnen gedurende 

enkele jaren een zeer goed leven leiden met deze afwijking. 

- De constante luxatie over de mediale rand van de trochlea kan erosie 

veroorzaken van het patellaire gewrichtsoppervlakte en het proximale 

deel van de mediale rand. Hierdoor ontstaat er crepitatie bij het 

manueel luxeren van de patella.
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 Graad 3

Fig. 3d: Mediale 

patellaluxatie graad 3

- De patella is permanent geluxeerd.

- Een torsie van de tibia en een afwijking van de tuberositas tibiae van 

30° tot 60° met het craniale of caudale vlak is aanwezig. Hoewel de 

luxatie niet intermitterend is, gebruiken vele patiënten de poot met het 

kniegewricht in een semi-gebogen positie. Het is wel mogelijk om de 

patella manueel terug in de trochleagroeve te duwen.

- Buigen en strekken van het gewricht veroorzaakt abductie en adductie 

van het spronggewricht.

- De trochlea is zeer oppervlakkig tot zelfs helemaal vlak.

 Graad 4 

Fig. 3e: Mediale 

patellaluxatie graad 4

- De tibia is mediaal gedraaid (60° tot 90° met het craniale of caudale 

vlak) en de tuberositas tibiae vertoont bovendien ergere afwijkingen. 

- De patella is permanent geluxeerd en kan niet meer gereduceerd 

worden.

- De patella ligt net boven de mediale condyl bij mediale patellaluxaties 

en er is een ruimte voelbaar tussen de patellaligamenten en het distale 

deel van de femur.

- De poot wordt bij unilaterale luxatie opgetrokken of het dier verplaatst 

zich ineengedoken voort met de poten gedeeltelijk gebogen.

- De trochlea is zeer oppervlakkig, afwezig of zelfs convex. De trochlea 

is eveneens vaak gedraaid.

Tabel 1. Verschillende gradaties van patellaluxatie (naar Hedlund et al., 2007)

Bij  inspectie van de patiënten met patellaluxatie graad 1 wordt er meestal geen manken 

gezien. Patiënten met graad 2 luxatie huppelen af en toe bij stappen of lopen. Dit huppelen 

stopt van zodra de patella spontaan reduceert. Deze patiënten kunnen de laterale 

retinaculaire structuren uitrekken en hierdoor manken zonder steunname ontwikkelen. 

Mankheid bij graad 3 luxaties varieert van occasioneel huppelen tot manken met steunname. 

De mankheid is meestal persistent aanwezig en verergert met de tijd.

Fig.  4: A. Normale stand van de achterste ledematen, B. Varusstand van de achterste ledematen ten 

gevolge van mediale patellaluxatie, C. Valgusstand van de achterste ledematen ten gevolge van laterale 

patellaluxatie (naar Piermattei et al., 2006; Southern California Veterinary Surgical group,1998)
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Patiënten met graad 4 patellaluxatie zijn mank aan één zijde of wandelen bij bilaterale luxatie 

met hun achterhand in een ineengedoken positie doordat het onmogelijk is om de 

kniegewrichten helemaal  te strekken. Bij  graad 3 en 4 luxaties is er vaak een abnormale 

valgus- of varusstand te zien (Fig. 4) (8).

Bij het palperen van het kniegewricht is het belangrijk te letten op spieratrofie, 

gewrichtsopzetting, plooibaarheid, crepitatie en luxatie van de patella. 

De spieratrofie varieert afhankelijk van de duur en de ernst van het probleem. De 

gewrichtsopzetting kan licht tot erg zijn en de plooibaarheid is mogelijks verminderd bij 

chronische gevallen. Eventueel  is er crepitatie te voelen als de patella over de femurkammen 

beweegt. Een patellaluxatie is echter niet altijd gemakkelijk te voelen. Daarom is het soms 

nodig het dier zowel staand als in laterale decubitus te onderzoeken, eventueel zelfs onder 

sedatie. De dierenarts staat best caudaal  van het dier en palpeert zowel  de linker als de 

rechter knie om deze daarna met elkaar te vergelijken. Eerst en vooral is het belangrijk de 

tuberositas tibiae te lokaliseren, daar de patella 1 tot 4 cm proximaal  ervan gelegen is. Bij 

