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Samenvatting 
In deze casus wordt een drie jaar oude vrouwelijke, gecastreerde Bullmastiff beschreven met een 

ruptuur van de voorste kruisband waarbij een mediale meniscusscheur is opgetreden als complicatie 

na de chirurgische behandeling. Via een arthrotomie werd een TTA (Tuberositas Tibiae Advancement) 

uitgevoerd. De menisci waren intact en preventief werd een meniscal release uitgevoerd van de 

mediale meniscus. Het herstel verliep gunstig totdat de hond drie maanden na de chirurgische ingreep 

opnieuw werd aangeboden met de klacht dat ze plots weer was beginnen manken op de rechter 

achterpoot. De dierenartsen vermoedden dat de hond zich overbelast had en schreven NSAID’s voor 

en rust. Toen dit na 5 weken geen beterschap gaf, werd besloten om een exploratieve arthroscopie uit 

te voeren. Het gewrichtsvocht was donkergeel, erge synovitis was aanwezig en de mediale meniscus 

was partieel gescheurd en omgeklapt. Een meniscectomie van het gescheurde deel werd uitgevoerd 

met goed resultaat. Deze casus is een voorbeeld van een ongewone complicatie na TTA. 
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I. Inleiding 

A. Kruisbandruptuur 

 
Anatomie van de voorste gekruiste band 

De knie ( Fig. 1) is opgebouwd uit twee femurcondylen en het tibiaal plateau die bij elkaar gehouden 

worden door de gekruiste banden en de collateraalbanden. Tussen de condylen en de tibia bevinden 

zich de laterale en de mediale menisci die de schokken opvangen (Van Ryssen, 2008). 

 
Fig. 1: Anatomie van de knie (website dierenkliniek Vandecan :cms.proximedia.com/site/26676/page.asp?langue...) 

 

De voorste gekruiste band (vgb) begint caudomediaal op de laterale femurcondyl en loopt naar distaal 

om aan te hechten op het craniomediaal deel van de tibia (Comerford, 2007; Hayashi et al., 2004; 

Kowaleski, 2007). De functie van de vgb bestaat erin een inwaardse rotatie en een craniale 

verplaatsing van de tibia t.o.v. de femur te verhinderen, alsook hyperextensie van de knie (Morris en 

Lipowitz, 2001).  

 

Voorkomen 

Letsels van de vgb komen voornamelijk voor t.g.v. een degeneratief proces en worden gezien bij 

kleine tot middelgrote honden van middelbare tot oude leeftijd en bij jonge honden van grote rassen    

( Duval et al., 1999; Harasen, 2008a) zoals de New Foundlander, de Rottweiler,  Labrador retriever     

( Innes, 2006; Houlton, 2007), Akita, Napolitaanse mastiff, St. Bernard, Mastiff, Americain 

Staffordshire terrier (Duval et al., 1999). Puur traumatische rupturen ( plotse hyperextensie van de 

knie of een interne rotatie) zijn zeldzaam en kunnen voorkomen bij elk ras op elke leeftijd (Whitehair et 

al., 1993; Kowaleski, 2007). Leeftijd, ras, lichaamsgewicht en geslacht zouden risicofactoren zijn, 

maar er is een gebrekkig gebruik van controlegroepen in deze studies (de Rooster, 2001). Tal van 

andere factoren zouden een rol spelen bij de degeneratie van de vgb (Griffon, 2006): 

immunopathologische mechanismen (Doom et al., 2008), collagenase activiteit en antistoffen tegen 

type I en Type II collageen (Comeford, 2003, ). Volgens Morris en Lipowitz (2001) is de hoek van het 

tibiaal plateau groter bij honden met  vgb letsels. 

 

 

 

http://cms.proximedia.com/site/26676/page.asp?langue=NL&docid=22761
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Anamnese 

 Bij een volledige traumatische ruptuur is de hond acuut mank waarbij hij niet of minimaal steunt op de 

aangetaste poot. Na 2 tot 3 weken vermindert het manken, maar de meeste honden lopen nooit zoals 

voor de kwetsuur. Bij honden met geleidelijk ontstane rupturen  zal de eigenaar opmerken dat de hond 

al geruime tijd in mindere of meerdere mate mankt, dat hij minder vlot kan opstaan of springen en dat 

hij een moeizamere gang vertoont. Wanneer het manken plots veregert, dan is dit te wijten aan het 

volledig scheuren van de vgb of t.g.v. bijkomend letsel aan de meniscus ( Hulse, 2002; Jerram en 

Walker, 2003). 

 

Diagnose 

 De graad van manken is variabel en onafhankelijk van het feit of de vgb volledig of partieel gescheurd 

is (Van Ryssen, 2008). In stand zal de hond de knie naar buiten draaien (Fig. 2). Honden met een 

scheur van de vgb houden er niet van om hun knie volledig te plooien bij het  zitten en zullen hun poot  

wat verder van het lichaam zetten (Fig. 3) (Tomlinson, 2005). 

          
Fig. 2: Het naar buiten draaien van de knie 
bij een staande hond met een ruptuur van 
de voorste kruisband (uit Hulse, 2002). 
 

 

Bij chronische gevallen zijn de bilspieren atrofisch. Er is opzetting van het kniegewricht te voelen 

(Jerram en Walker, 2003).  Bij manipulatie kan pijn uitgelokt worden bij zowel flexie als extensie van 

de knie. Soms is crepitatie aanwezig t.g.v. arthrose en kan een klik gehoord worden, wat meestal wijst 

op een gescheurde meniscus of erge instabiliteit. 

Een ruptuur van de vgb (partieel of volledig) veroorzaakt een discrete tot duidelijke instabiliteit van de 

knie die gekenmerkt wordt door een craniale verplaatsing van de tibia ten opzichte van de femur. 

Deze instabiliteit kan uitgelokt worden tijdens het klinisch onderzoek met behulp van de  schuilflade - 

en de tibiale compressietest. De schuifladetest ( Fig. 4a) wordt uitgevoerd bij een hond in laterale 

decubitus (Jerram en Walker, 2003). Tegenwerking van de hond en contractie van de spieren liggen 

Fig. 3: Honden met een gescheurde 
vgb zitten met hun voet en tarsus 
geabduceerd en weg van het ischium 
(uit Hulse, 2002). 
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vaak aan de basis van een vals negatief resultaat. Om deze spierspanning te overwinnen, is het nodig 

de hond te sederen of onder volledige anesthesie te brengen (Jerram en Walker, 2003; Harasen, 

2002; Tomlinson, 2005; Van Ryssen, 2008). Bij fibrose van het kapsel (chronische ruptuur) en bij 

partiële rupturen kan het moeilijk zijn om instabiliteit aan te tonen met behulp van deze test. Vergelijk 

daarom altijd de stabiliteit van een knie met de andere knie (Kowaleski, 2007; Tomlinson, 2005; Van 

Ryssen, 2008). De tibiale compressietest is een andere methode om instabiliteit van de knie aan te 

tonen. Deze test is minder pijnlijk waardoor sedatie meestal niet nodig is ( Tomlinson, 2005), maar de 

test is ook minder betrouwbaar (Van Ryssen, 2008).  

 
Fig. 4 a en b: het uitvoeren van de schuiflade - en tibiale compressie test. A: Plaats de duim van de ene hand over de laterale 
fabella en de wijsvinger over de patella. Stabiliseer met deze hand de femur. Plaats de duim van de andere hand caudaal van 
het fibulahoofdje met de wijsvinger op de tuberositas tibiae. Probeer de tibia naar craniaal en caudaal te bewegen ten opzichte 
van de femur met de knie geplooid en gestrekt. B: Door de wijsvinger over de patella en de tuberositas tibiae te plaatsen kan je 
een voorwaartse beweging van de tibia detecteren. Buig de tarsus bij een staande hond om spanning te zetten op de m. 
gastrocnemius. Hierdoor worden de femur en de tibia gecomprimeerd, waardoor de tibia bij een geruptureerde vgb naar 
craniaal beweegt (naar Bergenhuyzen et al.,  2008; naar Hedlund et al., 2007). 
 

Radiografisch onderzoek is niet diagnostisch voor een ruptuur van de vgb daar de gekruiste banden 

radioluscent zijn. Wel kunnen ze helpen om de diagnose te stellen voornamelijk bij de gevallen waar 

de instabiliteit minimaal is (Jerram en Walker, 2003; Kowaleski, 2007). Meestal wordt een standaard 

laterale opname (Fig. 5) genomen en in zeldzame gevallen is een craniodorsale opname noodzakelijk 

(Bennett et al., 1988). Zowel directe als indirecte tekenen zijn terug te vinden op een opname. Directe 

bevindingen zijn: een craniale verplaatsing van de tibia ten opzichte van de femur, vnl. bij 

stressopnamen (opname tijdens het uitvoeren van de tibiale compressie test); reactie ter hoogte van 

de aanhechting van de vgb, het naar distaal verplaatsen van het popliteusbeentje (vnl. bij 

stressopnamen) en het verder afstaan van de patella (de Rooster, 2001; Van Ryssen, 2008). Indirecte 

bevindingen: het infrapatellair vet is niet meer zichtbaar door gewrichtsopzetting; osteoarhtrotische 

veranderingen zijn aanwezig ter hoogte van de distale en proximale patella, osteophytvorming aan de 

fabellae, sclerose van het tibiaal plateau en de groeve van de trochlea van de femur (Johnson en 

Johnson, 1993; Benett et al., 1988; Vasseur en Berry, 1992; Harasen, 2002). 



 

       
Fig. 5: Links een laterale opname van een normale knie. Rechts een laterale opname van een aangetaste knie met directe en 
indirecte bevindingen (uit www.orsami.com). 
 

Met behulp van arthroscopie kan een definitieve diagnose gesteld worden wanneer de klinische en 

radiologische bevindingen twijfelachtig zijn. De voordelen  ten opzichte van arthrotomieën zijn dat er 

minder complicaties zijn na de chirurgie, minder postoperatieve pijn en een sneller herstel. 

Verschillende gewrichten kunnen op één dag geïnspecteerd en behandeld worden (Bardet, 2006; de 

Rooster, 2001; Beale, 2006). Deze techniek wordt gebruikt om rupturen van de voorste kruisband  

(Fig. 6) te behandelen en om rupturen (volledig of partieel) van de menisci (Fig. 7) te diagnosticeren 

en te behandelen (Beale, 2006). Ook bij slechte resultaten na kruisbandchirurgie kan arthroscopie 

gebruikt worden om de oorzaak te achterhalen (Beale, 2006; Van Ryssen, 2008). 

 

       

 

Fig. 7: Gescheurde mediale meniscus 
(blauwe pijl) (uit Bardet, 2006). 

 

 Fig. 6: Volledige ruptuur van de 
voorste kruisband (rode pijl) (uit Ertelt 
en Fehr, 2009). 
5
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CT of MRI kunnen ook helpen bij het stellen van de diagnose (van Bree et al., 2008; Gavin en Holmes, 

2006). 

 

Behandeling 

Voor de behandeling van een kruisbandruptuur zijn twee mogelijkheden: enerzijds is er de 

conservatieve en anderzijds de chirurgische behandeling. De chirurgische behandeling kan verder 

opgedeeld worden in extra-articulaire technieken, intra-articulaire technieken en correctieve 

osteotomieën. 

a. Conservatief 

Bij 80% van de honden < 15kg kunnen de klinische klachten opgelost worden met een conservatieve 

behandeling (3 tot 6 weken rust, pijnmedicatie en gewichtsreductie) (Vasseur, 2003). 

Niettegenstaande de klinische verbetering wordt bij deze honden op radiografieën een verdere 

degeneratie van het  kniegewricht gezien (Jerram en Walker, 2003; de Rooster, 2001).  

b. Chirurgisch 

Chirurgische behandeling wordt  bij patiënten van elke grootte aangeraden om een optimale functie te 

van het kniegewricht te verzekeren. Welke methode gekozen wordt, is afhankelijk van de chirurg, de 

functie en het gewicht van de hond en de kostprijs. Studies hebben aangetoond dat chirurgische 

behandeling tot 90% succesvol is, ongeacht de gebruikte techniek (Schulz, 2007). Toch zullen veel 

van deze honden nog intermitterend manken en pijn vertonen (Harari, 1995; Johnson en Hulse, 2002; 

Vasseur, 2003). 

• Extra- articulair 

Het basisprincipe is hetzelfde voor de verschillende technieken, namelijk het stabiliseren van het 

kniegewricht door het opspannen van de peri-articulaire weefsels met behulp van één of meerdere 

hechtingen. De hechtingen worden in craniocaudale richting geplaatst om het craniaal bewegen van 

de tibia t.o.v. de femur te verhinderen. Door het lateraal plaatsen van de hechting(en), wordt  een 

inwaartse rotatie van de knie tegengegaan (Beale, 2007b). Honden van grote rassen hebben zoveel 

kracht dat ze deze beperking kunnen overwinnen. Dit is de reden waarom de extra-articulaire techniek 

alleen geschikt is voor kleine honden en katten (Arnoczky, 1985).  De vier voornaamste extra-

articulaire technieken zijn de imbricatietechniek (Fig. 8), de ‘De Angelis’techniek, de ‘Flo’teugels (Fig. 

9) en de fibulakoptranspositie. Bij  een  imbricatie (Fig. 8) wordt de fascia lata opgespannen door het 

plaatsen van verscheidene Lemberthechtingen. Bij de ‘De Angelis’techniek wordt één grote hechting 

geplaatst van de fabellae door de laterale derde van het patellaligament, of door de kam van de tibia 

nadat een opening geboord werd (Smith, 2000; Jerram en Walker, 2003; Beale, 2005). Een 

gemodificeerde techniek van de ‘De Angelis’ techniek, is de techniek van de ‘Flo’ teugels (Fig. 9). 

Naast een laterale hechting, wordt ook een mediale hechting geplaatst. De laatste extra-articulaire 

techniek is de ‘fibulakoptranspositie’. Hierbij wordt de fibulakop meer naar craniaal geplaatst waardoor 

de aanhechting van de laterale collateraalband mee naar craniaal verplaatst en zo een een interne 
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rotatie van de tibia en een abnormale schuifladetest tegengegaan wordt ( Jerram en Walker, 2003; 

Arnoczky, 1985, Schulz, 2007). 

 

            

  

 

  

 

• Intra- articulair 

Bij de intra-articulaire techniek wordt de beschadigde voorste kruisband vervangen door eigen 

materiaal, een allograft (fascia lata en/of patellapees), een xenograft of synthetisch materiaal. De 

prothese bootst de functie van de voorste kruisband na door een craniale verplaatsing van de tibia en 

hyperextensie van de knie te verhinderen (de Rooster, 2001). Het materiaal (eigen of vreemd) wordt 

door het gewricht getrokken bij de ‘over–the-top’ techniek (Fig. 10) of door voorgeboorde gaten in de 

tibia en/of femur getrokken (Schulz, 2007; Arnoczky, 1985; Kudnig, 2000).  

 

Fig. 8: Fascia lata imbricatie. (a) het gewrichtskapsel wordt 
gesloten met lemberthechtingen. (b) Extra lagen Lembert 
hechtingen worden op de fascie geplaatst (uit Arnoczky, 
1985). 

Fig. 9: Plaatsing van de laterale en mediale imbricatie 
hechtingen rond de fabellae en door de geboorde 
opening in de kam van de tibia. Merk op dat de 
laterale imbricatiehechting altijd eerst vastgemaakt 
wordt. (uit Arnoczky, 1985). 

Fig. 10: De fasciastrook wordt vrijgeprepareerd en door het gewricht en over de top van de laterale femurcondyl getrokken 
(uit: Arnoczky, 1985). 
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• Correctieve osteotomieën 

Deze nieuwe technieken heroriënteren de krachten in de knie anders waardoor een craniale 

verplaatsing van de tibia verhinderd wordt (Bergenhuyzen et al., 2008; Van Ryssen, 2008). De oudste 

techniek is TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy) (Fig. 11)  waarbij een ronde zaagsnede 

gemaakt wordt doorheen het proximale deel van de tibia waarna het tibiaal plateau gekanteld wordt 

,zodat het loodrecht op de patellaband staat.  Tenslotte wordt dit deel van de tibia met behulp van een 

speciale plaat gefixeerd ( Vezzoni, 2002; Bergenhuyzen et al., 2008; Beale, 2007c). 

