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SAMENVATTING  

 
Hypertrofische osteodystrofie is een orthopedische ontwikkelingsstoornis die voorkomt bij opgroeiende 

honden van grote rassen en reuzerassen. De etiologie is multifactorieel en nog niet volledig bekend. 

Verscheidene pistes zijn onderzocht maar momenteel worden voedingsfouten als voornaamste 

oorzaak geopperd. De ernst van de aandoening kan sterk varieren. De diagnose wordt gesteld door 

de typische symptomen en radiografie. Symptomen kunnen bestaan uit bilateraal symmetrisch 

gezwollen metafyses, koorts en sufheid. Dit kan gepaard gaan met paralyse en systemische 

symptomen als enteritis en pneumonie. Op radiografie ziet men parallel aan de groeiplaat een 

radiolucente lijn die hypertrofische osteodystrofie typeert. De behandeling hangt af van de ernst van 

de symptomen, soms volstaan pijnstillers en ontstekingsremmers. Bij systemische symptomen kan het 

nodig zijn het dier te behandelen met antibiotica en te hospitaliseren. Recidivering komt regelmatig 

voor. De prognose is afhankelijk van de ernst van de symptomen en in welke mate de hond hervalt. 

Honden kunnen volledig genezen maar blijvende standafwijkingen door vroegtijdig sluiten van de 

groeiplaat kunnen voorkomen.   

Austin is een Mechelse Herder die op de leeftijd van twee maanden gediagnosticeerd wordt met 

hypertrofische osteodystrofie. De hond heeft symmetrisch gezwollen metafyses, koorts en is suf. Bij 

palpatie van de metafyses reageert de hond pijnlijk. Op radiografie is duidelijk de dubbele radiolucente 

lijn zichtbaar ter hoogte van verschillende metafyses waardoor hypertrofische osteodystrofie 

gediagnosticeerd kon worden. Aangezien de hond verder in een goede gezondheid verkeerde was het 

voldoende pijnstillers en ontstekingsremmers toe te dienen. Ook werd er overgeschakeld op een 

evenwichtig puppyvoer. Austin reageerde hier zeer gunstig op. Na stopzetting van de meloxicam 

herviel hij  eenmaal. Austin genas volledig, zonder standafwijkingen.  
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INLEIDING 

 

Hypertrofische osteodystrofie is een ziekte van het bewegingstelsel die ernstige problemen kan 

veroorzaken bij opgroeiende grote hondenrassen (Lenehan en Fetter,1985). De aandoening komt 

relatief weinig voor (LaFond et al., 2002) maar kan toch ernstig lijden veroorzaken en zelfs tot 

blijvende standafwijkingen leiden (Woodard, 1982; Abeles et al., 1999; Dennis, 2001; Harrus et al., 

2002; Ozer et al., 2004; Arnott et al., 2008) . Het is dus belangrijk op de hoogte te zijn van de 

pathognomonische symptomen en tekenen op radiografie om snel tot een diagnose te komen. Een 

adequate en vroegtijdige behandeling is namelijk belangrijk voor een goede genezing zonder blijvende 

gevolgen voor het dier (Scott, 1998). In de literatuur is de voorbije decennia voornamelijk uitgebreid de 

etiologie van de ziekte besproken. Er zijn vele theorieën geopperd. Elke theorie had zijn voor- en 

tegenstanders zoals kan blijken uit dit werk. De meest recente en meest waarschijnlijke theorie is dat 

overvoeding een belangrijke etiologische factor is in dit ziekteproces (Lepine, 2000).  Het belang 

hiervan kan duidelijk blijken uit deze literatuurstudie, men zou namelijk aan gedeeltelijke preventie 

kunnen doen door opgroeiende grote en reuzerassen op een aangepaste voeding te zetten. Zij 

hebben immers andere eisen wat betreft energiedensiteit en calciuminhoud van het voeder.  Dit wordt 

in het bijpassende hoofdstuk uitgebreider besproken. Het dieet is dan ook, naast symptomatische 

behandeling, een belangrijke therapeutische component.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

LITERATUURSTUDIE 

 

1. DEFINITIE 

 

Hypertrofische osteodystrofie is een orthopedische ontwikkelingsziekte die abnormaliteiten 

veroorzaakt ter hoogte van het skelet bij opgroeiende grote hondenrassen die drie tot zes maanden 

oud zijn (Lenehan en Fetter, 1985; Owens en Biery, 1999; LaFond et al., 2002). Het werd de eerste 

keer vernoemd in de literatuur midden de jaren ’30 door Collett en Morell (Collett, 1935) toen het nog 

de ziekte van Barlow werd genoemd. Later kreeg het nog de namen ‘ziekte van Moller-Barlow’, 

‘idiopathische osteodystrofie’, ‘osteodystrofie II’ en ‘metafyseale osteopathie’ (Lenehan en Fetter, 

1985). 

