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Samenvatting 
 
Deze casus handelt over Bas, een mannelijke canis vulgaris (Groenendaeler-Karabash) van acht jaar 

oud die gepresenteerd werd met anorexie, vermageren, sufheid, spiertremoren, abnormale gang 

achteraan en polyurie/ polydipsie.  

 

Op bloedonderzoek werd hypoglycemie en hyperinsulinemie vastgesteld. Met echografie konden geen 

afwijkingen gedetecteerd worden ter hoogte van de pancreas. Er werd enkel een hypoechogene zone 

ter hoogte van de lever vastgesteld.  

 

Aangezien er toch een sterk vermoeden van insulinoma was, werd er beslist om een Indium-111-

DTPA-D-Phe-1-Octreotide scintigrafie uit te voeren. Daaruit bleek dat de hond inderdaad een 

pancreastumor had die reeds gemetastaseerd was naar de lever. 

 

Doorheen de tijd zijn verschillende pre-operatieve diagnostische mogelijkheden gesuggereerd voor 

een insulinoma. Tot nu toe is er echter geen enkel middel dat alle gevallen van insulinoma pre-

operatief kan detecteren. Een insulinoma blijkt zowel in de humane geneeskunde als in de 

diergeneeskunde zeer moeilijk te detecteren.  

 

Scintigrafie als diagnostisch hulpmiddel voor een insulinoma wordt nog steeds niet routinematig 

gebruikt. De resultaten bij de hond zijn nochtans zeer bevredigend waardoor het veel mogelijkheden 

biedt voor de toekomst. 

 

Abstract 

This case report concerns an eight year old male dog (Groenendael-Karabash) presented with 

anorexia, weight loss, muscle tremor, apathy, weakness of the hind limbs, polyuria and polydipsia.  

 

The main findings on blood examination were hypoglycemia and hyperinsulinemia.  

Since these findings were suggestive for an insulinoma, an ultrasound examination of the abdomen 

was performed. No obvious signs of an insulinoma in the pancreas were found, however a small 

hypoechogenic nodule was visible on the liver.  

 

The next step was to perform a scintigraphic examination with the tracer Indium-111-DTPA-D-Phe-1-

Octreotide which is a marker for somatostatine receptors. Focal uptake was seen in the pancreas and 

in the liver, indicative for a metastasized insulinoma. 

Detection of insulinomas is not straight forward and up till now most of the proposed diagnostic 

imaging techniques have their limitations  Despite the fact that somatostatine receptor scintigraphy as 

a diagnostic tool for insulinomas in dogs is still in its infancy, promising results have already been 

published. 
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1. Inleiding 
 

De diagnose van insulinoma is niet altijd gemakkelijk te stellen. Daarom kreeg de ontdekking van de 

somatostatine-receptoren in de pancreas zeer veel belangstelling. Deze receptoren kunnen 

aangetoond worden met behulp van een receptor specifieke zoekstof en een radioactieve merker die 

opgespoord kan worden met behulp van een gamma camera. Deze opportuniteit leidde niet enkel tot 

een doorbraak in de diagnose van insulinoma, maar eveneens tot een methode om de tumor te 

stageren en op te volgen (Krausz en Israel, 2006).  

 

Somatostatine-receptoren (SSTR) komen voor in endocriene tumoren van de pancreas, carcinomen, 

paragangliomen, feochromocytomen en in hersentumoren (Meko et al., 1996).   

Bij de mens werden 5 types SST-receptoren geïdentificeerd: SSTR 1, SSTR 2, SSTR 3, SSTR 4 en 

SSTR 5. Er blijken weinig SST 2-receptoren voor te komen in insulinomen bij de mens (Meko et al., 

1996; Robben et al.,1997). Vooral SSTR 1 en SSTR 5 worden er teruggevonden (Bodei et al., 2006). 

In insulinomen bij de hond blijken vooral SST 2 receptoren aanwezig te zijn, maar uit sommige studies 

blijken ook SST 5 occasioneel voor te komen bij een insulinoma (Robben et al., 1997; Garden et al., 

2005).  

Aangezien somatostatine zelf een zeer korte halfwaardetijd heeft -slechts twee tot vier minuten- is dit 

niet bruikbaar voor beeldvorming.  

In 1983 werd een synthetisch somatostatine derivaat, het octreotide, ontwikkeld, met een 

halfwaardetijd van bijna een uur (Meko et al., 1996; Lester et al., 1999). Dit werd radioactief gemerkt 

met 111In. Dit product heeft voornamelijk affiniteit voor SSTR 2, het bezit iets minder affiniteit voor 

SSTR 5 en een lage affiniteit voor SSTR3 en een zeer lage, tot geen affiniteit voor SSTR 1 en SSTR 4 

(Meko et al., 1996; Hofland et al., 1997; De Jong et al., 2000).  

 

Ondertussen zijn er verschillende radiopharmaca zoals I-123-Tyr-3-octreotide en Indium-111-DTPA-D-

Phe-1-octreotide ontwikkeld voor beeldvorming door middel van scintigrafie. Indium-111-DTPA-D-Phe-

octreotide is ten opzichte van I-123-Tyr-3-octreotide gemakkelijker te verkrijgen en te bereiden. Het 

heeft een langere halfwaardetijd en wordt renaal geëxcreteerd. I-123-Tyr-3-octreotide heeft als 

bijkomend nadeel dat het slechts gelimiteerd opgenomen wordt in de tumor en een hepatobiliaire 

excretie heeft (Krenning et al., 1992; Lester et al., 1999).   

Fysiologische activiteit bij gebruik van Indium-111-DTPA-D-Phe-1-octreotide wordt bij de hond 

opgemerkt in nier, urineblaas en galblaas, gezien deze ligand hepatisch (< 2% van de totale activiteit) 

en renaal (89%) geëlimineerd wordt. Normale activiteit als gevolg van aanwezige somatostatine 

receptoren is ook aanwezig in maag- en darmwand, evenals in de nieren. In normale omstandigheden 

is er geen activiteit in lever, milt en pancreas, aangezien er daar dan geen receptoren aanwezig zijn. 

Bij de mens daarentegen zijn er receptoren in schildklier, nier, milt en hypofyse, maar geen in de 

maagwand (Robben et al., 2003; Garden et al., 2005).  
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De octreotide derivaten worden niet alleen voor diagnostiek aangewend maar ook, mits merking met 

een gepast radionuclide, voor therapie. Tumoren die behandeld kunnen worden met gemerkt 

octreotide zijn onder andere glucagonomen, vipomen en in mindere mate gastrinomen en 

metastatische insulinomen (Öberg et al., 2004). Gemerkt octreotide wordt bij de hond nog niet 

gebruikt, wel wordt octreotide (Sandostatin®) bij de hond ongemerkt (koud) aangewend voor therapie. 

Niet alle honden kunnen geholpen worden met een octreotide behandeling (Simpson et al., 1995). 

Sommige bronnen spreken van ongeveer vijfenveertig procent kans op succes. De variabiliteit blijkt 

vooral af te hangen van de graad en de soort van expressie van somatostatine-receptoren op de 

cellen (Nelson en Couto, 2003). Bij de mens is het slaagpercentage van dezelfde grootte orde, 

namelijk 50 procent (Vezzosi et al., 2005). 

Een recente studie van Robben et al. (2006) rapporteerde een daling van het insulineniveau na 

toediening van octreotide. Deze daling duurde echter niet langer dan drie tot vier uur. Deze korte 

werkingsduur verklaart waarschijnlijk de eerder vermelde lage succespercentages van een 

behandeling met octreotide. Neveneffecten die bij de mens vaak waargenomen worden, zoals gastro-

intestinale klachten, werden bij de hond niet opgemerkt.  
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2. Casus 
 

2.1. Signalement en anamnese 

Bas, een mannelijke, niet gecastreerde canis vulgaris (Groenendaeler-Karabash) van acht jaar, werd 

binnengebracht met de klachten van anorexie, vermageren, sufheid, spiertremoren, abnormale gang 

achteraan en polyurie/ polydipsie. De eigenaar behandelde de hond reeds met meloxicam 

(Metacam®), maar zag geen klinische verbetering. 

2.2. Klinisch onderzoek 

Op het algemeen klinisch onderzoek werden geen abnormaliteiten vastgesteld. Bij rectale palpatie kon 

men een opzetting van de prostaat voelen. De blaas was niet voelbaar. 

In tabel 1 worden de differentiaaldiagnoses van de meest specifieke symptomen vermeld. 

 

Tabel 1: Differentiaaldiagnose van de meest specifieke symptomen. 

Vermageren neoplasie, chronische infectie, malnutritie, protein loosing 
enteropathie, protein loosing nefropathie, diabetes mellitus, 
anorexie 

Polyurie/ polydipsie diabetes mellitus, nierinsufficiëntie, leverinsufficiëntie, Cushing, 
centrale diabetes insipidus, nefrogene diabetes insipidus, 
hypercalcemie, prostatitis, primaire polydipsie 

Spiertremoren neuromusculaire aandoeningen zoals myastenia gravis en perifere 
neuropathie, partiële epilepsie met als eventuele onderliggende 
oorzaak hypocalcemie of hypoglycemie of hypomagnesiëmie of 
hersentumoren 

Abnormale gang achteraan neuromusculaire aandoeningen, orthopedisch probleem, zwakte 

 

2.3. Verder onderzoek 

Om verder te kunnen differentiëren tussen de verschillende mogelijke ethiologiën werd er eerst een 

bloedonderzoek aangeraden. Hierop was een hypoglycemie merkbaar (3.65 mmol/l), een stijging van 

creatinefosfokinase en een daling van cholesterol en triglyceriden. De waarden voor insuline vielen 

binnen de normale grenzen. Op urineonderzoek werd hematurie vastgesteld. 