honden met een ectopische patella is het mogelijk de patella te voelen als een kleine 

erwtvormige uitpuiling op de mediale of laterale femurcondyl. De patella is al dan niet 

beweegbaar bij  flexie, extensie of manuele druk en in sommige gevallen is reductie van de 

patella mogelijk. Om de gereduceerde patella naar mediaal te luxeren is het nodig het 

kniegewricht gestrekt te houden, de tenen naar binnen te draaien en met de vingers een 

mediale druk op de patella uit te oefenen. Om een laterale patellaluxatie uit te lokken is het 

nodig het kniegewricht lichtjes te buigen, de tenen naar buiten te draaien en een laterale druk 

op de patella uit te oefenen. Na het uitlokken van een patellaluxatie moet deze steeds 

gereduceerd worden. Het lokaliseren van de gereduceerde patella in de trochlea helpt ons 

tevens om patella alta en patella baja op te sporen. Bij  patella alta bevindt de patella zich 

proximaal in de trochlea, dit wordt voornamelijk gezien bij  “straight-legged” honden zoals de 

Akita of de Shar-pei. Honden met chondrodystrofie daarentegen vertonen eerder patella baja 

waarbij de patella zich distaal in de trochlea bevindt. Het is ook zeer belangrijk het 

kniegewricht steeds te controleren op kruisbandrupturen zeker bij  oudere dieren van kleinere 

rassen. Bij  deze patiënten kan bijgevolg een positieve schuiflade en tibiale compressie naast 

een patellaluxatie te voelen zijn (8, 15). 

Radiografie is eigenlijk overbodig voor het diagnosticeren van een patellaluxatie. Bij  graad 3 

en 4 patellaluxaties kan op craniocaudale en mediolaterale opnames een mediaal of lateraal 

verplaatste patella te zien zijn. Daarentegen kan bij  graad 1 en 2 luxaties de patella ofwel 

aanwezig zijn in de trochleagroeve ofwel  verplaatst zijn. Bij  honden met een intermitterende 

patellaluxatie is deze luxatie soms niet te zien op de radiografie als deze gereduceerd werd 

bij  het positioneren van de hond. Deze techniek geeft evenwel de mogelijkheid een algemeen 

beeld te krijgen over de aanwezigheid van varus- of valgusdeformiteiten, torsie van tibia en 

femur, degeneratieve gewrichtsveranderingen of eventuele andere afwijkingen (16). Bij 

patiënten met patellaluxatie wordt eveneens aangeraden om op de radiografische opnames 

de aanwezigheid van patella baja en alta na te gaan. Hiervoor is het belangrijk enerzijds de 

verhouding van de lengte van het patellaligament tot de lengte van de patella (PLL:PL) te 

bepalen en anderzijds de verhouding van de afstand tussen het proximale deel  van de patella 
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en de femorale condyl  tot de lengte van de patella (A:PL) te bepalen. Mediale patellaluxatie 

wordt nl. geassocieerd met een relatief lang patellaligament en patella alta in middelmatige 

tot grote honden (PLL:PL> 2,06 en A:PL> 2,03 zijn suggestief voor patella alta). Laterale 

patellaluxaties worden daarentegen geassocieerd met een relatief lange proximale tibia en 

patella baja (A:PL< 1,92 is suggestief voor patella baja) (12). 

“Skyline” opnames van de distale femur om de diepte van de trochleagroeve te bepalen en 

CT om het specifieke type en graad van deformiteiten te bepalen worden soms pre-operatief 

aangeraden (8).

2.2.4. Behandeling

Mediale en laterale patellaluxaties kunnen conservatief of chirurgisch behandeld worden. 

Afhankelijk van de anamnese, klinische symptomen, frequentie van de luxatie en de leeftijd 

gaat de voorkeur naar één van beide behandelingen (8). 

Een conservatieve behandeling wordt aangeraden wanneer de patellaluxatie een 

toevalsbevinding is, bij  milde gevallen waarbij  de symptomen niet verergeren in de tijd, bij 

groeiende pups en bij  sommige zuiver traumatische luxaties. De behandeling bestaat uit het 

beperken van de beweging, het aanleren van de repositie van de patella aan de eigenaars en 

het toedienen van analgetica indien nodig (15).