 

2. VOORKOMEN 

 

LaFond et al. (2002) baseerden zich op gegevens aanwezig in de Veterinary Medical Database aan 

de universiteit van Purdue om een indruk te krijgen van het voorkomen van ontwikkelingsproblemen 

bij de hond. Veterinaire opleidingsklinieken konden hun gegevens met betrekking tot patiënten met 

ontwikkelingsziekten hier registreren. Zo werd gedurende 10 jaar (1986-1995) alle informatie 

betreffende dit onderwerp opgeslagen waardoor dit één van de meest uitgebreide studies is waar 

tevens alle mogelijke rassen in betrokken zijn. In 10 jaar tijd zijn er 24 373 gevallen geregistreerd die 

leden aan één van de 12 ontwikkelingsziekten waar onderzoek naar werd gedaan. Eén van de 

ontwikkelingsziekten die geregistreerd werd is hypertrofische osteodystrofie. Aan de hand van deze 

database tracht men te bepalen in welke mate de onderzochte ontwikkelingsstoornissen eerder 

genetisch bepaald zijn en/of beïnvloed worden door omgevingsfactoren. Wanneer omgevingsfactoren 

een belangrijke rol spelen in het ontstaan van een ontwikkelingsziekte kunnen de rassen die hier 

vatbaarder voor zijn namelijk een voordeel hebben aan een aangepaste omgeving (vnl. voeding) om 

het ontstaan ervan volledig of gedeeltelijk te voorkomen. Wanneer men vaststelt dat een bepaalde 

ontwikkelingsziekte voornamelijk een genetische basis heeft kan men trachten deze aandoening uit te 

sluiten door te fokken met niet-aangetaste dieren. Dit is moeilijker aangezien men dan de 

erfelijkheidsgraad en de manier van overerving eerst moet kunnen determineren.  

Hypertrofische osteodystrofie blijkt een aandoening te zijn die duidelijk rasgebonden is. In deze studie 

worden namelijk acht rassen geïdentificeerd die duidelijk vatbaarder zijn voor dit 

ontwikkelingsprobleem (LaFond et al., 2002). Het gaat over de Boxer, Chesapeake Bay Retriever, de 

Duitse Herder, de Golden Retriever, de Deense Dog, de Ierse Setter, de Labrador Retriever en de 

Weimaraner. In totaal werden er in 10 jaar tijd 160 honden geregistreerd die leden aan hypertrofische 

osteodystrofie, wat overeenkomt met 0.66% van het totaal aantal geregistreerde honden met een 

ontwikkelingsziekte. 
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Ras Aantal aangetaste dieren 

Deense Dog 31 

Labrador Retriever 18 

Golden Retriever 15 

Duitse Herder 13 

Gemengd ras 11 

Weimaraner 7 

Boxer  7 

Ierse Setter 7 

Tabel 1: Voorkomen van Hypertrofische Osteodystrofie  (Naar: LaFond et al. 2002) 

Deze rassen worden eveneens in meerdere artikels vermeld (Woodard, 1982; Abeles et al., 1999; 

Miller, 2001; Ozer et al., 2004; Arnott et al., 2008; Franklin et al., 2008). Enkele malen werd er melding 

gemaakt van hypertrofische osteodystrofie bij nestgenoten of bij genetisch verwante dieren wat op 

een genetische basis kan wijzen (Woodard, 1982; Abeles et al., 1999). In de literatuur wordt meer 

melding gemaakt van aangetaste mannelijke honden dan aangetaste vrouwelijke honden, 67%-84% 

van de aangetaste dieren is mannelijk (Grondalen, 1976; Slatter, 2003; Ozer et al., 2004). 

 

3. ETIOLOGIE EN PATHOGENESE 

 

Door de jaren heen worden honden geselecteerd op basis van hun beste kenmerken, ongeacht de 

nadelen die hier kunnen uit volgen. Zo zal bij reuzerassen gestreefd worden naar de grootste hond. 

Twintig jaar geleden bedroeg het volwassen lichaamsgewicht van een Deense Dog gemiddeld 59kg. 

Dit gewicht werd bereikt op de leeftijd van één tot anderhalf jaar. Anno 2000 zal de Deense Dog aan 

het einde van deze groeiperiode een gemiddeld lichaamsgewicht van 81.6kg bereikt hebben (Lepine, 

2000). De groeisnelheid is dus significant gestegen. Grote hondenrassen moeten in dezelfde periode 

veel meer groeien om hun mature grootte te bereiken dan kleine rassen.  Dit is duidelijk zichtbaar in 

grafiek 1. In dezelfde tijdsspanne maakt de Deense Dog een veel grotere groeispurt dan de Cairn 

Terrier bijvoorbeeld (Hawthorne et al., 2004). Dit heeft zo zijn gevolgen op de frequentie van 

voorkomen van skeletaandoeningen als HOD, heupdysplasie en osteochondrose (Lepine, 2000). 
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Grafiek 1: Gemiddelde groeicurven voor 12 verschillende hondenrassen (Hawthorne et al., 2004) 

Hypertrofische osteodystrofie is een ziekte waarvan de oorzaak multifactorieel is, zowel genetische 

factoren als omgevingsfactoren zouden erbij betrokken zijn (LaFond et al., 2002). Er zijn al vele 

theorieën geopperd zoals hypervitaminose C, hypovitaminose C, overmaat aan proteïnes, 

overvoeding, overmaat aan calcium of fosfor, genetische of familiale belasting, virale infectie en 

septicemie. Uit onderzoek blijkt dat te veel voeding en te veel calcium de belangrijkste nutritionele 

oorzaken zijn.  

 

A. GENETISCH 

 

Lepine (2001) gaf aan dat grote hondenrassen een hoger risico hadden om 

skeletontwikkelingsproblemen te ontwikkelen door hun versnelde groei. Om een verhoogd finaal 

lichaamsgewicht te bereiken werd er genetische selectie uitgevoerd. Men kan dus genetische selectie 

linken aan een verhoogde kans tot het ontwikkelen van onder andere osteochondrose, hypertrofische 

osteodystrofie en heupdysplasie. 

Angles (2001) voerde een onderzoek uit naar de genetische basis van HOD bij de Weimaraner. Bij dit 

ras is het ziekteverloop vaak zeer ernstig en gaat dit regelmatig gepaard met systemische klachten. 