 

De oorzaken van hypoglycemie kunnen als volgt worden ingedeeld (Hess, 2005; Donkers, 1999): 

• hypoglycemie door een verhoogde hoeveelheid insuline bijvoorbeeld door insulinoma of door 

externe toediening van insuline 

• hypoglycemie door een gedaalde glucose productie, waarvan een diffuse leverziekte de 

oorzaak kan zijn 

• Overdreven glucose verlies kan eveneens leiden tot hypoglycemie. Mogelijke oorzaken 

hiervan zijn: tumoren buiten de pancreas, te snelle maaglediging, intestinale malabsorptie, 

bacteriëmie, hypoadrenocorticisme. 
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Omwille van de abnormale motoriek werden röntgenfoto’s van heupgewrichten en ellebogen genomen 

om orthopedische problemen uit te sluiten. Deze foto’s toonden geen afwijkingen.  

Bij echografie werd in de linkerleverkwab tegen het diafragma een hypoechogene zone met een 

diameter van zestien millimeter met een hyperechogene rand en twee onregelmatige zones in de 

prostaat, mogelijks prostaatabcesjes of prostaatcysten opgemerkt.  

De hond kreeg een behandeling voor prostatitis met cefalexine (Keforal®), enrofloxacine (Baytril®), en 

delmadinoacetaat (Tardak®) gedurende acht weken. Hij kreeg ook tijdelijk prednisolone wegens 

vermoedens van insulinoma, maar toen de insulinewaarde van het eerste bloedonderzoek normaal 

bleek, werd deze behandeling gestopt. 

 

Na de antibioticakuur -acht weken later- kwam de hond opnieuw binnen met dezelfde klachten. Hij 

was nu algemeen alerter en had geen last meer van hematurie. Bij het bloedonderzoek werd er deze 

keer zowel een hypoglycemie als een hyperinsulinemie opgemerkt. Het echografisch onderzoek leidde 

tot hetzelfde resultaat als de vorige keer. In de pancreas waren geen tumoren zichtbaar. 

 

Gezien functionele beeldvorming, meer bepaald scintigrafie in dit geval, tumoren kan aantonen en 

identificeren voordat ze anatomisch zichtbaar worden (Krausz en Israel, 2006), werd om het 

vermoeden van insulinoma te bevestigen, scintigrafisch onderzoek aangeraden. 

 

Als radioactieve zoekstof werd de somatostatine receptor merker Indium-111-DTPA-D-Phe-1-

Octreotide gebruikt (IV geïnjecteerde radioactiviteit: 200 MBq). ‘Total body scans’ van de hond in 

buiklig werden opgenomen met een 2-kopscamera, wat resulteerde in dorsale en ventrale opnames 

van de hele hond. Deze opnames werden genomen 6 en 24u na inspuiting, met een gamma camera. 

De beelden genomen na 24 uur zijn noodzakelijk voor maximale letsel detectie omdat de 

achtergrondcontaminatie dan al sterk verminderd is door renale klaring (Lester et al.,1999). Het 

contrast tussen letsel en achtergrondactiviteit is op dat ogenblik maximaal, waardoor eventueel 

gemaskeerde letsels aan het licht gebracht kunnen worden op deze laattijdige opnamen. Op de 

beelden konden een drietal spots waargenomen worden, waarvan één in de pancreas -dus 

waarschijnlijk het insulinoma zelf- en twee in de lever, vermoedelijk metastasen. Er was ook een 

sluiering merkbaar ter hoogte van de lever, die wees op de diffuse aanwezigheid van tumorcellen (zie 

figuur 1). 
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Figuur 1: ‘Total body scan’ van Bas 24 uur na inspuiting van Indium-111-DTPA-D-Phe-1-Octreotide. Hierop 
zijn drie duidelijk spots merkbaar, waarvan één waarschijnlijk de initiële tumor is en beide andere 
metastasen ter hoogte van de lever. Ter hoogte van de lever is er eveneens een sluiering die wijst op een 
diffuse aanwezigheid van tumorcellen. 

 

Omdat men niet steeds alle metastasen kan lokaliseren op een ‘total body scan’, werd er een 

tomografie gemaakt (Single Photon Emission Tomography = SPECT). Deze schetst een duidelijker 

driedimensioneel beeld van waar de metastasen zich exact bevinden (zie figuur 2). 

 

Figuur 2: SPECT: Horizontale snede ter hoogte van de lever. Hierop zijn verscheidene nodules ter hoogte 
van de lever te zien. Er is ook een sluier merkbaar ter hoogte van de lever. 
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2.4. Behandeling 

Bij Bas werd gekozen voor een chirurgische resectie van de tumor via een mediane celiotomie. 

Tijdens de operatie werden macroscopisch tumoren vastgesteld in de pancreas. Deze werden 

verwijderd samen met de levermetastasen en opgestuurd voor histologie. Histologie kon de diagnose 

van insulinoma, gesteld met scintigrafie niet bevestigen. Men had op histologie echter wel een 

vermoeden van een hepatocellulair carcinoma. Deze bevinding was echter zeer onwaarschijnlijk 

aangezien de tumor niet ontdekt werd bij buikpalpatie en er duidelijk hyperinsulinemie aanwezig was 

(Leifer et al., 1985).  

Aangezien er op scintigrafie een sluiering te zien was ter hoogte van de lever, die wees op een diffuse 

infiltratie van cellen, werd er beslist om Bas eveneens te behandelen met octreotide (Sandostatin®). 

Chirurgische excisie van dergelijk diffuus infiltratief proces is niet mogelijk. Bovendien kon men aan de 

hand van de opname van de tracer in de lever ervan uitgaan dat er receptor expressie was in de 

diffuus verspreide tumorcellen, die behandeling met koud octreotide verantwoord maakte. 

2.5. Opvolging en prognose 

Postoperatief hield men de glucosestatus van de hond nauwkeurig in het oog. Deze was vrij vlug terug 

op een normaal peil, wel eerder laag. Bas werd nabehandeld met ceftiofur (Excenel®) en meerdere 

keren per dag diende men kleine hoeveelheden voedsel toe. Door het voedsel in meerdere maaltijden 

per dag toe te dienen, bespaarde men de hond van glucosepieken die gepaard gaan met een 

verhoogde insulinesecretie en bijgevolg een hypoglycemie (Donkers, 1999).  

Een maand na de operatie zag men bij bloedname dat de glucose nog steeds laag was, ook 

hyperinsulinemie was nog aanwezig, daarom werd er besloten om een bijkomende therapie met 

diazoxide (Proglicem®) toe te passen. Vier maanden na de operatie was het insulinepeil gedaald. De 

glucose bleef laag, ook zeven maand na de operatie. Tien maand na de operatie leek het 

insulineniveau bijna normaal.  

De klinische symptomen van het dier verergerden echter geleidelijk en er werd besloten om naast het 

dieet en de diazoxide de hond eveneens te behandelen met corticosteroïden (Prednisolone®). Twaalf 

maanden na de operatie merkte men echter terug een sterke hypoglycemie en hyperinsulinemie en 

het dier verslechtte progresssief.  

 

Er werd besloten een tweede keer te opereren. Intra-operatief werd echter besloten dat resectie van 

de tumor, gezien de vele levermetastasen, onmogelijk was.  

Enkele dagen na de tweede operatie werd er, gezien de klinisch verslechterende toestand, tot 

euthanasie overgegaan. Bas leefde in totaal nog twaalf maanden na de diagnose. 
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3. Bespreking 
 

3.1. Diagnose  

Een insulinoma is vaak zeer moeilijk om te diagnosticeren. Daarom werden er doorheen de tijd 

verschillende diagnosemogelijkheden voorgesteld. 

In de meeste gevallen vermoedt men een insulinoma op basis van het signalement van het dier en 

zijn klinische afwijkingen zoals slapheid, ataxie, spiertrillingen, convulsies. Dit vermoeden kan dan 

gestaafd worden met behulp van een bloedonderzoek (Nelson en Couto, 2003).  Het vermoeden van 

een insulinoma bij de hier beschreven patient was groot, gezien zijn leeftijd en de klinische 

symptomen van ataxie, spiertrillingen, slapheid in de achterhand. 

Verder werd dit vermoeden versterkt door de aanwezige hypoglycemie en hyperinsulinemie. Deze 

konden op de eerste consultatie niet opgemerkt worden, twee maand later wel. De insuline/glucose 

ratio’s en de glucose/insuline ratio’s evenals de hervormde insuline/glucose ratio’s worden door 

verschillende onderzoekers verkozen om de diagnose pre-operatief te bevestigen. De hervormde 

insuline-glucose ratio wordt als volgt berekend: (serum insuline (µU/ml) * 100) / (serum glucose 

(mg/dl) – 30).  

 

Pre-operatief kon men bij Bas volgende ratio’s meten: 

• Glucosewaarde: 2.8 mmol/l of 50 mg/dl  

• Insulinewaarde: 66 µU/ml 

• Insuline/glucose ratio: 66 µU/ml / 2.8 mmol/l =  24 U/mol  

• Glucose/insuline ratio: 2.8 mmol/l / 66 µU/ml = 0.042 mol/U  

• Hervormde insuline/glucose ratio’s: : (66 * 100) / (50 - 30) = 330 

In een studie van Dunn et al. (1992) werd een glucosewaarden van minder of gelijk aan 3 mmol/l in 

combinatie met een insulinewaarde van meer als 20 µU/ml en een insuline/glucose ratio van meer als 

4.2 U/mol beschouwd als diagnostisch voor insulinoma. Resultaten van meer als 200 bij de hervormde 

insuline/glucose ratio zijn diagnostisch voor insulinoma volgens Eckersley et al. (1987). Een dier met 

resultaten als Bas beschouwt men dus positief voor insulinoma. 

