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SAMENVATTING 

Tibiafracturen ontstaan in de meeste gevallen traumatisch en komen na femurfracturen en breuken 

van radius en ulna het meeste voor. De tibiafractuur gaat vaak gepaard met een fractuur van de 

fibula. Fracturen van de tibia worden frequent diafysair aangetroffen waarbij de breuk meestal 

schuin of spiraalvormig verloopt.  

Eerst wordt een klinische case besproken van een Berner Sennen pup van drie maand met een 

schuine middiafysaire tibiafractuur. Deze hond had bij aanbieden op de faculteit diergeneeskunde 

te Merelbeke een te laag lichaamsgewicht, was klein voor haar leeftijd en had een hemorrhagische 

diarree. Het voorkomen van een pathologische breuk die mogelijks het gevolg is van een 

Cystoisospora canis infectie, wordt in vraag gesteld. Door de aanwezigheid van een schuine 

fractuur met verplaatsing en rekening houdend met het budget van de eigenaar werd er gekozen 

voor een behandeling met een externe skeletale fixatie.  

Een discussie volgt, waarbij aandacht wordt gegeven aan de chirurgische en niet-chirurgische 

behandelingsmethoden mogelijk, getoetst aan de hond uit de klinische case. Hierbij moet rekening 

gehouden worden met de leeftijd van de hond en de eigenschappen van de breuk. De voordelen 

van een externe skeletale fixatie ten opzichte van een interne fixatie of open reductie worden 

besproken met als voornaamste de gedaalde anesthesietijd, snellere heling en verminderd aantal 

complicaties. Aan de hand van de karakteristieken van de fractuur en signalement van de patiënt 

kan bepaald worden welk type van externe skeletale fixatie in aanmerking komt voor deze hond. 

Verder wordt ook het nodige materiaal besproken en de operatieve ingreep. Tenslotte worden de 

mogelijke complicaties besproken. Hierbij zijn besmetting van de boorgangen en prematuur verlies 

van de pinnen de meest voorkomende complicaties.  
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I. INLEIDING  
 

Het klinisch geval van Mira, een Berner Sennen pup, trok meteen mijn aandacht voor het schrijven 

van mijn masterproef. Niet alleen de chirurgische context maar ook het voorkomen van een 

tibiafractuur bij een pup in volle groei leek mij interessant voor verdere studie. Het dieper ingaan op 

de verschillende behandelingsvormen liet me toe mijn basiskennis te verruimen.  

Tibiafracturen komen regelmatig voor in de kleine huisdieren praktijk. In de meeste gevallen is de 

fibula betrokken in de breuk en 73% van de fracturen bevinden zich diafysair (Zaal, 1996). De 

leeftijd van de patiënt, de localisatie van de breuk en het type breuk moeten steeds in acht 

genomen worden. (Seaman en Simpson, 2004). Het relatief gebrek aan weke delen ter hoogte van 

de tibia maakt enerzijds dat het aantal open fracturen frequent is en anderzijds dat het helen met 

infectie (osteomyelitis) vaker voorkomt dan bij andere fracturen (Roush, 1992).  

Bij herstel van een fractuur is het voornaamste doel het verkrijgen van een goede heling met een 

correcte alignatie van beide botfragmenten en het bekomen van een normale functie van het 

lidmaat. Bijkomende aspecten die van belang zijn, zijn een minimalisering van de chirurgieduur en 

hospitalisatietijd, de postoperatieve behandeling, mogelijke complicaties en aantal chirurgische 

ingrepen noodzakelijk (Dudley et al., 1997). Multifragmentaire fracturen komen in 34% van alle 

tibiafracturen voor, waarbij de frequentie toeneemt naarmate het dier ouder is (Roush, 1992). Een 

standaard behandeling van multifragmentaire tibiale fracturen is nog een controversieel onderwerp 

zowel in de humane als veterinaire literatuur (Alexander, 1982).  

Verschillende fixatietechnieken worden beschreven. De principes van plaatfixatie zijn anatomische 

reductie van beenfragmenten, atraumatische behandeling van weke delen, rigide fixatie en vroeg 

functieherstel van het lidmaat. Deze laatste is in combinatie met de minimale nazorg noodzakelijk, 

een belangrijk voordeel van de plaatfixatie (Dudley, 1997). Gesloten reductie van de fractuur en 

externe botfixatie stabiliseren ook de botfragmenten in een goede alignatie. Externe skeletale 

fixatie laat tevens een snel functieherstel toe maar vraagt meer nazorg dan de plaatfixatie 

(Johnson en DeCamp, 1999). Toch verdient de externe skeletale fixatie vaak de voorkeur vermits 

de vascularisatie van de botfragmenten slechts minimaal gestoord wordt. Theoretisch zal dit leiden 

tot een snellere callusvorming en de hiermee geassocieerde heling, wat voordelig is aangezien 

fractuurherstel in de tibiale regio in vele gevallen een moeilijk verloop kent, zoals hierboven 

beschreven is (Gerber et al., 1990). De externe skeletale fixatie kan daarenboven makkelijk in een 

gewone diergeneeskundige praktijk geplaatst worden aangezien het noodzakelijke materiaal 

beperkt blijft, dit in tegenstelling tot het plaatsen van beenplaten met schroeven (Roush, 1992).  

Er bestaan verschillende soorten van externe skeletele fixatoren. De keuze wordt gemaakt op 

basis van het signalement van de patiënt en de karakteristieken van de fractuur. Hierop wordt in 

deze masterproef dieper ingegaan en getoetst aan de gebruikte fixatie in de casus. Tenslotte wordt 

dit werk afgesloten met het aanhalen van enkele technische aspecten betreffende het plaatsen van 

de externe fixatie, naast het vermelden van en de behandeling van de meest voorkomende 

complicaties.  
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II.  CASUISTIEK 

1. Casusvoorstelling 
                                           

     

Figuur 1: Mira, Berner Sennen pup, vrouwelijk intact van drie maand. 

 

1.1. Signalement en anamnese 

Mira, een vrouwelijke intacte Berner Sennen pup van drie maand, is sinds twee weken bij de 

eigenaar. Bij aankoop was Mira sterk ondervoed met een gewicht van 3,8 kg en had ze 

hemorrhagische diarree. De eigen dierenarts stelde een infectie met Cystoisospora canis vast en 

Mira was hiervoor in behandeling.  

Op een morgen duwde de eigenaar Mira door de schuifdeur naar buiten waarbij ze plots begon te 

janken. Ze nam geen steun meer op de linker achterpoot. De eigenaars zijn met de hond naar de 

dierenarts gegaan, daar kreeg ze een subcutane injectie met Meloxicam (Metacam®, Boehringer 

Ingelheim Vetmedica). Er werden geen radiografieën gemaakt. De dierenarts vermoedde een 

fractuur van de tibia en stuurde Mira door naar de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke.  

 

1.2. Algemeen onderzoek 

Mira had bij aankomst op de faculteit nog steeds een te laag lichaamsgewicht van 4,2 kg en was 

opmerkelijk klein voor haar leeftijd. Op algemeen onderzoek gaf Mira een suffe indruk met een 

hartfrequentie van 148 slagen per minuut en een ademhalingsfrequentie van 100 per minuut. Haar 

lichaamstemperatuur bedroeg 38,4°C en de mucosae waren roze met een capillaire vullingstijd van 

minder dan twee seconden.  

 

1.3. Orthopedisch onderzoek 

Op orthopedisch onderzoek werd geen steunname op de linker achterpoot opgemerkt. Er was nog 

geen duidelijke spieratrofie aanwezig. Bij palpatie van de linker achterpoot werd crepitatie, 

instabiliteit en pijn bij druk waargenomen ter hoogte van de tibia.  
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1.4. Beeldvorming en chirurgie 

De hond werd doorgestuurd naar de dienst medische beeldvorming waar een mediolaterale en 

craniocaudale radiografie van de tibia en fibula werd gemaakt. De opname toonde aan dat er nog 

geen verbening aanwezig was van zowel het proximale ossificatie centrum van de patella als van 

de laterale femorale condyl. Van alle beenderen werd de cortex opvallend dun bevonden met een 

afgenomen opaciteit. Er werd een breuk geconstateerd middiafysair ter hoogte van de tibia en de 

fibula met een een cranio-latero-proximale verplaatsing en een sterke weke delen zwelling. 

 

 

Figuur 2: Pre-operatieve mediolaterale en craniocaudale radiografieën van de tibia, waarop een middiafysaire 
fractuur van de tibia en fibula zichtbaar is met verplaatsing. 

 

Aangezien het hier over een schuine fractuur handelt, werd inspalken van de achterpoot 

afgeraden. Wegens kostenbeperking van de eigenaars werd er gekozen voor een externe fixatie.  

Mira werd gepremediceerd met dexmedetomidine (Dexdomitor®, Pfizer A.H.) en methadon 

(Mephenon®, Denolin Sa). Voor de inductie van de anesthesie werd gekozen voor propofol 

(PropoVet®, Abbott Lab) en voor het onderhoud van de anesthesie werd gekozen voor isofluraan 

(Isoflo®, Abbott Lab). Er werd ook gekozen voor een epidurale anesthesie met bupivacaïne 

(Marcaïne®, AstraZeneca), lidocaïne (Xylocaine®, AstraZeneca) en morfine. Peroperatief werd 

carprofen (Rimadyl®, Pfizer A.H.), amoxicilline (Clamoxyl®, Pfizer A.H.) en amoxicilline-

clavulaanzuur (Synulox®, Pfizer A.H.) toegediend.  

Het osteosynthese materiaal bestond uit een externe fixatie type 2B met vier pinnen. Bij deze 

bezitten de twee pinnen distaal van de fractuur een schroefdraad en bezitten de twee pinnen 

proximaal van de fractuur geen schroefdraad. De dikte van de fixatiepinnen bedroeg 2 mm en de 

dikte van de brugpin bedroeg 3 mm.  
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Postoperatief werden er craniocaudale en lateromediale radiografieën gemaakt om de correcte 

stand van de externe fixatie te bevestigen. Op basis van een goede alignatie van beide 

botstructuren werd de prognose goed bevonden.  

 

 

Figuur 3: Postoperatieve mediolaterale en craniocaudale radiografie, die de correcte stand van de externe skeletale 
fixatie moet bevestigen. 

 

De recovery verliep op een vlotte manier. Postoperatief werd carprofen (Rimadyl®, Pfizer A.H.), 

amoxicilline-clavulaanzuur (Synulox®, Pfizer A.H.) en buprenorfine (Temgesic®, Schering-Plough) 

toegediend. Er werd al onmiddellijke steunname op de linker achterpoot waargenomen. 