 

 

 

Bij TTA (Fig. 12)  is het doel om de hoek tussen het tibiaal plateau en de patellaband in fysiologische 

positie (bij steunname)  90 ° te maken door de rechte patellaband naar voor te plaatsen (Lafaver et al., 

2007; Bergenhuyzen et al., 2008).’‘Hiervoor wordt de tuberositas tibiae doorgezaagd en in een meer 

craniale positie gefixeerd met een plaat die in de tuberositas vastzit met een vork en op de tibia met 

twee schroeven. De ruimte die ontstaat tussen de tuberositas en de tibia, wordt opengehouden door 

een kooi die vastzit met twee schroefjes. In en rond de kooi wordt een botgreffe aangebracht om de 

opvulling van deze ruimte te stimuleren.’’ (uit: Bergenhuyzen et al., 2008). Deze techniek wordt 

toegepast bij grote hondenrassen. TTA is een minder invasief  dan TPLO  en de honden herstellen 

sneller dan na een TPLO (Vezzoni, 2007; Bergenhuyzen et al., 2008). 

 

Fig. 11: TPLO wordt uitegvoerd om  craniale verplaatsing van de tibia tegen te gaan. De hoek van het 
tibiaal plateau wordt met 5 tot 10 graden gereduceerd (blauwe lijnen) (naar: Beale, 2007). 
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B. Meniscusscheur 
De  menisci zijn biconcave, maanvormige kraakbenige structuren die zich bevinden tussen de 

femurcondylen en de tibia. Ze worden met behulp van 6 ligamenten op hun plaats gehouden (Fig. 13). 

De mediale meniscus is steviger vastgehecht terwijl de laterale meniscus beweeglijker is.  Hierdoor zal 

bij het naar craniaal bewegen van de tibia bij een  instabiele knie het caudale deel van de mediale 

meniscus geplet worden en scheuren. De meniscusscheur kan gelijktijdig optreden met een ruptuur 

van de voorste kruisband of enige tijd later ten gevolge van de instabiliteit. De laterale meniscus 

scheurt zelden doordat hij caudaal vastgehecht zit op de femur. Een typisch verhaal bij een  

meniscusscheur is dat de hond al geruime tijd licht mank was en dan plots erger mank geworden is en 

veel pijn heeft. Op klinisch onderzoek is vaak een meniscale klik te horen en/of te voelen. De 

definitieve diagnose wordt gesteld met behulp van arthroscopie of arthrotomie (Schulz, 2007; 

Arnoczky, 1985; Van Ryssen, 2008). 

 

Fig. 12: a -Kniemodel met aangebrachte plaat en kooi. b - Laterale radiografische opname van een knie na TTA. Doorheen de 
plaat is de vork zichtbaar (uit: Bergenhuyzen et al., 2008). 

Fig. 13: dorsaal aspect van de tibia met de menisci en hun ligamenten (uit: Arnoczky, 1985). 
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Preventief kan een meniscal release uitgevoerd worden. Dit is het losmaken van de intacte mediale 

meniscus om latere scheuren te voorkomen. Een meniscal release kan op twee manieren uitgevoerd 

worden (Fig. 14) (Palmer, 2007; Beale, 2007a; Schulz, 2007). Meniscal release reduceert het 

voorkomen van meniscusscheuren, maar vermindert ook het stabiliserend en schokopvangend effect 

van de mediale meniscus. De effecten op lange termijn op de structuur van de mediale meniscus en 

op de vorming van osteoarthrose is nog niet onderzocht (Palmer, 2007). 

 

 

 

Wanneer de menisci gescheurd zijn (gelijktijdig met een ruptuur van de vgb of na chirurgie), kan een 

partiële of totale meniscectomie (Fig. 15) uitgevoerd worden. Partiële meniscectomie (via arthroscopie 

of arthrotomie) wordt verkozen boven totale meniscectomie omdat hierbij minder degeneratieve 

veranderingen van het gewricht gezien worden (Arnoczky, 1985; de Rooster, 2000). Bij een partiële 

meniscectomie wordt alleen het gescheurde deel van de meniscus verwijderd. Het verwijderen van 

meniscusweefsel is niet zonder gevolgen. Onvermijdelijk treedt secundair osteoarthritis op waarvan de 

graad direct gerelateerd is met de hoeveelheid meniscusweefsel weggenomen is. Dit is de reden 

waarom een totale meniscectomie zelden uitgevoerd wordt (Fox, 2006; Cook, 2008). De resultaten 

van de ingreep zijn zeer gunstig (Hulse, 2006; Glyde, 2008; Pacchiana et al., 2003; Case et al., 2008). 

 

 

 

 

Fig. 14: principe van een meniscal release bij een hond met een intacte mediale meniscus. A. Doorsnijden van het caudaal 
menisco- tibiaal ligament. B. Incisie caudaal van de mediale collateraalband (uit: de Rooster, 2001). 

Fig. 14: A. Partiële meniscectomie. B. Totale meniscectomie (uit: de Rooster, 2001). 
CaCL achterste kruisband, CCL voorste kruisband, LM Laterale meniscus, MM Mediale meniscus, TT 
Tuberositas tibiae 

A B 

A B 
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C. Prognose en complicaties na chirurgische behandeling 
Studies hebben aangetoond dat chirurgische behandeling tot 90% succesvol is, ongeacht de 

gebruikte techniek (Hedlund et al., 2007; de Rooster, 2001; Schulz, 2007; Comerford, 2007). Toch 

zullen veel van deze honden nog intermitterend manken en pijn vertonen (Harari, 1995; Johnson en 

Hulse, 2002; Vasseur, 2003). Complicaties na chirurgie zijn: infectie, persisterende instabiliteit, 

meniscusscheur, patellaluxatie, progressieve osteoarthritis en loskomen van het materiaal (Schulz, 

2007). Afhankelijk van de gebruikte chirurgische techniek en de mate waarin daarbij het gewricht 

geïnspecteerd werd, is de prevalentie van een meniscusscheur na de operatie 4  tot 22% (Hulse, 

2006; Glyde, 2008; Pacchiana, 2003; Case et al., 2008).  

 

II. Casuïstiek 

A. Anamnese 
Fenna, een drie jaar oude gesteriliseerde Bullmastiff teef van 50 kilogram, werd op 06/05/2009 

aangeboden op de dienst Medische Beeldvorming en Orthopedie Kleine Huisdieren van de faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke met de klacht dat de hond sinds anderhalve maand mankte op haar 

rechterachterpoot. Het manken was acuut ontstaan zonder een verhaal van trauma. Ze mankte 

constant en naarmate de dag vorderde, verergerde het manken in die mate dat ze ’s avonds bijna 

geen steun meer nam. Bij de eigen dierenarts werd een radiografische opname genomen van de 

rechterknie waarop een ruptuur van de voorste kruisband werd vastgesteld waarna deze een 

ontstekingsremmer (meloxicam, Meloxivet®) heeft voorgeschreven, maar dit gaf geen beterschap. De 

hond kreeg anderhalf jaar een voedingssupplement (KYNOsil®) voor de gewrichten. Ook werd een 

bloedonderzoek uitgevoerd waarop de eosinofielen licht gestegen waren.  

B. Diagnose 
Klinisch onderzoek 

De hond vertoonde een alerte indruk en verkeerde in goede voedingstoestand. Onderzoek van de 

mucosae, capillaire vullingstijd, het hart en de longen leverden geen abnormaliteiten op. De 

lichaamstemperatuur was licht verhoogd (39,1°C). De popliteus lymfeknopen waren licht opgezet. 

Orthopedisch onderzoek 

Op inspectie was Fenna matig mank op haar rechterachterpoot en  bij palpatie was er  matige atrofie 

van deze poot. Zowel bij de linker- als de rechterheup vertoonde Fenna lichte pijn bij extensie en was 

de plooibaarheid normaal. De rechterknie was licht opgezet en de hond vertoonde matige pijn bij 

extensie van de knie. De plooibaarheid was normaal en er was geen pijn aanwezig bij flexie. Ook was 

geen klik te horen of crepitatie te voelen. De schuifladetest was positief alsook de tibiale 

compressietest. De rechterknie was matig instabiel. 

Uit het orthopedisch onderzoek (positieve schuifladetest en positieve tibiale compressietest) en de RX 

opnames van de eigen dierenarts werd de diagnose van een ruptuur van de voorste kruisband ter 

hoogte van de rechter knie gesteld. 
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C. Behandeling 
Fenna werd op 14/05/2009 geopereerd waarbij een TTA werd uitgevoerd. Via een mediale incisie 

(arthrotomie) werd het kniegewricht benaderd waarbij eerst de kruisbanden en de menisci werden 

beoordeeld. Hierbij werd een partiële ruptuur van de voorste gekruiste band opgemerkt en was de 

mediale meniscus intact. Een meniscal release werd uitgevoerd. Vervolgens werden de plaat (7) en 

de kooi (12/28) uitgemeten en werden ze met de bijpassende schroeven op het bot gefixeerd. Na de 

behandeling werden het gewricht en de wonde standaard gesloten. Postoperatief werd een controle 

RX opname genomen van de rechterknie (Fig. 15) waarop een goede positie van de implantaten te 

zien was.   

 
Fig.15: Radiografie na TTA van de rechter knie. Rode pijl: de kooi; blauwe pijl: de plaat. 

 

Als advies werd meegegeven dat Fenna de eerste weken alleen aan de leiband uitgelaten mocht 

worden aan een rustig tempo. De lengte van de wandelingen moest beperkt gehouden worden. De 

hond moest rustig gehouden worden en springen moest vermeden worden. Fenna kreeg antibiotica 

en pijnstillers. Na 6 weken moest de hond op controle komen (klinisch) en na 3 maanden nog eens 

waarbij een radiografie zou genomen  worden. 

D. Controle 
Na 6 weken (25/6/2009) is Fenna de eerste maal op controle geweest. Na de operatie is ze direct 

beginnen steunen en de eigenaars gingen een aantal keren per dag een kleine wandeling met haar 

maken. Alleen bij het stilstaan ontlastte ze haar  rechterachterpoot. Op inspectie was de hond nog licht 

tot matig mank en had ze een goede steunname. De poot was nog licht atrofisch. Bij palpatie was het 

gewricht nog licht opgezet.. Fenna vertoonde geen pijn bij flexie en extensie. Wel was een 

verminderde plooibaarheid aanwezig. De evolutie was gunstig en de eigenaars kregen de raad om de 

beweging geleidelijk aan op te drijven en om na 6 weken terug op controle te komen. 
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Zes weken later (7/8/2009) was Fenna nog licht mank op haar rechterachterpoot en was het 

kniegewricht licht opgezet en de poot licht atrofisch. Ditmaal was de plooibaarheid normaal en was er 

eveneens geen pijn bij flexie of extensie. Een controleradiografie werd genomen (Fig. 16) waarop te 

zien was dat de wigvormige radioluscente zone tussen de tuberositas tibiae en de rest van de tibia 

gedeeltelijk opgevuld was met nieuw beenvorming. Wel was nog een lichte gewrichtsopzetting te zien. 

 
Fig. 16: Controle radiografie 3 maanden na TTA. Blauwe pijl: lichte gewrichtsopzetting; rode pijl: nieuwbeenvorming thv. de 

osteotomiewig. 
 

Het herstel was gunstig en de hond moest niet meer op controle komen tenzij er nieuwe problemen 

waren.  

Een week later (14/8/2009) werd Fenna aangeboden met de klacht dat ze plots weer beginnen 

manken was zonder een duidelijke oorzaak. Op orthopedisch onderzoek was de hond matig mank, 

was er lichte atrofie van de rechter achterpoot, was het gewricht licht opgezet en had ze lichte pijn bij 

flexie van de knie. De dierenartsen vermoedden dat  ze mankte t.g.v. overbelasting en ze werd 

gedurende 2 weken op NSAID’s gezet ( carprofen, Rimadyl smakelijke tabletten®). De hond moest 

rustig gehouden worden en bruuske bewegingen werden niet toegelaten. De prognose was goed. 

Op 4  september zijn de eigenaars teruggekomen met het verhaal dat Fenna nog altijd mank was, 

voornamelijk ’s avonds en na rust. Ze gingen niet meer met haar wandelen, wel mocht de hond 

overdag vrij rondlopen in de tuin. Op klinisch onderzoek was alles normaal. Bij orthopedisch 

onderzoek was alleen nog licht manken op te merken en lichte atrofie van de rechterachterpoot.. 

Geen duidelijke orthopedische diagnose werd gevonden en er werd geadviseerd om na 3 weken terug 

op controle te komen waarbij eventueel een radiografie en een arthroscopie uitgevoerd zou worden. 

Drie weken later (2/10/2009) mankte ze nog steeds en liep ze soms op drie poten. Het manken was 

nog altijd erger ’s avonds. Een buigproef werd uitgevoerd waarbij het kniegewricht gedurende 1 

minuut onder stress (plooien) gebracht werd. Na deze minuut was het manken sterker dan ervoor en 

de buigproef was dus positief. 
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Fig. 17: Radiografie naar aanleiding van blijvend manken. Rode pijl: nieuwbeenvorming thv. de patella; blauwe pijl:  

nieuwbeenvorming thv. de osteotomyplaats. 
 
 
 De radiografie (Fig. 17) werd herhaald  en er werden geen veranderingen t.o.v. de postoperatieve 

radiografie teruggevonden behalve verhoogde nieuwbeenvorming , voornamelijk ter hoogte van de 

apex  van de patella. Ook was een verhoogde opaciteit te zien t.h.v. de oseotomieplaats. Er werd 

besloten om een arthroscopie uit te voeren. Via een kleine steekincisie werd de camera in het 

gewricht gebracht en werd het gewricht grondig geïnspecteerd. Hierbij werd gezien dat dat de mediale 

meniscus rechts gescheurd was ( Fig. 18) en dat het gewricht ontstoken was (Fig. 21). Via een tweede 

incisie werd de werkcanulle ingebracht en werd het gescheurde deel van de mediale meniscus 

verwijderd (Fig. 19 en 20).  De twee gaatjes werden gesloten met een agraffe. De hond moest 

postoperatief rustig gehouden worden en bruuske bewegingen moesten vermeden worden. Na 6 

weken moest Fenna voor controle terugkomen. De prognose was goed. 
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Fig. 18:  Arthroscopiebeeld van de 
gescheurde meniscus. 1. mediale 
femurcondyl; 2. gescheurde 
meniscus; 3. tibiaal plateau 

Fig. 19: Verwijderen van de 
gescheurde meniscus. 
1. mediale femurcondyl; 
2. gescheurde meniscus; 
3. tibiaal plateau 
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Na 6 weken kwam Fenna terug op controle. Ze heeft nog anderhalve week Rimadyl® genomen, maar 

ze heeft geen pijn meer gehad. De hond liep nog enkele weken op 3 poten.  Af en toe is ze nog stijf na 

lange wandelingen en nadat ze lang neergelegen heeft. Op inspectie is ze nog licht mank rechts 

achter. De achterpoot is licht atrofisch en het kniegewricht is licht opgezet. Op orthopedisch onderzoek 

is de plooibaarheid licht beperkt. Het herstel verloopt gunstig en de eigenaars mogen geleidelijk meer 

beweging toelaten. Ze hoeven niet meer op controle te komen tenzij er nieuwe problemen opduiken.  