  

Kruth et al. (1982) verkozen de hervomde insuline:glucose ratio, deze was volgens hen vrij accuraat, 

eenvoudig, goedkoop en quasi risicoloos. Een nadeel van deze ratio is dat er een hoog aantal vals 

positieven voorkomt bij honden met leverziekte, sepsis en pancreastumoren niet uitgaande van de 

eilandjes (Leifer et al., 1986). Een tweede nadeel is dat de hervormde insuline: glucose ratio niet kan 

uitgerekend worden wanneer de glucose lager is als 30 mg/dl, ook met glucosewaarden tussen de 30 

en de 35 mg/dl moet de hervormde insuline: glucose ratio voorzichtig geïnterpreteerd worden 

(Mehlhaff et al., 1985). De hiervoor vermelde technieken leiden echter niet tot informatie over de 

lokalisatie en de mogelijke metastasen van de tumor (Lamb et al., 1995). 
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Wat betreft diagnostische beeldvorming zijn er verschillende mogelijkheden. In de humane 

geneeskunde werden verschillende studies uitgevoerd om de beste beeldvormende modaliteit uit te 

zoeken voor de detectie van een insulinoma. De capaciteit om een insulinoma te detecteren van 

echografie, angiografie of CT werd vergeleken in een studie van Galiber et al. (1988) en in een studie 

van Machado et al. (2001). In 30-61% kon het insulinoma met echografie gedetecteerd worden. 

Angiografie via radiografie detecteerde 54 procent van de gevallen en CT slechts 25-30 procent van 

de gevallen. Campbell en Wilson (1988) vonden eveneens echografie de betere techniek om een 

insulinoma te detecteren. Deze techniek leende zich minder goed om galgang- en 

pancreasgangobstructies vast te stellen (<50%). Levermetastasen en vasculaire betrokkenheid waren 

nog moeilijker te detecteren. MRI is zeker niet de meest gekozen techniek voor de detectie van 

insulinoma (17 procent bij Machado et al., 2001). Doordat de tumoren meestal zeer sterk 

gevasculariseerd zijn, wordt eerder angiografie via radiografie aangeraden. De beste resultaten met 

betrekking tot MRI worden verkregen met een dynamische contrast MRI (Semelka en Ascher, 1993). 

Een andere techniek, die in de humane geneeskunde zeer goede resultaten oplevert en vaak gebruikt 

wordt in centra met ervaring, is endoscopische echografie. De gemiddelde detectiegraad daarmee is 

80 procent (McLean en Fairclough, 2005). De beste resultaten werden behaald met intraoperatieve 

echografie, in combinatie met palpatie van de chirurg. 

De in deze casus vermelde somatostatine receptor beeldvorming wordt eveneens gebruikt bij de mens 

met resultaten die van studie tot studie sterk wisselen, gaande van 0 procent (Meko et al., 1996) over 

14 procent bij Zimmer et al. (1996) tot 46 procent vermeld in andere werken (De Jong et al., 2000), 

niettegenstaande ze allemaal dezelfde tracer gebruikten, namelijk het Indium-111-DTPA-D-Phe-1-

Octreotide. De laatste jaren combineert men functionele beeldvorming met anatomische beeldvorming 

om zo gelijktijdig informatie te verkrijgen over de aard van een massa (SPECT) en de exacte 

lokalisatie (CT) ervan (Krausz en Israel, 2006).  

 

Bij honden zijn de meeste insulinomen niet detecteerbaar met radiografie (Kruth et al., 1982). 

Insulinomen op echografie zijn zichtbaar als sferische of lobulaire hypoechogene nodules. Bij Bas 

konden er op echografie ter hoogte van de pancreas geen afwijkingen opgemerkt worden. Wel was er 

in de linker leverkwab, dicht tegen het diafragma een hypoechogene zone van 1.6cm met een 

hyperechogene rand zichtbaar. Een voordeel van echografie is dat deze vrijwel overal beschikbaar is 

(Lamb et al., 1995). Nadeel is dat detectie sterk afhankelijk is van de lokalisatie van de tumor 

(moeilijker wanneer in linker lobus), de kwaliteit van de beelden (slecht bij gas in de maag, obesitas, 

beweging…) en de ervaring van diegene die het onderzoek uitvoert. Bovendien is de gevoeligheid 

voor detectie van metastasen niet geweldig. In een studie van Lamb et al. (1995) werden via 

radiografie 19 procent van de insulinomen gedetecteerd en 18 procent van hun metastasen. Via 

echografie kon 75 procent gedetecteerd worden en 55 procent van de metastasen. Bij Robben et al. 

(2005) konden onderzoekers via echo slechts 38 procent nauwkeurig detecteren en zij meenden dat 

het verschil met voorgaande resultaten te wijten was aan de voorwaarden waaraan het beeld moest 

voldoen om positief bevonden te worden. 
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CT heeft een hoge detectiecapaciteit, namelijk 71 procent en presteert dus duidelijk beter bij de hond 

dan in de humane geneeskunde. Doordat honden een veel dunnere pancreas hebben, zijn tumoren 

vlugger opmerkbaar dan in de humane pancreas, die veel dikker is en waar de tumor vaak niet buiten 

de contouren van de pancreas uitsteekt (Robben et al., 2005). Somatostatine receptor scintigrafie kon 

ongeveer de helft (Robben et al., 2005) tot 80 procent (Garden et al., 2005) van de tumoren 

ontdekken, in vergelijking met de detectiegraad van 0 tot 43 procent bij de mens. Somatostatine 

receptor scintigrafie lijkt dus bij de hond veel nuttiger dan bij de mens om een insulinoma pre-operatief 

vast te stellen. Een mogelijke reden is dat de gebruikte tracer vooral bindt met SSTR 2, die bij een 

hondeninsulinoma sterk tot overexpressie wordt gebracht, in tegenstelling tot de menselijke variant 

(Bodei et al., 2006). 

Bij Bas waren focale hot-spots merkbaar ter hoogte van de pancreas en ter hoogte van de lever. 

Bovendien nam een groot deel van het leverveld diffuus tracer op.  

In een korte retrospectieve studie op de faculteit diergeneeskunde werden verschillende 

beeldvormende modaliteiten met elkaar vergeleken. De resultaten hiervan waren als volgt: 25 procent 

detectie met radiografie, 35 procent detectie met echografie en 75 procent detectie met somatostatine 

receptor scintigrafie (Geerinx, 2007). Het detectie percentage van somatostatine receptor scintigrafie 

leunt nauw aan bij de resultaten van Robben et al. (2005) en Garden et al. (2005). 

Detectie van metastasen is nog een ander verhaal. Deze gaan zich vooral in de lever en in de 

regionale lymfeknopen bevinden. Preoperatieve detectie is erg variabel en afhankelijk van de grootte 

van de letsels. In het geval van somatostatine receptor scintigrafie zal detectie afhankelijk zijn van de 

mate van expressie van receptoren in de tumorcellen. Bij Robben et al. (2005) werden 50 procent van 

de levermetastasen ontdekt via somatostatine receptor scintigrafie. Er konden via deze techniek 

echter geen lymfeknoopmetastasen gevonden worden. Bij Bas werden via scintigrafie de lever 

metastasen zeer duidelijk teruggevonden. Er werden geen lymfemetastasen vastgesteld op 

scintigrafisch onderzoek. Dit werd evenmin gemeld tijdens de operatie. 

3.2. Behandeling 

Chirurgische resectie van de tumor blijkt vaak de beste keuze ter behandeling van insulinoma, 

vandaar dat Bas na bevestiging via scintigrafie, vrij snel geopereerd werd (Leifer et al., 1986). De 

overlevingstijd na chirurgische resectie is, bij een geslaagde operatie, langer dan bij enkel 

medicamenteuze behandeling (Hess, 2005). Een van de meest voorkomende complicaties is acute 

pancreatitis (Dunn et al., 1993). Na chirurgie is een dieet noodzakelijk waarbij een voeder gewenst is 

dat rijk is aan vet, eiwit en complexe koolhydraten (Dunn et al., 1993). Honden die op een vetrijk dieet 

staan, krijgen naast een stijging van lichaamsgewicht en bloeddruk, een daling in insuline-

gemedieerde opname van glucose (Rocchini et al., 1997). Enkelvoudige suikers, die vaak veelvuldig 

aanwezig zijn in semi-moisted voeder, moeten vermeden worden. Bas werd op Royal Canin medium 

adult geplaatst, aangezien dit voeder aan de voorwaarden voldeed. 

Na de operatie werd diazoxide gebruikt bij Bas om de hypoglycemie verder tegen te gaan.. Dit is een 

benzothiadiazine diureticum. Het verlaagt de insuline-secretie en inhibeert de opname van glucose in 

de cellen. Het verhoogt gluconeogenese en glycogenolyse (Nelson en Couto, 2003; Hess, 2005). In 
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een studie van Leifer rapporteerde men controle van de hypoglycemie bij tot 70% van de honden. 

(Leifer et al., 1986). 

Corticosteroïden kunnen eveneens gebruikt worden indien de hypoglycemie terugkeert. Bas kreeg 

deze extra toegediend op het ogenblik dat de hypoglycemie niet meer onder controle kon gehouden 

worden met enkel een dieet en diazoxide. Corticosteroïden doen de bloedglucosespiegels stijgen door 

een stijging in gluconeogenese, een daling van glucoseopname in de weefsels en een stimulatie van 

de secretie van glucagon (Hess, 2005). 

Koud of gemerkt octreotide kan aangewend worden om de tumor bijkomend te bestrijden op 

voorwaarde dat de cellen voldoende somatostatine receptoren tot expressie brengen. Octreotide remt 

de vrijstelling van insuline door te binden op de somatostatinereceptoren die aanwezig zijn op de 

cellen van het insulinoma (Lamberts et al., 1996). Het is ook mogelijk om dit octreotide te merken met 

een radiotoxisch radionuclide (verval met behulp van beta- partikel straling), dat op die manier na 

binding met de tumorcel de cel een hoge dosis straling zal bezorgen, met celdood als gevolg. In de 

humane geneeskunde wordt dit bij verschillende neuroendocriene tumortypes gebruikt als bijkomende 

behandeling (De Jong et al., 2002).   