 

1.5. Controle 

Eén maand na het ontstaan van de fractuur kwam Mira op controle. Ze nam zonder problemen 

steun op de linker achterpoot om te wandelen en te spelen bij de eigenaar thuis. De wondjes ter 

hoogte van de externe fixatie werden regelmatig gecontroleerd en verzorgd door de eigen 

dierenarts.  

Op algemeen onderzoek werden geen abnormaliteiten waargenomen. Mira was al goed 

toegenomen in gewicht.  

Op orthopedisch onderzoek werd een goede steunname op de linker achterpoot waargenomen. De 

poot ondervindt wel een lichte torsie naar mediaal toe. Rondom de intredeplaats van de pinnen van 

de externe fixatie werd granulatieweefsel waargenomen met een ontstekingsreactie. De bespiering 

van de linker achterpoot vertoonde een milde atrofie.  
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Er werden opnieuw craniocaudale en mediolaterale radiografieën genomen. Hierop werd een 

goede callusvorming waargenomen, de cortex was niet meer onderbroken en de fractuurlijn was 

niet meer zichtbaar. Steunend op de gunstige radiografieën werd besloten de pinnen te 

verwijderen.  

Verdere controle werd niet meer nodig geacht tenzij nieuwe problemen optraden. Regelmatige 

controle bij eigen dierenarts werd aangeraden om de wondheling op te volgen. Bruuske 

bewegingen en lange wandelingen werden nog tijdelijk afgeraden.  

 

 

Figuur 4: Craniocaudale en mediolaterale radiografieën genomen één maand na ontstaan van de fractuur. Hierop is 
callus vorming en een ononderbroken cortex zichtbaar. 
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2. Discussie  

2.1. Algemeen  

De belangrijkste oorzaak van fracturen bij kleine huisdieren is trauma door verkeersongevallen en 

vallen van grote hoogtes. Fracturen kunnen ook secundair zijn aan cysten, tumoren, infectie en 

metabole stoornissen (Aithal et al., 1999).  

De radiografische opnames van Mira gaven een algemeen voorkomende dunne cortex weer. Er 

werd zich dan ook afgevraagd of de fractuur bij deze hond pathologisch kon zijn. De corticale 

densiteit is namelijk het laagst op een leeftijd van nul tot twee maand en neemt toe tot een leeftijd 

van zes maand. De mineralisatie van het bot is dus minder aanwezig in het begin van de groei en 

neemt toe met vorderende leeftijd (Kumar et al., 2009). Mira werd echter aangekocht met een 

Cystoisospora canis infectie die het lage lichaamsgewicht verklaarde. Een hond besmet zich door 

opname van gesporuleerde oöcysten waaruit sporozoieten vrij komen in de dunne darm. Deze 

sporozoieten dringen binnen in het darmepitheel of de lamina propria waar vermeerdering plaats 

vindt met beschadiging van de darmwand. Hierdoor ontstaat een minder efficiënte 

voedingsopname met waterige diarree waardoor anorexie en gewichtsverlies ontstaan (Claerebout 

en Vercruysse, 2005). Door een verminderde opname van calcium en fosfor door de darm, 

ontstaan deficiënties die een gebrekkige mineralisatie van het botweefsel in de hand werken. 

Hierdoor wordt zwakker botweefsel gevormd met een lagere weerstand tegen inwerkende krachten 

(Kumar et al., 2009). Een afgenomen bot densiteit, dunner worden van de bot cortex en 

aanwezigheid van pathologische fracturen kunnen zichtbaar zijn op radiografie (Alexander, 1985). 

Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de langere beenderen van grote rassen 

andere verhoudingen hebben dan de lange beenderen van kleine hondenrassen. Er wordt een 

dunnere cortex, bredere medullaruimte en minder dense spongiosa, gevormd door dunnere 

trabeculae met grotere intertrabeculaire ruimtes, aangetoond (Dämmrich, 1991). Wat ook een 

verklaring kan zijn voor de dunne cortex bij Mira de Berner Sennen pup.  

 

Figuur 5: Verschil in cortex, medulla en spongiosa bij de poedel (links) en Duitse herder (rechts) van tien weken 
oud (Dämmrich, 1991). 
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Er worden voornamelijk breuken gezien bij honden met een leeftijd van een tot zes maand. De 

botten zijn in deze leeftijdsklasse metabolisch actiever dan bij volwassen dieren (Mankin, 1994). 

De longitudinale groei van lange beenderen gaat uit van de groeiplaten door endochondrale 

ossificatie. Hierbij wordt het kraakbeen langzaam aan vervangen door botweefsel (Braden, 1993).  

De breedte van de groeiplaten is in normaal botweefsel het grootst op de leeftijd van nul tot twee 

maand. Op de leeftijd van vier tot zes maand ontstaat een afname in breedte van de groeiplaten. 

Dit wijst op een maximale groei van de lange beenderen voor zes maand. Bij osteopenische 

beenderen is de breedte van de groeiplaat echter groter dan bij normale beenderen door een 

vertraagde calcificatie en ossificatie van het fysaire kraakbeen. Dit heeft een effect op de 

longitudinale groei. In tegenstelling tot normale beenderen is er geen afname in groeiplaatbreedte 

met toenemende leeftijd, waardoor een vertraagd sluiten van de fysis ontstaat (Kumar, 2009).  

Tibia fracturen komen na femur fracturen en breuken van radius en ulna het meeste voor. Meestal 

gaat de breuk van de tibia gepaard met een fibula fractuur. Afhankelijk van de localisatie worden 

tibia fracturen verdeeld in drie groepen: proximaal, diafysair en distaal. Proximale en distale 

breuken van de tibia kunnen epifysair, metafysair en fysair voorkomen. Fibula fracturen kunnen 

proximaal, diafysair of distaal aanwezig zijn. Geïsoleerde breuken van de fibula komen zelden voor 

(Seaman en Simpson, 2004). In het geval van Mira is er een diafysaire breuk aanwezig van de tibia 

wat de keuze voor plaatsing van een externe fixatie mogelijk maakt. In het geval van een hoog 

proximale of laag distale breuk, is aanbrengen van een externe skeletale fixatie zeer moeilijk. 

Gelukkig komen beide breuken slechts in de minderheid voor met een percentage van 20 resp 

15% van alle diafysaire breuken (Roush, 1992).  

Plaatsen van een Robert Jones verband zo snel mogelijk na de diagnose van een tibia fractuur is 

aangeraden voor immobilisatie en bescherming van de omgevende weke delen (Seaman en 

Simpson, 2004). Aangezien Mira kort na ontstaan van de breuk is binnengebracht werd deze 

handeling niet uitgevoerd.  

 

2.2. Chirurgisch versus niet-chirurgische fixatie 

De leeftijd is de belangrijkste factor bij de keuze tussen een chirurgische of niet-chirurgische fixatie 

techniek. Een geïsoleerde tibia fractuur is de meest voorkomende fractuur bij honden jonger dan 

een jaar en kan succesvol behandeld worden met een externe coaptatie spalk (Zaal en 

Hazewinkel, 1997). Verschillende soorten kunnen hiervoor gebruikt worden zoals de long leg 

cilinder cast, de laterale spalk en de gemodificeerde Thomas spalk. Bij deze methode moeten 

steeds de proximale en distale gewrichten ten opzichte van de breuk mee geïmobiliseerd worden 

(Seaman en Simpson, 2004). Op de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke wordt de spalk zo 

hoog mogelijk op de tibia geplaatst, maar wordt het kniegewricht nooit mee ingespalkt om 

gewrichtsstijfheid te voorkomen. Het gebruik van deze methode voor herstel van de fractuur werd 

bij Mira afgeraden aangezien het bij deze hond over een schuine fractuur handelt met een te grote 

verplaatsing. Een optimaal herstel na gebruik van de coaptatie spalk kan pas bekomen worden 

indien geen tot minimale verplaatsing van de tibia fractuur aanwezig is (Harasen, 2003). De leeftijd 

van de hond en de kenmerken van de fractuur zijn de belangrijkste parameters die mogelijkheid tot 
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herstel van de fractuur door middel van een spalk zullen bepalen. Indien de hond ouder is dan een 

jaar, wordt best gekozen voor het plaatsen van een externe fixatie (Zaal en Hazewinkel, 1997). 

Een coaptatie spalk heeft ook andere beperkingen. Atrofie van bot -en spierweefsel en 

verminderde callusvorming door een verminderde krachtwerking op de gespalkte poot, 

gewrichtsstijfheid en spiercontracturen (O’Sullivan et al, 1994). Regelmatige vervanging en 

controle van de spalk is vereist met een tijdspanne afhankelijk van het gewicht en de groeisnelheid 

van de patiënt (Aronsohn en Burk, 2009). Aangezien Mira een drie maand oude Berner Sennen 

pup is, zou wekelijkse controle dan zeker noodzakelijk zijn.  

Externe skeletale fixatie (ESF) is de minst invasieve methode voor een goede stabilisatie van een 

diafysaire tibia fractuur in een jonge hond. In tegenstelling tot de interne fixatie en open reductie 

wordt bij deze techniek een reductie van de anesthesie, een snellere heling en minder complicaties 

waargenomen (Dudley et al., 1997).  

Gebruik van een interlocking nail is tegenaangewezen aangezien beschadiging van de groeiplaten 

mogelijk is (Aronsohn en Burk, 2009). Stabilisatie door middel van beenplaten en schroeven wordt 

afgeraden omwille van een langere anesthesie tijd, een langere helingstijd, hoger aantal 

complicaties en een beperkte insertieplaats tussen de breuk en de groeischijf (Dudley et al., 1997). 

Die beperkte insertieplaats is bij Mira de belangrijkste reden om niet voor een beenplaat met 

schroeven te kiezen. Een bijkomende complicatie bij jonge honden is de afgenomen mineralisatie 

van het bot op de fixatieplaats van de schroeven (Aronsohn en Burk, 2009). 

 

2.3. Externe skeletale fixatie  

2.3.1. Materiaal  

Een externe skeletale fixator verbindt door middel van transfixatiepinnen de botfragmenten met 

een extern kader.  

De gebruikte pinnen zijn vervaardigd uit roestvrij staal en kunnen in gladde vorm voorkomen of met 

schroefdraad. Deze laatste hebben een sterkere bevestiging in het bot dan de gladde 

transfixatiepinnen. De pinnen met schroefdraad kunnen een negatief of positief profiel hebben. De 

binnenste diameter van de negatieve schroefdraad is smaller dan de as van de pin terwijl de 

binnenste diameter van de positieve schroefdraad gelijk is aan de diameter van de as van de pin. 

Pinnen met negatieve schroefdraad zijn hierdoor meer onderhevig aan de inwerkende krachten 

waardoor snellere buiging mogelijk is (Johnson en DeCamp, 1999). Halve pinnen zijn deze die 

slechts één maal de huid en beencortex penetreren. Volledige pinnen penetreren beide huidlagen 

en beide cortices en doorboren dus het volledige been (Roe, 1992).  