 

III. Discussie 
Deze casus is een typisch voorbeeld van een ruptuur van de voorste gekruiste band qua klinische 

symptomen, diagnose en behandeling zoals het in de literatuur beschreven wordt. Het gaat over een 

jonge (2,5 jaar oud) hond van een groot ras (Bullmastiff) die acuut begint te manken op de 

rechterachterpoot zonder aanwijsbare oorzaak (Harasen, 2008a). Op klinisch onderzoek is duidelijk 

instabiliteit van het kniegewricht aan te tonen met behulp van de schuifladetest en  de tibiale 

compressietest (Jerram en Walker, 2003). Ook op de radiografische opnamen zijn zowel directe als 

indirecte tekenen te zien (de Rooster, 2001; Van Ryssen, 2008). Omdat het een grote hond is en 

omdat voorafgaande behandeling met medicatie geen beterschap heeft gegeven, wordt besloten om 

een TTA uit te voeren. Tijdens de chirurgische ingreep zijn de menisci intact en wordt preventief een 

meniscal release van de mediale meniscus uitgevoerd. Het herstel verloopt gunstig totdat de hond na 

3 maanden weer wordt aangeboden met de klacht dat het manken acuut erger is geworden zonder 

duidelijke oorzaak. Geen oorzaak wordt gevonden na het orthopedisch onderzoek en het herhalen 

van de radiografische opnames. De radiografische opnamen worden herhaald, maar er zijn geen 

afwijkingen gevonden. Een scheur van de meniscus wordt vermoed en de enige methode om de 

diagnose te stellen is het uitvoeren van een exploratieve arthroscopie (Schulz, 2007). Dat wordt bij 

deze hond gedaan en een gescheurde mediale meniscus is te zien.  Een scheur van de mediale 

meniscus als complicatie na chirurgische behandeling, wordt in 4 tot 22% van de gevallen gezien 

(Hulse, 2006; Glyde, 2008; Pacchiana, 2003; Case et al., 2008). Het grootste aantal van deze 

1 

3 
2 

Fig. 20: Verwijderen mediale 
meniscus.1.mediale femurcondyl; 2. 
gescheurde 
Meniscus; 3. tibiaal plateau 

Fig. 21: Synovitis. 
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meniscusscheuren zijn  al aanwezig tijdens de ingreep, maar de chirurg heeft niet of onvoldoende 

gecontroleerd of er meniscusletsels aanwezig zijn. Dit is niet het geval bij deze casus. De meniscus is 

intact en er wordt zelfs preventief een meniscal release uitgevoerd. Tot op heden is het voorkomen 

van een meniscusscheur na meniscal release nog niet beschreven in de literatuur. Zoals in de 

literatuur beschreven is (Arnoczky, 1995), wordt bij Fenna ook een partiële meniscectomie uitgevoerd 

met uitstekend resultaat. Het herstel verloopt gunstig en tot op heden is Fenna niet meer 

teruggekomen met klachten. 
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SAMENVATTING 

In deze casus wordt Jack, een vier jaar oude mannelijk gecastreerde fret (Mustela putorius furo) 

besproken. Zijn voornaamste klachten zijn alopecie, pruritis en hoesten. Aan de hand van het 

signalement, de anamnese en het klinisch onderzoek hebben we een sterk vermoeden van 

hyperadrenocorticisme. Een hormoonbepaling in het plasma en een echografie moeten de diagnose 

bevestigen. Op echografie vallen de afmetingen van beide bijnieren binnen de referentiewaarden, 

waardoor hyperadrenocorticisme niet bevestigd of uitgesloten kan worden. In het plasma is oestradiol 

gestegen, waaruit we kunnen besluiten dat Jack wellicht aan hyperadrenocorticisme leidt. Om een 

bijkomend longprobleem uit te sluiten worden radiografiëen genomen waarop geen longletsels te zien 

zijn. Daar geen van beide bijnieren significant vergroot zijn, wordt een medicinale therapie 

aangeraden. Een Suprelorin® implant wordt geplaatst. Omdat de symptomen niet verbeteren, komt 

Jack terug op consultatie. Hij is volledig kaal, erg mager en de axillaire, popliteus en inguinale 

lymfeknopen zijn sterk opgezet, wat sterk suggestief is voor lymfoma. Daar de eigenares geen verdere 

onderzoeken wenst uit te voeren, wordt een palliatieve behandeling met cortisone gestart. Twee 

weken na de laatste consultatie sterft Jack. 
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1. INLEIDING 

Hyperadrenocorticisme is één van de meest voorkomende ziekten bij de fret (Schoemaker, 2009b). De 

aandoening mag niet verward worden met de ziekte van Cushing bij de hond en de kat waarbij de 

plasmacortisolwaarden gestegen zijn. Bij de fret daarentegen is de concentratie van één of meerdere 

geslachtshormonen (oestradiol, androstenedion en 17-hydroxyprogesteron) gestegen (Mayer, 2006a). Typisch 

worden gecastreerde of gesteriliseerde fretten aangeboden rond de gemiddelde leeftijd van 3-4 jaar met 

symmetrische alopecie die meestal begint aan de staart en de staartbasis, vulvazwelling, pruritis en het 

terugkeren van het seksueel gedrag. Sommige mannetjes hebben ook last van dysurie of strangurie ten gevolge 

van paraurethrale en/of –prostaatcysten (Kuijten et al., 2007). De exacte oorzaak is niet gekend, maar een 

verband werd aangetoond tussen de leeftijd waarop gecastreerd wordt en de leeftijd van diagnosestelling. Ook 

het binnenshuis houden van de dieren (daling van het melatonine) en een genetische predispositie zouden een 

rol spelen (Schoemaker et al., 2000). Aan de hand van het signalement, de anamnese en het klinisch onderzoek 

kan een waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld worden van hyperadrenocorticisme. Bevestiging gebeurt met 

echografie en door bepaling van de geslachtshormonen in het plasma. Bij intacte vrouwelijke dieren en fretten 

met het ovarieel rest syndroom zijn de geslachtshormonen ook gestegen, waardoor een foute diagnose kan 

gesteld worden met hormoonbepaling alleen (Quesenberry en Rosenthal, 2003). Afhankelijk van de algemene 

conditie van de fret en de wensen van de eigenaar, kan gekozen worden voor een chirurgische of medicinale 

behandeling. Chirurgie is curatief wanneer de volledige bijnier(en) wordt/worden weggenomen. Bij een unilaterale 

of subtotale adrenalectomie, bestaat de kans dat de ziekte terugkomt. Voor de medicinale behandeling is er 

keuze uit verschillende groepen van geneesmiddelen: GnRH agonisten, androgeen receptorblokkers, aromatase 

inhibitoren en melatonine. De medicinale behandeling zorgt dat de symptomen verdwijnen, maar de tumorgroei 

wordt niet geremd. In sommige gevallen verdwijnen de symptomen niet met geneesmiddelen, wat erop wijst dat 

de bijnieren autonoom geslachtshormonen uitscheiden (Schoemaker, 2009b). De prognose na een chirurgische 

behandeling is goed, maar onvoorspelbaar na een medicinale behandeling. Voor dieren met enkel alopecie als 

klacht is de prognose veel gunstiger dan voor dieren waarbij tegelijkertijd de prostaat of het beenmerg aangetast 

is of waar de vena cava caudalis in het proces betrokken is (Quesenberry en Rosenthal, 2003). 

Lymfoma is de derde meest voorkomende neoplasie bij de fret (Schoemaker, 2009b). Op basis van de leeftijd van 

de fretten, worden de tumoren ingedeeld in de juveniele vorm en de volwassen vorm (Raskin, 2009). De juveniele 

vorm of lymfoblastisch lymfoom komt voor bij dieren jonger dan 2 jaar en is veel agressiever dan de volwassen 

vorm. In de meeste gevallen zijn de thymus, de milt en de lever aangetast, wat resulteert in een uitgesproken 

organomegalie (Schoemaker, 2009b). De volwassen of lymfocytaire vorm geeft meestal aanleiding tot perifere 

lymfadenopathie. In een latere fase spreidt deze vorm uit naar de viscera met orgaanfalen tot gevolg (Hoppes, 

2010). Een derde weinig voorkomende vorm is de immunoblastische polymorfe variant die wordt gekarakteriseerd 

door een combinatie van perifere lymfadenopathie en viscerale tumoren (Quesenberry en Rosenthal, 2004). De 

diagnose kan gesteld worden aan de hand van een bloedonderzoek (met een bloedceltelling en biochemie), 

radiografiëen, een echografie en excisiebiopten of dunne naald aspiraten waarop respectievelijk histologie en 

cytologie uitgevoerd worden (Hoppes, 2010). Voor de behandeling is er keuze uit verschillende 

chemotherapieprotocols. Alleen een tijdelijke remissie kan bekomen worden. Eventueel kan radiatietherapie 

toegepast worden. Wanneer de eigenaar de chemotherapie behandeling niet ziet zitten, dan kunnen 

glucocorticoïden als alternatief gebruikt worden, maar de duur ven remissie is veel korter (Schoemaker, 2009b).  

In de hiernavolgende casuïstiek wordt een fret besproken die gelijktijdig lijdt aan hyperadrenocorticisme en 

lymfoma.  
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2. CASUÏSTIEK 

2.1. SIGNALEMENT EN ANAMNESE 

Jack, een vier jaar oude mannelijk gecastreerde fret (Mustela putorius furo), komt op consultatie op de 

Dienst Pluimvee en Bijzondere Gezelschapsdieren van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke. 

Sedert enige tijd is Jack kaal op de staart en heeft hij jeuk. Een tweetal weken geleden hoestte hij, 

gepaard gaande met koorts. De eigenares is toen naar de eigen dierenarts gegaan die antibiotica 

heeft voorgeschreven (soort is onbekend). De symptomen zijn verbeterd, maar hij hoest nog af en toe. 

De laatste vaccinatie tegen hondenziekte was twee jaar geleden. 

2.2. LICHAMELIJK ONDERZOEK 

De fret is kaal ter hoogte van de staart en op het lichaam zijn krabletsels zichtbaar. Op de onderlip/kin 

wordt een klein geïrriteerd eczemateus vlekje opgemerkt. De long- en hartauscultatie is normaal en bij 

buikpalpatie is een sterk vergrote milt voelbaar. 

2.3. PROBLEEMLIJST LICHAMELIJK ONDERZOEK 

De voornaamste problemen die opgemerkt worden tijdens het afnemen van de anamnese en het 

uitvoeren van het lichamelijk onderzoek zijn: alopecie ter hoogte van de staart, pruritis, hoesten, koorts 

en de vergrote milt bij buikpalpatie. 

2.4. DIFFERENTIAALDIAGNOSE PROBLEEMLIJST LICHAMELIJK ONDERZOEK 

2.4.1. Alopecie 

De oorzaken van alopecie kunnen in verschillende groepen ingedeeld worden, namelijk: endocriene 

oorzaken (bijnieraandoeningen en seizoensgebonden flankalopecie bij intacte fretten), infectieuze 

oorzaken (bacteriële pyodermie en dermatofytosen), parasitaire oorzaken (oormijt, sarcoptes mijten en 

vlooien), neoplastische oorzaken (cutaan lymfoom en een mastceltumor), immunologische oorzaken 

(voedselallergie, atopie en andere allergische aandoeningen) en tenslotte nutritionele oorzaken (vet- 

of eiwitdeficiënties bij fretten die een vegetarisch dieet krijgen) (Oglesbee, 2006). Een aantal van de 

hierboven opgesomde oorzaken kunnen reeds uitgesloten worden met behulp van de gegevens uit de 

anamnese en het signalement van de patiënt. Jack is een gecastreerde fret waardoor de 

seizoensgebonden flankalopecie uitgesloten kan worden. Immunologische oorzaken zijn heel 

onwaarschijnlijk daar ze maar één uitzonderlijke keer gerapporteerd werden, zonder verder 

onderzoek. De fret krijgt geen vegetarisch dieet waardoor nutritionele oorzaken ook uitgesloten 

kunnen worden. Om een beter idee te krijgen over de resterende oorzaken, is het belangrijk te weten 

welk differentiatiepatroon de alopecie vertoont en welke de graad van alopecie is. Op basis van het 

differentiatiepatroon kan alopecie in twee grote groepen onderverdeeld worden: symmetrische 

alopecie en (multi)focale alopecie. Tot de aandoeningen die symmetrische alopecie veroorzaken, 

behoren bijnieraandoeningen (Fig.1), seizoensgebonden flankalopecie bij intacte fretten en 

hyperoestrogenisme bij vrouwelijke fretten. Aangezien Jack een mannelijk gecastreerde fret is, zijn de 

seizoensgebonden flankalopecie en hyperoestrogenisme uitgesloten. Een bijnieraandoening is bij 
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Jack zeer waarschijnlijk daar 95% van de gecastreerde/gesteriliseerde fretten met symmetrische 

alopecie een probleem aan de bijnier(en) hebben. Het haarverlies begint typisch ter hoogte van de 

staart en progresseert naar craniaal. Om deze aandoening te bevestigen is een bloedonderzoek nodig 

(waarbij geslachtshormonen oestradiol, androstenedion en 17-hydroxyprogesteron bepaald worden) 

en een echografie van de bijnieren. 

 

 

 

 

 

 

Oormijten, vlooien, sarcoptesmijten, bacteriële folliculitis, dermatofytosen en een neoplasie kunnen 

aan de basis liggen van (multi)focale alopecie. Oormijten (kopschudden en krabben aan de oren met 

alopecie net caudaal van de oren), bacteriële folliculitis (geen colarettes), dermatofytosen (geen 

schilfers, erythema, ringvormige letsels of papels zijn aanwezig) en Sarcoptes scabiei (komt zelden 

voor en tast de kop, de oorschelpen, de buik en de poten aan) kunnen omwille van de symptomen 

en/of hun distributiepatroon uitgesloten worden (Oglesbee, 2006; Vogelnest, 2007). Vlooien 

veroorzaken een onregelmatig alopeciepatroon ter hoogte van de staartbasis en de hals- en rugregio. 

Een proefbehandeling met bvb. Imidacloprid kan uitsluitsel geven (Meredith, 2009). Bij een cutaan 

(epitheliotroop) lymfoma verwacht je eerder een diffuse alopecie op de romp en schilfers, terwijl je bij 

een mastceltumor ook jeuk hebt, maar ook hier zouden schilfers aanwezig moeten zijn gepaard 

gaande met zwarte korsten. Neoplastische oorzaken kunnen vrijwel zeker uitgesloten worden. Indien 

nodig kan hiervoor een huidbiopt genomen worden (Oglesbee, 2006).  

2.4.2. Pruritis 

De belangrijkste differentiaaldiagnose is een parasitaire pruritis veroorzaakt door vlooien, 

sarcoptesmijt, oormijt of dermatofytose (Vogelnest, 2007; Moorman, 2009). Minder voorkomende 

oorzaken zijn allergieën (vlooienovergevoeligheid en voedselallergie) en hormonale aandoeningen 

(hyperadrenocorticisme) (Vogelnest, 2007). Parasitaire oorzaken en allergieën zijn weinig 

waarschijnlijk (zie 2.4.1.). Matige tot intense jeuk ter hoogte van de rug wordt gezien bij 30% van de 

fretten met hyperadrenocorticisme (Vogelnest, 2007). 

Fig.1: Bilateraal symmetrische alopecie bij een fret met 

hyperadrenocorticisme. (Internetreferentie: 

http://ocw.tufts.edu/Content/60/lecturenotes/807949) 



 

  

2.4.3. Hoesten 

Hoesten kan wijzen op een aandoening van de hogere en/of lagere luchtwegen en op congestief 

hartfalen. Dit laatste kan uitgesloten worden daar geen abnormaliteiten bij hart- en longauscultatie 

gehoord werden. Pathologieën van de lagere luchtwegen (infectie, inflammatie, vreemd voorwerp, 

longoedeem, tumor) zijn minder waarschijnlijk daar op longauscultatie geen demping of reutels 

opgemerkt werden. Afwijkingen ter hoogte van de bovenste luchtwegen worden veroorzaakt door een 

vreemd voorwerp, een neoplasie, hypersensitiviteit, een virale infectie, een bacteriële infectie of een 

schimmelinfectie. Bij een neoplasie, vreemd voorwerp en een schimmelinfectie verwacht je niet dat 

het hoesten verbetert na een antibioticumbehandeling. Hypersensitiviteit wordt bij fretten regelmatig 

gezien omdat ze heel wat van hun tijd spenderen aan snuffelen en graven waarbij ze partikels kunnen 

inademen die de bovenste luchtwegen irriteren en een inflammatie veroorzaken. Naast hoesten 

hebben de dieren ook neus- en oogvloei en niezen ze. De symptomen verdwijnen binnen een aantal 

dagen na het aanpassen van de omgeving. Een secundaire bacteriële infectie (zelden primair) kan bij 

Jack een rol gespeeld hebben omdat het hoesten verbeterde na een antibioticumbehandeling. De 

meest waarschijnlijke oorzaak is een virale component. Influenza is de belangrijkste oorzaak van 

ziekte ter hoogte van de bovenste luchtwegen. De fretten zijn lethargisch, hebben koorts, hoesten en 

niezen, hebben neus- en oogvoei en conjunctivitis. Koorts is een typisch kenmerk en verdwijnt na 48 

tot 72 uren. Een ongecompliceerde infectie met influenza duurt 4 tot 5 dagen, maar secundaire 

bacteriële infecties kunnen de duur van de ziekte verlengen (Oglesbee, 2006; Orcutt en Malakoff, 

2009). 

 

    

 

Canien distemper virus (CDV) (Fig.2 en Fig.3) is ook een

laatst gevaccineerd werd, terwijl het interval tussen twee

en hij ook de typische erythemateuze, korstige letsels 

verwachten dat de symptomen verergeren en dat zowel 

als centraal zenuwstelsel symptomen (spiertremoren,

 

Fig.3: Hyperkeratose van de 

zoolkussens bij een fret met CDV 

(website: http://www.all-about-

ferrets.com/canine-distemper-in-

ferrets.html). 
 

 

 

 

 

Fig.2: Neus- en oogvloei met korsten 

rond de ogen en de neus bij een fret met 

CDV (website: http://www.all-about-

ferrets.com/canine-distemper-in-

ferrets.html). 
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 mogelijkheid daar de fret 2 jaar geleden het 

 vaccinaties best beperkt wordt tot één jaar, 

ter hoogte van de kin vertoont. Je zou wel 

gastrointestinale (braken, diarree en melena) 

 speekselen, aanvallen en coma) zouden 



 

 

optreden (Meredith, 2009). Het dier sterft na 12-16 dagen bij infectie met een stam die zich aangepast 

heeft aan de fret. Bij een hondenstam leeft het dier nog 21-35 dagen (Fox et al., 1998).  