3.3. Prognose 

De gemiddelde overlevingstijd na diagnose is ongeveer 2.5 maand bij dieren die enkel medicinaal 

behandeld worden en ongeveer een jaar tot veertien maanden bij dieren die ook chirurgisch 

behandeld worden. Jonge dieren, dieren met tumoren met een hoge mitotische index of dieren die 

reeds metastasen van de tumor vertonen, hebben een relatief kortere overlevingstijd. Men stelde ook 

een kortere overlevingstijd vast bij dieren waarbij een relatief hogere pre-operatieve insulinewaarde 

werd gemeten (Kruth et al., 1982; Dunn et al., 1993; Nelson en Couto, 2003; Hess, 2005). Bas leefde 

nog twaalf maanden na de diagnose. Aangezien er reeds metastasen aanwezig waren bij de eerste 

operatie, is dit toch een vrij goede overlevingsduur. 
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4. Conclusie 
Ondanks de vooruitgang in beeldvormingstechnieken, is het vaak nog moeilijk om een insulinoma pre-

operatief te detecteren. Een combinatie van meerdere beeldvormingstechnieken wordt aangeraden. 

Verder onderzoek in de diergeneeskunde met betrekking tot detectie via CT en/of scintigrafie lijkt 

nuttig, aangezien deze technieken in enkele studies toch vrij accuraat blijken bij de hond. Koud of 

gemerkt octreotide kan als bijkomende therapie aangewend worden bij inoperabele, onvolledig 

geëxtirpeerde primaire tumoren of gemetastaseerde tumoren.  
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Samenvatting 

Deze casus handelt over Zita, een vrouwelijke Boxer van 4,5 jaar die binnenkwam met de klacht van 

ptyalisme, zwelling van de kop, een scheve kopstand, anorexie en oligodipsie. Radiografisch 

onderzoek wees uit dat de linkertak van de mandibula rostraal van P1 gebroken was en bilateraal 

waren er duidelijk omschreven osteolytische zones. Er was dus een mandibulafractuur opgetreden als 

complicatie op een dentigene cyste.  

 

Aangezien dentigene cysten restanten van een tand of een tand die niet doorgebroken is bevatten, 

bestaat de behandeling uit het verwijderen van de restanten en het curetteren van de wand van de 

cyste. Bij Zita werd eerst de linker cyste behandeld en om de mandibulafractuur te stabiliseren, 

plaatste men een spalk bestaande uit cerclagedraad en composiet. Zeven weken na het plaatsten van 

de spalk was er reeds voldoende nieuwbeenvorming om te spalk te verwijderen. Drie maand na de 

initiële fractuur werd de rechtercyste geopereerd. Een zevental maand na de initiële fractuur werd Zita 

genezen verklaard. 

 

Als dentigene cysten behandeld worden, is de prognose meestal vrij goed. Echter maligne 

transformatie werd reeds beschreven. Een andere gevreesde complicatie is een fractuur van de 

mandibula, zoals dit bij Zita het geval was. Er zijn verschillende methodes beschreven om deze te 

behandelen. De behandeling werd bij Zita wel gecompliceerd door haar brachycefale gebit.  

 

Abstract 

This case is about Zita, a 4.5 year old female boxer. She was presented with ptyalism, swelling of the 

head, rotation of the head, anorexia and oligodipsia. The x-rays showed a fracture in the left 

mandibular branch rostral to P1. There were also bilateral osteolytical areas visible. So she was 

diagnosed with a mandibular fracture caused by the presence of dentigerous cysts.�

Since dentigerous cysts contain remains of a tooth or an entire tooth that hasn’t erupted, the first 

treatment is to remove those remains and to curette the cyst wall. First Zita went for operation of the 

left cyst and she was also treated with a splint assembled of wire and composite to stabilize the 

fracture. Seven weeks later, the bone was healed enough to remove the splint. Three months later, 

the right mandibular cyst was treated. Seven months after the initial fracture, everything was healed.�

When treated, the prognosis of dentigerous cysts is fairly good, but there have been cases where the 

cysts underwent malignant transformation. Other complications, like a mandibular fracture, are 

possible. Several methods have been described for treating a mandibular fracture. In this case, the 

treatment was complicated due to the brachycephalic set of teeth of the dog.�

Key words: Veterinary – Dentistry – Dentigerous Cyst – Mandibular Fracture – Dog  
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1 Inleiding 
1.1 Voorkomen 

 

Dentigene cysten zijn reeds geruime tijd gekend bij paarden, schapen en varkens. Bij de hond worden 

ze slechts vrij recent beschreven.  

1.2 Classificatie in de humane geneeskunde 

 

In de humane geneeskunde werden verschillende soorten cysten beschreven. Er bestaan ook 

verschillende soorten classificaties. Een voorbeeld hiervan wordt in onderstaande tabel (zie tabel 1) 

gegeven (Binnie, 2000). 

 

Tabel 1: Classificatie van periodontale cysten (naar Binnie, 2000) 

Inflammatoire cysten Ontwikkelingscysten 

Radiculaire cyste Primordiale cyste (odontogene keratocyste) 

Residuele cyste  Gingivale cyste (van kinderen of volwassenen) 

Paradentale cyste Laterale periodontale cyste 

Inflammatoire collaterale cyste Glandulaire odontogene cyste 

 Dentigene cyste 

 Eruptie cyste 

 Calcifiërende odontogene cyste 

 

De radiculaire cyste ontstaat vaak aan de apex van de tand in een regio waar er periodontitis 

aanwezig is. De residuele cyste komt voor op plaatsen waar een tand verwijderd werd ten gevolge van 

een radiculaire cyste. De inflammatoire collaterale cyste kan gevonden worden in inflammatoire 

gebieden aan de laterale zijde van de tandwortel. Een paradentale cyste komt altijd voor ter hoogte 

van de derde molaar na een geschiedenis van recurrente pericoronitis (Binnie, 2000). 

 

De odontogene keratocyste is een vaak voorkomende ontwikkelingscyste. Ze heeft een sterke 

groeicapaciteit en recidiveert in tien tot dertig procent van de gevallen. Deze cyste kan onderdeel 

uitmaken van het basaalcelnaevus syndroom of het Gorlin syndroom (Binnie, 2000; Regezi, 2002). 

 

Gingivale cysten komen voor bij kinderen jonger dan drie maand en ontstaan uit restanten van de 

lamina dentalis. Gingivale cysten bij volwassenen zijn vaak een toevalsbevinding na onderzoek van 

gingiva biopten. Laterale periodontale cysten ontstaan in het laterale alveolaire bot van de tand en 

recidiveren niet (Binnie, 2000). 

 

De glandulaire odontogene cyste is zeldzaam en wordt slechts vrij recent beschreven. Deze cyste 

bevat mucus cellen en ductuli waardoor ze soms lijkt op een epidermoïd carcinoom (Regezi, 2002).  
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Een dentigene cyste bevat een kroon van een tand of een niet doorgebroken tand en is dan ook 

gesitueerd op plaatsen waar tanden vaak niet doorbreken. Een eruptie cyste ontwikkelt in het zacht 

weefsel dat op de kroon van een niet doorgebroken tand aanwezig is. Het is een soort variant van de 

dentigene cyste die niet in het been maar in de weke weefsels aanwezig is (Binnie, 2000). 

 

Een calcifiërende odontogene cyste is af en toe recidiverend of agressief van aard. Een variant op de 

calcifiërende odontogene cyste is de odontogene spookcel tumor. Een zeldzame maligne variëteit op 

deze wordt dan een odontogeen spookcel carcinoma genoemd (Regezi, 2002). 

1.3 Classificatie in de diergeneeskunde 

 

Bij de hond gebruikt men nog steeds geen eenduidig classificatiesysteem. Odontogene cysten kunnen 

ontstaan uit celresten van Malassez, celresten van de lamina dentalis, gereduceerd emailepitheel en 

misvormde emailorganen. De verschillende types odontogene cysten die beschreven worden bij de 

hond zijn dentigene cysten, radiculaire cysten, odontogene keratocysten en niet-geclasseerde 

odontogene cysten (Doran et al., 2008; Soukup et al., 2009).  

1.3.1 Dentigene cysten 

 

Dentigene cysten bevatten altijd een deel van een tand of een tand die niet uitgekomen is en vaak 

misvormd blijkt. Specifiek aan een dentigene cyste is dat er steeds een verbinding is tussen het 

epitheel van de cyste en de cemento-email verbinding van de tand, waarbij de tandkroon in de cyste 

ligt (Doran et al., 2008). De cyste lijkt te ontstaan uit het emailvormend orgaan van de niet 

doorgebroken tand (Niemiec, 2008). 

 

Bij de mens is dit een van de meest voorkomende types van cysten (Bellezza et al., 2008). Bij de hond 

zijn vooral kleine, vaak brachycephale honden zoals de mopshond, de shih tzu en de pekinees het 

slachtoffer van deze cysten. Op middelbare leeftijd worden deze cysten het frequentst ontdekt (Okuda, 

2001). Meestal situeert de cyste zich ter hoogte van de eerste premolaren van de mandibula (Baxter, 

2004). Vaak zijn er slechts milde symptomen zoals ongemak of anorexie en gingivale zwelling, soms 

is er constante bloeding doorheen een fistel uitgaand van de cyste (Okuda, 2001). 

 

Histologisch blijkt het epitheel van de cyste, gereduceerd email epitheel, ongeveer vier tot zes 

cellagen dik (Soukup et al., 2009). De cellen hebben een polyhedrische vorm en bevatten eosinofiel 

cytoplasma, de nuclei liggen centraal in de cel (Bellezza et al., 2008). Binnenin de cyste is er vaak 

vocht aanwezig. Het niet-gekeratiniseerde epitheel vertoont een immuunreactie met amelogenine en 

enkelstrengig DNA. Dit kan te wijten zijn aan apoptose van het epitheel (Kuyama et al., 2009).  Bij 

metaplasie ziet men keratinisatie van het epitheel (Lemmons et al., 2006).  