Men kon na onderzoek bevestigen dat HOD bij de Weimeraner een erfelijke ziekte is met een 

erfelijkheidsgraad van 0.35 en dat de manier van overerven autosomaal recessief is. Men vermoedt 

dat 30% van de Weimaraner populatie drager is. Voorlopig is er nog geen methode beschikbaar om 

dragers te diagnosticeren behalve via testparingen (Angles, 2001).  

 

B. OMGEVINGSFACTOREN: NUTRITIONEEL 
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Hieronder worden de in de literatuur meest vernoemde oorzaken besproken. 

 

a. Vitamine C deficiëntie  

 

Meer dan 50 jaar geleden onderzochten Meier et al. (1957) reeds de mogelijkheid van een vitamine C 

deficiëntie als oorzaak van hypertrofische osteodystrofie. Hun vermoeden was gebaseerd op 

gelijkenissen met de symptomen van hypovitaminose C bij de mens. Er werden verscheidene 

behandelingen getest die allen geen resultaat gaven. Het bloed van de aangetaste dieren werd getest 

en de vitamine C waarden bleken inderdaad laag, waarop vitamine C werd toegediend via injectie. 

Deze therapie gaf geen resultaten vermits de bloedsera slechts kort stegen. De vitamine C niveaus 

werden pas normaal eens de honden genezen waren. Er werd evenwel niet bewezen of de 

hypovitaminose C veroorzaakt werd door de hypertrofische dystrofie, andere opties werden immers 

niet in overweging genomen. Ook moeten toch wel vragen gesteld worden bij het feit dat honden 

vitamine C zelf kunnen aanmaken en dus geen vitamine C in supplementen nodig hebben. De 

bloedwaarden konden dus normaal zijn in deze gevallen (Bredenkamp, 2007).   

In de jaren ’70 en ’80 werd deze hypothese nogmaals onder de loep genomen onder andere door 

Väänänen en Wikman (1979), Teare et al (1979) en Woodard (1982). Väänänen en Wikman (1979) 

waren het eens met de theorie van Meier et al. (1957) en waren ervan overtuigd dat hypovitaminose C 

de oorzaak was van hypertrofische osteodystrofie. Zij haalden hiervoor twee case reports aan die 

reageerden op een behandeling met een hoge dosis ascorbinezuur. De eerste patiënt was een Duitse 

Herder die behalve botveranderingen ook symptomen had van een enteritis. Na een behandeling met 

3000mg vitamine C per dag werd de hond na twee weken genezen verklaard. Wat belangrijk is in dit 

geval, is dat de hond op een huisvoer stond en supplementen aan mineralen kreeg toegediend 

waarvan de calcium fosfor verhouding zes op één was waar eigenlijk een verhouding van één op één 

wordt aangeraden (Kronfeld, 1985). Deze disbalans wordt niet als mogelijke oorzaak van 

hypertrofische osteodystrofie aangekaart. Het dieet werd aangepast volgens de normen samen met 

de behandeling van vitamine C. Er kan dus niet geconcludeerd worden dat deze hond effectief genas 

door toediening van het ascorbinezuur. Volgens Väänänen en Wikman (1979) werden de systemische 

symptomen die gepaard gaan met hypertrofische osteodystrofie, zoals pneumonie of enteritis, 

veroorzaakt door het tekort aan vitamine C. Hypovitaminose C geeft immers een gedeprimeerde 

immuniteit waardoor het risico op infectie verhoogd is.   

Woodard (1982) daarentegen weerlegde de theorie van hypovitaminose C. Hij postuleerde dat het 

bepalen van vitamine C in het bloed niet voldoende is om te concluderen dat er hypovitaminose C 

aanwezig is. Immers, de ideale manier om vitamine C te bepalen is aan de hand van een weefselbiopt. 

Bij de drie honden die hij onderzocht waren de waarden van vitamine C in de lever normaal waardoor 

hij hypovitaminose C uitsloot als oorzaak van HOD. Hij ontdekte ook dat de microscopische 

beenletsels bij HOD niet overeenkwamen met die van hypovitaminose C bij de mens.    

Teare et al. (1979) waarschuwden zelfs voor het gevaar dat het toedienen van vitamine C met zich 

mee kan brengen. Zij stelden immers vast dat het toedienen van vitamine C een lichte hypercalcemie 

kan veroorzaken waardoor de botresorptie afneemt en de letsels van HOD dus verergeren. Zij  weten 
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de hypovitaminose C aan een secundair effect vermits vitamine C in het bloed steeds daalt bij 

blootstelling aan stress en pijn. Deze stress en pijn kan door HOD veroorzaakt worden (Teare et al., 

1979). Het is dus een gevolg van HOD in plaats van de oorzaak.   

In de jaren ’90 werd door verschillende onderzoekers bewezen dat vitamine C geen rol speelt in het 

ontstaan van skeletaandoeningen omdat de hond vitamine C zelf kan aanmaken (Richardson en Toll, 

1997; Richardson en Zicker, 1999).   

Men kan dus samen concluderen dat er geen reden is om een vitamine C supplementatie aan te 

bevelen in het dieet van de gezonde hond. 