Het externe skeletale fixatie kader bestaat uit een brugpin, vervaardigd uit roestvrij staal of 

aluminium, en pinklemmen. De pinklemmen bevestigen de transfixatiepinnen met de brugpin. Het 

kader kan een unilaterale of bilaterale configuratie hebben. Een unilateraal kader bestaat uit een of 

meerdere brugpinnen die bevestigd zijn aan ten minste een halve transfixatiepin boven en een 

halve transfixatiepin onder de fractuur lijn. Bilaterale kaders bestaan uit een brugpin aan beide 

zijden van de poot en staan in verbinding met elkaar door tenminste een volledige pin boven en 

onder de breuklijn. Deze vorm werd bij Mira aangebracht. Verder kan er ook nog gebruik gemaakt 
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worden van articulaties tussen twee externe skeletale fixatiekaders, geplaatst in verschillende 

vlakken (Johnson en DeCamp, 1999).  

2.3.2. Soorten externe skeletale fixatoren  

Er bestaan drie types externe skeletale fixatoren (type 1,2 en 3) die nog verder onderverdeeld 

kunnen worden. De keuze wordt gemaakt op basis van het signalement van de patiënt en de 

karakteristieken van de fractuur. De type 1 fixatie kan opgesplitst worden in 1A en 1B en heeft als 

gemeenschappelijk kenmerk een unilateraal kader. Dit is het enige type van externe skeletale 

fixatie mogelijk bij fractuur van de femur en humerus. Door het dicht aansluiten tegen het lichaam 

van beide beenderen is bilaterale fixatie hier niet mogelijk (Johnson en DeCamp, 1999). Type 1A is 

unilateraal en uniplanair en wordt voornamelijk gebruikt bij jonge dieren met een transverse breuk 

bestaande uit 2 segmenten. Deze fixator heeft als grote voordeel dat ze snel aangebracht en 

verwijderd kan worden (Roush, 1992). Bij proximale of distale fracturen wordt er eerder gebruik 

gemaakt van unilateraal en biplanaire type 1B fixatoren. Hoewel de bilaterale type 2A fixatie meer 

stabiliteit geeft dan de type 1A fixatie, is sneller herstel van de breuk aangetoond bij de laatst 

genoemde fixator. De microbeweging aanwezig bij type 1A fixatie bevordert de callusvorming en 

bot remodellering ter hoogte van de fractuur (Gemmill et al., 2004). De type 2 externe skeletale 

fixatie is bilateraal en uniplanair terwijl de type 3 fixatie bilateraal en biplanair is. Gebruik van deze 

laatste is aangewezen bij uitgebreid verlies van botweefsel op de plaats van de breuk aangezien 

ze de meeste stabiliteit waarborgen (Harari et al., 1996).  

 

    

Figuur 6: Externe skeletale fixatoren type 1A, 1B, 2A, 3 voor stabilisatie  van tibia fracturen (Seaman en Simpson, 
2004). 
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Bij Mira werd een variant van de type 2B gebruikt waarbij slechts 2 pinnen per fragment werden 

geplaatst aangezien het hier over een puppy gaat. Dit wordt schematisch weergegeven op 

onderstaande tekening.  

 

Figuur 7: Schematische weergave van een Type 2B externe skeletale fixatie zoals gebruikt bij Mira (naar Gemmill et 
al., 2004). 

2.3.3. Aanbrengen van externe skeletale fixatie  

De tibia wordt best langs de mediale zijde benaderd voor het inbrengen van de pinnen aangezien 

de bespiering hier minimaal is. Er kan gebruik gemaakt worden van een lage snelheid boor of een 

handboor voor het inbrengen van de pinnen (Roush, 1992). Het voorboren van gaten voor de 

pinnen met positief profiel is aangewezen om een betere fixatie van de pinnen te bekomen. Deze 

opening moet een kleinere diameter hebben dan de binnenste diameter van een pin met positief 

profiel (Clary en Roe, 1996).  

De brugpinnen worden zo dicht mogelijk bij de tibia aangebracht zonder de huid te raken (Roush, 

1992). Postoperatieve radiografieën worden genomen om de plaatsing van de pinnen en 

breukaflijning na te gaan. Om de heling van de breuk na te gaan wordt aangeraden nieuwe 

radiografieën te nemen op vier en acht weken postoperatief (Roush, 1992).  

De meeste tibia fracturen die gestabiliseerd werden met externe skeletale fixatie helen door middel 

van callusvorming (Johnson et al., 1989).  

Verwijdering van de externe fixatie mag ten vroegste doorgaan bij complete vergroeiing van de 

breuk. Er kan ook gekozen worden voor geleidelijke wegname van de externe fixator waarbij 

graduele toename van krachten op de geheelde breuk ontstaan (Mc Donald, 1994). De 

interpretatie van de radiografieën door de chirurg in combinatie met de klinische informatie, bepaalt 

het moment van de verwijdering van de externe fixatie. Het meten van de callus rigiditeit kan ook 

gebruikt worden als parameter voor verwijdering (Richardson et al., 1994).  

De krachten overgedragen op de breuklijn worden zowel gecontroleerd door de sterkte en rigiditeit 

van de fixator-bot constructie als door de transfixatiepinnen. Indien een van beide factoren zwak is, 

zal beweging ter hoogte van de breuklijn en/of pin insertieplaatsen plaatsvinden. Dit kan leiden tot 

vertraagde/geen heling en botresorptie ter hoogte van de pin insertieplaatsen waardoor pinnen 

kunnen loskomen (Johnson en DeCamp, 1999). De rigiditeit van de fixator–bot constructie kan 

verhoogd worden op verschillende manieren. Dit kan onder andere door een toename van het 
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aantal fixatiepinnen tot vier aan iedere zijde van de breuklijn, een toename in diameter en 

aanwezigheid van een schroefdraad bij de gebruikte transfixatiepinnen (Brinker et al., 1989). Ook 

de afstand van brugpin tot bot kan bepalend zijn voor de rigiditeit net als grootte en aantal van de 

brugpinnen. Hoe dichter de brugpin bij het bot, hoe korter de transfixatiepinnen moeten zijn en hoe 

minder ze onderhevig zijn aan buiging (Palmer et al., 1992).  

De pinnen die zich in de proximale positie bevinden komen vaker los dan de andere pinnen. Dit is 

te wijten aan de smallere cortex aanwezig proximaal waardoor een verminderd pin-bot contact 

aanwezig is. Dit zal leiden tot een verminderde fixatie van de pin (Marti en Miller, 1994). 

Verplaatsing en verlies van pinnen werd voornamelijk vastgesteld bij gebruik van type 2B fixatoren 

(Gemmill et al., 2004).  

2.3.4. Complicaties  

De meest voorkomende complicaties zijn het premature loslaten van de pinnen en infectie van de 

boorgaten. Beiden kunnen leiden tot een vertraagde union of nonunion (Anderson et al., 1996). 

Infectie van de boorgaten kan uitbreiden tot een focale osteomyelitis en sequestervorming. Dit kan 

voorkomen worden door een antiseptisch manier van werken, de tractie op de huid rondom de 

pinnen te beperken en de beweging tussen pin-huid en pin-bot tegen te gaan (Aron en Dewey, 

1992). Indien infectie van de boorgaten aanwezig is, wordt dagelijkse reiniging van de besmette 

regio’s met een antiseptische oplossing aangeraden om wonddrainage te verzekeren. Pinreiniging 

wordt aan de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke preventief uitgevoerd. Hierbij worden ook de 

korsten verwijderd en het verband verwisseld om de twee dagen. Er kan eventueel ook een 

topicaal antibioticum aangebracht worden en het plaatsen van een gewatteerd gaasverband zal de 

beweging tussen pin-weke delen beperken. Onvaste transfixatiepinnen dienen verwijderd te 

worden. Bij aanwezigheid van een focale osteomyelitis of sequestervorming, dient curettage van 

necrotisch weefsel te gebeuren in combinatie met een systhemische antibioticum therapie na 

antibiogram (Harari, 1992).  

Het premature loslaten van pinnen kan te wijten zijn aan thermale necrose door inbrengen met een 

hoge snelheidsboor, plaatsing van de pinnen in/te dicht bij de fractuurlijn, geen correcte grootte van 

de gekozen pinnen, te hoge postoperatieve activiteit. De transfixatiepinnen dienen minstens 1,5-2 

cm van de fractuurlijn verwijderd te zijn en de diameter van de pin moet minder zijn dan 20-30% 

van de diameter van het bot om fissuurvorming tegen te gaan (Johnson en DeCamp, 1999).  

Andere complicaties die voorkomen zijn druknecrose ter hoogte van de huid, iatrogene 

botfracturen en het opdraaien van weke delen structuren rondom de pinnen. Er dient steeds 

minstens 1 tot 2 cm afstand tussen de brugpin en de huid te zijn om postoperatieve zwelling toe te 

laten. Iatrogene breuken en opdraaien van weke delen worden voorkomen door een correcte 

plaatsing van de pinnen (Harari, 1992).  
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3. Besluit 

Aangezien de hond uit de besproken case een te laag lichaamsgewicht had door een aanwezige 

Cystoisospora canis infectie werd het voorkomen van een pathologische fractuur niet uitgesloten. 

De radiografieën vertoonden algemeen voorkomende smalle cortices aan. Dit kon verklaren 

waarom slechts een beperkt trauma, vernomen uit de anamnese, tot een breuk kon leiden.  

Er werd gekozen voor het plaatsen van een externe skeletale fixatie omdat dit de minst invasieve 

fixatietechniek is om een schuine, verplaatste tibiafractuur te behandelen. Onmiddellijke 

steunname op de aangetaste poot werd waargenomen na operatie. Doordat de hond steun bleef 

nemen op de poot en inwerkende krachten aanwezig bleven, werd op het controlebezoek slechts 

een milde spieratrofie waargenomen.  

Rondom de intredeplaats van de pinnen van de externe skeletale fixatie werd granulatieweefsel 

waargenomen met een milde ontstekingsreactie. Er werd ook een milde torsie naar mediaal van de 

behandelde poot vastgesteld. Er werden geen ernstige complicaties waargenomen.  

De cortex werd niet meer onderbroken door een fractuurlijn, wat bepalend was voor het 

verwijderen van de externe skeletale fixatie.  