 

Op radiografie evenals op tomografie is een radiolucente zone zichtbaar. Deze zone vertrekt vanaf de 

cemento-email verbinding van de tand en gaat rondom de kroon van de tand. De cyste is afgerond 

met een dunne radio-opake rand (Bojrab en Tholen, 1990). 
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Als behandeling wordt chirurgisch enucleatie en verwijdering van de aangetaste aanpalende tanden 

aangeraden, waarbij men best een histologisch onderzoek laat uitvoeren om te differentiëren tussen 

andere mogelijke cysten en tumoren (Soukup et al., 2009). Hierbij moet men opletten dat zeker alles 

wordt verwijderd. Als er resten blijven zitten, bestaat de kans dat de cyste terugkomt (Baxter, 2004).  

 

Het is belangrijk om de cyste op tijd te behandelen aangezien het vocht dat geproduceerd wordt in het 

epitheel een toenemende druk levert op de omringende weefsels. Daarbij ziet men soms aantasting 

van de wortels van de omringende tanden evenals beenresorptie, soms met fractuur van de 

mandibula tot gevolg (Eisenmenger en Zetner, 1985; Baxter, 2004). Neoplastische omvorming van 

cysten, zoals omvorming tot een ameloblastoma of een squameus cel carcinoma, werd ook reeds 

beschreven (Poulet et al., 1992; Verhaert, 2007).  

1.3.2 Odontogene keratocysten 

 

Odontogene keratocysten ontstaan uit restanten van de lamina dentalis. In tegenstelling tot het 

epitheel van de dentigene cysten bevat het epitheel van keratocysten ongeveer acht tot tien cellagen 

en bevat de cyste geen tand of restanten van een tand. In het epitheel is vaak keratinisatie merkbaar 

(Watanabe et al., 2004; Soukup et al., 2009). Typisch aan dit type van cyste is de neiging om te 

recidiveren. Om recidieven te vermijden is excisie van de volledige cyste noodzakelijk (Koseoglu et al., 

2004). 

1.3.3 Radiculaire cysten 

 

Radiculaire cysten lijken te ontstaan na stimulatie van de celresten van Malassez. Deze celresten 

worden gestimuleerd door ontsteking ter hoogte van de apex van de tand meestal ten gevolge van 

chronische apicale periodontitis secundair aan bacteriële infectie ter hoogte van de tandpulpa (Doran 

et al., 2008). Radiografisch uiten deze cysten zich als uniloculaire, ronde of peervormige radiolucente 

zones ter hoogte van de periapicale regio. De cysten kunnen zorgen voor verschuiving van 

aanpalende tanden of wortelresorptie. Studies bij de mens duiden aan dat dit type van cyste ook 

frequent voorkomt (59 procent)(Koseoglu et al., 2004). 

1.3.4 Niet-geclasseerde odontogene cysten 

 

Sommige auteurs vermelden ook dit type van cysten, aangezien niet alle cysten die bij de hond 

ontdekt werden, aansluiten bij een van de eerder vermelde types (Soukup et al., 2009).  
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2 Casus 

2.1 Anamnese 

 

Zita, een vrouwelijke boxer van 4.5 jaar (zie figuur 1) werd binnengebracht met de klacht dat ze haar 

kop schuin hield en dat deze eveneens zowel links als rechts gezwollen was. Dit werd voor het eerst 

opgemerkt toen Zita twee dagen voordien terugkwam uit de tuin. De zwelling rechts verminderde, 

maar de zwelling links bleef. Er kwam wit bloederig slijm uit haar muil en ze had geen eetlust meer. 

Aangezien ze ook niet meer zelf dronk, had de eigenaar haar water toegediend via een spuitje. 

 

  

Figuur 1: Foto’s van Zita op de operatietafel (foto’s F. Storme). 

2.2 Algemeen lichamelijk onderzoek 

 

Zita was alert, woog 28.0 kg en had een lichaamsconditiescore van 3/5. Haar mucosae waren roze, 

haar capillaire vullingstijd was minder als twee seconden. Ze ademde aan een frequentie van 120 per 

minuut. Haar hartfrequentie was 88 per minuut en haar pols was goed geslagen. Men voelde lokale 

opzetting van de mandibulaire lymfeknopen en haar lichaamstemperatuur was vrij hoog (39°C). 

2.3 Specifiek klinisch onderzoek 

 

Er was zachte indrukbare zwelling aan de binnenzijde van de linkerkant van de mandibula net distaal 

van de caninus en tot halfweg de derde premolaar (P3) merkbaar. Zowel de eerste premolaar (P1) als 

de tweede premolaar (P2) aan de linkerkant van de mandibula waren mobiel. De pocketsonde kon 

echter niet diep ingebracht worden. Er was geen eruptie van P1 aan de rechterzijde van de mandibula 

merkbaar. In overleg met de eigenaar werd beslist om de hond door te sturen voor radiografie. 
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Figuur 2: Links: Laterolaterale opname van de kop en de eerste twee halswervels (radiografie Dr. P. Pey).  
Hierop is een radiolucente lijn, duidend op een transverse fractuur rostraal van P1 zichtbaar. Rondom de 
wortels van P1 is eveneens een welomschreven ovale radiolucente, osteolytische regio merkbaar. 
Ventraal aan de kaak is een vrij sterke weke delen zwelling aanwezig. 
Figuur 2: Rechts: Meer uitgedraaide laterolaterale opname (radiografie Dr. P. Pey). Op deze radiografie is 
de breuk duidelijk zichtbaar. 

 

 

 

Op radiografie (zie figuur 2 en figuur 3) merkte men eveneens een sterke weke delen zwelling evenals 

een welomschreven radiolucente ovale regio rond de wortels van P1. De mesiale wortel van P2 was 

niet meer zichtbaar. Men kon een onregelmatige radiolucente lijn zien doorheen de mandibula die 

duidde op een fractuur ter hoogte van P1 evenals een lichte laterale verplaatsing van de fractuur. Aan 

de rechterzijde van de mandibula merkte men ter hoogte van de caninus tot P1 een multilobulaire 

radiolucente zone. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Ventrodorsale opname van de onderkaak (radiografie Dr. P. Pey).  
Er zijn bilateraal duidelijk omschreven radiolucente zones aanwezig ter hoogte van P1. Aan de 
linkerzijde, craniaal van P1, is er eveneens een fractuurlijn aanwezig, evenals een milde laterale 
verplaatsing.  
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2.4 Differentiaal diagnose 

 

Mogelijke differentiaal diagnoses voor dit probleem zijn onder andere een abces, een tumor of een 

tandaandoening zoals een periapicale cyste of een dentigene cyste. De fractuur was waarschijnlijk 

secundair aan het osteolytische proces. 

2.5 Verdere stappen 

 

Er werd een algemeen bloedonderzoek uitgevoerd, waarop geen duidelijke afwijkingen aanwezig 

waren. 

Men vroeg een cytologisch en bacteriologisch onderzoek aan van een swab van de etter. Op cytologie 

nam men enkele leukocyten waar evenals enkele zeldzame gramnegatieve staafjes. Op cultuur was 

er zowel aëroob als anaëroob geen groei merkbaar. 

2.6 Initiële behandeling 

 

Aangezien het dier niet kon eten en het nog een tijdje zou duren alvorens de kaakfractuur voldoende 

geheeld was om de hond te laten eten, besliste men om een oesofageale sonde te plaatsen. Deze 

werd geplaatst onder algemene anesthesie via een incisie in de halsstreek net dorsaal van de vena 

jugularis. Er werd een mixterklem via de mond in de slokdarm gebracht. Deze klem bracht men terug 

naar buiten doorheen de incisie ter hoogte van de slokdarm. Via de klem werd de slokdarmsonde dan 

craniaal in de slokdarm ingebracht. Daarna klapte de sonde om naar caudaal via caudale tractie. 

Hierop volgende plaatste men een ‘Chinese fingertrap’ om de sonde vast te steken. Het geheel werd 

ontsmet met zalf met povidonjood (Isobetadine® zalf) en men plaatste er een verband rond.  

 

Via deze slokdarmsonde diende men ‘Royal Canin Convalescence Support Instant’ toe. De eerste dag 

aan één derde RER, erna geleidelijk meer tot 1.2 keer RER. RER staat voor Resting Energy 

Requirements, dit is de hoeveelheid energie die een normaal gezonde hond in thermoneutrale 

condities nodig heeft.  

 

Zita kreeg ook verschillende soorten medicatie toegediend waaronder pijnmedicatie zoals butorphanol 

(Dolorex®), buprenorfine (Temgesic®) en carprofen (Rimadyl®). Men gaf eveneens amoxycilline-

clavulaanzuur (Augmentin®) om osteomyelitis tegen te gaan. 
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2.7 Operatie 

 

Twee dagen na de initiële behandeling werd er beslist om te opereren. Het dier werd eerst onder 

algemene anesthesie gebracht. Als pijnbestrijding werd een constant rate infusion (CRI) van fentanyl 

toegediend. Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de cyste nam men eerst nog een intra-orale 

radiografie met dentale non-screen film, zowel van de linkerkant als van de rechterkant van de 

mandibula (zie figuur 4).  

Een proper operatieveld werd bekomen door eerst de omringende tanden te detartreren. Een steriel 

operatieveld in de mond is echter onmogelijk. Daarna verwijderde men eerst de loszittende tanden, 

namelijk P1 en P2 en de mesiale helft van P3. De cyste werd uitgecuretteerd en gehecht met  

polyglecaprone (Monocryl® 4/0) door middel van enkelvoudige hechtingen.  

 

Om de fractuur te herstellen werd een cerclagedraad aangelegd in een achtvorm omheen beide canini 

waarna de uiteinden van de cerclage caudaalwaarts werden gericht langsheen de premolaren en een 

cerclagedraad rondom de eerste molaar (M1) met de uiteinden gericht rostraalwaarts langsheen de 

premolaren. Daarna bracht men een composietspalk (Protemp Garant®) aan rondom de 

cerclagedraden en de onderliggende tanden. Daarbij diende de cerclagedraad als ondersteuning van 

de spalk. Zita had immers enkel nog haar caninus (C), een gedeelte van P3 en M1, en de eerder 

kleine tandkronen van een boxer bieden onvoldoende houvast.  