Het herstellen van het “extensor”mechanisme en stabilisatie van de patella in de 

trochleagroeve vormen de basis voor de chirurgische ingrepen (8). De chirurgische 

technieken worden onderverdeeld in twee klassen: de weke delenreconstructies en de 

beenreconstructies.

Methoden behorende tot de klasse van de beenreconstructies zijn de trochleoplastie, de 

tuberositas tibiae transpositie, de femorale of tibiale osteotomiën en patellectomie.

Trochleoplastie is een techniek waarbij  de ondiepe, afwezige of convexe trochlea wordt 

uitgediept. Er zijn verschillende methoden waaronder de trochleaire chondroplastie, de 

“wedge recession sulcoplasty”, “trochlaer block recession” en de trochleaire sulcoplastie. De 

trochleaire chondroplastie wordt gebruikt bij puppies tot 10 maanden oud. Bij  volwassen 

dieren wordt het kraakbeen dunner en is sterker verbonden met het subchondrale bot 

waardoor flapdissectie te moeilijk wordt. Bij deze techniek wordt een kraakbeenflap ter 

hoogte van de trochlea uitgesneden en omhooggeduwd. Het subchondrale been hieronder 

wordt verwijderd en de kraakbeenflap wordt terug in de uitgediepte groeve geplaatst. De 

“wedgde recession sulcoplasty” en de “trochlear block recession” zijn de technieken die het 

meest worden toegepast bij  volwassen dieren. Bij  de “wedgde recession sulcoplasty” wordt 

ter hoogte van de trochlea een v-vormige stuk bot en kraakbeen met de trochleagroeve 

verwijderd (Fig. 5). Het defect ter hoogte van de trochlea wordt wijder gemaakt door het 

wegsnijden van een tweede v-vormig stuk bot. Nadien wordt het eerste stuk bot 

teruggeplaatst in de v-vormige opening van de trochlea. 
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Fig. 5: “Wedge recession sulcoplasty” (naar Hedlund et al., 2007)

“Trochlear block recession” is te vergelijken met de vorige techniek maar in plaats van een 

driehoekig stukje wordt een rechthoekig stukje bot verwijderd (Fig. 6). In vergelijking met de 

voorgaande techniek is de trochlea proximaal meer uitgediept, heeft de patella meer contact 

met de proximale trochlea en is de uitsparing ter hoogte van de trochlea dieper waardoor er 

aan de patella een grotere weerstand geboden wordt. “Trochlear block recession” helpt zo de 

ontwikkeling van degeneratieve gewrichtsaandoeningen bij  honden behandeld voor 

patellaluxatie te beperken (10,13). Deze techniek wordt tevens aangeraden bij  gevallen 

waarbij de patella proximaal of distaal in de trochlea luxeert (7).

Fig.  6: “Trochlear block recession”: A. Met een botzaag worden 2 parallelle incisies gemaakt in been en 

kraakbeen van de top van de trochlea tot de caudale kruisband. B. Met een osteotoom of  botzaagje 

worden 2 parallelle incisies gemaakt die voorgaande incisies met elkaar verbinden. C. De osteotoom 

wordt  gebruikt  om het rechthoekig stukje bot omhoog te duwen. D. Trabeculair been ter hoogte van de 

femur wordt verwijderd en het  rechthoekig stukje bot wordt  terug in het defect  geplaatst (naar Piermattei 

et al., 2006).
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De trochleaire sulcoplastie waarbij het gewrichtskraakbeen verwijderd wordt tot op het 

subchondraal bot om zo een diepere trochleagroeve te vormen wordt minder toegepast.

Daar de tuberositas tibiae vanaf graad 2 luxaties vaak afwijkt van de middenlijn speelt 

transpositie van deze structuur vaak een belangrijke rol in de behandeling (13). 

Fig. 7: Transpositie van de tuberositas tibiae (naar Piermattei et al., 2006)

Deze techniek begint met het evalueren van de nodige transpositie (Fig. 7A). In geval  van 

mediale luxatie wordt het mediale gewrichtskapsel  losgemaakt zodat er geen mediale 

capsulaire contractie meer aanwezig is. De structuren lateraal  van de tuberositas tibiae en de 

tibiale kam worden niet ingesneden. De osteotomie van de tuberositas tibiae en de tibiale 

kam gebeurt 3 tot 4 mm proximaal van de insertie van het patellaligament (Fig. 7B). 