Deze casus werd getoetst aan een literatuurstudie betreffende behandeling van tibiafracturen bij de 

hond. Hierbij besluiten we dat de behandeling van de casus overeenstemt met wat de literatuur 

voorstelt in de gegeven omstandigheden. Er werd namelijk gekozen voor een externe skeletale 

fixatie waarbij een vroegtijdige mobilisatie mogelijk was met een goede heling van fractuur en weke 

delen. Aangezien hier een pathologische fractuur vermoed werd bij een hond met een te laag 

lichaamsgewicht, zou plaatfixatie vermoedelijk complicaties bij de heling veroorzaken.  
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SAMENVATTING 

 

De anesthesie wordt zowel in de humane als in de diergeneeskundige abdominale chirurgie strikt 

opgevolgd. De onderzoeksvraag van de masterproef beoogt het opzoeken en bespreken van 

verschilpunten en gelijkenissen tussen beide geneeskundige disciplines.  

Er werd methodologisch uitgegaan van twee klinische gevallen. Beiden ondergingen een 

abdominale ingreep, met name enterectomie van een gefistuleerd darmstuk met lekkage ten 

gevolge van radioenteritis bij een 65 jarige man en een enterectomie ter behandeling van een 

jejunale invaginatie tijdens het postoperatief verloop van een vijf maand oude Rhodesian 

Ridgeback. Zowel de dierlijke als de humane casus handelen over een gecompliceerd verloop van 

intestinale necrose en lekkage, weliswaar op een andere basis.  

De resultaten van de vergelijkende studie duiden in de eerste plaats op een verschil in de manier 

van ventileren, namelijk het synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV) met inhalatie 

anesthesie bij de hond en de volume gecontroleerde beademing met thoracale epidurale 

anesthesie bij de mens. In de humane geneeskunde worden onder andere ook een meer 

ingrijpende hemodynamische monitoring aangewend. Bij iedere ingrijpende abdominale chirurgie 

wordt gebruik gemaakt van een invasieve arteriële bloeddrukmeting. Dit wordt echter ook getracht 

in de diergeneeskunde maar plaatsing van een arteriële katheter is niet steeds mogelijk.  

In de discussie wordt ingegaan op de verschilpunten en een mogelijke verklaring voor de 

aanwezigheid van die verschillen. In de eerste plaats moet rekening gehouden worden met de 

kostprijs van diergeneeskundige ingrepen, aangezien een ziekteverzekering bezitten geen 

standaard is in tegenstelling tot in de humane geneeskunde. Er moet ook steeds afgewogen 

worden of meer ingrijpende technieken uit de humane aanpak zullen bijdragen tot een meer veilige 

veterinaire anesthesie. Dat dit laatste niet het geval is, blijkt onder andere uit de hoge graad aan 

complicaties die voorkomen bij de centraal veneuze druk monitoring bij honden. Daarenboven is 

het extrapoleren van de humane naar de dierlijke situatie niet steeds correct. Daarvan is de lagere 

incidentie van postoperatieve pijn na abdominale chirurgie bij viervoetigen in vergelijking met de 

mens een voorbeeld.  

Als conclusie lijkt het evalueren van de anesthetische technieken bij een andere species een 

leerrijke ervaring waarbij verschilpunten grondig geanalyseerd kunnen worden.  
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IV. INLEIDING 

 

Zowel dieren als mensen ondergaan anesthesie voor chirurgie maar niet door hetzelfde 

specialisme. Gezien de gescheiden opleiding ontwikkelt zich geleidelijk aan een eigen aanpak. 

Toch blijkt het nuttig te gaan kijken in de andere discipline zodat zowel diergeneeskundige als 

humane anesthesie het beste van beide kan combineren. Op deze manier worden evidente 

therapierichtlijnen in vraag gesteld, wordt wetenschappelijke literatuur geëvalueerd vanuit een 

ander perspectief en worden verschillen in de species geaccentueerd.  

In de laatste 50 jaar is er een grote evolutie geweest in het gebruik van diergeneeskundige 

anesthetica. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de vooruitgangen in de humane anesthesie. Daarbij 

wordt voornamelijk verwezen naar de endotracheale intubatie, gesloten circuit anesthesie, de 

introductie van gefluoriseerde inhalatie anesthetica en nieuwe injectie anesthetica. Een 

ontwikkeling specifiek voor de diergeneeskundige anesthesie, is het gebruik van de α2-

adrenoreceptor agonisten (Jones, 1990).  

De manier van ventileren blijkt in beide disciples nog sterk te verschillen. Ventilatie van de humane 

patiënt wordt bij iedere meer ingrijpende chirurgie toegepast, maar is in de diergeneeskunde nog 

geen standaard. Een andere indicatie voor mechanische ventilatie in de humane geneeskunde is 

dat voor iedere abdominale ingreep curarisatie wordt aangewend (Clutton, 1999).  

Het sterftepercentage te wijten aan de anesthesie is in de diergeneeskunde hoger dan in de 

humane geneeskunde. Dit verschil kan verklaard worden door de aanwezigheid van een 

doorgedreven specialisatie in de humane sector (Dyson et al., 1998). De invloed van de 

vaardigheden van de opererende chirurg en de aanwezige faciliteiten mogen echter ook niet 

onderschat worden. Onervaren chirurgen zullen meer tijd nodig hebben voor een bepaalde 

procedure waardoor langere anesthesie vereist is. Ook zal een onervaren chirurg meer trauma 

verrichten dan een ervaren chirurg, wat invloed heeft op de algemene condities van de patiënt 

(Jones, 1990).  

Het onderwerp is veel te ruim om alles af te wegen maar via twee klinische gevallen, de humane 

en diergeneeskundige, worden enkele gelijkenissen en verschillen in de anesthesie aangehaald en 

besproken.  

Sommige zaken zullen evident lijken voor de specialist maar het leermoment door onderzoek liet 

me meer inzicht toe in het correct toepassen van anesthetische technieken bij dieren. 
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V. CASUÏSTIEKEN 

 

4. Humane casus  

 

1.1. Signalement patiënt 

Mannelijk, 65 jaar, 42 kg.  

 

1.2. Anamnese 

De patiënt onderging in januari 2001 een totale cystoprostatectomie met Brickerderivatie voor een 

prostaatcarcinoom. Hij onderging postoperatieve radiotherapie. 

Februari 2010 werd de patiënt aangeboden met de problematiek van persisterende fistels 

uitgaande van het jejunum veroorzaakt door radioenteritis. Er werden al verschillende pogingen in 

andere ziekenhuizen ondernomen om de fistels te verwijderen maar er trad steeds opnieuw 

lekkage op ter hoogte van het operatieveld ten gevolge van slechte wondgenezing. Een 

exploratieve laparotomie werd gepland met resectie van de fistel en het uitvoeren van een nieuwe 

anastomose in gezond darmweefsel.  

Preoperatief kreeg de patiënt parenterale voeding gedurende een tiental dagen. Dit was 

noodzakelijk omdat de patiënt erg cachectisch was ten gevolge van de verschillende operaties en 

het aanzienlijk nutriëntenverlies ter hoogte van de proximale gastrointestinale fistel.  

 

1.3. Medicatie bij opname 

Duovent® (Boehringer Ingelheim): een aërosol dat bestaat uit een associatie van fenoterol en 

ipratropium (sympathicomimeticum en kortwerkend anticholinergicum).  

Clexane® (Sanofi-Aventis): bestaat uit enoxaparine, een heparine met laag moleculair gewicht.  

 

1.4. Bespreking anesthesie 

1.4.1. Epidurale katheter  

Een epidurale katheter ter hoogte van T12-L1 werd, na lokaal verdoofd te hebben, geplaatst bij de 

patiënt in zittende positie. De epidurale naald werd 3-4 cm ver geschoven tot in de epidurale 

ruimte. Vervolgens aspireerde de anesthesist om na te gaan of er geen intraveneuze lokalisatie 

aanwezig was. Aangezien deze aspiratie negatief was werd de testdosis van 3 ml, die bestond uit 

60 mg xylocaïne 2% + adrenaline, geinjecteerd. Deze dosis is de spinale dosis wat onvoldoende is 

voor een epidurale block. Een testdosis wordt enerzijds toegediend om na te gaan of de katheter 

niet intravasculair zit. Indien wel zal het hartritme en ademhalingssnelheid toenemen. Anderzijds 

wordt er nagegaan of de katheter niet subarachnoidaal zit waardoor de testdosis spinaal komt in 

plaats van epiduraal en een spinale analgesie ontstaat. De patiënt zal in dit geval moeilijkheden 

krijgen om zijn arm te bewegen. Op deze manier weet de anesthesist of hij de dosis zal moeten 

verminderen om toxiciteit van het centraal zenuwstelsel tegen te gaan.  
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Op onderstaande tekening wordt de exacte lokalisatie voor de plaatsing van een epidurale katheter 

weergegeven.  

 

Figuur 8: Plaatsing van een epidurale naald ter hoogte van T12 en L1 voor een thoracale 

epidurale anesthesie (naar Aitkenhead en Smith, 1990). 

 

De plaats van het pijltje op de tekening geeft de insertieplaats van de naald weer. De naald wordt 

ingebracht caudaal van de twaalfde rib, in de richting van de spina van T12, onder een hoek van 

45° met de huid. Op die manier is de naald anterieur gelokaliseerd van L1 (Aitkenhead en Smith, 

1990).  

Ongeveer een uur na de intubatie werd een oplaaddosis van 15 ml ropivacaïnehydrochloride 

0,15% (Naropin®, AstraZeneca) + 0,75 µg/ml sufentanil (Sufenta®, Janssen) via de epidurale 

katheter ingebracht. Deze injectie moet minstens 20 min voor de eigenlijke chirurgie gebeuren om 

een goede distributie te verkrijgen van de oplaaddosis in de epidurale ruimte.   

Bij patiënten die een belangrijke abdominale chirurgie ondergaan is de perioperatieve combinatie 

van algemene anesthesie en thoracale epidurale anesthesie (TEA) een algemeen verspreide 

techniek (Panousis et al., 2009). Een TEA blokkeert de nociceptieve afferente zenuwen en 

thoracolumbale sympatische efferente routes en zorgt zo voor een verlichten van pijn, een 

verminderen van hormonale en metabole stress en een normalisatie van de gastrointestinale 

functie. Dit heeft als voordeel dat een verminderde postoperatieve recoverytijd noodzakelijk is 

(Fotiadis et al., 2004).  

Onder de long-acting lokale anesthetica is ropivacaine, een S-enantiomeer, een graag gebruikt 

product voor continue epidurale analgesie. Het prefereren van ropivacaine boven bupivacaine gaat 

uit van zijn lagere toxische werking op hart en lager centraal zenuwstelsel, en een minder frequent 

voorkomen van een motorische block (Macias et al., 2002).  