 

 

 

  

Figuur 4: Links: Intra-orale ventrodorsale radiografie van de mandibula (naar radiografie L. Verhaert). 
Hierop is duidelijk de bilaterale cystevorming merkbaar. De cyste aan de rechterkant van de mandibula is 
gelobuleerd.   
Figuur 4: Rechts: Intra-orale laterale opname van de linkerzijde van de manibula (naar radiografie 
L.Verhaert). Op deze radiografie is de breuklijn terug duidelijk waarneembaar, evenals de cyste. 
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Het plaatsen van een Protemp Garant® spalk wordt besproken in “3.3.3 Plaatsen van een acrylaat- of 

composietspalk, eventueel in combinatie met interdentale cerclage”. Deze techniek is echter iets 

anders dan de techniek die bij Zita gebruikt werd, aangezien Zita niet genoeg tanden en te kleine 

tanden had voor deze techniek. Na de operatie werd er terug een intra-orale radiografie met dentale 

non-screen film genomen om de appositie na stabilisatie te controleren (zie figuur 5).  

 

 

 

2.8 Naverzorging  

 

Zita moest na de operatie nog twee weken voeding krijgen via de slokdarmsonde, daarna mocht ze 

zachte voeding eten. Er werd eveneens aangeraden om iedere dag haren en ander vreemd materiaal 

uit de spalk te verwijderen met een compres gedrenkt in mondspoelwater met chlorhexidine 

digluconaat 0.2% (Corsodyl®). Indien Zita het zou toelaten, werd er ook aangeraden om haar tanden 

te poetsen. Bij erge mondgeur kon men eventueel starten met spiramycine-metronidazole 

(Stomorgyl®). 

Aangezien men op de radiografie kon zien dat er rechts eveneens een cyste aanwezig was, raadde 

men de eigenaar aan om een drietal maanden later terug te komen om de cyste aan de rechterkant 

van de mandibula te laten verwijderen zodat een tweede kaakfractuur vermeden kon worden.  

2.9 Controlebezoeken 

 

Twee weken later zat de spalk nog steeds goed op zijn plaats, bovendien was er weinig ontsteking 

rond. De kaakrand voelde vast aan en het dier toonde geen tekenen van pijn meer. 

Een maand na de operatie kwam de eigenaar echter terug aangezien er een stuk van de spalk was 

afgebroken. Op radiografie (zie figuur 6) kon men een goede callusvorming ter hoogte van de breuklijn 

waarnemen, de cyste was ook al voor de helft gevuld met botweefsel. Men besliste om de spalk lokaal 

te versterken en indien mogelijk om ze nog drie weken te laten zitten en dan pas te verwijderen. De 

spalk werd verwijderd zeven weken nadat ze geplaatst werd. 

Figuur 5: Intra-orale post-operatieve radiografie van de linkerkant van de mandibula (naar radiografie L. 
Verhaert). Hierop is een correcte appositie waar te nemen. De cerclagedraad ter hoogte van de tandkronen 
is ook duidelijk zichtbaar. 
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Figuur 6: Links: Intra-orale laterale radiografie van de linkerkant van de mandibula zes weken post-
operatief (naar radiografie L. Verhaert).  Op deze radiografie is er een duidelijke callusvorming merkbaar. 
Figuur 6: Rechts: Intra-orale laterale radiografie van de linkerkant van de mandibula zeven weken post-
operatief (naar radiografie L. Verhaert). De breuk is nu stabiel met goede callusvorming. Op deze 
radiografie is er ook botingroei in de cyste zichtbaar. 

 
Toen de hond drie maand later terugkwam om de rechtercyste te laten verwijderen, was alles reeds 

mooi geheeld (zie figuur 7). Volgens de eigenaar at Zita terug vlot. 

 

 

Figuur 7: Foto van de linkerkant van de mandibula bij Zita (foto operatie L. Verhaert). 
Toen Zita drie maand na de operatie terugkwam om de tweede cyste te laten verwijderen, was de 
linkerkant van de mandibula reeds mooi geheeld. 

2.10 Specifiek klinisch onderzoek van de rechterzijde van de mandibula 

 

Aan de rechterkant van de mandibula was er tijdens het mondonderzoek geen duidelijke zwelling te 

voelen, er was wel wat fluctuatie aan de linguale kant van de kaak. Men merkte ook op dat P1 niet 

zichtbaar was. 

2.11 Tweede operatie 

 

Het dier werd onder volledige anesthesie gebracht, ook pijnmedicatie diende men toe. Daarna nam 

men opnieuw een radiografie om de situatie te vergelijken met de vorige keer en men merkte op de 



 

 

11 

 

cyste niet groter geworden was (zie figuur 8). Het corticale bot ter hoogte van de cyste was nog intact, 

P1 zat net distaal van de caninus en subgingivaal. 

 

Figuur 8: Intra-orale dorsoventrale radiografie van de linkerzijde van de mandibula (radiografie L. 
Verhaert). De cyste is merkbaar ter hoogte van P1 en P2. P1 is aanwezig net onder het bot en bij P2 is de 
wortel duidelijk aangetast. P3 is nog in orde, evenals de overstaande cortex.  
 

Men bracht steriele compressen diep in de mondholte om te verhinderen dat eventueel brokjes 

tandsteen en koelvloeistof van de boormachine in de trachea zou lopen. Daarna werden de 

omringende tanden gedetartreerd om het operatieveld zo proper mogelijk te maken. Toen men beter 

in de mondholte keek, was er wel duidelijk een verdikking van de mandibula op te merken. Om de 

cyste volledig te kunnen verwijderen, creëerde men een flap bestaande uit gingiva, mucosa en periost 

reikend vanaf één centimeter voor de caninus tot halfweg P3. Deze flap werd losgemaakt met een 

periostelevator en de buccale zijde van de mandibula ter hoogte van P1, P2 boorde men weg. Daarna 

werd met behulp van een wortelelevator P2 losgemaakt waarbij er duidelijk verbinding merkbaar werd 

tussen P2 en de cyste ter hoogte van de linguale zijde. Met een rongeur of knabbeltang verwijderde 

men het bovenste deel van de cyste en zijn beenderige delen, daarna haalde men P1 uit. Van P1 was 

enkel de kroon aanwezig. 

 

Men curetteerde de cyste met behulp van een rongeur en een periostelevator. Daarna werden de 

scherpe randjes weggeboord. Spoelen van de cyste gebeurde met fysiologisch water onder lichte 

druk. Men koos ervoor om de cyste leeg te laten en deze met een flap te overdekken. Via 

enkelvoudige hechtingen sloot men de flap waarbij er begonnen werd met de uiteinden ter hoogte van 

de caninus en ter hoogte van P3. Als hechtmateriaal koos men Monocryl® 4/0 met snijdende naald. 

Nadat de uiteinden van de flap gesloten werden, hechtte men het midden. Aangezien de flap aan een 

sterk gespierde, bewegende lip vasthangt, is er risico op wonddehiscentie. Enkele onderdelen van de 

tweede operatie werden via fotografie in beeld gebracht (zie figuur 9). 
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Figuur 9: Verloop van de tweede operatie (foto’s operatie L. Verhaert)  

 

Foto linksboven: Aan de buccale zijde was er duidelijk een cyste merkbaar. 

Foto rechtsboven: Na uitcuretteren van de cyste en verwijderen van P2, werd P1 zichtbaar. 

Foto midden links: Van P1 (rechts) was enkel de kroon ontwikkeld, op deze foto is ook P2 (midden) en 

de top van een naaldhouder (links) zichtbaar. 

Foto midden rechts: Eens P1 en P2 verwijderd waren, was er een grote cyste merkbaar. 

Foto onder links: Men hechtte eerst de uiteinden van de flap rondom de caninus en P3. 

Foto onder rechts: De cyste werd gesloten door de flap van de buccale zijde vast te hechten aan de 

mucosa van de linguale zijde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

2.12 Controlebezoek 

 

Toen Zita vier maanden later op controle kwam, zag men geen macroscopische afwijkingen meer (zie 

figuur 10). Ze was volgens de eigenares ook zeer snel hersteld van haar tweede operatie. Om zeker 

te zijn dat er geen restanten van de cyste meer aanwezig waren, werden er controleradiografieën 

genomen (zie figuur 11). 

 

     

Figuur 10: Links: Foto van de rechterzijde van de mond (foto F. Storme). 
Hierop is duidelijk te zien dat de gingiva reeds mooi geheeld is. 
Figuur 10: Rechts: Foto van de linkerzijde van de mond (foto F. Storme). 
De gingiva is hier ook reeds mooi geheeld, dit was ook te zien bij de tweede operatie. 
 
 
 

   
 
Figuur 11: Links: Intra-orale dorsoventrale radiografie van de mandibula van Zita vier maanden na de 
tweede operatie (radiografie L. Verhaert). Hierop is geen enkel spoor van de cyste meer zichtbaar. 
Figuur 11: Rechts: Intra-orale laterale radiografie van de linkerzijde van de mandibula van Zita vier 
maanden na de tweede operatie (radiografie L. Verhaert). Er is duidelijk reeds nieuwbeenvorming op de 
plaats waar de cyste vroeger aanwezig was.  
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3 Discussie 

3.1 Dentigene cysten  

3.1.1 Bij andere zoogdieren 

 

Dentigene cysten bij de hond lijken vrij zeldzaam en werden slechts recent beschreven (Poulet et al., 

1992). Bij andere diersoorten, zoals bij het paard en het schaap, worden deze cysten reeds geruime 

tijd beschreven. Dentigene cysten bij het paard kunnen leiden tot unilaterale mechanische obstructie 

van een neusgang, neusvloei, empyeem van de maxillaire sinus of een zichtbare zwelling ter hoogte 

van de mandibula (Eisenmenger et al., 1985). Dentigene cysten worden vaak gevonden bij jonge 

paarden in de buurt van het temporaalbeen. Een dentigene cyste bij het paard kan ook ontstaan als 

gevolg van een teratoma ter hoogte van de temporale sinus (Emily et al., 1997). Bij het schaap vindt 

men de cyste vooral bij volwassen schapen ter hoogte van het voorste deel van de mandibula 

(Gardner, 1993).  