2.4.4. Pyrexie 

Infectie, inflammatie, een neoplasie en een immunologische aandoening kunnen koorts veroorzaken. 

Aangezien de lichaamstemperatuur normaliseerde na een antibioticumbehandeling, is een infectieuze 

oorzaak het meest waarschijnlijk (Thompson, 2007). 

2.4.5. Splenomegalie 

Splenomegalie wordt frequent opgemerkt tijdens het klinisch onderzoek of bij radiografie (Fig.4), maar 

heeft zelden klinisch belang (Schoemaker, 2009a). De meest voorkomende diagnose is 

extramedullaire hematopoiese. Andere mogelijke oorzaken zijn neoplasieën (voornamelijk lymfoom), 

bijnieraandoeningen, anemie/pancytopenie, bacteriële sepsis en recente anesthesie (Fox, 1998a; 

Capello, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om uitsluitsel te geven over d

waarbij een dunne naald asp
Fig.4: Radiografisch beeld van een vergrote 

milt (zwarte pijlen). De nier is zichtbaar op de 

milt (K) (Internetreferentie: 

http://www.lbah.com/ferrets/adrenal_disease 

.htm) 
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e oorzaak van de miltvergroting, kan een echografie uitgevoerd worden 

iraat genomen wordt van de milt. Een andere mogelijkheid is een 

http://www.lbah.com/ferrets/adrenal_disease


 

  

exploratieve celiotomie waarbij het aspect van de milt macroscopisch beoordeeld kan worden en 

tegelijk kan de chirurg ook een punchbiopt nemen (Fox, 1998). 

 

 

 

 

 

Macroscopisch (Fig.5) is een milt met extramedulla

bruinrode kleur. Op een uitstrijkje na een dunne 

populatie van mature en immature hematopoietisch

lymfoma heeft op echografie een onregelmatig aspec

groot zijn (Girling, 2009; Schoemaker, 2009a). Na bio

een cytologisch beeld van een homogene populatie a

alleen aangeraden bij een neoplasie of wanneer de v

2009a). 

2.5. DIAGNOSTISCH PLAN 

Aan de hand van het signalement (4 jaar oude g

symmetrische alopecie en pruritis), hebben w

hyperadrenocorticisme lijdt. Om deze voorlopige dia

uitgevoerd om de geslachtshormonen te bepalen 

bloedonderzoek is oestradiol gestegen: 1580 pmo

nmol/l) en testosteron (<0,17 nmol/l) normaal. Een ve

diagnostisch voor hyperadrenocorticisme (Schoemak

Op echografie is de milt vergroot (Fig.6) en heeft

begeleiding wordt een dunne naald aspiraat van de

beeld geeft van extramedullaire hematopoiese. Extra

bij fretten met splenomegalie, maar heeft klinisch ge

lever, de galblaas, de maag en de rest van het g

mesenteriale lymfeknopen (Fig.8) zijn vergroot en

heterogeen parenchym wat wijst op lymfadenopathie.

 

Fig.5: Een macroscopisch vergr

tijdens chirurgie van de bijnieren

http://www.lbah.com/ferrets/adre
ote milt opgemerkt 

 (Internetreferentie: 

nal_disease.htm) 
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ire hematopoiese glad, en heeft een donkere 

naald aspiratiebiopt ziet men een gemengde 

e cellen (Fox, 1998). Een milt aangetast door 

t met hypo-echogene zones die meestal < 5mm 

psie/dunne naald aspiraat krijgt men bij lymfoom 

typische cellen (Fox, 1998). Een splenectomie is 

ergrote milt voor discomfort zorgt (Schoemaker, 

ecastreerde fret) en de symptomen (bilaterale 

e een sterk vermoeden dat Jack aan 

gnose te bevestigen wordt een bloedonderzoek 

en een echografie van het abdomen. Op het 

l/l (normaal 30-108) en zijn progesteron (0,48 

rhoging van één of meer van deze hormonen is 

er, 2009b).  

 een gemarmerd aspect. Onder echografische 

 milt genomen waarbij de cytologie een typisch 

madullaire hematopoiese wordt frequent gezien 

en belang (Schoemaker, 2009a). De nieren, de 

astrointestinaal stelsel zien er normaal uit. De 

 afgerond. Ze hebben een hypoechogeen en 
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De beide bijnieren hebben een normale vorm, maar de linker bijnier (Fig.7) bevindt zich op de 

bovengrens van de normale afmetingen (3,3mm). De normale grootte van de bijnieren is afhankelijk 

van het geslacht (de breedte is groter bij de mannelijke fret) en het gewicht (grotere afmeting bij 

zwaardere individuen) (O’Brien et al., 1996; Neuwirth et al., 1997). De rechterbijnier (lengte: 7,5-

12,7mm; breedte: 2,9-,1mm; diepte 2,2-4,1mm) is groter dan de linkerbijnier (lengte: 5-10,5mm; 

breedte: 3-4,8mm; diepte: 2-3,8mm) (Neuwirth et al., 1997). Op echografie zijn abnormale bijnieren 

verdikt (> 3,9mm), ronder, heterogeen qua structuur en vertonen een verhoogde echogeniciteit. Soms 

is er mineralisatie aanwezig (Kuijten et al., 2007). Volgens Hernandez-Divers (2005) is de 

lengteafmeting van normale bijnieren tussen 3 en 5mm. Wanneer de lengte groter is dan 5mm, dan 

wijst dat op de aanwezigheid van proliferatieve lesies en afmetingen groter dan 1cm zijn suggestief 

voor carcinoma’s. De graad van ergheid van de klinische symptomen is niet gecorreleerd met de 

grootte van de bijnieren. Het komt regelmatig voor dat bij een dier met uitgesproken klinische 

symptomen geen vergrote en abnormale bijnieren vast te stellen zijn (Mayer, 2006a). Bij Jack zijn op 

de echografie ook geen afwijkingen in structuur of grootte op te merken van de bijnieren, maar het 

bloedonderzoek bevestigt dat Jack aan hyperadrenocorticisme lijdt. Wanneer geen van beide bijnieren 

afwijkingen vertonen, is het moeilijk te bepalen welke bijnier chirurgisch moet verwijderd worden. 

Daarom is het aan te raden om in zo’n gevallen te starten met een medicinale behandeling en na drie 

maanden de echografie te herhalen. Als één van de bijnieren groter is dan ervoor (maar zelfs nog 

binnen de normale afmetingen), dan is chirurgische verwijdering van deze bijnier aangeraden (Mayer, 

2006a). 

Fig.6: Vergrote milt op echografie 



 

              
Fig.8: De mesenteriale lymfeknoop is vergroot en 
 Fig.7: Echografie van de linker bijnier van Jack. 
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Verder worden nog twee radiografische opnamen genomen (een ventrodorsale en een rechts 

laterolaterale (Fig.9) opname) waarop de vertebral heart score (VHS) iets vergroot is, namelijk 5,5 

terwijl de referentie 5,2 is. De VHS wordt berekend door de hartlengte (vanaf de carina van de trachea 

tot het meest distale punt van de apex) en de hartbreedte (te meten loodrecht op de lengteas) te 

meten. Deze waarden worden elk afzonderlijk afgemeten op de wervelkolom vanaf de craniale rand 

van T4, waarbij het aantal wervels geteld worden tot op 0,1 wervel nauwkeurig. De beide waarden 

worden opgeteld en de uitkomst is dan uw VHS. Bij fretten is deze ratio variabel afhankelijk van het 

geslacht (Girling, 2009). Gas en inhoud zijn aanwezig ter hoogte van het gastrointestinaal stelsel. 

Radiografisch zijn, buiten het feit dat Jack dik is, verder geen duidelijke afwijkingen te zien. 

Hondenziekte moet ook in gedachten gehouden worden door de letsels op de kin en het hoesten. De 

eigenares moet na 10 dagen terugbellen om de evolutie van het hoesten en de kinletsels te melden. 

Omdat de letsels en het hoesten stabiel blijven, worden geen behandelingen ingesteld. Wel wordt 

aangeraden de fret te vaccineren tegen hondenziekte daar de vorige vaccinatie dateerde van twee 

jaren geleden.  

 

 

 

 

 
rond. Het parenchym is hypoechogeen en heterogeen 

Fig.9: Rechts laterolaterale opname van de thorax en het abdomen van 

Jack. 
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2.6. BEHANDELING 

Omdat op echografie geen afwijkingen aan de bijnieren te zien zijn ondanks de klinische symptomen 

en de gestegen bloedwaarden van oestradiol, wordt besloten om Jack medicinaal te behandelen. 

Tijdens een flash anesthesie met isofluraan wordt subcutaan een suprelorin® implantaat (desloreline) 

(Fig.10) aangebracht tussen de schouderbladen. Desloreline is een GnRH (gonadotroop releasing 

hormone) agonist. In hoge dosissen zorgt desloreline voor een downregulatie van de GnRH 

receptoren in de hypofyse waardoor de productie en afgifte van de gonadotropines LH en FSH 

geïnhibeerd worden. Dit wordt veroorzaakt door de negatieve feedback ten gevolge van de 

persisterende stimulatie van de hypofyse en heet ‘desensibilisatie van de hypofyse’ (Wagner  et al., 

2005; Mayer, 2006a; Chapelin et al., 2009). Een suprelorin® implantaat heeft verschillende voordelen: 

het geeft een goede remissie van de klinische symptomen, de kostprijs is niet overdreven, het is geen 

invasieve ingreep en de eigenaar ondervindt geen nadelen. Een beperking van deze behandeling is 

het feit dat de tumorale groei niet tegengegaan wordt (Chapelin et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

Naast een suprelorin® implantaat, wordt Jack ook gevaccineerd tegen hondenziekte met het Novibac 

Puppy DP vaccin. Hondenziekte wordt veroorzaakt door een paramyxovirus waarbij de mortaliteit bijna 

100% is bij de fret. Preventief kan gevaccineerd worden op 6 en 12 weken ouderdom en vervolgens 

wordt het dier jaarlijks gevaccineerd. Er zijn in België geen frettenvaccins op de markt, waardoor men 

genoodzaakt is vaccins voor honden te gebruiken (Hermans, 2009). 

 

Fig.10: Suprelorin implantaat (internetreferentie: 

http://www.virbac.com) 
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2.7. CONTROLE 

Omdat de kaalheid en de jeuk niet verdwijnen, komt Jack na 6 maanden terug naar de Dienst 

Pluimvee en Bijzondere Gezelschapsdieren van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke. Het 

falen van de medicinale behandeling met desloreline is mogelijk te wijten aan het feit dat de bijnieren 

na verloop van tijd onafhankelijk van de stimulatie door gonadotrope hormonen gaan werken en dus 

autonoom hormonen gaan secreteren (Moorman, 2009). Het plan is om de echografie te herhalen en 

indien één van de bijnieren in grootte zou toegenomen zijn ten opzichte van de vorige echografie, dan 

zou een adrenalectomie aangeraden worden.  

 

 

 

 

 

Op klinisch onderzoek is Jack (Fig.11) erg mager, kaal, gedehydrateerd, zwak op de achterhand en 

heeft erge pruritis. De overblijvende pels is dof. De axillaire (Fig.12), inguinale en popliteus (Fig.13) 

lymfeknopen zijn duidelijk opgezet. Dit laatste is sterk indicatief voor een lymfoom. Idealiter zouden 

dunne naald aspiraten van de opgezette lymfeknopen genomen moeten worden voor cytologie om 

een lymfoom te bevestigen, maar gezien de beperkte financiële middelen van de eigenares wordt 

besloten om de echografie niet meer uit te voeren en Jack palliatief te behandelen met prednisolone 

aan een immunosuppressieve dosis van 2mg/kg per os (1/4 van een 5mg tablet per dag). Indien de 

toestand te slecht wordt, zal het dier dan geëuthanaseerd worden. 

Jack wordt naar huis gestuurd, maar zijn toestand verslechtert zienderogen. Hij is graatmager 

geworden, kan niet goed meer op zijn pootjes staan en is incontinent. Achttien dagen na de laatste 

consultatie is Jack overleden. 

Fig.11: Foto van Jack bij de tweede consultatie. 



 

  

                          

             

3. LITERATUURSTUDIE 

3.1. HYPERADRENOCORTICISME 

Na insulinoma is hyperadrenocorticisme de meest voorkomende endocriene aandoening bij de fret 

(Fox en Marini, 1998). De presentatie en de pathofysiologie van hyperadrenocorticisme verschilt sterk 

van de ziekte van Cushing die gezien wordt bij de hond en de kat. In plaats van een stijging van de 

plasma cortisol waarden door een verhoogde productie in de zona fasciculata (Fig.14) van de 

bijniercortex, zien we bij de fret een verhoogde plasmaconcentratie van geslachtssteroiden ten 

gevolge van een verhoogde productie in de zona reticularis (Fig.14). Voornamelijk oestradiol, 

testosteron, 17-hydroxyprogesteron en androstenedion zijn gestegen (Mayer, 2006a; Schoemaker, 

2009b; Mayer en Kaufman, 2009).  

 

 

 

Fig.12: Opgezette axiale lymfeknopen bij Jack. 

Fig.14: Medische illustratie van de anatomische lokalisatie van

(Mustela putorius furo). De histologische coupe op de rechterz

waaruit een normale bijniercortex is opgebouwd en de bijnierm

(Internetreferentie: www.vet.uga.edu/vpp/clerk/johnson/index.p
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 de bijnieren bij de fret 

ijde toont de drie zones 

edulla. 

hp) 
Fig.13: Opgezette inguinale en 

popliteus lymfeknopen bij Jack. 

http://www.vet.uga.edu/vpp/clerk/johnson/index.php
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Hypercortisolisme bij de hond leidt tot spieratrofie, een doffe dunne vacht met alopecie, een 

herverdeling van het vet met een toename van de buikomvang tot gevolg, polydipsie met polyurie, een 

dunne huid, een verminderd uithoudingsvermogen, hepatomegalie en het uitblijven van de loopsheid 

bij teven (Schoemaker et al., 2002; Bhatti en Daminet, 2004). De meest prominente symptomen bij 

een fret met hyperadrenocorticisme daarentegen zijn symmetrische alopecie, jeuk, vulvazwelling bij 

gesteriliseerde vrouwelijke dieren, strangurie bij gecastreerde mannetjes en het terugkeren van het 

seksueel gedrag bij gecastreerde en gesteriliseerde fretten (Kuijten et al., 2007). De overproductie van 

glucocorticoïden bij de hond en de kat is te wijten aan een bijniertumor of een hypofysetumor. De 

ziekte van Cushing wordt bij de hond en de kat in 80% van de gevallen veroorzaakt door een 

hypofysetumor (Feldman en Nelson, 1994; Myers en Bruyette, 1994; Rijnberk, 1996). Bij de fret speelt 

de hypofyse geen rol en is dit syndroom het gevolg van een bijnierprobleem (Bennett, 2007). Bij 

ongeveer 85% van de fretten is één bijnier vergroot zonder dat de andere bijnier geatrofieerd is, terwijl 

bij de overige 15% de beide bijnieren vergroot zijn (Weiss en Scott, 1997).  

3.1.1. Etiologie 

De exacte oorzaak is niet gekend. In de Verenigde Staten (VS) werd een hoge prevalentie vastgesteld 

van de ziekte bij de fretten. Ovariohysterectomie en orchiëctomie worden in de VS en in Nieuw-

Zeeland uitgevoerd op de leeftijd van 6 weken. Gemiddeld wordt de ziekte vastgesteld op een leeftijd 

van twee jaar waardoor gedacht wordt dat vroege castratie (van zowel vrouwelijke als mannelijke 

dieren) de aanleiding is voor het ontwikkelen van de aandoening (Moorman, 2009; Lightfoot, 2009). 

Uit een studie van Schoemaker et al. (2000) is gebleken dat de prevalentie bij fretten in Nederland  

0,55% is (95% betrouwbaarheidsinterval: 0,2-1,1%). Daar de fretten in België en Nederland op een 

leeftijd tussen 6 maand en 1 jaar gecastreerd worden (en de gemiddelde diagnoseleeftijd 3 jaar is), is 

het onwaarschijnlijk dat castratie op vroege leeftijd de belangrijkste factor is bij de ontwikkeling van 

deze tumoren. Uit dezelfde studie kon een lineair verband aangetoond worden tussen de leeftijd 

waarop gecastreerd wordt en de leeftijd waarop de diagnose van hyperadrenocorticisme gesteld 

wordt.  