Vervolgens wordt zo een driehoekig deel  van tibia losgemaakt van het laterale aspect van de 

tibiale kam (Fig 7C). Nadien wordt een inkeping gemaakt op de tibia die dezelfde vorm heeft 

als het losgemaakt stuk bot gelegen proximaal  van de insertie van het patellaligament. De 

knie wordt in hyperextensie gebracht waarna de tuberositas tibiae in de inkeping geduwd 

wordt (Fig. 7D). Eén of twee (bij  grote honden) Kirschner pinnen worden in het dikste deel 

van tuberositas geplaatst en gericht naar de caudale mediale tibiale condyl  (13). Er wordt 

aangeraden bij alle grote honden met patellaluxaties de tuberositas tibiae te fixeren met twee 

Kirschner pinnen en een “tension band wire” (7). De pinnen moeten zeker tot in de 

tegenoverliggende cortex zitten om migratie van de pinnen te voorkomen en mogen zeker het 

gewricht niet penetreren (Fig. 7E). De pinnen worden op een afstand van 2-3 mm van de 

tuberositas tibiae afgeknipt (Fig. 7F) (13). In honden met patella alta wordt aangeraden de 

patella meer naar distaal  te verplaatsen. De optimale behandeling voor patiënten met patella 

baja is nog onduidelijk. Bij  de mens wordt dit voornamelijk gecorrigeerd door een proximale 

transpositie van de tuberositas tibiae of Z-plastie verlenging van het patellaligament (12).
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Femorale osteotomie is soms noodzakelijk. Bij mediale patellaluxaties is door distale draaiing 

van de femur de mediale zijde van de distale femur meer naar caudaal bewogen. Hierdoor 

komt de mediale trochleakam in een lagere positie te liggen. Door een distale derotatie 

osteotomie van de femur komt de mediale zijde van de trochlea meer craniaal te liggen. 

Indien de ligging van trochlea ook afwijkend is ten opzichte van het rechtlijnige 

“extensor”mechanisme dan wordt er tevens een gesloten wigvormige ostectomie uitgevoerd 

waarbij er tenminste drie schroeven in de fixatieplaat kunnen geplaatst worden distaal  van de 

fractuur (Fig. 8).

Fig.  8: Wigvormige ostectomie:  A. gesloten wigvormige ostectomie,  B. open wigvormige ostectomie 

(naar Piermattei et al., 2006)

Bij  grote en reuze hondenrassen wordt laterale luxatie vaak geassocieerd met 

valgusdeformiteiten en distale draaiing van de femur. In geval van zeer ernstige afwijkingen 

zijn voorgaande beenreconstructieve technieken niet voldoende om de patella te stabiliseren. 

In deze patiënten wordt een “midshaft” open wigvormige ostectomie aangeraden. De femur 

wordt gederoteerd en in een varuspositie geplaatst zodat de patella in de trochleagroeve 

gepositioneerd kan worden. Voor de fixatie wordt een beenplaat gebruikt en het defect in de 

laterale cortex wordt gevuld met autogeen trabeculair been. Zowel bij  mediale als laterale 

patellaluxatie is er de mogelijkheid om enerzijds een open wigvormige ostectomie en 

anderzijds een gesloten wigvormige ostectomie uit te voeren. Dit is voornamelijk afhankelijk 

van de aanwezige afwijkingen bij de patiënt en de orthopedist die de chirurgie uitvoert.

De imbricatie is de voornaamste techniek behorende tot de weke delenreconstructie. Door de 

mediale of laterale verplaatsing van de patella bij luxaties wordt het gewrichtskapsel, het 

retinaculum en de fascia lata uitgerokken aan de tegenovergestelde zijde. Bij de retinaculaire 

imbricatie wordt het overbodige deel van het gewrichtskapsel weggesneden en wordt 

vervolgens het gewrichtskapsel en het retinaculum opgespannen aan de laterale kant bij 

mediale patellaluxaties en aan de mediale kant bij  laterale patellaluxaties. Deze techniek 

wordt voornamelijk gebruikt in combinatie met de beenreconstructieve technieken en helpt op 

deze manier een luxatie van de patella te voorkomen.