3.1.2 Bij de mens 

 

In de humane tandheelkunde treft men relatief vaak dentigene cysten aan (Kuyama et al., 2009). 

Deze kunnen bijvoorbeeld voorkomen ter hoogte van de caninus en uitbreken in de maxillaire 

sinussen zoals vermeld in een casus van Da�istan et al. (2007). 

 

Aangezien dentigene cysten bij honden niet frequent lijken voor te komen, staan deze nog vaak 

onderaan in de differentiaaldiagnose van de clinicus. Bij een zwelling in de mondholte kan differentiaal 

diagnostisch gedacht worden aan tumoren, opgezette speekselklieren, fracturen, aandoeningen 

rondom een niet uitgebroken tand of cysteuze letsels aan de kaak zoals abcessen of periapicale 

cysten (Baxter 2004).  

3.1.3 Differentiaaldiagnose 

 

Wanneer men op zes maanden ziet dat er tanden ontbreken, is het nuttig om een radiografisch 

onderzoek uit te voeren om de oorzaak van het ontbreken van de tanden te kennen (Hale, 2005). 

Vooral bij Boxers is dit aan te raden aangezien deze dieren soms meer snijtanden en premolaren 

hebben dan normaal. Bij een Boxer op algemeen onderzoek zien dat alle tanden er zijn, is dus nog 

niet voldoende. Bij deze dieren wordt het standaard nemen van een radiografie aangeraden. Als er 

snijtanden of premolaren teveel zijn, is dit vaak in de maxilla (Hale, 2007). Naast dentigene cysten 

bestaan er ook radiculaire cysten en abcessen ter hoogte van de wortelpunt van een, eventueel 

necrotische, tand. Radiculaire cysten en periapicale abcessen presenteren zich radiografisch als een 

radiolucente zone geassocieerd aan de wortelpunt van een, eventueel necrotische, tand in 

tegenstelling tot dentigene cysten die zich presenteren als een radiolucente zone die vertrekt vanaf de 

cemento-email verbinding van de tand en gaat rondom de kroon van de tand (Bojrab en Tholen, 1990; 

Eriksen, 2007). 
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Differentiaal diagnostisch denkt men best ook aan odontogene tumoren. Er zijn verschillende soorten 

odontogene tumoren beschreven zoals het ameloblastisch fibro-odontoma, het complex odontoma en 

het samengesteld odontoma. Echter slechts één van deze drie beschreven soorten odontogene 

tumoren, namelijk het ameloblastisch fibro-odontoma, kan klinisch gelijkaardige symptomen 

veroorzaken. Bij een ameloblastisch fibro-odontoma zijn op radiografie radiolucente zones door 

osteolyse evenals intralesionale mineralisaties merkbaar, soms is er een tand aanwezig in de 

structuur. Dit type tumor is goedaardig, maar recidieven kunnen wel voorkomen (Lobprise, 2007). Het 

werd eveneens beschreven bij de mens als een zeldzaam type van odontogene tumor (Bravo et al., 

2005). 

 

Het differentiëren van een cysteus ameloblastoma uit een dentigene cyste is vaak niet evident. Indien 

men klinisch geen verschil kan zien, is preoperatieve bioptname aangewezen (Watanabe et al., 2004). 

Bij de hond is een ameloblastoma meestal goedaardig, hoewel kwaadaardige, sterk invasieve 

ameloblastomen ook voorkomen. Bij het verwijderen van een ameloblastoma neemt men best één à 

twee centimeter marge wegens hun vaak lokaal agressief gedrag (Lobprise, 2007). Ameloblastomen 

kunnen in drie verschillende vormen voorkomen, namelijk als solide massa, cysteus of perifeer. In de 

humane geneeskunde wordt het voorkomen van ameloblastoma vaak overschat ten nadele van de 

dentigene cyste, waardoor de gepubliceerde graad van recidivering vrij sterk verschilt namelijk van 15 

tot 43 procent. Over de prognose van een cysteus ameloblastoma is men het nog niet eens. Het lijkt 

alsof een cysteus ameloblastoma minder agressief is als een solid ameloblastoma (Rosenstein et al., 

2001).  

3.1.4 Preventie 

 

Indien er tanden missen in de mondholte kan dit zijn omdat ze niet aangelegd werden, niet 

uitgekomen zijn of gebroken zijn ter hoogte van de wortel waarbij de kroon verloren is (Lemmons, 

2006). Als de tand aangelegd werd, maar niet uitgekomen is, raadt men aan om deze te verwijderen. 

In het geval van Zita had een bilaterale verwijdering van P1 de kaakfractuur kunnen voorkomen. Een 

andere mogelijke complicatie van een niet uitgekomen tand is infectie, ook een gebroken tand 

verwijdert men best om infectie te voorkomen (Hale, 2005). 

3.1.5 Prognose 

 

Er werden reeds gevallen gerapporteerd waar een dentigene cyste maligne transformatie onderging 

(Poulet et al., 1992). Echter het differentiëren van een dentigene cyste uit een neoplasie is niet steeds 

evident (Watanabe et al., 2004). 
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3.2 Botdefecten 

3.2.1 Spontane heling van botdefecten 

 

Spontane heling van botdefecten bij de mens werd bestudeerd aan de hand van diermodellen. Daaruit 

bleek dat bij de hond een botdefect van 30 mm spontaan voor de helft teruggroeit indien het periost en 

een macroporeuse titanium mesh ter plaatse aanwezig zijn (Ihan Hren en Miljavec, 2008). Drie dingen 

leken zeer belangrijk bij de heling van botdefecten namelijk de grootte van het defect, de unilaterale of 

bilaterale aanwezigheid van corticale beenplaten en de aan- of afwezigheid van het periost (Smiths en 

Hollinger, 1986). 

3.2.2 Opvullen van botdefecten 

 

Commercieel zijn er verschillende materialen beschikbaar om het botdefect op te vullen zoals 

bijvoorbeeld Fissiograft®, Biocoral® en Bio Oss® en Consil® (perioglass). Fissiograft® en Consil® 

zijn synthetische materialen die in sponsvorm voorkomen. Bio Oss® bestaat uit runderbot dat een 

hittebehandeling onderging en behandeld werd met alkalische stoffen om te deproteïniseren. Dit wordt 

verkocht als granules. Biocoral® bestaat in verschillende dichtheden en is een soort koraal bestaande 

uit calciumcarbonaat. Aangezien de snelheid van botaanmaak niet lijkt te vermeerderen wanneer deze 

materialen gebruikt worden, koos men er hier voor om de cyste leeg te laten (Molly, 2005). Watanabe 

et al. (2004) vermeldt eveneens dat ze in hun studie kozen om de cyste leeg te laten en dat er 

niettemin osteogenese optrad in alle drie de gevallen.   

3.3 Mandibulafracturen 

3.3.1 Algemeen 

 

Het aandeel van fracturen ter hoogte van de mandibula bedraagt ongeveer twee procent (Harasen, 

2008). Uit sommige onderzoeken bij honden bleek dat 72 procent van de mandibulafracturen open is 

en 30 tot 40 procent van de fracturen kwam voor ter hoogte van de premolaren. De meest 

voorkomende oorzaak van een fractuur ter hoogte van de mandibula is een auto-ongeval (Umphlet en 

Johnson, 1990). 

3.3.2 Verschillende behandelingstechnieken 

 

Er zijn verschillende technieken mogelijk om een mandibulaire kaakfractuur te behandelen zoals een 

spalk bestaande uit acrylaat of composiet, eventueel in combinatie met interdentale cerclage of men 

kan ook een bilaterale acrylaatbrug tussen de canini van boven- en onderkaak plaatsen. Andere 

mogelijkheden zijn botplaten, intramedullaire pinnen of externe fixatie (Glyde en Lidbetter, 2003). Er 

kan eveneens gebruik gemaakt worden van interfragmentaire cerclage of interdentale cerclage. Een 

band rondom de muil plaatsen behoort eveneens tot de mogelijkheden (Bennett et al., 1994). Het 

plaatsen van een acrylaat- of composietspalk is een weinig invasieve techniek. Deze techniek kan 

eventueel aangevuld worden met interdentale cerclage. Er zijn echter wel twee tanden aan elke zijde 
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van de fractuurlijn noodzakelijk om een stevig geheel te bekomen. Bij Zita was de kaak gebroken ter 

hoogte van P1 wat dit redelijk moeilijk maakte. Maar aangezien de caninus vrij stevig bleek, koos men 

toch voor deze optie, mits een licht aangepaste techniek. Zita had dus enkel nog haar caninus, een 

gedeelte van P3 en M1 en vrij kleine tandkronen om de spalk op te plaatsen. De kleine tandkronen 

van de boxer bieden onvoldoende houvast, daarom werden er in de spalk eveneens cerclagedraden 

aangebracht, namelijk een cerclagedraad aangelegd in een achtvorm omheen beide canini waarvan 

de uiteinden caudaalwaarts werden gericht langsheen de premolaren en een cerclagedraad rondom 

M1 met de uiteinden gericht rostraalwaarts langsheen de premolaren.  

3.3.3 Plaatsen van een acrylaat- of composietspalk, eventueel in combinatie met 
interdentale cerclage  

 
Het plaatsen van een acrylaat- of composietspalk begint met het ultrasoon reinigen van de tanden 

erna de tanden te bevochtigen met een fosforzuurgel die kleine putjes maakt in het glazuur om zo een 

stevigere adhesie van de spalk te garanderen. Indien men cerclage gebruikt, vlecht men daarna de 

cerclagedraad rondom de tanden, waarbij erop gelet moet worden dat de rondom elkaar gedraaide 

uiteinden later in de spalk komen te liggen. Hierop kan de spalk geplaatst worden. Om het kauwen 

van voedsel verder mogelijk te maken, zet men de spalk enkel tegen de linguale zijde van P4 en M1. 