 

 

 

Fig.15: Hormoonsecretie bij een intacte fret en bij een gecastreerde fret. ( 

Internetreferentie: http://www.manitobaferrets.ca/health/majorillness.html) 
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Na de castratie/ sterilisatie blijft de hypothalamus GnRH produceren waardoor de hypofyse LH en 

FSH zal secreteren. Door het wegvallen van de  negatieve feedback ten gevolge van het verwijderen 

van de gonaden, zal de bijniercortex persistent gestimuleerd worden, met als resultaat hyperplasie en 

tumorvorming van de bijniercortex (Fig.15) (Fox en Marini, 1998; Schoemaker et al., 2000; 

Quesenberry en Rosenthal, 2003; Moorman, 2009). Deze hypothese werd bevestigd door het vinden 

van LH- receptoren in de bijnieren van fretten met hyperadrenocorticisme (Schoemaker, 2003). Deze 

LH-receptoren zouden zich ontwikkelen uit groepjes ongedifferentieerde gonadale cellen die via 

migratie tijdens de embryogenese in de bijnier terechtkomen (tijdens de embryogenese ontwikkelen 

de bijnieren en de ovariën zich in een nauwe anatomische associatie in de urogenitale kam) (Fox en 

Marini, 1998; Quesenberry en Rosenthal, 2003). 

Andere mogelijke oorzaken van hyperadrenocorticisme zouden te vinden zijn bij de huisvesting van de 

fret. In de VS, waar de fretten gecastreerd/gesteriliseerd en voornamelijk binnenshuis gehouden 

worden, ziet men meer gevallen dan in het Verenigd Koninkrijk, waar de meeste fretten buiten 

gehuisvest zijn en intact blijven (Quesenberry en Rosenthal, 2003; Wagner et al., 2005). Deze 

artificieel verlengde fotoperiode samen met het effect van vroege castratie/sterilisatie, zorgen ervoor 

dat fretten in de VS gepredisponeerd zijn voor aandoeningen van de bijnier. Fretten die onderhevig 

zijn aan artificieel verlengde fotoperiodes (lichtcycli van langer dan 8 uren) zouden een deficiëntie 

ontwikkelen van melatonine, een hormoon dat geproduceerd wordt in de pijnappelklier tijdens de 

nacht. Hoge concentraties aan melatonine onderdrukken de vrijzetting van GnRH uit de 

hypothalamus. Nu er een tekort is aan melatonine, valt die onderdrukking weg, waardoor de 

hypothalamus GnRH vrijzet en zo de hele cascade in gang steekt (Fig.10), welke versterkt wordt door 

het wegvallen van de negatieve feedback op de hypothalamus na castratie/sterilisatie (Simone-

Freilicher, 2008; Lightfoot, 2009). 

Een laatste hypothese is dat een genetische component een rol speelt in het ontstaan van 

bijnierneoplasieën. Er is aangetoond dat fretten met adenoma’s en carcinoma’s de proteïnemerker 

GATA-4 tot expressie brengen en dieren met een bijnierhyperplasie niet.  Bij de mens bestaat een 

genetische aandoening waarbij multiple endocriene neoplasieën gezien worden. Er zijn een aantal 

onderzoeken  bezig om na te gaan of dit ook het geval is bij de fret (Simone-Freilicher, 2008; 

Schoemaker, 2009b, Lightfoot, 2009). 

3.1.2. Symptomen 

De meest opvallende symptomen zijn bilateraal symmetrische alopecie (Fig.17), vulvazwelling (Fig.16) 

bij gesteriliseerde vrouwtjes, het terugkeren van seksueel gedrag bij mannelijke fretten en pruritis 

(Paradis et al., 1989; Mayer, 2006a; Bennett, 2007; Moorman, 2009). Zoals bij Jack, de fret uit onze 

case, begint de alopecie meestal aan de staartbasis en de rug en breidt zich uit naar craniaal, 

alhoewel de alopecie kan beginnen op elk deel van het lichaam (Antinoff en Hahn, 2004; Miwa et al., 

2008; Mayer en Kaufman, 2009; Hoppes, 2010). Na verloop van tijd is de fret volledig kaal. De huid is 

meestal niet aangetast, maar in sommige gevallen kan die droog en dun zijn (Moorman, 2009). Dat 

was niet het geval bij Jack. De alopecie begint in de lente, wat samenvalt met de start van het 

bronstseizoen en verdwijnt dan spontaan in de loop van de zomer of de herfst. Het volgend jaar 
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komen de symptomen terug, maar deze keer zonder remissie van de klinische klachten Quesenberry 

en Rosenthal, 2003 ; (Schoemaker, 2009b).  

 

 

 

 

 

 

Bij de gezwollen vulva en kaalheid moet men differentiaal diagnostisch denken aan 

oestrogeenintoxicatie bij niet gesteriliseerde vrouwtjes aan het einde van het bronstseizoen 

(Moorman, 2009). Andere mogelijke symptomen die we bij de fret uit onze case niet zagen, zijn 

symptomen van een urinaire obstructie (strangurie, dysurie of anurie) ten gevolge van een 

periprostaat cyste, een periurethrale cyste en prostatomegalie. Dit kan een levensbedreigende situatie 

zijn (Antinoff en Hahn, 2004; Mayer, 2006a; Bennett, 2007). Uitzonderlijk is er een hypertrofie van de 

melkklieren (Antinoff en Hahn, 2004; Mayer, 2006a; Schoemaker, 2009b ). Wanneer gedurende een 

lange tijd de concentratie van oestrogeenprecursoren verhoogd is in het bloed, kan er vettige 

degeneratie van het beenmerg optreden met een niet-regeneratieve anemie tot gevolg (Mayer, 

2006a). Polydipsie met polyurie wordt af en toe opgemerkt, maar er is niet geweten of dit door de 

hormoonproductie van de bijnieren komt, of door een samengaand nierprobleem (waarschijnlijk bij 

oudere fretten) (Schoemaker, 2009b). 

Initieel werd gedacht dat de aandoening meer voorkwam bij vrouwelijke dieren, maar uit een studie 

van Schoemaker et al. (2000) is gebleken dat er geen geslachtspredispositie is.  

 

Fig.16: Een vergrote vulva (zwarte pijl) bij een 

gesteriliseerd vrouwtje met 

hyperadrenocorticisme. (internetreferentie: 

ocw.tufts.edu/Content/60/lecturenotes/807949) 

http://ocw.tufts.edu/Content/60/lecturenotes/807949
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3.1.3. Diagnose 

Het signalement, de anamnese en het klinisch onderzoek zijn meestal sterk suggestief voor 

hyperadrenocorticisme. Om een definitieve diagnose te stellen en om eventuele bijkomende 

aandoeningen aan te tonen/ uit te sluiten moet een volledig bloedonderzoek uitgevoerd worden, een 

echografie, een cytologisch onderzoek en/of een histologisch onderzoek na adrenalectomie of 

biopsiename tijdens chirurgie (Quesenberry en Rosenthal, 2003). Daar de eigenares van Jack 

financieel beperkt was, werden op het bloedonderzoek alleen de geslachtshormonen bepaald en werd 

een echografie van het abdomen genomen.  

Wanneer de bijnieren significant vergroot zijn, dan kunnen ze bij palpatie gevoeld worden in de 

dorsale regio van het abdomen. De linkerbijnier bevindt zich in vetweefsel craniaal van de linkernier, 

terwijl de rechterbijnier craniaal van de rechternier onder een lobus van de lever zit en daarom 

moeilijker te palperen is, ook al is hij vergroot (Wheler en Kanieniecki, 1998; Moorman, 2009; Hoppes, 

2010). 

De biochemieresultaten van het bloedonderzoek vallen meestal binnen de normale waarden, alhoewel 

af en toe een stijging van het alanine aminotransferase gezien wordt. Ook op de totale bloedceltelling 

zijn normaal geen afwijkingen te zien. Occasioneel is anemie aanwezig en wanneer de ziekte al een 

hele tijd aanwezig is, kan pancytopenie optreden (Quesenberry en Rosenthal, 2003; Hoppes, 2010). 

Een stijging van één of meer van de geslachtshormonen (androstenedione (normaalwaarden bij 

gecastreerde fretten: 0,1-15 nmol/L), 17-hydroxyprogesterone (normaalwaarden bij gecastreerde 

fretten: 0,1-0,8 nmol/L) en oestradiol (normaalwaarden bij gecastreerde fretten: 30-108 Pmol/L)) is 

diagnostisch voor hyperadrenocorticisme (Rosenthal en Peterson, 1996; Quesenberry en Rosenthal, 

2003; Schoemaker, 2009b; Moorman, 2009). Het nadeel van hormoonbepaling in het bloed is dat bij 

fretten met het ovarieel restsyndroom (ORS) de vrouwelijke geslachtshormonen gestegen zijn en dus 

aan de hand van hormoonbepaling bij vrouwelijke dieren geen onderscheid kan gemaakt worden 

tussen dieren met hyperadrenocorticisme en ORS (Schoemaker et al., 2002a; Quesenberry en 

Rosenthal, 2003). 

Fig.17: Symmetrische alopecie  bij een fret met hyperadrenocorticisme (uit 

Schoemaker et al., 2002). 
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Daarentegen vindt men in het bloedonderzoek bij de hond met Cushing  meestal een stijging van het 

alkalisch fosfatase (AF) en AF (65°C), een specifiek thermostabiel iso-enzym (Teske et al., 1989). Ook 

kunnen neutrofilie, lymfopenie en eosinopenie aanwezig zijn (Rijnberk, 1996; Feldman en Nelson, 

2004). Daar diabetes mellitus zich in 10% van de hypercortisolismegevallen bij de hond en in 80% van 

de gevallen bij de kat ontwikkelt, is het aangeraden om bij dieren verdacht van hypercortisolisme het 

plasmaglucosegehalte te bepalen (Rijnberk, 1996).    

Echografie is een goede techniek om een diagnose te stellen. Het is niet alleen mogelijk om na te 

gaan of één of beide bijnieren vergroot zijn, ook kan het hele abdomen gescreend worden op 

eventuele andere abnormaliteiten zoals de aanwezigheid van een restovarium. Daar de bijnieren 

gemakkelijk verward worden met lymfeknopen is het van belang om de anatomie te kennen en zo 

referentiepunten op te zoeken. De linkerbijnier bevindt zich ventrolateraal van de aorta ter hoogte van 

de oorsprong van de arteria mesenterica cranialis. De rechterbijnier kan meer naar craniaal gevonden 

worden en zit vast op het dorsolateraal oppervlak van de vena cava caudalis ter hoogte van de 

oorsprong van de arteria mesenterica cranialis. De rechternier ligt tegen de processus caudatus van 

de caudale leverlob. In 100% van de gevallen worden de bijnieren echografisch gevisualiseerd na het 

lokaliseren van deze referentiepunten (Schoemaker, 2009b). De normale afmeting van de bijnieren 

varieert naargelang het geslacht (groter bij mannetjes) en het gewicht (groter bij zwaardere dieren) 

(O’Brien et al., 1996; Neuwirth et al., 1997). Bij dieren met hyperadrenocorticisme is de breedte 

toegenomen (> 3,9mm), zijn de bijnieren rond en hebben ze een heterogeen uitzicht met verhoogde 

echogeniciteit. Soms is er mineralisatie aanwezig (Kuijten et al., 2007). Uit een studie van Besso et al. 

(2000) bleek dat met behulp van echografie geen onderscheid kan gemaakt worden tussen de 

verschillende vormen van bijnierneoplasieën. Wel kan gezien worden dat de tumor niet verwijderbaar 

is of kwaadaardig aan de hand van een verplaatsing of compressie van de grote bloedvaten. De 

klinische symptomen zijn niet direct gecorreleerd aan de grootte van de bijnieren (Besso et al., 2000; 

Mayer, 2006a). Zoals bij Jack, worden op echografie soms geen afwijkingen aan de bijnieren gezien 

alhoewel er toch ernstige klinische klachten zijn. Hierbij is het aangeraden om te starten met een 

medicinale behandeling en na drie maanden de echografie te herhalen. Is dan één van de bijnieren 

toegenomen in grootte, dan kan deze verwijderd worden en histopathologisch onderzocht worden. 

Histologisch kunnen de letsels ingedeeld worden in hyperplasie, een adenoom of een carcinoom (Fig. 

18). 
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Fig.18: Histologie van vier verschillende bijnieren. 1) Normale bijnier, 2) Adrenocorticale nodulaire 

hyperplasie, 3) Adrenocorticaal adenoom, 4) Adrenocorticaal carcinoom. Immunohistochemische 

expressie van prolifererend celkern antigeen (PCNA) is afwezig bij de normale bijnier (1), mild tot 

matig bij adrenocorticale nodulaire hyperplasie (2) en adrenocorticaal adenoom (3), en intens bij 

adrenocorticaal carcinoom (4). (Internetreferentie: www.vet.uga.edu/vpp/clerk/johnson/index.php) 
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fiëen zijn niet diagnostisch omdat de vergrote bijnieren zelden mineraliseren of zorgen voor 

laatsing van andere organen. Ook longmetastasen van bijniertumoren zijn zeldzaam. Deze 

 kan wel nuttig zijn om andere aandoeningen zoals hartziekten of splenomegalie op te sporen. 

 of MRI van het abdomen kan uitgevoerd worden, maar door de hoge kostprijs worden deze 

en zelden aangewend (Quesenberry en Rosenthal, 2003). 

studie van Protain et al. (2009) blijkt dat bij gecastreerde fretten met klinische symptomen en 

hoogde 17-hydroxyprogesteron, de preputiale cellen verhoornd zijn op cytologie. Verder 

ek is nodig om het mechanisme van de verhoorning op te helderen. 

diagnostische testen die vaak bij de hond met hypercortisolisme aangewend worden, zijn niet 

r bij de fret. De ACTH-stimulatie test en de dexamethasone supressie test geven hetzelfde 

t bij zowel normale fretten als fretten met hyperadrenocorticisme. Dit komt omdat aangetaste 

een abnormaal hoge concentraties cortisol produceren. Concentraties van ACTH en α-

yt stimulerend hormoon in het plasma verschillen niet significant van deze bij gezonde fretten, 

liceert dat bijnieraandoeningen bij de fret onafhankelijk zijn van ACTH en α-melanocyt 

nd hormoon (Schoemaker et al., 2002a; Quesenberry en Rosenthal, 2003). De urinaire 

reatinine ratio in combinatie met de ‘high-dose dexamethasone supressie test’ (HDDST) is 

 de belangrijkste diagnose technieken bij de hond. De HDDST kan bij de fret gebruikt worden 

te tonen dat verhoogde hormoonproductie niet afhankelijk is van de hypofyse. De urinaire 

 

http://www.vet.uga.edu/vpp/clerk/johnson/index.php


 

 

cortisol-creatinine ratio bij aangetaste dieren is hoger dan de referentiewaarde, maar omdat een 

stijging van de waarden ook gezien wordt bij intacte fretten tijdens het bronstseizoen en bij 

gesteriliseerde vrouwtjes met ORS, is deze test niet bruikbaar (Schoemaker et al., 2004). 

3.1.4. Behandeling 

Voor de behandeling is er de keuze tussen chirurgische of medicinale behandeling. Adrenalectomie is 

te verkiezen bij dieren die, buiten het feit dat ze aan hyperadrenocorticisme lijden, in goede 

gezondheid verkeren. Een medicinale behandeling is nuttig waar de algemene gezondheidstoestand 

geen chirurgische ingreep toelaat, in het geval een unilaterale adrenalectomie al werd verricht of 

wanneer de eigenaar chirurgie weigert om onder andere financiële redenen (Bartlett, 2002; 

Quesenberry en Rosenthal, 2003; Chapelin et al., 2009; Hoppes, 2010). 
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Fig.19: Licht tot matig vergrote linker bijnier (B); maag 

(C); colon (A) (Uit Bartlett, 2002). 
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ling is het aangeraden om pre-operatief een volledig bloedonderzoek uit 

e en radiografie te nemen (Quesenberry en Rosenthal, 2003; Hoppes, 

ok verdacht is voor een insulinoma (hypoglycemie), dan moet een 

legd worden waarlangs perioperatief vocht en dextrose toegediend wordt. 

r de operatie nuchter zijn (Quesenberry en Rosenthal, 2003). Nadat het 

eerd is, wordt een mediane celiotomie uitgevoerd vanaf het xyphoid tot 

2002). Vooraleer de bijnieren opgezocht worden, dient een volledige 

oerd te worden waarbij extra aandacht gaat naar de lymfeknopen, de 

n de nieren. Vervolgens gaat de chirurg op zoek naar de bijnieren (Fig.19) 

 2003; Bennett, 2007; Hoppes, 2010). 
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De linkerbijnier (Fig.20) ligt bijna volledig ingebed in het retroperitoneaal vet craniomediaal van de 

linkernier. Ventraal ervan loopt de vena phrenicoabdominalis die onderbonden moet worden wanneer 

deze bijnier verwijderd wordt. De rechterbijnier (Fig.21 en 22) ligt craniaal en mediaal van de 

rechternier onder de caudale pool van de lobus caudatus van de lever. Hij adhereert aan het dorsale 

oppervlak van de vena cava caudalis en bij kwaadaardige processen wordt de vena cava caudalis 

geïnvadeerd. Om de rechterbijnier goed te kunnen visualiseren moet eerst het hepatorenaal ligament, 

dat loopt van de caudale leverlob naar de craniale pool van de rechternier, doorgesneden worden, 

waarna de caudale leverlob naar craniaal kan omgeklapt worden (Bartlett, 2002; Bennett, 2007; 

Capello, 2009). Normale bijnieren hebben een glad en regelmatig oppervlak, zijn lichtroze van kleur 

en voelen hard aan. Ze zijn 2-3mm breed en 5-8mm (Capello, 2009) / 6-8mm (Bartlett, 2002) lang. 