Er werd aangetoond dat epiduraal toegediende lokale anesthetica en opioiden niet enkel de 

nocireceptoren blokkeren maar ook algemeen anesthetische eigenschappen bezitten die het 

gevolg zijn van een rostrale verspreiding of systemische absorptie. Hierbij wordt door interactie met 

de volatiele anesthetica ook de hypnotische diepte beinvloed waardoor minder sevofluraan 

noodzakelijk is om dezelfde BIS waarden te behouden (Hodgson en Liu, 2001). 
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1.4.2.Infusies en injecties  

Cefazoline (Cefacidal®, Bristol-Meyers Squibb BV) werd toegediend aan 2 g/8 uur om infecties met 

gram-positieve kiemen tegen te gaan, terwijl 1 g/24 uur ornidazol (Tiberal®, Lamepro) 

antiprotozoair en anti-anaëroob werkt. De patiënt kreeg ook een standaard Hartmann-infuus 

toegediend aan 450 ml/uur, een colloid volulyte (hydroxyethylzetmeel: ionenoplossing dat sterk de 

fysiologische oplossing benadert) en een eenheid packed cells om bloedverlies op te vangen. Na 

de bolus bij de inductie van de patiënt werd er ook gezorgd voor een intraoperatieve analgesie 

door middel van CRI infusie van 10 µg/uur sufentanil (Sufenta®, Janssen-Cilag).  

 

1.4.3. Inductie 

De patiënt werd intraveneus (IV) geïnduceerd met 50 mg propofol (Diprivan®, AstraZeneca) en 25 

µg sufentanil (Sufenta®, Janssen-Cilag). De patiënt werd ook gepreoxygeneerd.  

Propofol is een 2,6-Di-isopropylphenol met een zeer grote vetoplosbaarheid. Dit anestheticum 

heeft een snelle distributie en ook een snelle eliminatie waardoor een snelle recovery ontstaat. Wel 

zou er een verandering in distributie bestaan bij simultane toediening van fentanyl. Eliminatie zou 

hier geen invloed van ondergaan. Propofol wordt gemetaboliseerd in de lever en uitgescheiden 

door de nieren, maar door de snelle klaring van het product uit het plasma worden ook 

extrahepatische wegen voor metabolisatie aangehaald (Aitkenhead en Smith, 1990).  

Naast het effect op het respiratiestelsel met veroorzaken van inductie apnee heeft propofol ook een 

invloed op het cardiovasculair stelsel. Propofol kan bij intraveneuze toediening in bolusvorm de 

postintubatie hypertensie verlagen, maar kan ook zorgen voor een postinductie, preintubatie 

hypotensie. Indien fentanyl wordt toegevoegd om analgesie te bekomen tijdens de chirurgie, zal de 

hypotensie nog verergerd worden. Toediening van fentanyl zonder propofol zal echter geen daling 

van de bloeddruk geven (Billard et al., 1994). Bij deze patiënt werd een duidelijke bloeddrukdaling 

waargenomen na intubatie. De waarden voor inductie zijn niet gekend.  

Een ander neveneffect van propofol is de pijn die ze teweegbrengt bij IV toediening. Deze zou 

echter verholpen worden indien vooraf 100 µg/kg ketamine zou toegediend worden. Deze dosis 

aan ketamine zou dan de hemodynamische parameters niet beïnvloeden (Koo et al., 2006).  

 

1.4.4. Curarisatie 

De patiënt werd gecurariseerd met 10 mg cisatracurium (Nimbex®, GSK). Vervolgens werd ieder 

uur een nieuwe dosis toegediend waarvan de hoeveelheid afhankelijk was van de gemeten 

potentialen. In dit besproken geval werd iets te vroeg beslist om de cisatracurium (Nimbex®, GSK) 

af te bouwen tot 2 mg waardoor een verhoogde spanning optrad bij het sluiten van de patiënt. Om 

een vlottere sluiting toe te laten werd een extra dosis cisatracurium (Nimbex®, GSK) toegediend 

wat de oorzaak was van de aanwezige restcurarisering aan het einde van de anesthesie. Om de 
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restcurarisering op te heffen werd aan deze patiënt 1,25 mg neostigmine (Prostigmine®, Meda 

Pharma) toegediend om zijn cholinesterase-inhibitorische functie. De neveneffecten (bradycardie, 

hypersalivatie, bronchoconstrictie) die ontstaan door een sterke stimulatie van het parasympaticum 

door een verhoging van het acetylcholine, worden opgevangen door de toediening van 0,25 mg 

atropine (Stellatropine®, Sterop) die zorgt voor een blokkering van de acetylcholine receptoren.  

De belangrijkste redenen om neuromusculaire blokkers aan te wenden is om zowel de intubatie als 

de chirurgie vlot te laten verlopen. Ze hebben echter geen anesthetische, noch analgetische 

werking (Schreiber en Fuchs-Buder, 2006). Alle neuromusculaire blokkers interageren met de 

acetylcholinereceptoren ter hoogte van de neuromusculaire junctie door competitief antagonisme 

met acetylcholine of continue activatie van de receptor door imitatie van de structuur van  

acetylcholine. De niet depolariserende neuromusculaire blokkers zijn quaternaire 

amoniumverbindingen die volgens de chemische structuur verdeeld worden in twee groepen: de 

benzylisoquinolines en de aminosteroïden (Sparr et al., 2001).  

Cisatracurium bezit net als atracurium een spontane degradatie die ‘Hofmann degradatie’ wordt 

genoemd. Dit mechanisme is onafhankelijk van de hepatische of renale functie en de 

degradatiesnelheid hangt af van de pH en temperatuur van de patiënt (Aitkenhead en Smith, 

1990). In tegenstelling tot atracurium vormt cisatracurium minder laudanosine, wat een 

afbraakmetaboliet is die centraal zenuwstoornissen kan geven. Ook een verminderde 

histaminevrijstelling ten opzichte van atracurium wordt waargenomen, met daarmee gepaard 

gaande betere hemodynamische stabiliteit (Schreiber en Fuchs-Buder, 2006).  

Door de uitgelokte spierrespons op een elektrische stimulatie van een motorische zenuw te meten, 

kan de invloed van het cisatracurium op de acethylcholine bekomen worden. Verschillende 

mechanische responsen kunnen gemeten worden. Hier werd gebruik gemaakt van een Train Of 

Four (TOF) stimulatie techniek waarbij iedere halve seconde vier stimulaties van 2 Hz worden 

geleverd (Miller, 2007).  
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Figuur 9: Schematische afbeelding van de mechanisch uitgelokte respons op de train of 

four (TOF) elektrische stimulatie van de zenuw na injectie van een niet depolariserende 

blokker (A) of een depolariserende blokker (B) (naar Miller, 2007).  

 

De TOF is gebaseerd op het principe dat door de opeenvolgende stimulaties de acetylcholine 

wordt opgebruikt. Er zijn slechts vier twitches noodzakelijk omdat verdere stimulatie geen invloed 

meer zou hebben op de vrijzetting van acetylcholine. De hoogte van de vierde twitch is bij gebruik 

van niet-depolariserende neuromusculaire blokkers steeds lager dan de eerste twitch. Na deling 

krijgen we de TOF ratio. Indien daling van de twitch respons groter is dan 90%, of er bestaat een 

eliminatie van twee of drie twitches kan een acceptabele skeletale spierrelaxatie voor intra-

abdominale chirurgie aangenomen worden. Een TOF ratio van meer dan 0,7 is aangeraden om 

een goede recovery te waarborgen, indien deze waarde niet kan bekomen worden dient de patiënt 

geantagoniseerd te worden (Miller, 2007).  

 

1.4.5. Intubatie 

De patiënt werd geïntubeerd met een tracheotube met interne diameter nummer acht, wat relatief 

klein is voor een volwassen man. De patiënt bevond zich in dorsale ligging waarbij de nek werd 

gebogen en het hoofd gestrekt. Er werd hier gebruik gemaakt van de Macintosh laryngoscoop die 

een gebogen blad bezit. Deze werd dan in de linker hand gehouden terwijl de rechter wijsvinger de 

mond opende en de rechter duim verhinderde dat de bovenlip klem kwam te zitten tussen de 

laryngoscoop en de tanden. De tip van de laryngoscoop werd voorzichtig over de bovenvlakte van 

de tong geschoven en vervolgens werd de tong zijwaarts meegenomen door de laryngoscoop  om 

het zicht te verbeteren. De laryngoscoop werd volgens de as van het handvat gelift zodat de larynx 

omhoog werd gehouden.  
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Om een goede plaatsing te krijgen van de tracheotube moet zijn distale punt in het midden van de 

trachea gelegen zijn. Dit kan bekomen worden door het bovenste einde van de cuff 2 cm onder de 

stembanden te positioneren. Er moet steeds geausculteerd worden achteraf om de juiste positie na 

te gaan (Salem, 2001). Door het vooraf curariseren van de patiënt wordt de intubatie 

vergemakkelijkt (Schreiber en Fuchs-Buder, 2006).  

Tracheotubes van 9,0-9,5 mm interne diameter voor volwassen mannen en 8,0-8,5 mm voor 

volwassen vrouwen zijn de standaard. Er wordt aangeraden een tube met een interne diameter 

van meer dan 8,0 mm te gebruiken om de ademweerstand te verminderen (Aitkenhead en Smith, 

1990). Er zijn echter meerdere factoren die de weerstand ter hoogte van de endotracheale tube 

beïnvloeden. Hierbij moeten ook de vochtigheidsgraad in de luchtwegen, de secreties en bacteriële 

kolonisatie in acht genomen worden (Shah en Kollef, 2004). De intubatietijd zou geen invloed 

hebben op een toename van de weerstand (Wilson et al., 2009).  

 

1.4.6.Ventilatie 

De ingebrachte tracheotube werd vervolgens gekoppeld aan een rebreathing systeem. De patiënt 

werd volumegecontroleerd geventileerd met een frequentie van 14/min met een 1:2 I/E ratio. 

Hieruit kunnen we afleiden dat 60s/14 = 4,3 s en dus 1 cyclus 4,3 s telt waarbij 1 deel (1,4 s) 

inspiratoir en 2 delen (2,8 s) exspiratoir. De patiënt inhaleert 1 l/min O2, 1 l/min lucht en 3% 

inspiratoir sevofluraan (hier voornamelijk uitgedrukt in de expiratoire sevofluraan, in dit geval 2%). 

Bij meten van de volume geïnduceerde druk werd een Ppeak= 18, Pplateau= 13, en Peep= 7 

vastgesteld met een EtCO2 van 30 mmHg.  

Op het einde van de operatie, wanneer de patiënt dichtgehecht was, werd de sevofluraan 

stopgezet en werd er overgegaan naar ventilatie met zuiver O2. Ook na extubatie werd de patiënt 

nog geoxygeneerd tot hij de operatiezaal verliet.  