Minder toegepaste weke delenreconstructieve technieken zijn de fascia lata overlapping, 

“patellar and tibial antirotational  suture ligaments”, desmotomie, partiële capsulectomie, het 

losmaken van de quadriceps en een retinaculaire “releasing” incisie (13). Deze weke delen 
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reconstructies worden zeker niet aangeraden als enige behandeling voor patellaluxaties in 

grote honden daar er een grote kans op falen bestaat (7).

Afhankelijk van de luxatiegraad worden één of meerdere van de voorgaande technieken 

gebruikt als behandeling. Een imbricatie als enige behandeling wordt enkel  uitgevoerd bij 

traumatische patellaluxaties en graad 1 luxaties. Bij  dieren met luxatie graad 2 tot 4 wordt 

voornamelijk gekozen voor een behandeling met een transpositie van de tuberositas tibiae. 

De meeste congenitale patellaluxaties worden behandeld met een transpositie van de 

tuberositas tibiae in combinatie met het uitdiepen van de trochlea en eventueel de imbricatie. 

Correctieve osteotomiën van de femur en tibia worden enkel  uitgevoerd bij  erge 

vervormingen van de lange beenderen (7,13,15).

2.2.5. Prognose

Gevallen die chirurgisch behandeld werden vertonen betere resultaten dan bij  conservatieve 

behandelingen (7). In 94% van de chirugisch behandelde patiënten was het resultaat goed tot 

uitstekend en verbeterde het manken. De gebruikte technieken, de graad van de luxaties, het 

gewicht en het tijdstip van behandelen spelen een belangrijke rol voor het optreden van 

complicaties. Patiënten behandeld met trochleoplastie of transpositie van de tuberositas 

tibiae vertonen minder frequent complicaties en reluxatie van de patella. Behandelingen 

waarbij de retinaculaire structuren of het gewrichtskapsel worden ingesneden hebben 

daarentegen meer kans op het optreden van complicaties. Honden met ergere graad van 

patellaluxaties en zwaardere honden hebben eveneens meer kans op complicaties en 

patellareluxaties. Vervolgens is het belangrijk de honden zo snel  mogelijk te behandelen daar 

dit een grote invloed heeft op de prognose (2). Studies toonden aan dat het optreden van 

degeneratieve aantasting van het gewricht niet wordt voorkomen door chirurgie. De graad 

van degeneratieve aantasting van het kniegewricht bij chirurgisch behandelde honden was nl. 

hetzelfde als honden die niet geopereerd werden. Bij sommige chronische gevallen of 

patiënten met erge misvormde knieën lukt de operatie niet en treedt er opnieuw patellaluxatie 

op (15). 

3. CASUÏSTIEK

3.1. SIGNALEMENT

Dunga is een Shar-pei teefje van 1 jaar en 5 maanden.

3.2. ANAMNESE

Vier mei 2009 kwam de hond op consultatie op de dienst Orthopedie.

Begin maart was de hond uitgegleden. Sindsdien waren beide knieën naar mediaal 

gedevieerd en vertoonde de hond een waggelende gang achteraan. Er was geen manken 

aanwezig. De eigen dierenarts stelde verdikte knieën en een bilaterale laterale patellaluxatie 

vast. Op de radiografische opnames was er een duidelijk bilaterale patellaluxatie zichtbaar in 

combinatie met een sterkere ontwikkeling van de laterale femurcondyl. De hond werd 

vervolgens 1 week behandeld met carprofen (Rimadyl®, Pfizer, Lincoln, U.S.A.). Het 

12



probleem van de waggelende gang bleef gedurende deze twee maanden constant aanwezig 

en verergerde zichtbaar. Algemeen was de hond goed in conditie.

3.3. KLINISCH ONDERZOEK

Op algemeen klinisch onderzoek werden geen afwijkingen gevonden. Bij inspectie was er 

een duidelijke valgusdeformatie van de achterhand zichtbaar (Fig. 9).