Wanneer de bijnieren vergroot zijn, een onregelmatige vorm en oppervlak hebben, verkleurd zijn en/of 

cysteus aanvoelen, dan moeten ze verwijderd worden. Alvorens hiermee te beginnen, moeten beide 

bijnieren vrijgeprepareerd worden om ze goed te kunnen beoordelen en te vergelijken met elkaar. 

Tumorale bijnieren hoeven niet altijd toegenomen te zijn in omvang (Bartlett, 2002; Capello, 2009).  

Afhankelijk van het aantal aangetaste bijnieren en de mogelijkheid tot volledige excisie, kan 

overgegaan worden tot een unilaterale totale/subtotale adrenalectomie of een bilaterale 

totale/subtotale adrenalectomie. Door de anatomische lokalisatie van de rechterbijnier is het meestal 

onmogelijk om een totale adrenalectomie uit te voeren (Fig.23) (Quesenberry en Rosenthal, 2003). Af 

en toe wordt de vena cava caudalis mee verwijderd wanneer deze tijdens de procedure beschadigd 

werd. Bij de fret zijn er normaal voldoende collaterale bloedvaten aanwezig om te compenseren voor 

de afwezigheid van de vena cava caudalis. Toch bestaat er een groot gevaar voor renale hypertensie 

waardoor postoperatief agressieve vochttherapie gegeven moet worden en de nierwaarden secuur 

gemonitord moeten worden om nierfalen ten gevolge van een slechte perfusie te vermijden. 25% van 

Fig.20: Ventraal zicht op de  abdominale holte met de arteriële bloedvoorziening 

en de veneuze drainage van de nieren en bijnieren (Uit: Evans en An, 1998). 
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de dieren sterft tijdens de operatie wanneer de vena cava caudalis mee verwijderd wordt (Mayer, 

2006a). 

 

        

        

 

 

 

 

In tegenstelling tot de hond moet de fret na een totale bilaterale adrenalectomie niet levenslang 

gesupplementeerd worden met gluco- en mineralocorticoïden (Capello, 2009). Volgens Mayer (2006a) 

geef je na een bilaterale adrenalectomie best dexamethasone aan 1mg/kg intramusculair waarna 

overgeschakeld wordt op prednisone per os gedurende enkele weken aan een dosis van 1mg/kg per 

os éénmaal per dag bij een bilaterale adrenalectomie en niets na een unilaterale adrenalectomie. 

Bennett (2007) daarentegen raadt sowieso aan om postoperatief dexamethasone (1mg/kg) te geven 

en vervolgens 3 dagen prednisone aan 0,1mg/kg te geven éénmaal per dag en dan nog eens drie 

behandelingen om de dag na elke adrenalectomie. Toediening van steroïden postoperatief is niet echt 

nodig, maar zou het herstel versnellen. Na een bilaterale adrenalectomie raadt Bennett (2007) aan om 

de prednisone langer te geven. Wanneer de dieren symptomen van hypoadrenocorticisme vertonen 

(lethargie en anorexie), dan is supplementatie met mineralocorticoïden noodzakelijk (Bennett, 2007). 

Prostaatcysten moeten gedraineerd en gemarsupialiseerd worden aan de buikwand (Hoppes, 2010). 

Tenslotte wordt de buik routinematig gesloten en wordt het verwijderd weefsel opgestuurd voor 

histopathologisch onderzoek (Bennett, 2007).  

De prognose is goed wanneer al het aangetaste weefsel werd verwijderd en is onafhankelijk van de 

histologische karakteristieken van de tumor en het aantal bijnieren dat aangetast is (Swiderski, 2008). 

Binnen 14 dagen verdwijnt de vulva zwelling en het haar begint na enkele weken tot maanden weer te 

groeien. De symptomen kunnen aanwezig blijven of terugkomen na een subtotale of unilaterale 

wegname van de bijnieren (Bartlett, 2002). Uit een studie van Weiss en Scott (1997) blijkt dat bij 17% 

van de fretten na een unilaterale adrenalectomie de andere bijnier aangetast wordt binnen een 

periode van 3 tot 14 maanden. 

Fig.21: Lichte tot matige vergroting van de rechterbijnier 

(B) die vastzit op de rechterzijde van de vena cava 

caudalis (A); merk de grote prostaatcyste (E) die vastzit 

aan de blaas (D); rechter nier (C) (Uit Bartlett, 2002). 

Fig.22: Groot adenocarcinoom van de rechterbijnier (B) 

die de caudale leverlob invadeert (A); vergrote milt (C) 

(Uit Bartlett, 2002). 
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Alternatieve chirurgische technieken zijn laserchirurgie, radiochirurgie, cryochirurgie en injectie met 

alcohol in de aangetaste bijnier (Capello, 2009). Door de alcoholinjectie gaat de bijnier krimpen, wat 

bevestigd kan worden met echografie. Deze techniek kan een oplossing bieden bij die gevallen waar 

een complete excisie onmogelijk is (Mayer, 2006a). Het nadeel van deze technieken is dat er geen 

biopt kan genomen worden en dat de vena cava caudalis thermisch beschadigd kan worden (Capello, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een medicinale behandeling verdwijnen de symptomen, maar de tumorgroei wordt niet 

geïnhibeerd. Verschillende soorten medicatie worden aangewend (GnRH-agonisten, melatonine, 

mitotane, androgeen receptor blokkers, aromatase inhibitoren) waarvan de groep van de GnRH-

agonisten de voorkeur geniet (Simone-Freilicher, 2008). Op korte termijn hebben deze agonisten 

hetzelfde stimulerende effect als GnRH, maar op lange termijn onderdrukken ze de productie 

vrijzetting van gonadotropines in de hypofyse en veroorzaken een downregulatie van de receptoren in 

de hypofyse (Wagner et al., 2001; Quesenberry en Rosenthal, 2003). Het werkingsmechanisme is 

gebaseerd op het feit dat de hypothalamus en de hypofyse normaal hun hormonen op een pulsatiele 

manier vrijzetten. Voor de productie van gonadotropinen is een pulsatiele vrijstelling van GnRh 

noodzakelijk. Door het plaatsen van een implant, of geven van een depot injectie met een GnRH-

agonist, wordt die pulsatiele vrijzetting geblokkeerd met een constante afgifte van gonadotropines tot 

gevolg. Hierdoor stopt de hormoonproductie in de bijniercortex waardoor de klinische symptomen 

verdwijnen (Schoemaker, 2009b). De injecteerbare vorm die bij fretten gebruikt wordt, is leuprolide 

acetaat. De aanbevolen dosis is 100 tot 500 µg/kg intramusculair of subcutaan elke 3 tot 8 weken. De 

dosis en het interval variëren van fret tot fret. De meeste dieren dienen levenslang behandeld te 

worden (Wagner et al., 2001; Simone-Freilicher, 2008; Hoppes, 2010). Desloreline acetaat 

(Suprelorin®) is een ander synthetisch nonapeptide analoog aan het gonadoreline (LH-releasing 

hormoon) dat 30 maal zo potent is als gonadoreline (Wagner et al., 2005). Het is een ‘slow-release’ 

implantaat dat onder flashanesthesie subcutaan tussen de schouderbladen wordt ingebracht 

(Chapelin et al., 2009). Een studie van Wagner et al. (2005) toont aan dat na behandeling met 

Fig.23: Subtotale excisie ven de rechter bijnier met behulp van de hemostatische clip techniek. (a) Een abnormale 

rechter bijnier is zichtbaar craniaal van het vet van de nier, mediaal van de vena cava caudalis en caudaal van de 

caudale rechter leverlob. (b) Een hemoclip werd loodrecht op de wand van de vena cava caudalis geplaatst op de basis 

van de rechter bijnier. (c) Het meeste bijnierweefsel werd verwijderd. Een deel van de rechter bijnier is nog zichtbaar 

tussen de clip en de vena cava caudalis. (Uit Capello, 2009). 
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desloreline, de concentratie van de geslachtshormonen (oestradiol, androstenedion en 17-

hydroxyprogesteron) in het plasma significant daalt en dat de symptomen grotendeels of volledig 

verdwijnen. De daling van de plasma hormoon concentraties zijn tijdelijk en de klinische symptomen 

komen na ongeveer 8,5 maanden terug (met een range van 8,5 tot 20,5 maanden).  De reden voor 

deze variatie is niet gekend, maar men vermoedt dat verschillen in individuele gevoeligheid voor het 

GnRH-analoog een rol spelen. Tijdens deze studie werden geen neveneffecten opgemerkt (Wagner et 

al., 2005). Soms treedt er geen verbetering op van de klinische symptomen na behandeling met 

GnRH-agonisten, wat erop wijst dat de bijniercortex autonoom hormonen produceert, dus 

onafhankelijk van de LH en FSH stimulatie (Mayer, 2006a). 

Melatonine wordt ook vernoemd als mogelijke behandeling voor hyperadrenocorticisme. Het is een 

hormoon dat gesecreteerd wordt door de pijnappelklier wanneer het donker is. Melatonine inhibeert de 

vrijstelling van GnRH, waardoor de LH en FSH productie onderdrukt worden (Mayer, 2006a). In 

studies waarbij dagelijks 0,5 mg melatonine oraal werd gegeven of waar een implantaat met 5,4 mg 

melatonine subcutaan werd geplaatst, was er een verbetering van de klinische symptomen (Murray, 

2005; Ramer et al., 2006). In de studie waar het melatonine oraal gegeven werd, zag men gemiddeld 

een stijging van de hormoonconcentraties en het verder groeien van de tumor (Schoemaker, 2009b).  

Ketoconazole, dat op verschillende niveaus de steroid biosynthese ‘pathway’ inhibeert, is niet effectief 

bij de fret (Fox en Marini, 1998; Quesenberry en Rosenthal, 2003; Schoemaker, 2009b). 

Mitotane (o,p’-DDD) wordt aangewend voor de behandeling van hypofyse-afhankelijke Cushing bij de 

hond. De werking bestaat uit een selectieve destructie van de bijniercortex (voornamelijk de zona 

fasciculata). Dit geneesmiddel zou bij een aantal fretten effectief zijn bij een initiële dosis van 50mg 

één maal per dag gedurende een week, gevolgd door 50mg om de twee à drie dagen. Door de vele 

neveneffecten (verergeren van bestaande leverziekten en verhogen van de levermetabolisatie van 

bepaalde medicatie) wordt mitotane zelden gebruikt bij de fret (Johnson-Delaney, 2004; Simone-

Freilicher, 2008; Schoemaker, 2009b). 

Een andere klasse van geneesmiddelen zijn de aromatase inhibitoren die het aromatase inhiberen, 

het enzym dat de laatste stap in de oestrogeen productie katalyseert. Anastrazole per oraal aan een 

dosis van 0,1mg/kg éénmaal per dag, kan gegeven worden aan fretten met prostaatproblemen die 

gepaard gaan met hoge oestradiol concentraties (Johnson-Delaney, 2004; Simone-Freilicher, 2008).  

Androgeen receptor blokkers worden ook gebruikt bij fretten en zijn voornamelijk effectief bij 

mannetjes met prostaataandoeningen secundair aan hyperadrenocorticisme. Bicalutamide (aan een 

dosis van 5 mg/kg per os éénmaal per dag) moet samen gegeven worden met een antigonadotropine 

geneesmiddel zoals bijvoorbeeld leuprolide acetaat omdat door bicalutamide het testosteron en 

oestradiol kunnen verhogen wanneer het geneesmiddel alleen gegeven wordt. Geen toxiciteitsstudies 

zijn beschikbaar (Johnson–Delaney, 2004; Simone-Freilicher, 2008). Flutamide is een andere 

androgeen blokker die bij de mens gebruikt wordt in combinatie met leuprorelide acetaat bij prostaat 

carcinomen. Verder onderzoek bij de fret is noodzakelijk (Quesenberry en Rosenthal, 2003; Johnson-

Delaney, 2004). Finsteride, een 5-α-reductase inhibitor die de vorming van dihydrotestosteron 

inhibeert, werd anekdotisch aangewend bij de fret, die het goed tolereerde (Johnson-Delaney, 2004). 



 

  24 

Tenslotte is er nog trilostane, een 3ß-hydroxysteroid dehydrogenase blokker, die recent wordt 

aangewend voor de behandeling van hypofyse-afhankelijke Cushing bij de hond. In een niet 

gepubliceerde case werd éénmaal per dag 5 mg trilostane oraal gegeven aan een fret met 

hyperadrenocorticisme. De alopecie en de vulvazwelling namen toe. Plasma hormoon analyse toonde 

een verlaging van 17α-hydroxyprogesteron concentraties, maar ook verhoogde concentraties van 

oestradiol, androstenedion en dehydroepiandrostenonsulfaat. Meer onderzoek is nodig alvorens dit 

geneesmiddel gebruikt kan worden bij de fret (Schoemaker, 2009b). 

 

3.2. LYMFOOM 

3.2.1. Definitie en voorkomen 

De term lymfoom of lymfosarcoom wordt gedefinieerd als een invasie van atypische lymfocyten in een 

orgaan of een lymfeknoop. Zowel lymfoom als lymfosarcoom worden gebruikt om een kwaadaardig 

proces te omschrijven (Hoppes, 2010). Het is een buitengewoon complexe neoplasie van het 

immuunsysteem (Antinoff en Hahn, 2004). Bij fretten is het de derde meest voorkomende 

neoplastische aandoening (Barros et al., 2009; Hoppes, 2010). Er bestaat geen correlatie tussen het 

geslacht of het kleurenpatroon van de fret en het ontstaan van een lymfoom (Antinoff en Hahn, 2004; 

Miwa et al., 2009). Een lymfoom kan de meeste organen aantasten maar wordt allereerst 

gediagnosticeerd in de lymfeknopen, de darmen en het mediastinum. Op basis van de leeftijd (Fig. 24) 

worden twee syndromen beschreven: de juveniele vorm en de volwassen vorm (Raskin, 2006; 

Hoppes, 2010).  

 

 

 

 

Fig.24: Distributie van de klinische symptomen versus de leeftijd van de fretten 

met lymfoma (Uit: Erdman et al., 1998). 