 

b. Overmaat aan calcium 

 

In 1965 werd de eerste maal een onderzoek gedaan naar de veranderingen in de ontwikkeling van 

puppy’s met verschillende calciumwaarden in het bloed. De puppy’s werden op verschillende diëten 

gezet met verschillende calcium niveaus. Ze kregen deze voeding toegediend van de leeftijd van 

zeven weken tot 21 weken. Zowel de puppy’s met een te lage opname van calcium, als een te hoge, 

vertoonden skeletontwikkelingsstoornissen (Riser en Shirer, 1965). Deze studie werd herhaald in 1985 

door Hazewinkel et al. bij Deense Dog puppy’s (1985). Vijf honden kregen voer in overeenstemming 

met de voorwaarden opgesteld door het NRC (1974) wat wil zeggen 1.1% calcium op droge stof basis, 

vijf honden kregen slechts 0.55% calcium en zes honden kregen 3.3% calcium op droge stofbasis. De 

honden werden onderzocht van de leeftijd van zes weken tot 26 weken. De honden die te weinig 

calcium aangeboden kregen konden slechts enkele weken bestudeerd worden omdat deze na vijf tot 

elf weken geëuthanaseerd werden wegens te ernstige misvormingen. Deze honden hadden immers 

de neiging om meer te eten en zo ook sneller te groeien. De honden die een te hoog gehalte aan 

calcium kregen liepen achter wat betreft groei op zowel de controle groep als op de groep die te 

weinig calcium aangeboden kreeg. Er werd duidelijk een verschil gezien in de bot turnover tussen de 

verschillende groepen. Dit leidde bij de honden die een te lage hoeveelheid calcium kregen tot 

osteoporosis en groenhoutfracturen. Bij de honden die te veel calcium ontvingen verliep de 

enchondrale ossificiatie trager en ontstond er osteochondrosis. Er werd dus geconcludeerd dat de 

calciuminhoud van het voer heel cruciaal is voor de skeletontwikkeling bij grote hondenrassen 

(Hazewinkel et al., 1985). Ook Goedgebuure bevestigde deze bevindingen a.d.h.v een gelijkaardig 

experiment (Goedegebuure en Hazewinkel, 1986).   

Lepine herhaalde dit onderzoek nogmaals met 36 Deense Dog puppy’s die drie verschillende diëten 

met verschillen in calcium- en fosforconcentratie ontvingen (2000). De energiedichtheid van het 

voeder lag voor alle dieren lager dan het standaard puppyvoer. De puppy’s werden gecontroleerd tot 

de leeftijd van 18 maanden. Puppy’s die een voer kregen dat een normale concentratie aan calcium 

en fosfor bevatte (NC) groeiden sneller dan de puppy’s die een lage (LC) of hoge (HC) concentratie 

bevatten. Zes van de honden die het HC dieet ontvingen vertoonden verlammingsverschijnselen, drie 

vertoonden tekenen van hypertrofische osteodystrofie. Algemeen was de lichaamsbouw slechter bij de 

honden uit de HC groep dan de honden in de MC of LC groep.  
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c. Overmaat aan proteïnes 

 

Een belangrijke misvatting is dat hoge hoeveelheden proteïnes in het voer van grote hondenrassen 

een snelle groei zou bevorderen. Dit werd aangetoond in een onderzoek uitgevoerd door Nap et al. 

(1991). Drie groepen van Deense Doggen kregen 3 isocalorische diëten waar de enigste 

discriminerende factor de hoeveelheid proteïnes was. Op histologie en radiografie werden geen 

veranderingen aangetoond die afwijkingen aan de endochondrale ossificatie zouden kunnen aantonen. 

De verschillen in proteïneopname hebben dus geen gevolg voor het calciummetabolisme en de 

skeletgroei. 

 

d. Overvoeding 

 

In 1974 onderzochten Hedhammer et al. voor het eerst de invloed van overvoeding op 

ontwikkelingsproblemen bij de Deense Dog aan de hand van een experiment (Hedhammer et al., 

1974). Zij concludeerden dat overvoeding een etiologische factor was voor orthopedische problemen 

bij de Deense Dog. In 1987 deed Lavelle deze studie (Lavelle, 1987). Tien Deense Dog puppy’s 

werden onderverdeeld in twee groepen: een groep met voeding ad libitum (A) en een groep waarbij de 

voeding gelimiteerd was (L). Het voer was verder een zorgvuldig uitgebalanceerd voer. Groep A 

bereikte sneller hun maximale gewicht, waren groter en de skeletontwikkeling was sneller maar er 

werden geen skeletontwikkelingsproblemen vastgesteld. Lavelle kon dus niet de studie van 

Hedhammer bevestigen. De grote verschillen tussen de twee studies waren dat de honden in 

Hedhammer’s studie grotere hoeveelheden aten en dat ze zo goed als geen beweging hadden door 

een gelimiteerde ruimte. Hierdoor was er meer energie over om te groeien waardoor de groeiratio’s 

hoger lagen dan deze in de studie van Lavelle.   

Dammrich (1991) daarentegen had dezelfde bevindingen als die van Hedhammer. Hij deed een studie 

bij honden die of ad libitum gevoederd werden of een beperkte hoeveelheid voeder kregen. Honden 

die ad lib gevoederd werden vertoonden een maximale groei. Dit had tot gevolg dat de subchondrale 

spongiosa per oppervlakte-eenheid minder compact was en daardoor zwakker. Ook zorgde de 

toegenomen groeisnelheid ervoor dat het gewrichtsoppervlak sneller aan een grotere belasting 

onderworpen werd. De honden ontwikkelden focale laesies van misvormd kraakbeen ter hoogte van 

de gewrichtsoppervlakten en onder de groeiplaten van lange beenderen. Daardoor zijn skeletgroei en 

lichaamsgewicht niet meer rechtevenredig gecorreleerd. Dit leidt tot een overbelasting van het skelet. 