Fig. 9: Valgusdeformatie van de achterhand waargenomen bij Dunga op 4 mei 2009.

De hond stapte vlot maar beide achterpoten vertoonden duidelijke spieratrofie. Er was bij 

palpatie een erge abnormale conformatie en een laterale patellaluxtatie graad 4 te voelen aan 

beide knieën. Beide patella’s waren dus permanent geluxeerd en konden niet gereduceerd 

worden.

3.4. BEELDVORMING

Met behulp van radiografie werd bij de hond een congenitale malformatie vastgesteld (Fig. 

10). 

Fig.  10: A. Craniocaudale radiografische 

opname van de knieën. Beide patella’s zijn 

naar lateraal geluxeerd (blauwe pijlen) en 

kniegewrichten zijn 90° naar lateraal 

gedraaid (roze pijlen),  B. Mediolaterale 

radiografische opname van de rechter knie 

met  laterale patellaluxatie (blauwe pijl), C. 

Mediolaterale radiografische opname van 

de linker knie met laterale patellaluxatie 

(blauwe pijl)
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Op de opnames werd zichtbaar dat beide kniegewrichten samen met het proximale deel van 

de tibia en de distale femur 90° naar lateraal gedraaid waren. Tevens werd een duidelijke 

laterale patellaluxatie links en rechts opgemerkt.

3.5. DIAGNOSE

Bij de hond werd een bilaterale valgusdeformatie achteraan en een bilaterale laterale 

patellaluxatie graad 4 gediagnosticeerd.

3.6. BEHANDELING

3.6.1. Operatie linker knie en controle

Op 30 juni werd de hond geopereerd aan de linker knie. Het kniegewricht werd lateraal 

benaderd met exploratie van de femur en tibia. Het fibreuze weefsel werd verwijderd. Er werd 

één pin in het proximale deel van de femur geplaatst en een andere pin werd 2 mm distaal  en 

evenwijdig aan de afwijking geplaatst (distale deel femur). Ter hoogte van het distale derde 

van de femur werd een gesloten wigvormige ostectomie uitgevoerd door eerst een dwarse 

osteotomie en nadien een tweede osteotomie evenwijdig met de distale pin uit te voeren. 

Vervolgens werd de fractuur gereduceerd door de distale pin zoveel mogelijk in evenwijdige 

positie te brengen met de proximale pin. Op deze manier werd het distale deel van de femur 

gederoteerd naar mediaal en onder een andere hoek geplaatst zodat de werking van het 

“extensor”mechanisme verbeterd werd en de patella beter in de trochleagroeve paste. De 

fractuur werd gefixeerd door middel  van een “dynamic compression plate” van 2,7 mm met 5 

schroeven proximaal en 4 schroeven distaal van de fractuur. 

Fig. 11: Post-operatieve radiografische opnames. A: Craniocaudale opname van de linker knie met 

gereduceerde en gefixeerde femorale ostectomie fractuur (oranje pijl) en mediale tuberositas tibiae 

transpositie gefixeerd met twee Kirschner pinnen (paarse pijl), B. Mediolaterale opname van de knie 

met  gereduceerde en gefixeerde femorale ostectomie fractuur (oranje pijl) en mediale tuberositas tibiae 

transpositie gefixeerd met twee Kirschner pinnen (paarse pijl).
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Hierna werd een trochleoplastie, een mediale transpositie van de tuberositas tibiae, een 

laterale desmotomie en een mediale imbricatie uitgevoerd. Nadien werd een radiografie 

genomen van de linker knie als de post-operatieve controle (Fig. 11).

De hond werd nadien op een behandeling geplaatst van carprofen (Rimadyl®, Pfizer, Lincoln, 

U.S.A.), een ontstekingsremmer en amoxicilline-clavulaanzuur (Synulox®, Pfizer Italia, Borgo 

San Michele, Italië), een antibioticum. Er werd tevens aangeraden de hond rustig te houden 

en geen bruuske bewegingen te laten maken. Eventueel was hydrotherapie of fysiotherapie 

een mogelijkheid om het genezingsproces beter en sneller te laten verlopen. De hechtingen 

werden na 10 dagen verwijderd bij de eigen dierenarts.