 

  

De juveniele vorm (Fig.25), beter gekend als het lymfoblastisch lymfoom, komt voor bij dieren jonger 

dan twee jaar (Raskin, 2006; Hoppes, 2010). De neoplastische cel is een grote immature lymfocyt 

(Quesenberry en Rosenthal, 2004). Kenmerkend bij deze vorm is het voorkomen van een neoplasie 

ter hoogte van de viscera (thymus, lever of milt) in een vroeg stadium van de ziekte (Quesenberry en 

Rosenthal, 2004; Hernandez-Divers, 2005). Bij deze vorm kunnen neoplastische cellen in elk orgaan 

terug te vinden zijn. De incidentie van beenmerg infiltratie en leukemie is het grootst bij een 

lymfoblastisch lymfoom (Quesenberry en Rosenthal, 2004). Door de aanwezigheid van een craniaal 

mediastinale massa (een neoplasie van de thymus) uit deze vorm zich meestal door acute respiratoire 

problemen (Hoppes, 2010). De vergroting van de thymus geeft compressie van de longkwabben, 

dyspnee en pleurale effusie waardoor vaak een verkeerde diagnose, zoals pneumonie of hartziekte, 

wordt gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

De volwassen vorm (Fig.26), voorkomend bij fretten ouder 

patroon en een tragere progressie (Hoppes, 2010). De ne

gedifferentieerde lymfocyt (Quesenberry en Rosenthal, 2004
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bij chronische ziekte (Quesenberry en Rosenthal, 2004). Hoog- of laaggradige lymfomen komen 

voornamelijk voor bij de oudere fret terwijl bij de jongere fret meer een snel progressief hooggradig 

lymfoom voorkomt (Erdman et al., 1992; Erdman et al., 1998). 
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Fig.26: Presentatie van een vergrote cervicale lymfeknoop, 

karakteristiek voor een lymfocytair lymfoom (de volwassen 

vorm) (Uit: Quesenberry en Rosenthal, 2004). 
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h lymfoom en het lymfocytair lymfoom is er nog een derde vorm: de 

orfe variant. Deze is een relatief ongewone vorm die gekenmerkt wordt door 

 en viscerale tumoren. De lymfoblast is het voornaamste celtype. Het verloop 

dig aan deze van de juveniele vorm, maar deze aandoening komt wel voor bij 

Na het stellen van de diagnose is er maar een beperkte overlevingsduur 

hal, 2004). 

t cutaan of epitheliotroop lymfoom (Fig.27) en het mucosa-geassocieerd 

n Rosenthal, 2004). Het cutaan epitheliotroop lymfoom is afkomstig van de T-

en een grote affiniteit voor onder andere de epidermis en de haarfollikels. Het 

komt vaak voor ter hoogte van de extremiteiten. Klinisch ziet men kale, 

llen extremiteiten. Wanneer deze aandoening onbehandeld blijft, gaan de 

otte en aantal. Snelle chirurgische excisie van de letsels geeft een lange 

 tot vier jaar. Chemotherapie bij dit type van lymfoom blijkt weinig succesvol 

; Quesenberry en Rosenthal, 2004; Li et al;, 2010). 

n mucosa-geassocieerd lymfoom gerapporteerd. Deze neoplasie is ontstaan 

geïnfecteerd met Helicobacter mustelae, een gram negatieve microaërofiele 

1997; Erdman et al., 1998; Quesenberry en Rosenthal., 2004; Saunders en 
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Er kan verwarring ontstaan in de terminologie met betrekking tot de classificatie. De term lymfoom 

wordt gebruikt wanneer atypische lymfocyten worden gevonden in eender welk orgaan of in een 

lymfeknoop. Ook wanneer in grote aantallen lymfocytaggregaten worden teruggevonden op een 

atypische plaats, wordt de term lymfoom aangewend. Leukemie (of lymfocytaire leukemie) 

daarentegen duidt op de invasie van het bloed (Fig.28) of het beenmerg met lymfocyten. Leukemie 

kan verder ingedeeld worden in chronische en acute lymfocytaire leukemie. 

Chronische lymfocytaire leukemie geeft een distributie van lymfocyten in het bloed met zelden een 

overschrijding van de normaalwaarden van het totaal leukocytenaantal in het bloed. Acute 

lymfocytaire leukemie suggereert lymfoblasten in zowel het beenmerg als het bloed met 

leukocytenwaarden in het bloed die hoger liggen dan de normaalwaarden. Hoe dan ook  komen 

lymfomen veel meer voor in vergelijking met leukemie volgens een ratio van 11:1 (Quesenberry en 

Rosenthal, 2004; Antinoff en Hahn, 2004). 

 

 

 

 

 

De beschrijving van lymfomen kan ook gebeuren aan de hand van de grootte van de neoplastische 

cellen. Dit gebeurt op basis van bewerkte classificatieschema's gebruikt bij de kat en de hond. Small-

Fig.27: Cutaan lymfoom bij de fret. Deze geulcereerde neoplasie 

(zwarte pijl) werd chirurgisch verwijderd. Ondanks het feit dat de 

neoplasie steeds terugkwam, leefde de fret drie jaar later nog (Uit: 

Quesenberry en Rosenthal, 2004). 

Fig.28: Lymfoblastische leukemie 

(bloeduitstrijkje). Wright-Giemsa, x600 (Uit: 

Evans en An, 1998). 
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cell lymfomen bij fretten bestaan uit cellen met een kerndiameter die gelijk is aan de diameter van één 

rode bloedcel. Is de kern even groot als de diameter van twee rode bloedcellen, spreken we van een 

medium-cell lymfoom. Wanneer een kern groter is dan drie (of meer) keer de diameter van een rode 

bloedcel hebben we een large-cell lymfoom. Tumoren met minder dan 3 celdelingen per veld (bij een 

400 x vergroting) hebben een laag mitotische index, deze met 3 tot 8 celdelingen per veld hebben een 

intermediaire mitotische index en diegenen met meer dan 8 celdelingen per veld hebben een hoge 

mitotische index. In de literatuur is er een verdere opsplitsing van de classificatie bij de fret in een 

small noncleaved cell lymfoom, immunoblastisch polymorf lymfoom, immunoblastisch large-cell 

lymfoom en diffuus smal lymfocytair lymfoom (Antinoff en Hahn, 2004; Hammer et al., 2007). 

3.2.2. Etiologie 

Er bestaan speculaties dat een retrovirale infectie een rol zou spelen in het ontstaan van een 

lymfosarcoom bij de fret (Quesenberry en Rosenthal., 2004; Lightfoot, 2009). Dit vermoeden wordt 

versterkt doordat het lymfoom zowel bij fretten als huisdier als bij fretten die in kolonies leven wordt 

teruggevonden (Antinoff en Hahn, 2004). Er is een studie verschenen waarbij 6 weken oude fretten  

werden ingeënt met celrijke en celarme entstoffen afkomstig van een vijfjarige fret met een T-cel 

lymfoom en chronische lymfocytaire leukemie (Erdman et al., 1998; Antinoff en Hahn, 2004; 

Schoemaker, 2009b). Alle ingeënte fretten ontwikkelden in 24 tot 36 maanden een hooggradig 

immunoblastisch polymorf lymfoom van de huid, milt, lever of lymfeklieren (Erdman et al., 1998; 

Antinoff en Hahn, 2004). Er was dus sprake van horizontale transmissie maar er werd geen 

oorzakelijk infectieus agens geïdentificeerd (Antinoff en Hahn, 2004). Onderzoek naar het leukemie 

virus van de kat en het Aleutian virus hebben geen associatie aangetoond met de ontwikkeling van 

lymfomen bij de fret (Antinoff en Hahn, 2004; Schoemaker, 2009b). Dit komt grotendeels doordat de 

meeste fretten met een lymfoom negatief testten voor deze virussen (Erdman et al., 1998). Bij de kat 

werd een oorzakelijk verband aangetoond tussen de aanwezigheid van het feliene leukemievirus 

(FeLV) en het ontstaan van een lymfoom. De aanwezigheid van het felien immunodeficiëntievirus 

(FIV) bij de kat met een lymfoom wordt in mindere mate teruggevonden. Bij de hond worden 

retrovirussen, herbiciden, chromosomale abnormaliteiten en het leven in industriële gebieden 

genoemd als mogelijke oorzaken van canien lymfoom. Toch blijft de oorzaak onbekend (Van de Maele 

en Daminet, 2008). 

3.2.3. Symptomen 

De symptomen variëren naargelang de leeftijd van de fret (Hoppes, 2010). Symptomen kunnen 

fluctueren maar sommige fretten kunnen jarenlang asymptomatisch blijven (Siperstein, 2008). In het 

algemeen is de fret verzwakt, mager en uitgehongerd. Bij palpatie kunnen splenomegalie, 

hepatomegalie en verdikte darmen voelbaar zijn (Hoppes, 2010). Splenomegalie is niet typisch voor 

lymfoma bij de fret (Antinoff en Hahn, 2004). Ook perifere lymfadenopathie kan waarneembaar zijn 

(Hoppes, 2010). Bij oude en obese fretten kunnen de lymfeknopen omringd zijn met vet (voornamelijk 

de popliteuslymfeknopen en de axillaire lymfeknopen), wat door onervaren dierenartsen foutief kan 

aanzien worden als een vergroting van de lymfeklieren (Quesenberry en Rosenthal, 2004; Antinoff en 

Hahn, 2004; Siperstein, 2008). Bij palpatie voelt een neoplastische lymfeknoop aan als een hard 
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gezwel terwijl een normale met vet omringde lymfeknoop soepel en plooibaar aanvoelt. Bij een 

verdachte lymfeknoop kan een fijne naaldaspiraat uitgevoerd worden. Wanneer in het aspiraat geen 

cellen terug te vinden zijn en overvloedig veel vet aanwezig is, dan is de kans op een lymfoom 

geringer ( Quesenberry en Rosenthal, 2004). Lymfocytaire leukemie bij de fret uit zich meestal door 

extreme lethargie, anorexie, verminderde eetlust, verzwakking en soms door koorts. Algemeen 

kunnen we stellen dat de symptomen variëren naargelang de organen die aangetast zijn. Bij gastro-

intestinale aantasting kan de fret last hebben van verminderde eetlust, braken, diarree, 

gewichtsverlies, hypoglycemie, lethargie of verteringsproblemen. Bij een ernstige vorm van intestinale 

neoplasie kan er zelfs een darmobstructie optreden. Bij aantasting van de lever of de milt kan er 

icterus, anemie en lethargie aanwezig zijn (Erdman et al., 1998; Antinoff en Hahn, 2004).  

3.2.4. Diagnose 

De diagnose wordt gesteld met behulp van een volledig bloedonderzoek, radiografie, echografie en 

biopsie. 

Bij het bloedonderzoek kan de hematologie een leukocytose of leukopenie aantonen met of zonder 

lymfocytose. Een lymfocytenwaarde hoger dan 90000/mm³ kan duiden op leukemie (Quesenberry en 

Rosenthal, 2004). Anemie (een hematocriet minder dan 45%) en relatieve of absolute lymfocytose 

kunnen afgeleid worden uit de bloedceltelling. In sommige gevallen is er een neutropenie en 

trombocytose aanwezig (Erdman et al., 1998; Siperstein, 2008). Bij oudere fretten met een chronische 

ziekte kan na een aantal maanden of jaren leukopenie ontstaan (Quesenberry en Rosenthal, 2004). 

Belangrijk is dat niet alle fretten met een lymfoom abnormale waarden vertonen in hun lymfocyten en 

dat persisterend verhoogde lymfocytenwaarden niet mogen aanzien worden als een lymfoom. Zoals 

bij andere species zijn chronische infecties (met onder andere Helicobacter bacterieën en het 

coronavirus) de meest voorkomende oorzaak van lymfocytose (Quesenberry en Rosenthal, 2004; 

Siperstein, 2008). Verhoogde leverwaarden of nierwaarden (biochemische testen) wijzen op de 

betrokkenheid van organen (Erdman et al., 1998; Hoppes, 2010). Bij T- cel lymfomen kan 

hypercalcemie aanwezig zijn in het bloed (Quesenberry en Rosenthal, 2004; Antinoff en Hahn, 2004). 

De resultaten van het cytologisch onderzoek en de bloedceltelling in een bloedafname kunnen 

waardevolle informatie opleveren maar zijn zelden diagnostisch voor een lymfoom (Quesenberry en 

Rosenthal, 2004; Ammersbach et al., 2008). 

 



 

  30 

.     

 

 

 

 

Radiografiëen (Fig.29) kunnen hepatomegalie, splenomegalie, mediastinale massa's of andere 

massa's in de thorax en het abdomen aan het licht brengen (Antinoff en Hahn, 2004; Hoppes, 2010). 

Bij aanwezigheid van een grote densiteit craniaal van het hart, met of zonder pleurale effusie, moet 

men bedacht zijn op de aanwezigheid van een lymfoom. Pleurale effusie kan bij een jongere fret ook 

wijzen op andere ziekten waarvan cardiomyopathie het meest waarschijnlijk is. Door middel van een 

cardiocentese kan vocht afgenomen worden voor microscopisch onderzoek. Bij cardiale effusie is de 

mature lymfocyt de meest prominente cel in de vloeistof. Na drainage van het vocht in de thorax kan 

een neoplasie van de thymus of een vergroot hart aan het licht komen (Quesenberry en Rosenthal, 

2004).  

Infiltratie van een lymfoom in multipele organen kan via echografie gedetecteerd worden maar 

sommige organen hebben slechts een licht veranderde echogeniciteit of geen sonografische 

abnormaliteiten. Desondanks kunnen deze organen toch geïnfiltreerd zijn (Antinoff en Hahn, 2004). 

Onder echografische begeleiding kan een fijne naald aspiraat of een punchbiopt genomen worden 

waarop respectievelijk cytologisch en histologisch onderzoek kan uitgevoerd worden (Onuma et al., 

2008; Hoppes, 2010). Bij de hond wordt op basis van de cytologie na een fijne naald aspiratie een 

diagnose gesteld. Ook kan de tumor geclassificeerd worden en immunofenotypering gebeuren 

(Sözmen et al., 2005). Na immunohistochemische kleuring van de lymfocyten kan nagegaan worden 

of het lymfoom ontstaan is uit T-cellen of B-cellen waarbij CD3 een T-cel merker is en CD79a een B-

cel merker. De aanwezigheid van deze merkers in een lymfeknoopaspiraat kan gebruikt worden om 

de diagnose van een lymfoom te bevestigen waardoor een chirurgische biopsie kan vermeden worden 

(Antinoff en Hahn, 2004). Bij een veralgemeende perifere lymfadenopathie is een biopsie van een 

Fig. 29: (A en B) Een radiografie van een fret met pleurale effusie ten gevolge van een 

mediastinale massa gediagnosticeerd als lymfoom (Uit: Antinoff en Hahn, 2004). 
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popliteus lymfeknoop aangewezen (Hoppes, 2010). Een excisiebiopt van aangetaste lymfeknopen of 

viscerale tumoren is aangewezen omdat het toelaat de cellulaire morfologie en de architectuur te 

beoordelen. Bij jonge fretten, waarbij de aanwezigheid van de juveniele vorm vermoed wordt, is het 

nemen van een naald aspiraat van de viscerale organen (thymus, lever, milt) voldoende om tot de 

diagnose te komen. Aspiraten van de lymfeknopen in het algemeen geven niet genoeg informatie over 

de architectuur om de diagnose van lymfoma te bevestigen. Biopsie van de intra-abdominale klieren 

moet vermeden worden indien mogelijk omdat bij oudere fretten een ernstige reactieve hyperplasie 

aanwezig kan zijn ten gevolge van een chronische darmontsteking die niet te onderscheiden is van 

een lymfoom. Om deze reden wordt een biopsie van de intra-abdominale klieren afgeraden. De 

perifere lymfeknopen, zoals de popliteus en de prescapulaire lymfeknopen, reageren minder op lokale 

ontstekingsprocessen en het nemen van excisiebiopten is hier gemakkelijker uit te voeren 

(Quesenberry en Rosenthal, 2004). Het stellen van de definitieve diagnose van een lymfoom kan het 

best gebeuren door een ervaren patholoog. Verkeerde interpretatie van stalen kan voortkomen uit 

slechte voorbereiding van het staal, veranderingen door reacties of de aanwezigheid van goed 

gedifferentieerde neoplasiëen. Ook is er vaak een grote overlapping  tussen de histologie van een 

lymfoom en andere niet neoplastische oorzaken van een lymfadenomegalie (Quesenberry en 

Rosenthal, 2004) . 

Een beenmerg aspiratie kan uitgevoerd worden bij vermoeden van leukemie. Deze punctie wordt 

uitgevoerd ter hoogte van de proximale femur met een 18 of 20 gauge spinale naald. In de meeste 

gevallen van leukemie is het beenmerg hypercellulair en monomorfisch met een significante daling of 

totale afwezigheid van normale beenmergelementen (Quesenberry en Rosenthal, 2004). 

Een CT scan geeft het contrast tussen verschillende weefseltypes zeer goed weer waardoor de 

aanwezigheid van tumoren kan opgespoord worden. De grootte en weefselinvasie kunnen 

aangetoond worden door het vergelijken van de densiteit van de massa met normaal weefsel. 

Enkel bij vermoeden van een hersentumor of een tumor in het ruggenmergkanaal is een MRI 

aangewezen (Hanley et al., 2004; Hoppes, 2010). 

Aan de hand van een classificatieschema dat aangewend wordt bij de hond en ook goedgekeurd is 

voor fretten, kan de juiste behandeling en prognose bepaald worden. 

• Stadium 1: Beperkt tot een enkele lymfeknoop of lymfoid weefsel in een enkel orgaan 

• Stadium 2: Twee of meer niet aangrenzende plaatsen zijn aangetast aan dezelfde zijde van 

het diafragma. 

• Stadium 3: Multipele lymfoïde weefsels zijn aangetast aan beide zijden van het diafragma 

(milt, lymfeknoop). 

• Stadium 4: Multipele weefsels aan beide zijden van het diafragma zijn aangetast, inclusief 

niet lymfoïd weefsel of beenmerg. 

Stadium 1 heeft de beste prognose, terwijl stadium 4 de slechtste prognose heeft (Schoemaker, 

2009b; Hoppes, 2010). 

Gebaseerd op de anatomische lokalisatie bestaat er ook een secundair classificatiesysteem dat 

gebruikt wordt bij de kat. Dit systeem wordt niet aangeraden als primair schema bij de fret maar de 

terminologie kan nuttig zijn als subclassificatie: 
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• Mediastinaal lymfoom: mediastinale massa met of zonder pleurale effusie 

• Alimentair lymfoom: maag, darmen en mesenteriale lymfeknopen zijn aangetast 

• Perifere lymfeknopen: één of meerdere perifere lymfeknopen zijn betrokken in het proces 

• Multicentrisch lymfoom: meerdere weefsels zijn aangetast 

• Lymfoblastische leukemie: beenmerg aantasting, ongeacht de betrokkenheid van andere 

weefsels (Antinoff en Hahn., 2004). 