Hierdoor hebben de puppy’s van grote rassen een grotere kans op skeletaandoeningen.  

 

Daarom worden voor puppy’s van rassen met een volwassen lichaamsgewicht boven de 25kg andere 

voedingsbehoeften aangeraden dan honden met een volwassen lichaamsgewicht onder de 25kg 

zoals men in de tabel hieronder kan waarnemen.  
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 Aangeraden voor honden met 

een adult LG <25kg 

Aangeraden voor honden met 

een adult LG >25kg 

Energie in kcal ME/g 3.5-4.5 3.2-3.8 

Energiedensiteit in kJ ME/g 14.6-18.8 13.6-15.7 

Ruw eiwit in % 22-32 20-32 

Ruw vet in % 10-25 8-12 

Calcium in % 0.7-1.7 0.7-1.2 

Fosfor in % 0.6-1.3 0.6-1.1 

Ca/P in %  1:1-1.8:1 1:1-1.5:1 

Tabel 2: Sleutelfactoren voor opgroeiende honden volgens Small Animal Clinical Nutrition (Hand en 

Lewis, 2010) 

Tot op heden kan men dus concluderen dat de maximale groeisnelheid in combinatie met een 

verhoogde energieopname de incidentie van skeletaandoeningen verhoogt. Het eiwitgehalte van de 

voeding daarentegen heeft weinig invloed op de incidentie van skeletaandoeningen. Een hoge 

calciumconcentratie in de voeding hindert de normale ontwikkeling van het skelet duidelijk en het 

vergroot de kans op skeletaandoeningen bij puppy’s van grote rassen (Lepine, 2000) 

Effect van het nutriëntniveau op skeletontwikkeling 

Nutriënt Laag Gemiddeld Hoog Aanbeveling in 

voer 

Proteïne Daling groeiratio 

bij deficiëntie 

Normale groei Normale groei  26% 

Energie Daling groeiratio 

bij deficiëntie 

Normale groei Stijging groeiratio 

 

14% 

Stijging skelet 

abnormaliteiten 

Calcium Stijging groeiratio Stijging 

beenmineralen 

Stijging 

beenmineralen 

0.8%  

Ca/P: 1.2/1 

Daling 

beenmineralen 

Daling gang 

abnormaliteiten 

Stijging gang 

abnormaliteiten 

Vermindering 

botsterkte 

Daling HOD Stijging HOD 

Stijging gang 

abnormaliteiten 

Goede 

conformatie 

Slechte 

conformatie 

Tabel 3: Effect van het nutriëntenniveau op de skeletontwikkeling (Uit: Lepine, 2001) 
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4. KLINIEK EN DIAGNOSE 

 

A. LEVEND  

 

a. Klinisch 

 

De meeste honden zijn anorectisch, lethargisch en depressief (Woodard, 1982; Abeles et al., 1999; 

Harrus et al., 2002; Ozer et al., 2004). Ze hebben moeite met staan en wandelen (Woodard, 1982; 

Scott, 1998; Abeles et al., 1999; Trostel et al., 2003; Ozer et al., 2004; Arnott et al., 2008). Vaak is de 

ziekte ook geassocieerd met systemische symptomen als diarree, braken en nasale uitvloei die vaak 

gepaard gaat met versterkte longgeluiden (Abeles et al., 1999; Harrus et al., 2002; Ozer et al., 2004). 

Wat typerend is voor deze aandoening is koorts en een symmetrische zwelling van de metafyses van 

de distale radius en/of ulna en/of tibia (Woodard, 1982; Abeles et al., 1999; Dennis, 2001; Harrus et al., 

2002; Ozer et al., 2004; Arnott et al., 2008). In twee gevallen was er sprake van zwelling van de 

proximale humerus (Franklin et al., 2008). Er is pijn op te wekken bij palpatie van de aangetaste 

metafyses (Woodard, 1982; Abeles et al., 1999; Harrus et al., 2002; Ozer et al., 2004; Arnott et al., 

2008). Eenmaal werd er melding gemaakt van een fractuur t.g.v. hypertrofische osteodystrofie (Arnott 

et al., 2008). Het is een episodische ziekte met vaak recidieven (Scott, 1998). Meestal zijn de klinische 

symptomen zo pathognomonisch dat men via deze weg tot de diagnose van hypertrofische 

osteodystrofie kan komen. Vaak wordt ter bevestiging nog een radiografische opname uitgevoerd 

(Trostel et al., 2003). 

 

b. Bloedonderzoek  

 

Bij bloedonderzoek kan er een leukocytosis te zien zijn met een gestegen aantal immature 

neutrofielen (Woodard, 1982). Ozer (2004) onderzocht van vier aangetaste honden het bloed en vond 

uitgesproken lymfocytose, een gestegen alkalisch fosfatase, een gedaald albumine en totaal proteïne. 

Calcium en fosfor waarden waren hoog en uit balans. Vitamine C waarden werden niet gemonsterd. 

Franklin (2008) stelde eveneens een hypoalbuminemie en een hyperfosfatemie  vast bij één patiënt, 

bij een tweede patiënt werd een gestegen alkalisch fosfatase teruggevonden. Harrus (2002) 

ondervond dat de Weimeranar pups aan hypogammaglobulinemie leden, wat kan wijzen op een 

verminderde humorale respons. Echter, dit kan te wijten zijn aan het feit dat de honden reeds 

behandeld werden met corticosteroïden. Franklin (2008) stelde ook volgende zaken vast: een milde 

monocytose, een laag BUN, een milde hyponatriëmie en milde hematurie bij één van zijn patiënten. 