Acrylaat droogt vrij snel, het behoudt reeds zijn vorm na 30 sec en droogt in 95 seconden. De meeste 

soorten, zoals bijvoorbeeld PMMA (Jet Repair Acrylic®), drogen via een exotherme reactie, wat het 

noodzakelijk maakt om de acrylaatspalk af te koelen met water (Hale en Anthony, 1996). Een Protemp 

Garant® spalk, die uit composiet bestaat, warmt echter niet op tijdens het drogen, dus hierbij is 

waterkoeling niet nodig. De dikte van de spalk moet ongeveer 1.5-2.0 mm bedragen (Wiggs en 

Lobprise, 1997). Indien de spalk breekt alvorens ze verwijderd mag worden, zoals dit bij Zita het geval 

was, kan er een nieuwe laag composiet geplaatst worden boven op de oude, gereinigde laag. De 

spalk verwijderen gebeurt met behulp van een hogesnelheidsboor en een extractietang. Eerst boort 

men de spalk in stukken, vervolgens worden de stukken eruit gehaald met de extractietang en 

tenslotte wordt de cerclagedraad, indien aanwezig in de spalk, doorgeknipt (Glyde en Lidbetter, 2003).    

 

Voordelen van deze techniek zijn dat er geen verdere beschadiging aan de tanden of aan de 

bloedvoorziening van het been meer gebeurt. Er wordt een anatomische occlusie bekomen en de 

techniek is, eventueel met een lichte aanpassing, gemakkelijk toe te passen bij brachycephalen, zoals 

Zita, katten en dieren met een slechte beenderkwaliteit.   

Een nadeel van deze techniek is dat het composiet vaak breekt vooraleer de breuk geheeld is, zoals 

dit het geval was bij Zita. Het is dan noodzakelijk om de spalk te herstellen of te vernieuwen (Bennett 

et al., 1994). In een studie van Bennett et al. (1994) braken acht van de zeventien geplaatste spalken, 

echter slechts twee ervan moesten herplaatst worden omdat de fractuur nog niet genoeg geheeld 

was. Hieronder is een foto zichtbaar van een kaak waarop een acrylaatspalk met interdentale cerclage 

geplaatst werd (zie figuur 12). 
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Figuur 12: Buccaal aanzicht van een kaak waarop een acrylaatspalk met interdentale cerclage geplaatst 
werd (uit Glyde en Lidbetter, 2003). 

 

3.3.4 Plaatsen van een bilaterale acrylaat- of composietbrug tussen de canini van boven-

en onderkaak 

Bij deze techniek plaatst men een bilaterale acrylaat- of composietbrug tussen de canini van boven- 

en onderkaak, waarbij de tanden ongeveer één centimeter van elkaar verwijderd zijn om het 

toedienen van water en vloeibaar voedsel toe te laten. Het acrylaat laat men in laagjes drogen, 

eventueel plaatst men een cerclagedraad tussen de canini waarop het acrylaat dan kan aangebracht 

worden. 

 

De voordelen van deze techniek zijn dat er een stevige fixatie van de mandibula bekomen wordt, 

waarbij weinig schade toegebracht wordt aan de omringende weefsels. Het is een techniek die ook 

kan gebruikt worden bij katten en brachycephalen (Chandler en Beale, 2002; Glyde en Lidbetter, 

2003). 

Deze techniek kan niet gebruikt worden voor fracturen ter hoogte van de symfyse of de snijtanden. Als 

er geen vier intacte canini aanwezig zijn, is deze techniek ook uitgesloten. Men moet ook opletten als 

de hond wil braken dat er geen aspiratiepneumonie ontstaat (Glyde en Lidbetter, 2003). 

3.3.5 Plaatsen van een muilband 

 

Bij een unilaterale fractuur ter hoogte van de premolaren, waarbij de symfyse intact is en waarbij er 

geen of weinig verplaatsing is, kan het plaatsen van een muilband een doeltreffende behandeling zijn  

(Wiggs en Lobprise, 1997). Andere auteurs (Umphlet en Johnson, 1990) vermelden dat ze de 

muilband enkel gebruiken voor fracturen caudaal van de tweede premolaar. Het is nuttig om te 

controleren dat als men de muil dichtduwt, dat de tanden correct geappositioneerd zijn. Eveneens is 

het belangrijk om te controleren dat de breuklijn in de juiste richting loopt. Een breuklijn van 

craniodorsaal naar caudoventraal aan de mandibula, zoals bij Zita het geval was, kan men niet laten 

helen met behulp van een muilband, immers wanneer de mond een beetje open en toe beweegt 
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trekken de spieren de fractuur terug open (zie figuur 13). In dat geval kan er enkel gewerkt worden 

met een fixatie aan de dorsale kant van de mandibula (Wiggs en Lobprise, 1997).  

 

 

Figuur 13. Inwerking van de spieren op de mandibula, radiografie van de mandibula van Zita (naar Dr. D. 
Pey) 
A: Richting van de kracht van de spieren die de mond openen. 
B: Richting van de kracht van de spieren die de mond sluiten. 

 

De voordelen van deze techniek is dat hij goedkoop is en gemakkelijk te plaatsen. Een muilband kan 

ook als eerste hulp aangebracht worden of als additionele behandeling. Bij unilaterale mandibulaire of 

maxillaire breuken met weinig verplaatsing is het vaak ook de enige noodzakelijk techniek. 

Nadelen van deze techniek is dat ze moeilijk toe te passen is bij brachycephalen, zoals bij de boxer. 

Wanneer de dieren eveneens last hebben van braken, kunnen ze hun voedsel niet uit hun mond 

spuwen en is er risico op een aspiratiepneumonie. Bij dieren met respiratiemoeilijkheden kan er ook 

geen muilband geplaatst worden, bovendien is het noodzakelijk om regelmatig te controleren of het 

dier nog geen last krijgt van dermatitis (Wiggs en Lobprise, 1997). 

3.3.6 Plaatsen van interne fixatie 

 

Hiervoor kan men gebruik maken van pinnen, schroeven of platen. 

Het voordeel van deze techniek is dat platen kunnen leiden tot een zeer mooie reductie van de 

fractuur en een minimale callusvorming. 

Een nadeel van deze techniek is dat het plaatsen van intramedullaire pinnen, schroeven of platen in 

de mondholte niet gemakkelijk is. Een intramedullaire pin alleen verhindert ook het roteren van de 

mandibula niet (Wiggs en Lobprise, 1997). 

3.3.7 Plaatsen van externe fixatie 

 

Het plaatsen van externe fixatie kan gebeuren met behulp van twee compressieschroeven en 

cerclagedraad. Hiervoor plaats men aan beide kanten van de breuklijn aan de buccale zijde van de 

mandibula een compressieschroef, die nog niet volledig aangespannen wordt. Daarna trekt men een 

cerclagedraad in een achtvorm rond de schroeven aan. Als dit gebeurd is, kunnen de schroeven 

volledig ingedraaid worden, waarbij het noodzakelijk is om op te passen dat de schroeven niet 

penetreren aan de linguale zijde (Boyrab en Tholen, 1990).   

 

Het voordeel van deze techniek is dat hij minder ingrijpend is als een medullaire pin of een plaat en 

dat het leidt tot een goede heling bij breuken rostraal van M1 (Boyrab en Tholen, 1990). 
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Het nadeel van deze techniek is dat ze kan leiden tot osteomyelitis wanneer er een infectie via de 

schroeven overgedragen wordt of dat de schroeven schade kunnen berokkenen aan de tandwortels 

(Glyde en Lidbetter, 2003). 

3.3.8 Complicaties 

 

Er zijn vijf punten waarop men moet letten bij het herstellen van een fractuur. Men moet namelijk een 

perfecte occlusie nastreven, zorgen dat de fractuur stabiel is na het plaatsen van de fixatie, zo weinig 

mogelijk weke delen beschadigen en het gebit in ere houden evenals de mogelijkheid van het dier om 

te eten (Bennett et al., 1994).  

 

Een vaak voorkomende complicatie bij het herstellen van een mandibulafractuur is een malocclusie. 

Indien de tanden niet mooi op elkaar passen of indien de tanden op de weke delen occluderen, wordt 

er permanente schade aan de tanden of aan de weke delen berokkend. Om dit te vermijden kan het 

nodig zijn om gedurende de operatie de tracheotube af en toe te verwijderen om de occlusie te 

kunnen beoordelen (Hale en Anthony, 1996).  

 

Daarnaast moet men ook altijd oppassen voor osteomyelitis, dit komt het meest voor bij open 

fracturen en bij fracturen die gepaard gaan met het verlies van tanden. De aandoening van Zita kon 

dus ook leiden tot osteomyelitis, daarom diende men een breedspectrum antibioticum toe. Het 

toedienen van antibiotica sluit het optreden van osteomyelitis niet uit maar vermindert wel de kans 

erop (Umphlet en Johnson, 1990).  

 

Bij ongeveer 35 procent van de mandibulafracturen bij honden ontstaan complicaties, twee derden 

daarvan zijn veroorzaakt door malocclusie of osteomyelitis. Andere mogelijke complicaties zijn non-

union of mal-union (Umphlet en Johnson, 1990; Glyde en Lidbetter, 2003).  
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4 Conclusie 

Een dentigene cyste is een vrij zeldzame aandoening bij de hond. Bij de boxer lijkt deze echter relatief 

vaak voor te komen. De behandeling bestaat uit het operatief curetteren van de wand van de cyste. 

De prognose is meestal vrij goed.  

 

Vroegtijdige detectie is noodzakelijk om complicaties zoals bijvoorbeeld een fractuur van de mandibula 

of maligne transformatie te voorkomen. Het standaard nemen van een radiografie indien er tanden 

ontbreken is een mogelijke optie hiervoor. 

 

Er zijn verschillende manieren om een fractuur van de mandibula te corrigeren. De voornaamste 

complicatie hierbij is een incorrecte appositie van de mandibula. 
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