Twee maanden na de operatie, op 3 september 2009, kwam de hond op controle. De 

revalidatie was zeer goed verlopen. De hond vertoonde in deze periode geen pijn aan de 

poot en de wonde was mooi genezen. Na de operatie nam de hond geleidelijk aan steun op 

de poot en er was geen manken aanwezig. In de periode kort na de operatie ging de 

eigenaar 4 keer 5 minuten per dag met de hond wandelen, nadien werden deze wandelingen 

verlengd tot 20 minuten. Gedurende het algemeen klinisch onderzoek werden geen 

afwijkingen vastgesteld. Bij  inspectie vertoonde de linker achterpoot een goede steunname 

en een lichte laterale deviatie van de knie. Een lichte spieratrofie van de linker achterpoot met 

een matige opzetting en licht beperkte beweegbaarheid van het kniegewricht was voelbaar. 

De linker patella was tevens normaal  gesitueerd. De bevindingen bij inspectie en palpatie van 

de rechter achterpoot en knie waren gelijkaardig aan de eerste consultatie (Fig. 12).

Fig. 12: Controle Dunga twee maanden na operatie. De linker achterpoot vertoonde een sterk 

verminderde laterale deviatie in vergelijking met de rechter achterpoot  en in vergelijking met  voor de 

operatie.

Op de radiografie van de linker knie werd geen verplaatsing van het osteosynthesemateriaal 

gezien. Er was wel een grote callus zichtbaar, maar de knie was nog steeds goed 

gepositioneerd en vertoonde geen draaiing. Ter hoogte van de rechter knie waren dezelfde 

afwijkingen te zien als bij de eerste consultatie (Fig. 13).
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Fig.  13: Radiografische opnames twee maanden na operatie. A. Craniocaudale opname van de knieën. 

Het  linker kniegewricht was nog steeds goed gepositioneerd en er was geen verplaatsing van de 

“dynamic compression plate” aanwezig. Er was wel callusvorming aanwezig (groene pijl). B. 

Mediolaterale opname linker knie met callusvorming (groene pijl).

Dankzij  de goede evolutie werd aangeraden om de hond ook te opereren aan de rechter knie 

(Fig. 14).

Fig.  14:  Craniocaudale radiografische opname van de rechter 

knie. De femurcondylen werden bij deze opname recht 

gepositioneerd waardoor de kromming van de tibia ten opzichte 

van de femur duidelijk zichtbaar werd.  
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3.6.2. Operatie rechter knie

Op 23 september werd de hond geopereerd aan de rechter knie. Er werd een gesloten 

wigvormige ostectomie uitgevoerd 3,7 cm proximaal van het distale gewrichtsoppervlakte van 

de femorale condylen. De fractuur werd gereseceerd en gefixeerd met een “dynamic 

compression plate” aan de laterale zijde van het midden en distale deel van de femur. Er 

werden vier schroeven ter hoogte van de diafyse en drie schroeven ter hoogte van het distale 

deel  van de femur geplaatst. Vervolgens werd de tuberositas tibiae getranspositioneerd naar 

lateraal, nl. het mid-craniale deel  van de proximale tibiae, en werd gefixeerd met twee 

Kirschner pinnen. Tot slot werd er nog een trochleoplastie uitgevoerd. Na de operatie werd 

een radiografie van de rechter knie genomen als post-operatieve controle (Fig 15).

Fig. 15: Post-operatieve radiografische 

opnames van de rechter knie. A. Craniocaudale 

opname rechter knie met gereduceerde en 

gefixeerde femorale ostectomie fractuur (oranje 

pijl) en mediale tuberositas tibiae transpositie 

gefixeerd met twee Kirschner pinnen (paarse 

pijl), B. Mediolaterale opname van de rechter 

knie met gereduceerde en gefixeerde femorale 

ostectomie fractuur (oranje pijl) en mediale 

tuberositas tibiae transpositie gefixeerd met 

twee Kirschner pinnen (paarse pijl).

De hond kreeg nadien een behandeling met carprofen (Rimadyl®, Pfizer, Lincoln, U.S.A.), 

gedurende drie weken, en amoxicilline-clavulaanzuur (Synulox®, Pfizer Italia, Borgo San 

Michele, Italië) gedurende 1 week. Er werd aangeraden de hond de komende 6 weken rustig 

te houden en na vier weken op controle te komen.