Deze waarden konden niet  bevestigd worden bij de tweede patiënt. Ook Arnott et al. (2008) 

onderzochten het bloed en de urine van een aangetaste Duitse Herder maar hier werden geen 

afwijkingen gevonden. Er kan dus worden geconcludeerd dat afwijkende waarden op bloedonderzoek 

of urineanalyse niet consistent aanwezig zijn bij alle aangetaste dieren (Dunn, 1999). Men kan dus 

geen hypertrofische osteodystrofie diagnosticeren a.d.h.v deze onderzoeken, wat meestal ook niet 
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nodig is vermits de uiterlijke kenmerken pathognomonisch zijn.   

Opmerkelijk is dat er een vorm van immunodeficiëntie aanwezig is bij de Weimaraner (Foale et al., 

2003). Aangetaste Weimaraners vertonen lage gehaltes aan serumimmunoglobulines (zie tabel 2). Dit 

zou de hypogammaglobulinemie kunnen verklaren die Harrus vaststelde (2002). Typisch zijn 

Weimaraners van enkele maanden oud, die verschillende symptomen kunnen vertonen, maar meestal 

gaat het om een aandoening van het spijsverteringsstelsel, het centraal zenuwstelsel en/of het 

bewegingsstelsel. De puppy’s presenteren zich bij de dierenarts met een beeld van een inflammatoire 

aandoening: pyrrexie, lethargie, anorexie, zwelling van de metafyses van de lange beenderen, 

opgezette lymfeknopen etc. Het lijkt dus dat Weimaraners vatbaarder zijn voor een variëteit aan 

inflammatoire ziektes die veroorzaakt worden door een immunodeficiëntie. Deze immunodeficiëntie 

wordt vermoedelijk getriggerd door een vaccinatie. De honden die aan hypertrofische osteodystrofie 

leden in deze studie vertoonden eveneens gastro-intestinale klachten zoals eerder gerapporteerd 

werd door Abeles (1999) en Harrus (2002). Bij al deze honden werden in het bloed te lage waarden 

van immunoglobulines waargenomen (Foale et al., 2003). In het geval van een Weimaraner 

hypertrofische osteodystrofie kan men dus best aanraden om het bloed te controleren om een 

eventuele immunodeficientie tijdig te kunnen diagnosticeren. Immers, deze dieren kunnen soms 

slechts matig gebaat zijn met een therapie van NSAID’s en dan wordt er best snel overgeschakeld op 

een therapie met glucocorticoieden.  

Serum 

immunoglobulines 

Aangetaste 

Weimaraners 

Gezonde 

Weimaraners 

Standaard 

referentiewaardes 

IgG 8.3 18.0 10-20 

IgM 0.56 0.60 1.0-2.0 

IgA 0.13 0.18 0.4-1.6 

Tabel 4: Gemiddelde serumglobulinewaardes in mg/ml van aangetaste dieren, vergeleken met de 

waarden van een controlegroep Weimaraners en de standaardreferentiewaarden (Foale et al., 2003) 

 

c. Radiografisch  

  

Radiografische veranderingen zijn voornamelijk waar te nemen ter hoogte van het distale 

antebrachium (Scott, 1998; Burk en Feeney, 2003). In het beginstadium kan er een radiolucente band 

worden waargenomen parallel aan de groeiplaat. Deze band wordt van de fyse gescheiden door een 

smalle zone van radio-opaquer bot. In latere stadia kan men een radio-opaque regio waarnemen in de 

metafyse. De radiolucente lijn is niet meer aanwezig. Er is een vergroting van de metafyse met 

endosteale, periostale en/of extraperiostale nieuwbeenvorming (Scott, 1998). Deze 

nieuwbeenvorming is een gevolg van subperiosteale bloedingen en wordt voornamelijk gezien ter 

hoogte van de distale metafyse van de radius en ulna en van de tibia (Ozer et al., 2004). Toch kan dit 

ook gezien worden ter hoogte van de costochondrale junctie (Woodard, 1982; Ozer et al., 2004).  
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Figuur 1: links: beginstadium HOD met de radiolucente lijn parallel aan de groeiplaat. Rechts: 

vergevorderde HOD met meerdere lagen van periostale en paraperiostale nieuwbeenvorming t.h.v. de 

metafyses, dit geeft een beeld van sclerose op RX (Dennis, 2001) 

Af en toe kan men ten gevolge van de ziekte ook beendeformatie zien (Scott, 1998).  In de voorpoten 

wordt meestal valgus van de carpus waargenomen of het naar craniaal doorbuigen van het 

antebrachium (Scott, 1998). In de achterpoten zien we dan meestal een valgus van de knie en 

vertonen de dieren een koehakkige stand (Scott, 1998). Zwelling van de weke delen is eveneens 

duidelijk waarneembaar (Burk en Feeney, 2003) 

 

Figuur 2: Craniocaudale (links) en lateromediale (rechts) radiografische opname van de distale radius 

en ulna van een 7 maanden oude Deense Dog puppy. De zwarte pijlen tonen tekenen van sclerosis 

aan en de witte pijlen tonen de typische radiolucente lijn parallel aan de fyse aan (Trostel et al., 2003) 
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Tijdens de genezing van HOD kan men typisch een verdunning van de cortex met een expanderende 

laesie zien. Deze radiografische tekens zijn niet van klinische relevantie. Ze zullen geremodelleerd 

worden naarmate de hond ouder wordt (Morgan, 1999).  