 

1.4.7. Monitoring  

Op onderstaande foto is anesthesist Koen Reyntjes te zien bij de monitoring van een ontwakende 

patiënt in het UZ te Gent.  
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Electrocardiografie (ECG) 

Er werden zes ECG-electrodes op de patiënt aangebracht en aangesloten op de monitor. Er 

werden geen abnormaliteiten opgemerkt.  

Iedere patiënt onder anesthesie gebracht wordt gemonitord door middel van een ECG aangezien 

deze techniek niet invasief, makkelijk en accuraat is. Normaal wordt afleiding 2 gebruikt 

(Aitkenhead en Smith, 1990).  

 

Perifere zuurstof saturatie 

Door middel van een pulse oxymeter wordt de arteriële zuurstofsaturatie en de hartslag gemeten. 

Er werden bij de patiënt geen afwijkingen opgemerkt. De zuurstofsaturatie werd niet lager 

bevonden dan 98%.  

Deze metingstechniek steunt op het principe van lichtabsorptie van de rode bloedcellen. Hierbij is 

de golflengte en ratio oxyhemoglobine/deoxyhemoglobine van belang (Aitkenhead en Smith, 

1990). Bij de gevolgde patiënt werd de pulse oxymeter op de duim geplaatst.  

 

Arteriële bloeddrukmeting 

Het meten van de arteriële bloeddruk kan zowel direct door middel van een intra-arteriële 

manometer, als indirect door middel van palpatie, auscultatie, oscillotonometrie, oscillometrie en 

doppler ultrasound. De arteriële katheter werd in dit geval geplaatst in de arteria radialis van de 

pols maar ze kan ook geplaatst worden in de dorsale voetarterie (Aitkenhead en Smith, 1990).  

De bloeddruk van deze patiënt werd zowel intern als extern gemeten. Er werd een arteriële 

katheter geplaatst ter hoogte van de pols en bijkomend uitwendig de bloeddruk gemeten met een 
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oscillometer. Op de arteriële katheter werd een transducer gekoppeld. De arteriële druk wordt 

weergegeven in een golfvormig patroon en de systolische, diastolische en gemiddelde arteriële 

druk worden digitaal uitgedrukt.  

Aangezien de bloeddruk na inductie terugviel van 140/70 mmHg naar 80/45 mmHg werd 1 

µg/kg/min phenylephrine (Neosynefrine®, ) CRI toegediend. Dit gaf slechts een lichte stijging van 

korte duur van de bloeddruk tot 105/50 mmHg. Vervolgens werd opnieuw een daling waargenomen 

naar 90/45 mmHg. Bij een verhoging van de dosis naar 1,5 µg/kg/min 30 minuten later werd nog 

steeds geen verhoging van de arteriële bloeddruk gemeten en werd besloten 4 µg/kg/min 

dobutamine (Dobutrex®, Mylan) CRI te supplementeren. Dobutamine heeft zowel een β1 als β2 

werking en zorgde voor een stijging van de bloeddruk tot 125/55 mmHg.  

 

Centraal veneuze druk (CVP)  

De patiënt werd correct gepositioneerd in dorsale ligging met de armen gespreid. Er werd een 

centraal veneuze katheter geplaatst in de vena jugularis interna op aseptische wijze. Daarop werd 

vervolgens een transducer gekoppeld die voor een accurate meting van de CVP zorgt en 

overbrengt op een monitor. Gedurende de volledige anesthesieduur werd een CVP gemeten van 

11 mmHg. Deze druk valt binnen de grenzen aangezien de normaalwaarden voor CVP gelegen 

zijn tussen de 3 en 12 mmHg (Magder, 1998).  

De centraal veneuze katheter is met zijn uiteinde gelegen in de vena cava superior of in het rechter 

atrium waardoor nuttige informatie wordt bekomen over de volumestatus van de circulatie 

gedurende de anesthesie. Het garanderen van een goede perfusie van de vitale organen 

gedurende de chirurgie is een van de belangrijkste taken van een anesthesist. Deze goede 

perfusie is afhankelijk van een een goede veneuze return naar het hart, een goede hartwerking en 

de aanwezige arteriële druk. Plaatsing van de katheter vindt voornamelijk plaats in de vena 

jugularis interna maar kan ook in de perifere arm vene als in de vena subclavia (Aitkenhead en 

Smith, 1990).  

De CVP is de bloeddruk gemeten in het rechter atrium van het hart en in de vena cava (superior al 

inferior). De hoogte gemeten in het rechter atrium is gelijk aan het hydrostatische nulpunt (Guyton, 

2006). In onderstaande afbeelding wordt de CVP curve uitgelegd aan de hand van een ECG curve.  
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Figuur 10: Normale CVP-curve vergeleken met een normaal ECG-curve (Ahrens en Taylor, 

1992; Mark, 1998). 

 

Een normale CVP curve bestaat uit drie positieve (a, c en v) en twee negatieve (x en y) golven. De 

a-golf op CVP curve volgt de P-golf op het ECG en stelt de contractie van de atria voor. Dit zorgt 

voor een sterke druktoename. Daarna volgt de c-golf die ontstaat bij een isovolumetrische 

contractie van de ventrikels bij een gesloten tricuspidalisklep. De daarop volgende x-golf is negatief 

door de druk in de atria die terugvalt bij ejectie van het bloed uit de ventrikels. De v-golf komt voor 

bij vulling van de atria met een gesloten tricuspidalisklep waardoor opnieuw de druk stijgt. 

Vervolgens ontstaat een nieuwe negatieve golf, de y-golf, doordat er opening is van de kleppen 

met lediging van de atria die gepaard gaat met een drukverlaging (Schummer, 2009).  

Het meten van de CVP om de cardiovasculaire functie na te gaan en om het circulerend 

bloedvolume na te gaan wordt echter in vraag gesteld. Aangezien het lichaam alles in werking stelt 

om de homeostase te bewaren zal er bij enorme stressreacties met veranderingen in andere 

cardiovasculaire parameters geen verandering op te merken zijn in de CVP (Gelman, 2008). Een 

normale CVP reflecteert dan ook een normovolemie, een gecompenseerde hypovolemie (bv. bij 

bloedverlies van meer dan 600-700 ml) of gecompenseerde hypervolemie (bv. na overmatige 

infusie) (Stéphan et al., 2001).   

 

Plaatsing blaassonde 

Het doel van de plaatsing van een blaassonde is om de nierfunctie na te gaan. De nier is het enige 

orgaan waarvan de functie uitwendig kan beoordeeld worden. Een goede urineproductie geeft een 

goede perfusie weer van de vitale organen. De normale diurese bij de mens moet gelegen zijn 

tussen de 0,5 tot 1 ml/kg/h. Dit betekent dat deze patiënt een urineproductie van 21-42 ml per uur 

zou moeten hebben (Aitkenhead en Smith, 1990). De patiënt bezat echter een Brickerblaas 

waardoor de urineproductie niet ieder uur kon gecontroleerd worden. Dit is een stoma op een korte 

duodenumlis waarop de twee ureters geplaatst worden. Op het einde van de zes uur durende 

chirurgie kon wel een urinevolume van 300 ml gemeten worden.  
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Meten van de anesthesiediepte 

Er werden klevende patches aangebracht op het hoofd van de patiënt ter hoogte van de frontale 

hersenkwabben om de anesthesiediepte te meten met behulp van een Bispectral Index® monitor 

(BIS sensor). De weergegeven BIS factor moet idealiteir gelegen zijn tussen de 40 en de 60 om 

een goede anesthesiediepte te waarborgen. Een waarde van 98-100 geeft een wakkere toestand 

aan en een waarde lager dan 40 geeft een te diepe anesthesie weer. Op de anesthesiefiche kan 

een BIS van 26 afgelezen worden waarop de anesthesist besloot de sevofluraan te verlagen tot 

1,7% exspiratoir volume. De verlaging van de BIS waarde is hier gelegen aan de werking van de 

epidurale anesthesie die een kwartier vooraf werd opgeladen.  

 

Temperatuur 

Om de temperatuur van de patiënt zo constant mogelijk te houden gedurende de chirurgie wordt 

gebruik gemaakt van een bear hugger. De lichaamstemperatuur van de patiënt bleef ongeveer 

36,4°C.  
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5. Diergeneeskundige casus 

 

2.1. Signalement 

Rhodesian Ridgeback, mannelijk, 5 maand, 24,5 kg  

 

2.2. Anamnese 

De hond werd opgenomen op de faculteit diergeneeskunde met klachten van sufheid en braken 

nadat hij op wandeling een plastieken zak had opgegeten. Op algemeen onderzoek werden geen 

abnormaliteiten vastgesteld. Buikpalpatie leek echter pijnlijk mid-abdominaal. Op radiografisch 

onderzoek werd enkel een opgezette dunne darm waargenomen met een diameter van 2,8 cm. De 

hond kreeg methadon (Mephenon®, Denolin) en ranitidine (Zantac®, GlaxoSmithKline B.V.) 

toegediend. Omdat de hond de volgende dag zeer suf bleef, werd besloten een exploratieve 

laparotomie uit te voeren. Er werd een lege maagdarmtractus waargenomen met opgezette 

Peyerse platen en mesenteriale lymfeknopen. In het colon descendens werd inhoud waargenomen 

die naar caudaal werd gemasseerd. Er werd vervolgens preventief een gastropexie uitgevoerd.  

De hond bleek het twee dagen later echter niet beter te doen en er werd opnieuw een radiografie 

uitgevoerd. Hierop werd een mechanische ileus vastgesteld met een grote hoeveelheid gas in de 

darmen en een toegenomen weke delen opaciteit in het midden van het caudale abdomen en in 

het cranioventrale abdomen. Er werd besloten een echografisch onderzoek uit te voeren om de 

afwijkingen gezien in het caudale abdomen op radiografisch onderzoek te identificeren. Een 

intussusceptio van 15 tot 20 cm werd in de verdachte regio opgemerkt. Er werd een mediane 

celiotomie van xyphoid tot pubis uitgevoerd waarna een invaginatie van jejunum, net proximaal van 

het ileum, over een lengte van 30 cm werd waargenomen. Na reductie van het geïnvagineerde 

deel werd een necrotisch stuk en een gedilateerd deel van 15 cm opgemerkt. Beiden werden 

gereseceerd en door middel van een enterectomie.  

De dag na de tweede ingreep deed de hond het goed en had hij zelfs gegeten maar daarna werd 

een zeer pijnlijk abdomen vastgesteld. Er werd een nieuw echografisch onderzoek uitgevoerd 

waarop vrij vocht te zien was met omkapselde pockets gevuld met vocht, steatitis in de ileocecale 

regio en jejunale lymfadenopathie wat zou wijzen op een beginnende peritonitis. Er werd gedacht 

aan lekkage op de plaats van de enterectomie. Een exploratieve laparotomie werd gepland met 

resectie van een groot stuk jejunum proximaal van de anastomoseplaats.  