De hond is na de operatie niet meer op controle gekomen. Na telefonisch contact met de 

eigenaars blijkt de hond het zeer goed te doen. De hond heeft nog amper last van de 

waggelende gang en beide knieën zijn in beperkte mate naar lateraal gedevieerd.

4. DISCUSSIE

Als 1,5 jarig Shar-pei teefje met valgusdeformatie was Dunga gepredisponeerd op het 

ontwikkelen van een patellaluxatie. Laterale patellaluxatie komt evenwel meer bij grote 

hondenrassen voor. Bij inspectie van Dunga was een duidelijk valgusdeformatie en 

waggelende gang te zien en werd bij  palpatie een bilaterale laterale patellaluxatie graad 4 

vastgesteld. Beide patella’s waren permanent geluxeerd en konden niet gereduceerd worden. 

Patiënten met graad 4 patellaluxatie wandelen bij  bilaterale luxatie vaak met hun achterhand 

in een ineengedoken positie omdat het onmogelijk is om de kniegewrichten helemaal te 
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strekken. Dit was ook bij Dunga het geval. De abnormale valgus- of varusstand bij  graad 3 en 

4 luxaties en het voorkomen van bilaterale luxaties bij de meeste honden zijn kenmerken die 

eveneens terugkomen bij Dunga. Hoewel  het nemen van radiografische opnames eigenlijk 

overbodig was voor de diagnose, werden toch ventrodorsale en mediolaterale opnames van 

de knie genomen om de diagnose te bevestigen en om een eventuele behandeling uit te 

werken. Op de radiografische opnames werd het duidelijk dat de bilaterale laterale 

patellaluxatie hoogstwaarschijnlijk te wijten was aan de valgusdeformatie en de laterale 

rotatie van de kniegewrichten. Daar de bilaterale patellaxutie gepaard ging met duidelijke 

symptomen werd een chirurgische behandeling aangeraden. De twee belangrijkste 

chirurgische technieken ter behandeling van erge graad patellaluxaties - de trochleoplastie en 

de transpositie van de tuberositas tibiae - werden ook bilateraal uitgevoerd bij Dunga. Bij 

Dunga werd bilateraal een gesloten wigvormige femorale ostectomie uitgevoerd. Deze 

werden uitgevoerd met behulp van een pin geplaatst ter hoogte van de proximale femur en 

een andere pin ter hoogte van de distale femur, rekening houdend met de mediale kromming 

en rotatie van het bot. Het is de bedoeling na de ostectomie de tweede pin zo evenwijdig 

mogelijk te plaatsen met de eerste pin om zo een verbeterde positie te verkrijgen van de 

distale femur. Een nieuwere methode gebeurt met behulp van berekeningen op basis van 

radiografische en eventueel  CT opnames. Hierdoor wordt bepaald in welk deel van de femur 

de ostectomie het best uitgevoerd wordt, hoe groot het weg te nemen stuk bot moet zijn en in 

welke positie en rotatie de distale femur gebracht moet worden om het “extensor” 

mechanisme zo goed mogelijk te herstellen. Aan de linker kant werd als bijkomstige therapie 

een mediale imbricatie en laterale desmotomie uitgevoerd. Door de grote spanning van het 

laterale gewrichtskapsel werd de patella lateraal uit de trochlea geduwd met patellaluxatie tot 

gevolg. De laterale desmotomie zorgde vervolgens voor de wegname van deze spanning en 

door middel  van de mediale imbricatie werd het gewrichtskapsel mediaal opgespannen. 

Beide technieken hielpen op deze manier mee in het stabiliseren van de patella ter hoogte 

van de trochleagroeve. De algemene prognose voor Dunga was eerder ongunstig omwille 

van de bilaterale graad 4 patellaluxatie met valgusdeformatie van de achterpoten. Een 

volwassen hond met erge beendeformiteiten en chronische luxaties heeft nl. een slechte 

prognose. Na de heelkundige ingreep doet Dunga het nu heel goed. Beide knieën zijn slechts 

lichtjes naar lateraal gedevieerd en Dunga vertoont een sterk verminderde waggelende gang. 
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