  

Figuur 3: Corticale verdunning (pijlen) tijdens het helingsproces van HOD (Morgan, 1999) 

 

d. Arthrocentesis 

 

Arnott et al. (2008) voerden een bilaterale arthrocentesis uit van de knie waarbij een duidelijke effusie 

werd vastgesteld. Er was bloedbijmenging te zien in het gewrichtsvocht en de viscositeit was gedaald. 

Er werd cytologisch onderzoek op uitgevoerd waar een duidelijke neutrofilie aanwezig was, zonder 

gedegenereerde neutrofielen wat wijst op een inflammatoire respons. Bacteriën werden niet 

waargenomen. Nergens in de literatuur werd er nog vermelding gemaakt van arthrocentesis als 

diagnostische methode voor HOD  

 

B. OVERLEDEN/EUTHANASIE 

 

a. Autopsie 

 

De honden zijn vaak in een algemeen slechte conditie (Miller, 2001). Bij onderzoek van alle 

gewrichten in het lichaam is het mogelijk dat er meer gewrichten aangetast zijn dan waarneembaar 

wanneer de hond nog leefde. Bij doorsnijden van de lange beenderen kan men een densere zone 

waarnemen op de metaphyseale zijde van de groeischijf (Woodard, 1982). Letsels zijn symmetrisch 

en bilateraal aanwezig (Woodard, 1982). Tekenen van systemische aandoeningen als nasale uitvloei 

en enteritis kunnen eveneens aanwezig zijn (Woodard, 1982). 



14 
 

b. Histopathologie 

  

Özer et al. (2004)deden een histopathologisch onderzoek van 18 honden. Ze vonden hierbij intacte 

epifyseale platen terug. Er was destructie van de primaire en secundaire spongiosa tot aan de 

metafyse. Op sommige plaatsen was resorptie aanwezig. Er was ter hoogte van de trabecula 

duidelijke destructie aanwezig, deze aangetaste trabeculae waren vervangen door fibreus weefsel. In 

de periostale zone was er extraperiostale ossificatie, plaatsen van beenderige destructie en ook reeds 

ontwikkeling van een fibreus vervangweefsel. Infiltratie van neutrofielen was overduidelijk aanwezig 

(Ozer et al., 2004). Deze bevindingen werden op histopathologie eveneens terug gevonden door 

Miller (2001) bij een geëuthanaseerde Deense Dog puppy die leed aan HOD. Als morfologische 

diagnose werd hier metafyseale hemorrhagiën, necrose en inflammatie aangegeven.  

 

Figuur 4: Histologisch preparaat distale radius en ulna van een hond die aan HOD leed. Trabeculaire 

microfracturen zijn zichtbaar en ter hoogte van de pijlen is de afwezigheid van voldoende 

beenafzetting zichtbaar (Trostel et al., 2003) 

 

5. BEHANDELING 

 

De behandeling van HOD is door de jaren heen veranderd vermits de mogelijke oorzaak keer op keer 

achterhaald werd. In de jaren 70 was de voorgeschreven behandeling vitamine C vermits men ervan 

overtuigd was dat hypovitaminose C de oorzaak was van deze ziekte (Väänänen en Wikman, 1979). 

Deze therapie werd gecombineerd met NSAIDs, antibiotica en een correctie van het dieet. De 

supplementatie van vitamine C en vitamine D wordt nu afgeraden vermits ze allebei dystrofische 

calcificatie veroorzaken en een verminderde botresorptie waardoor calcificatie van de subperiostale 

bloedingen wordt geïnduceerd (Slatter, 2003). Volgens Scott (1998) wordt best behandeld met 

NSAID’s. Hij ging nog uit van een mogelijke infectieuze oorzaak en raadde corticosteroïden af. Abeles 

et al. (1999) behandelden de honden eerst met NSAID’s en antibiotica. Wanneer dit geen effect had 

werd er overgeschakeld op corticosteroïden.  
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Tegenwoordig hangt de behandeling van HOD af van de ernst van de symptomen. Sommige gevallen 

genezen spontaan met enkel een lichte pijnmedicatie. Volgens Slatter worden de meest aangetaste 

dieren best behandeld met kortwerkende corticosteroïden intraveneus. Met cortico’s moet opgelet 

worden bij langdurig gebruik vermits ze vertraagde fyseale groei veroorzaken. Langdurig 

corticogebruik is dus niet aan te raden bij honden in de groei (2003). Toch wordt meestal eerst een 

NSAID gegeven en wordt er pas overgeschakeld op corticosteroïden als deze geen effect hebben 

(Kahn, 2005; Tilley et al., 2005) Als pijnmedicatie kan best gebufferde aspirine gebruikt worden aan 

een dosis van 10-25mg/kg PO tid (Hosgood en Hoskins, 1998; Wingfield, 2001). Antibiotica worden 

best bijgegeven bij dieren die systemische symptomen hebben. Algemeen kan men de puppy bij 

ernstige gevallen intraveneus vocht toe te dienen en elke 2-4u draaien als deze zich in laterale 

decubitus bevindt (Hosgood en Hoskins, 1998; Wingfield, 2001). De ondersteunende therapie kan dus 

gaan van niets tot uitgebreid, afhankelijk van de algemene gezondheid van de puppy. 