 

2.3. Medicatie voor revisie 

Infuus Sterofundin® 1000 ml Braun  

Augmentin® P500 IV (GSK), bevat 500 mg amoxiciline  en 50 mg clavulaanzuur.  
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Mephenon® (Denolin), een narcotisch analgeticum met methadon als werkzame stof.  

Primperan® (Sanofi-Aventis) 0,1% siroop is een gastroprokineticum met metoclopramide als 

werkzame stof.  

Zantac® (GlaxoSmithKline B.V.) 150mg/10ml siroop is een H2-antihistaminica met ranitidine als 

werkzame stof.  

De hond werd ook ontwormd met Panacur® 500 (fenbendazole, Intervet) en 1 tablet Drontal® 

Large Dog (pyrantel, febantel, praziquantel, Bayer).  

  

2.4. Bespreking anesthesie  

2.4.1. Pre-anesthetisch onderzoek  

Na het vaststellen van vrij vocht in het abdomen werd de hond voorbereid voor een exploratieve 

laparotomie. Op pre-anesthetisch onderzoek werden geen afwijkingen vastgesteld. De hond was 

rustig met een pols van 99 slagen per minuut. Er werden roze mucosae met een normale capillaire 

vullingstijd van minder dan 2 seconden vastgesteld. Bij auscultatie van hart en longen waren geen 

afwijkingen te horen.  

 

2.4.2. Premedicatie/sedatie 

Aangezien in de hospitalisatie reeds methadon (Mephenon®, Denolin) aan de hond werd 

toegediend, werd geen andere premedicatie gegeven.  

Opioiden worden meestal toegediend in combinatie met tranquilizers en/of analgetica om een 

betere sedatie en analgesie te verkrijgen en om een dosisreductie te bekomen van iedere 

medicatie afzonderlijk. Indien enkel methadon wordt toegediend zal slechts een milde sedatie 

ontstaan met een grote kans op aanwezigheid van hijgen. Dit hijgen en de onderdrukkende 

werking van methadon op het metabool systeem zorgt voor een daling in de lichaamstemperatuur 

van de hond (Monteiro et al., 2008).  

 

2.4.3. Inductie 

De hond werd geïnduceerd met 2,5 ml midazolam (Dormicum®, Roche) en 2,5 ml ketamine 

(Ansketin®, Eurovet) intraveneus. Ketamine is een dissociatief anestheticum dat zorgt voor een 

diepe somatische analgesie en in associatie met midazolam een minimale cardiovasculaire en 

respiratoire invloed heeft.  
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2.4.4. Intubatie 

De hond werd sternaal gepositioneerd en door middel van een Miller laryngoscoop met recht blad 

geïntubeerd. De gebruikte tracheotube had een interne diameter van 10 mm. Het gebruik van 

tubes met een te kleine interne diameter zorgt voor een toename in luchtwegweerstand, versnelt 

het ontstaan van alveolaire collaps en transudatie en veroorzaakt hypoventilatie bij dieren die 

spontaan ademen. Indien gebruik van smalle tubes niet vermijdbaar is, wordt geassisteerde 

ventilatie aangeraden. Een correcte lengte van de tube is van belang om tracheale extubatie te 

voorkomen bij beweging van de kop van de hond. In de meeste gevallen ontstaat namelijk 

oesophagale intubatie bij herintuberen van de patiënt. Te lange tracheotubes geven echter een 

verlenging van de dode ruimte en kunnen zorgen voor het ventileren van slechts één long. Een 

adequate lengte wordt bekomen door bij een wakkere, staande hond de tip van de tube ter hoogte 

van de incisivie te plaatsen en de natuurlijke kromming van de trachea te volgen tot aan de spina 

scapula (Clutton, 1999).  

 

2.4.5. Ventilatie 

De eerste 20 minuten van de operatie ademde de hond spontaan. Aangezien de CO2-waarde van 

de patiënt hoger bleef dan 60 mmHg werd vervolgens overgeschakeld naar synchronized 

intermittent mandatory ventilation (SIMV) voor het vervolg van de operatie.  

Onderhoud van de anesthesie gebeurt met Isofluraan en 1 l/min O2. Een uur na de start van de 

operatie werd er overgeschakeld op een mengsel van 0,6 l/min lucht en 0,4 l/min O2. Aangezien de 

opname en afgifte van de volatiele anesthetica via de longen gebeurt, is er een snelle recovery 

aanwezig. Onderdrukking van de cardiorespiratoire functies is echter een groot nadeel (Steagall, 

2006).  

Ventilatie van de patiënt is aangeraden indien apnee of hypercapnee aanwezig is. Deze 

hypercapnee kan veroorzaakt worden door hypoventilatie of hypoxemie. Hypoventilatie komt bij de 

meeste dieren onder algemene anesthesie voor, veroorzaakt door de premedicatie met onder 

andere µ-opioid agonisten en inhalatie anesthesie met isofluraan (Sereno, 2006).  

Het belangrijkste verschil tussen de oudere beademingsmethode, de intermittent mandatatory 

ventilation (IMV), en de SIMV is dat bij deze laatste de patiënt de meeste parameters controleert. 

Bij de IMV bestaat er een asynchronie tussen de ademhaling van de patiënt en de ventilator. Een 

actieve expiratorische inspanning gedurende een mechanische ademhaling zorgt voor een gedaald 

tidaal volume, veneuze return en PaO2, een gestegen PaCO2 en energie-verbruik en toegenomen 

fluctuaties in bloeddruk. Bij SIMV bestaat een synchronisatie tussen patiënt en ventilator waardoor 

de vooraf genoemde nadelen minder aanwezig zijn (Ramanathan, 2005). Deze synchronisatie van 

het ventilatietoestel met de ademhaling van de patiënt is gebaseerd op de inspiratoire aanzet. 

Indien er geen inspiratoire aanzet door de ventilator wordt waargenomen zal deze laatste zorgen 

voor een gedwongen inspiratie. Wanneer de ventilator moet ingrijpen wordt bepaald door een 
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vastgelegd window (Hess en Kacmarek, 2002). Aan de hand van onderstaande figuur wordt het 

gebruik van zo’n window uitgelegd.  

 

Figuur 11: Weergave van de windows bij SIMV op een drukgolf (naar Hess en Kacmarek, 

2002). 

 

Gedurende een gesloten window kan de patiënt spontaan ademen. Indien de patiënt gedurende de 

open window een inspiratoire kracht vertoont, zal een opgelegde ademhaling getriggerd worden. 

Indien geen inspiratoire kracht wordt opgemerkt voor het einde van de open window, zal een 

opgelegde ademhaling door de ventilator geleverd worden. Het moment van openen van een 

window wordt bepaald door de fabricant van de ventilator (Hess en Kacmarek, 2002). Spontane 

ademhalingen worden dus getriggerd op basis van druk terwijl een geleverde ademhaling door de 

ventilator zowel door druk als door tijdsintervallen zal getriggerd worden. De graad van 

ondersteuning door ventilatie kan bepaald worden door de anesthesist (Barton, 2000).  

 

2.4.6. Infusies en injecties 

Er werd fentanyl (Fentanyl®, Janssen-Cilag) CRI toegediend aan 7 µg/kg/uur. Op het einde van de 

chirurgie werd overgeschakeld naar 4 µg/kg/uur fentanyl. Aangezien de hond al reeds Augmentin 

kreeg en dit om de acht uur IV gegeven dient te worden, werd tijdens de operatie 5 ml IV 

toegediend.  

Fentanyl is een synthetisch opioid agonist met een hoge vetoplosbaarheid dat kort inwerkt ter 

hoogte van de µ-receptor en tot honderd maal krachtiger is dan morfine. Door de snelle inwerking, 

korte werkingsduur en beperkte cardiovasculaire invloed is fentanyl geschikt om toe te dienen 

volgens een constant rate infusion (CRI) (Pascoe, 2000). Fentanyl kan echter wel respiratoire 

onderdrukking veroorzaken in associatie met een inhalatie anestheticum. Ook het voorkomen van 

bradycardie wordt gemeld. Indien respiratoire depressie of apnee zich voordoet wordt positieve 

druk ventilatie van de patiënt aangeraden (Ilkiw, 1999).  
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Een toediening van fentanyl in grote hoeveelheden zorgt voor een sterk inhalatie-sparend effect. Er 

kan een reductie tot 65% van de MAC bij plasma fentanyl concentraties van 30 ng/ml bekomen 

worden, hetgeen de hypotensie veroorzaakt door de isofluraan sterk vermindert (Steagall, 2006).  

 

Monitoring  

Op onderstaande tekening zijn de verschillende monitoren waar te nemen vanuit de operatiezaal 

van de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke.  

  

a)  Pulsoximetrie 

De probe van de pulse oximeter werd op de tong geplaatst. De patient had gedurende de operatie 

een zuurstofsaturatie die hoger bleef dan de minimumwaarde van 95%. De polsfrequentie 

varieerde van 120 per minuut naar 99 per minuut.  

De normale zuurstofsaturatie van arterieel bloed moet gelegen zijn tussen de 96 en 100%. 

Waarden lager dan 90% wijzen op hypoxemie maar veranderingen ter hoogte van de mucosae 

worden meestal pas opgemerkt bij een saturatie van 70%.  

De polsfrequentie weergegeven met een pulse oximeter geeft het slagvolume weer van een hart 

en niet de mate van elektrische activiteit van het hart. Daarom is het aangeraden pulsoximetrie te 

interpreteren in combinatie met een ECG om polsdeficieten te onderkennen. Schommelingen in 

polsfrequentie worden in de meeste gevallen veroorzaakt door veranderingen in activiteit van het 

autonoom zenuwstelsel. Een toename in polsfrequentie kan veroorzaakt worden door inadequate 

anesthesie en hypovolemie, terwijl een daling kan te wijten zijn aan overhydratatie of een overdosis 
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aan anesthetische agentia. Metingen van de centraal veneuze druk of arteriële bloeddruk kunnen 

een onderscheid maken in de oorzaak van brady-en tachycardie (Johnson, 1999).  

 

b)  Capnografie 

Hierbij worden de uit- en ingeademde gassen nagegaan op CO2, O2, N2O en volatiele anesthetica.  

In ideale omstandigheden moet de uitgeademde CO2 gelegen zijn tussen de 35 en 55 mmHg, 

maar een CO2 lager dan 60mmHg is ook aanvaardbaar. Bij deze patiënt bleef de CO2 boven de 60 

mmHg bij spontaan ademen waardoor beslist werd hem te ventileren. Daarna zakte zijn CO2 tot 

een gemiddelde van 52 mmHg.  