3.2.5. Behandeling 

Bij het kiezen van een behandeling moet gekeken worden naar een aantal factoren zoals de leeftijd 

van de fret, andere aanwezige ziekten en behandelingen, type van het lymfoom, distributie en stadium 

van de tumor. Zo hebben fretten met een maagtumor, darmtumor, beenmergtumor of levertumor de 

slechtste respons op een therapie (Quesenberry en Rosenthal, 2004). Er zijn verschillende 

behandelingsmogelijkheden voor een lymfoom bij de fret. De beschikbare behandelingsschema's 

geven vaak een tijdelijke remissie en geen volledige genezing (Schoemaker, 2009b). Chemotherapie, 

radiotherapie en chirurgie kunnen toegepast worden om de levenskwaliteit van de fret te verbeteren of 

te verlengen. Het is belangrijk de eigenaar te betrekken bij de mogelijke opties in de behandeling 

gelinkt aan het te verwachten resultaat. Het aankaarten van de financiële kant is hierbij zeker niet 

onbelangrijk. Om de beste behandeling en prognose te bepalen wordt beroep gedaan op een 

classificatieschema dat gebruikt wordt bij honden en aanvaard is voor fretten (zie 3.2.4.) (Mayer et al., 

2009b; Hoppes, 2010). Chirurgie kan aangewezen zijn voor het verwijderen van een tumor of 

aangetaste organen (Hoppes, 2010). Bij fretten met stadium 1 geniet chirurgische resectie van de milt 

of lymfeknopen de voorkeur (Schoemaker, 2009b).  

Het lymfoom is het type neoplasie dat het best reageert op chemotherapie. Toch worden er in de 

meeste gevallen bij de hond en de kat recidieven verwacht (Antinoff en Hahn., 2004). Chemotherapie 

wordt in het algemeen goed verdragen bij de fret alhoewel maar 10% in remissie gaat. Een aantal 

factoren liggen aan de basis hiervan, namelijk de aanwezigheid van andere ziekten, het niet correct 

gebruiken van de chemotherapeutische producten en de resistentie voor chemotherapie. Andere 

ziekten die reeds aanwezig zijn bij de fret, zoals insulinoma of hyperadrenocorticisme, kunnen het 

gebruik van de chemotherapieprotocols aanzienlijk bemoeilijken. Fretten met deze aandoeningen 

hebben een hoog risico op complicaties bij het gebruik van chemotherapie (Erdman et al., 1998). 

Daarboven komt dat bij dieren die reeds behandeld worden met prednisolone bij bijvoorbeeld 

insulinoma, de gewenste reactie op de chemotherapie verminderd kan zijn (Siperstein, 2008). 

Sommige chemotherapeutische agentia kunnen chronische aandoeningen verslechteren zoals lever- 

of nierfalen (Erdman et al., 1998). Succesvolle chemotherapie hangt af van de complexe interactie van 

de toegediende producten op de specifieke intervallen. Wanneer de keuze van het te geven product 

afhangt van de kostprijs, de beschikbaarheid of de eenvoud van het toedienen, spreekt het voor zich 

dat dit de slaagkans zal beïnvloeden. Resistentie voor chemotherapie kan voorkomen wanneer de fret 

reeds behandeld werd met prednisolone voor een insulinoma, inflammatoire darmziekte of pemphigus 

(Schoemaker, 2009b). Dit is vooral belangrijk wanneer er gekozen wordt voor een 

chemotherapieprotocol waarbij prednisolonegebruik deel uitmaakt van de behandeling. Toch moet er 
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een minimale orale dosis prednisolone (2,2 mg/kg per 24 uur) gegeven worden om de tumorgroei in te 

dijken en de klinische symptomen te minimaliseren. Een steroïd geïnduceerde maagzweer komt 

gelukkig niet voor bij de fret, zelfs niet bij hoge dosering van de steroïden (Quesenberry en Rosenthal, 

2004). De chemotherapieprotocols gebruikt bij de fret zijn gebaseerd op de protocols voor honden en 

katten. Chemotherapie, in combinatie met prednisolone, resulteert in een snelle maar tijdelijke 

remissie. Als er recidief optreedt, dan kan worden overgegaan naar een agressievere 

chemotherapiebehandeling (Lightfoot, 2009; Hoppes, 2010). Er zijn verschillende 

chemotherapieprotocols beschikbaar bij de fret (zie bijlage 1). Soms kan het gebruik van één product 

in de behandeling voldoende zijn. Bijvoorbeeld doxorubicin (2mg/kg IV gedurende 21 dagen voor 3 tot 

5 behandelingen) kan alleen gebruikt worden of in combinatie met orthovoltage radiotherapie 

(Quesenberry en Rosenthal, 2004; Antinoff en Hahn, 2004). Bij het gebruik van een multiagens 

protocol is het ideaal om met alle agentia te starten binnen een paar dagen omdat de combinatie van 

geneesmiddelen veel effectiever is dan het gebruik van één agens alleen. Intermitterend hoog 

gedoseerde cytoxan is veel effectiever en geeft minder immunosuppressie dan een dagelijkse lage 

dosis therapie (Antinoff en Hahn., 2004). Door de immunosuppressie kunnen fretten meer vatbaar 

worden voor opportunistische infecties zoals Cryptococcus en Actinomyces, of voor een septicemie 

(Erdman et al., 1998; Lightfoot, 2009). Men moet rekening houden met het feit dat chemotherapie 

gebeurt met irriterende intraveneuze geneesmiddelen waardoor het plaatsen van een veneuze 

toegangspoort aangeraden wordt bij frequente intraveneuze therapie (Rassnick et al., 1995; Erdman 

et al., 1998; Quesenberry et al., 2004; Hoppes, 2010). Een andere mogelijkheid is het gebruik van een 

veneuze katheter bij de gesedeerde fret. Extravasatie moet in beide gevallen voorkomen worden 

omdat dit resulteert in extensieve weefselschade en een onbruikbare vene voor de resterende 

behandelingsperiode. Wanneer de dierenarts niet vertrouwd is met het toedienen van chemotherapie 

kan hij beter doorverwijzen naar een oncoloog. Bij elk chemotherapieprotocol hoort ook een 

zorgvuldige en frequente monitoring van de klinische status en de bloedwaarden met wekelijkse 

controle van de thrombocyten en een bloedceltelling (Quesenberry en Rosenthal, 2004). Wanneer de 

patiënt een neutropenie heeft, dan wordt de chemotherapie met 5 tot 7 dagen uitgesteld (Antinoff en 

Hahn, 2004). Palliatieve therapie kan gebruikt worden om de tumorgroei te verminderen voor enkele 

maanden wanneer traditionele multiagens chemotherapie geen optie is (Quesenberry en Rosenthal, 

2004). Er is een ongewone retrospectieve studie gebeurd naar de overlevingsduur van de fret met en 

zonder chemotherapiebehandeling. Zo zag men dat de fret met een lymfoom een gemiddelde 

overlevingsduur heeft van 242 dagen met een reikwijdte van 0 tot 1199 dagen. Wanneer de fret werd 

behandeld met een agressief chemotherapieprotocol (zie bijlage 2), zag men een overlevingsduur van 

437 dagen met een reikwijdte van 36 tot 1178 dagen (Antinoff en Hahn, 2004). 

Wanneer de eigenaar liever niet opteert voor chemotherapie of wanneer er sprake is van een drug-

resistent lymfoom is radiotherapie ook een optie (Hoppes, 2010). Radiotherapie kan gebruikt worden 

als primaire behandeling of als aanvulling op een andere therapie. Bestraling van een half lichaam 

wordt toegepast zodat de fret een minimale dosis bijkomstige geneesmiddelen nodig heeft maar de 

nevenwerkingen kunnen ernstig zijn. De kant van het diafragma dat het meest is aangetast wordt als 

eerste bestraald en een maand later wordt de andere kant van het lichaam bestraald. Om de nadelige 
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effecten van de bestraling te minimaliseren wordt een hospitalisatie van 2-3 dagen na een half-

lichaam bestraling aangeraden. De fret krijgt een antimicrobiële therapie, gastro-intestinale protectiva 

en agressieve intraveneuze vloeistoftherapie om de diurese op peil te houden. Een andere veilige en 

effectieve vorm is de focale bestraling. Deze vorm van bestraling wordt toegepast om één enkele 

lymfeknoop te laten krimpen in 1 tot 3 sessies. Multipele behandeling (tot 21 sessies over 6 weken) 

wordt gebruikt om grote mesenteriale of intestinale massa's en thoracale massa's te verkleinen. Ook 

sublumbaire klieren, die een intestinale obstructie veroorzaken, komen in aanmerking voor deze 

therapie. In het algemeen begint de grootte van de lymfeklieren af te nemen binnen de 24 uur 

(Antinoff en Hahn., 2004).  

Een behandeling met prednisolone zonder chemotherapie is mogelijk maar de remissie is van veel 

kortere duur (Siperstein, 2008; Mayer et al., 2009b). Wanneer de tumor terugkomt, dan is deze 

resistent aan prednisolone (Quesenberry en Rosenthal, 2004). Bij de hond wordt deze therapie enkel 

palliatief gebruikt (Van de Maele en Daminet, 2008). 

Retinoïden spelen een rol in de embryonale ontwikkeling en hebben een invloed op de ontwikkeling 

en differentiatie van lymfocytaire cellen en epitheelcellen. Deze componenten kunnen, door een aantal 

stappen, de productie van neoplastische cellen laten afnemen. Anderzijds stimuleren ze een normale 

celontwikkeling en differentiatie. Interferonen hebben krachtige immunomodulerende effecten op 

sommige tumor antigenen. De combinatie van retinoïden en interferonen zouden het beste effect 

hebben bij cutane T-cel lymfomen. Deze behandeling kan alleen toegepast worden maar is ook 

mogelijk in combinatie met chirurgie of chemotherapie (Antinoff en Hahn, 2004). 

Het is belangrijk om oncologische patiënten extra voedingssupplementen te geven met hoge calorie 

en proteïne waarden. Er is een grote variëteit beschikbaar op de markt. Afhankelijk van de gekozen 

supplementen moeten er soms extra vitaminen en mineralen supplementen gegeven worden. Dit is 

niet nodig wanneer de fret een goed onderhouden dieet krijgt of kattenvoeding krijgt van een hoge 

kwaliteit. Toediening van deze supplementen gebeurt meestal oraal met behulp van een spuit. Er 

wordt 2 tot 5 ml gegeven om de 2 à 3 uur. Een supplementenkuur duurt meestal een dertigtal dagen. 

Het is zeer arbeidsintensief en de eigenaar moet zeer goed begeleid en geinformeerd worden. Indien 

de eigenaar zich comfortabel voelt bij het toedienen van subcutane injecties, kan deze techniek 

aangeleerd worden (Quesenberry en Rosenthal, 2004).  

Frequente ziekenhuisbezoeken brengen een significant kostenplaatje met zich mee. Daarom is het 

belangrijk om de eigenaar goed te informeren over de verschillende behandelingsmogelijkheden 

rekening houdend met het resultaat dat de eigenaar wil bereiken (Hoppes, 2010). 

4. DISCUSSIE 

Deze casus is een typisch voorbeeld van hyperadrenocorticisme bij de fret qua signalement, 

anamnese en klinische symptomen zoals het in de literatuur beschreven wordt. Het gaat over een 4 

jaar oude mannelijke gecastreerde fret met klachten van alopecie ter hoogte van de staart en pruritis. 

Wel vertoont hij geen klachten van dysurie of strangurie wat bij sommige mannelijke fretten met 

hyperadrenocorticisme voorkomt ten gevolge van een para-urethrale of –prostaatcysten (Bennett, 

2007). Bij de bepaling van de geslachtshormonen in het plasma is de concentratie van oestradiol 

gestegen en zijn de waarden voor testosteron en progesteron normaal. Een verhoging van minstens 
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één van de geslachtshormonen is diagnostisch voor hyperadrenocorticisme (Schoemaker, 2009b). Op 

echografie is geen van beide bijnieren significant vergroot, maar de klinische symptomen zijn niet 

direct gecorreleerd aan de grootte van de bijnieren (Besso et al, 2000). Chirurgie is de beste 

behandeling, maar omdat op echografie niet duidelijk is welke bijnier verwijderd moet worden, en de 

eigenares financieel beperkt is, wordt besloten om een Suprelorin® implant te plaatsen. Met een 

medicinale behandeling verdwijnen de symptomen, maar de tumorgroei wordt niet geremd (Hoppes, 

2010). Omdat de symptomen verergeren in plaats van te verbeteren, komt Jack terug voor het 

herhalen van de echografie. Het feit dat Jack niet reageert op de behandeling wijst erop dat de 

bijnieren autonoom hormonen produceren (Moorman, 2009). Bij het klinisch onderzoek valt op dat 

Jack helemaal kaal geworden is en de axillaire, inguinale en popliteuslymfeknopen sterk opgezet zijn. 

Ook is hij erg mager. Dit is sterk indicatief voor lymfoma. Om een definitieve diagnose van lymfoma te 

kunnen stellen, is het  best om een echografie te nemen om de uitgebreidheid te bepalen, samen met 

biopten of dunne naaldaspiraten voor respectievelijk histologisch en cytologisch onderzoek (Hoppes, 

2010). 

Bij de eerste consultatie is op echografie te zien dat de mesenteriale lymfeknopen opgezet zijn. Bij 

fretten wordt een vergroting van de lymfeknopen vaak vastgesteld, maar lymfoma is zelden de 

oorzaak (Quesenberry en Rosenthal, 2003). Bij Jack is het onduidelijk of deze vergrote lymfeknopen 

een voorbode waren, of gewoon reactieve lymfeknopen. De perifere lymfadenopathie samen met zijn 

leeftijd en het vermageren zijn suggestief voor de volwassen vorm van lymfoma (Quesenberry en 

Rosenthal, 2004). Voor de behandeling is er keuze uit verschillende chemotherapieprotocols, maar 

omdat de eigenares de chemotherapiebehandeling niet ziet zitten, wordt besloten om Jack palliatief te 

behandelen met prednisolone. De duur van remissie is wel veel korter dan bij chemotherapie 

(Schoemaker, 2009b). De behandeling geeft helemaal geen beterschap en Jack sterft 2 weken later. 
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Tabel a,b,c en d: Verschillende lymfomaprotocols bij de fret (Uit: Morrisey, 2009). 
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BIJLAGE 2: uit Antinoff en Hahn, 2004. 

Week Drug Dose 

-3 days L-Asparaginasec 400 IU/kg s.q. (premedicate 

with diphenhydramine) 

1 Vincristine 

Prednisone 

Cyclophosphamideb 

 0.12 mg/kg i.v.a 

1 mg/kg p.o. SID, continued 

throughout therapy 

10 mg/kg p.o 

2 Vincristine  0.12 mg/kg i.v.a 

3 Vincristine 0.12 mg/kg i.v.a 

4 Vincristine 

Cyclophosphamide 

0.12 mg/kg i.v.a 

10 mg/kg p.o. 

7,10,13, etc. Vincristine 

Cyclophosphamide 

0.12 mg/kg i.v.a 

10 mg/kg p.o. 

Rescue: Doxorubicinc 1–2 mg/kg i.v. (administered 

as a slow infusion over 

20–30 minutes; premedicate with 

diphenhydramine.) 

 

Continue the cycle every 3 weeks to maintain remission. If leukopenia at 3-week recheck 

CBC, postpone chemotherapy and recheck CBC in 5–7 days. If interval is prolonged to 4 weeks 

repeatedly, consider increasing interval for cyclophosphamide. 

If undesirable side effects occur with the combination of vincristine and cyclophosphamide, 

consider administering the drugs 10 days apart while maintaining the 3-week cycle for each 

drug. 

This cycle is continued for 1 year, then decreased to every 4–6 weeks for an additional 

6 months. 

If undesirable side effects or leukopenia occur with the use of a particular drug, consider 

decreasing the dose by 25%. 
a Vincristine must be administered intravenously via a clean stick to avoid extravasation of 

the drug. 
b Injectable cyclophosphamide can be administered orally at the same dose, but may require 

dilution in propylene glycol for appropriate dosing. Alternately, an oral formulation can be 

compounded by a professional compounding pharmacy. This drug should be administered in 

the hospital to avoid unnecessary human contact or risk with the use of a liquid 

chemotherapeutic. 
c Premedicate with diphenhydramine, 1–2 mg/kg, 30 minutes prior to administration to 

prevent anaphylactic response. 
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