De analyse van CO2 steunt op de mogelijkheid van deze molecule om infrarood licht te 

absorberen. Bij continue monitoring van de CO2 wordt een golfvormig patroon bekomen. 

Aangezien het gas aanwezig in de alveolen in evenwicht is met het arteriële bloed, zal de eind 

tidale gasconcentratie een reflectie zijn van de arteriële bloed-gasconcentratie. Dit is uitgezonderd 

bij dode ruimte ventilatie bekomen bij hijgen (Alef en Oechtering, 1995). De respiratoire functie van 

de patiënt kan bepaald worden door de eind tidale CO2 concentratie en de ademhalingssnelheid, 

die afgeleid kan worden uit het golfvormige CO2 patroon. Veranderingen zijn in de meeste gevallen 

te wijten aan wijzigingen in de CO2 verwijdering en zijn een goede indicatie voor hypo-of 

hyperventilatie. Een acute daling in het eind tidaal volume kan wijzen op een plotselinge stoornis in 

de pulmonaire perfusie zoals een hartstilstand of pulmonaire embolie. Indien de CO2 golf volledig 

verdwenen is moet er aan apnee, loskoppeling van het ventilatiesysteem en occlusie van de 

tracheotube gedacht worden. Meer subtiele veranderingen in de ademhaling worden gereflecteerd 

in de vorm van de CO2 golf. (Johnson, 1999).  

In onderstaande figuur worden afwijkende CO2 golven voorgesteld ten opzichte van een normale 

CO2 golf.  
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Figuur 12: Voorbeelden van eind tidale CO2 golven geregistreerd gedurende de 

perioperatieve periode (naar Johnson, 1999). a) normale CO2 golf, b) hartbewegingen 

tijdens expiratie c) abnormale golf door hypoventilatie d) plotselinge daling in eind tidale 

CO2 door gedaalde cardiac output  

 

c)  Electrocardiogram 

Het electrocardiogram (ECG) geeft de elektrische activiteit van het hart weer en levert zo informatie 

over cardiale aritmieën en de myocardiale omgeving. Er kan door middel van een ECG echter 

geen informatie bekomen worden over de mechanische functie van het hart. Bij deze patiënt 

werden de drie elektroden bevestigd ter hoogte van de beide voorpoten en de linker achterpoot, 

maar de elektroden kunnen ook volgens de basis/apex configuratie geplaatst worden. Daarbij 

wordt een elektrode dorsaal van het hart (ter hoogte van de hartbasis) en ventraal van het hart (ter 

hoogte van de hartapex) geplaatst. De derde elektrode wordt op enige afstand geplaatst op de 

patiënt. Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat op het weergegeven ECG 

enkel aritmieën kunnen gedetecteerd worden aangezien de morfologie van dit ECG verschilt met 

de beschreven morfologieën (Johnson, 1999).  

 

d)  Bloeddrukmeting 

Er werd hier gebruik gemaakt van oscillometrische bloeddrukmeting door middel van een cuff 

rondom de poot. Er werd geen arteriële bloeddrukmeting uitgevoerd aangezien pogingen tot 

plaatsen van een arteriële katheter faalden. Gedurende de operatie werden intermitterende 

bloeddruk aflezingen uitgevoerd.  
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Indirecte bloeddrukmetingen zijn echter weinig accuraat. Verschillende factoren kunnen de 

waarden beïnvloeden zoals de grootte van de cuff, de plaatsing van de cuff ten opzichte van de 

arterie, de grootte van het dier. Daarom dient er naar de stabiliteit in de opeenvolgende metingen 

gekeken te worden. De systolische arteriële bloeddruk (SAP) is normaal gelegen tussen 120-140 

mmHg, de diastolische arteriële bloeddruk (DAP) tussen 80-100 mmHg en de gemiddelde arteriële 

bloeddruk (MAP) tussen 100-110 mmHg (Johnson, 1999). Op de faculteit diergeneeskunde te 

Merelbeke worden echter andere grenzen gehanteerd, waarbij de MAP hoger dient te zijn dan 60 

mmHg. Bij deze patiënt werden voor alle drie de metingen waarden lager dan aangegeven in de 

literatuur bevonden. De gemiddelde waarden gedurende de operatie waren: SAP van 102 mmHg, 

DAP van 42 mmHg en MAP van 72 mmHg. Maar aangezien de MAP van 72 mmHg hoger is dan 

de grenswaarden vastgesteld door de faculteit, diende er geen bijkomende behandeling ingesteld 

te worden voor hypotensie.  

 

2.5. Post-operatieve medicatie  

Infuus Hartmann® Braun 1000ml  

Zantac® (GlaxoSmithKline B.V.) 50 mg/2ml is een intraveneus toe te dienen ranitidine.  

Augmentin® P500 IV (GSK), bevat 500 mg amoxicilline en 50 mg clavulaanzuur.  

Mephenon® (Denolin) 0,5 ml, een narcotisch analgeticum met methadon als werkzame stof.  

Baytril® 2,5% IV (Bayer), bevat enrofloxacine als werkzame stof. Dit antibioticum werd echter snel 

stopgezet aangezien kraakbeenschade bij opgroeiende honden een belangrijke nevenwerking is 

en de patiënt slechts vijf maanden oud is.  

Flagyl® 500 mg/100ml (Sanofi-Aventis), is een metronidazole dat werkzaam is tegen strikt 

anaëroben en protozoa.  

Infuus Sterofundin® 1000ml Braun  
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6. Discussie 

 

In de humane geneeskunde is het sterftecijfer dat te wijten is aan een volledige anesthesie zeer 

laag, met een schatting van 1/100000. In de diergeneeskunde is dit echter veel hoger, geschat op 

0,5 tot 1,5/1000. Dit grote verschil in cijfers zou veroorzaakt worden door het grote aantal niet 

gespecialiseerde dierenartsen. In de humane geneeskunde wordt de anesthesie uitgevoerd door 

specialisten met een goede kennis van monitors waardoor minieme wijzigingen in de parameters 

correct geïnterpreteerd worden (Dyson et al., 1998). De meest voorkomende complicaties in de 

diergeneeskundige anesthesie zijn gerelateerd aan de respiratoire functie, gevolgd door het 

voorkomen van aritmieën. In de meeste gevallen is het echter een combinatie van verschillende 

factoren die kunnen leiden tot complicaties gedurende de anesthesie. Bij correct gebruik van de 

anesthetische technieken en producten is er slechts een klein percentage dat zal leiden tot de 

dood. In de humane geneeskunde zijn de voornaamste doodsoorzaken gelinkt aan de anesthesie 

te wijten aan een mislukte intubatie, medicatie gerelateerd, veroorzaakt door een inadequate 

controle van de patiënt en een te gering preoperatief onderzoek (Gannon, 1991).  

 

Het toedienen van inhalatie anesthesie door middel van spontane ventilatie is in de humane 

geneeskunde enkel van toepassing bij superficiale chirurgie en kleine ingrepen die weinig reflexen 

of pijnstimulaties teweeg brengen (Aitkenhead en Smith, 1990). Spontane ventilatie is in de 

diergeneeskunde nog steeds standaard behalve tijdens thoracotomie, hypoventilatie en bij gebruik 

van neuromusculaire blokkers (Clutton, 1999).  

De ventilatietechniek die bij deze hond werd gebruikt is de synchronised intermittent mandatory 

ventilation (SIMV). Deze techniek wordt zowel in de humane als de diergeneeskundige literatuur 

voornamelijk vermeld als een overgangstechniek naar spontane ademhaling. De SIMV laat 

namelijk spontane ademhaling van de patiënt toe maar zorgt voor ondersteuning door een 

mechanische ademhaling te triggeren om een normale PaCO2 te waarborgen (Aitkenhead en 

Smith, 1990; Sereno, 2006).  

 

Een opvallend verschil is ook te vinden bij de intubatie van de patiënt. De interne diameter van de 

tracheotube gebruikt bij de hond is proportioneel veel groter dan deze gebruikt in de humane 

geneeskunde. Volwassen mannen worden geïntubeerd met een tracheotube met een interne 

diameter tussen de 9,0 en 9,5 mm (Aitkenhead en Smith, 1990). Terwijl de tracheotube van de 

hond uit de case, met een gewicht van 24,5 kg, een interne diameter had van 10 mm. 

 

Bij abdominale viscerale chirurgie is aangetoond dat intra-abdominale manipulaties bij dieren veel 

minder postoperatief ongemak veroorzaakt dan bij mensen. Dit zou te wijten zijn aan het feit dat 
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viervoetigen slechts een geringe beweging van de abdominale spieren uitvoert tijdens wandelen en 

ademen (Waterman-Pearson, 1999). Pijnbestrijding is in de diergeneeskunde echter nog niet 

voldoende ingeburgerd. Dit werd aangetoond in een studie waarbij 2000 dierenartsen werden 

ondervraagd in verband met perioperatieve analgesie. Alle ondervraagde chirurgen beaamden de 

aanwezigheid van pijn na een operatieve ingreep, maar er bestond een grote variatie in het 

management ervan. In sommige gevallen werd zelfs geen analgesie voorzien aangezien 

pijnmedicatie volgens hen de kans op wonddehiscentie en complicaties vergroot. Ook worden 

routine operaties al snel als minder pijnlijk aanzien. Opvallend was een betere pijnbestrijding 

aanwezig bij vrouwelijke chirurgen en recenter afgestudeerde dierenartsen (Capner et al., 1999).  

 

Centraal veneuze katheters worden ook in de diergeneeskunde dikwijls geplaatst. Indicaties voor 

plaatsing zijn multipele bloedafnames, vochttoediening en hemodynamische monitoring. De 

katheter wordt gewoonlijk in de craniale vena cava ingebracht, echter nooit tot in het rechter atrium 

(Beal en Hughes, 2000). Er zouden echter wel meer complicaties voorkomen dan in de humane 

geneeskunde. De belangrijkste complicaties in de humane geneeskunde zijn rechts atriale 

katheterisatie, lokale infectie en sepsis. In de diergeneeskunde zijn vooraf genoemde complicaties 

ook aanwezig maar ook nog occlusies, bijten op de katheter, thrombosen en zwelling. Indien bij de 

hond een katheterisatie van het rechter atrium of craniale vena cava gebeurt, ontstaan 

microscopische tot hele grote letsels ter hoogte van het endothelium en de endotheliale structuren 

te wijten aan de kathetertip (Blaiset et al., 1995).  

 

Als conclusie valt een andere aanpak van anesthesietechnieken en monitoring op, maar de reden 

waarom is meestal om speciesspecifieke eigenschappen en niet zozeer, zoals de literatuur soms 

laat vermoeden, omwille van meer gespecialiseerde humane aanpak bij anesthesie.  
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Anesthesiefiche van de humane patient  
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