 

6. PROGNOSE 

 

De prognose voor mild aangetaste dieren is goed, recidieven zijn weliswaar zeker een mogelijkheid 

met intervallen van één tot zes weken (Dunn, 1999). De prognose voor ernstig aangetaste dieren is 

eveneens goed maar permanente misvorming van de beenderen kan voorkomen in zeldzame 

gevallen (Hosgood en Hoskins, 1998; Slatter, 2003). Deze ernstig aangetaste dieren vereisen een 

intensieve therapie (Scott, 1999) Toch kunnen de zieke dieren sterven door langdurige laterale 

decubitus, pyrrexie en anorexie (Hosgood en Hoskins, 1998). De eigenaar kan euthanasie wensen 

wanneer de hond te ernstig ziek is of de hond regelmatig recidiveert (Hosgood en Hoskins, 1998; 

Dunn, 1999; Scott, 1999). 
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CASE 

 

1. SIGNALEMENT 

 

Austin is een Mechelse Herder van twee maanden oud. Hij is een intact mannetje.  

 

2. ANAMNESE 

 

Hij werd met de klacht van sufheid, doorzakken door de achterpoten, kortademigheid en huilen bij 

oppakken aangeboden op de dierenkliniek te Merelbeke. Vandaag was Austin eerst bij de eigen 

dierenarts geweest die vaststelde dat zijn lichaamstemperatuur 40.2°C was en zijn proprioceptie 

vertraagd was. Er werd een radiografie genomen van de thorax die normaal was. De dierenarts heeft 

een injectie meloxicam (Metacam ®) gegeven en de hond doorverwezen naar de dierenkliniek. 

Afgelopen woensdag werd Austin gevaccineerd tegen leptospirose en DHPPi.  

 

3. KLINISCH ONDERZOEK 

 

Het lichamelijk onderzoek was normaal. Bij het uitoefenen van druk op de lange beenderen was dit 

erg pijnlijk bij zowel de voorpoten als de achterpoten. Er was steunname op de vier poten maar door 

de pijn zakt Austin regelmatig door. Het neurologisch onderzoek vertoonde geen afwijkingen.  

 

4. DIAGNOSE 

 

Er werden van zowel de voor- als achterpoten radiografische opnames genomen. Ter hoogte van de 

proximale en distale metafyses van de radius was er een radiolucente lijn zichtbaar. Dit was eveneens 

in de distale metafyse van de ulna en in de proximale metafyse van de humerus zichtbaar. Deze 

radiolucente lijn bevond zich vlakbij en parallel aan de groeiplaat. Aan de diafysale zijde van deze lijn 

bevond zich een slecht gedefinieerde opaque band. Er was milde zwelling van de weke delen 

zichtbaar ter hoogte van metafyseale regio’s. Dezelfde bevindingen waren te zien op alle andere 

ledematen. De diagnose, gebaseerd op deze radiografische bevindingen, was hypertrofische 

osteodystrofie. Verder waren er nog een urinecultuur, bloedcultuur en caniene distemper PCR 

uitgevoerd die allen negatief waren.  
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Figuur 4: mediolaterale opname linkervoorpoot (Universiteit Gent, faculteit Diergeneeskunde, dienst 

Medische beeldvorming, 2011)  

 

5. BEHANDELING 

 

Austin kreeg meloxicam (Metacam ®) en tramadol voorgeschreven en werd op Barca welpenvoer 

geplaatst.  

 

6. EVOLUTIE 

A. EERSTE CONTRLE  

 

Twee weken later kwam Austin op controle naar de kliniek. Hij mankte niet meer sinds een week en 

= dubbele 

metafyseale lijn 

 

 = weke delen 

zwelling 
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kreeg nog steeds meloxicam. De tramadol werd stopgezet. Er werd overgeschakeld op een volwassen 

voeder. Er werden op klinisch onderzoek, inspectie en palpatie geen afwijkingen vastgesteld.  

 

B. TWEEDE CONTROLE 

 

Één maand later bood Austin zich opnieuw aan op kliniek voor controle. Hij kreeg tot twee weken 

geleden nog twee maal per dag meloxicam. Hij was hier goed mee en er waren geen klachten. Na 

stopzetten van de meloxicam herviel Austin en had hij dezelfde klachten, nl. koorts, niet meer willen 

lopen en pijn bij oppakken. Sinds een week kreeg Austin opnieuw dezelfde dosis meloxicam en nu 

deed hij het weer uitstekend. Lichamelijk onderzoek en inspectie waren normaal, hoewel Austin toch 

aan ondergewicht leed. Op orthopedisch onderzoek waren de opgezette en pijnlijke metafysen nog 

voelbaar bij voor- en achterpoten. Er kon pijn opgewekt worden bij druk en plooien van de gewrichten. 

Er werden opnieuw radiografische opnamen van de rechter- en linkervoorpoot genomen. 

 

Figuur 5 en 6: laterale (links) en craniocaudale (rechts) opname rechtervoorpoot (Universiteit Gent, 

faculteit Diergeneeskunde, dienst Medische Beeldvorming, 2011) 

 

 = dubbele 

metafyseale lijn 

= sclerose 

= verbreding 
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Figuur 7 en 8 : laterale (links) en craniocaudale (rechts) opname linkervoorpoot (Universiteit Gent, 

faculteit Diergeneeskunde, dienst Medische Beeldvorming, 2011) 

Bij de linkerelleboog zag men nog steeds de radiolucente lijnen in de metafyses van de radius en de 

ulna maar deze waren al minder zichtbaar. De metafyses waren meer sclerotisch geworden. De 

distale en proximale metafyse waren matig verdikt. Er was nog steeds een onregelmatige periosteale 

reactie te zien ter hoogte van het distale aspect van de ulna. De distale metafyse van de ulna was 

heterogeen. Ter hoogte van de rechter elleboog waren de radiolucente lijnen in de metafyses van de 

radius en de ulna minder zichtbaar en de metafyses waren eveneens meer sclerotisch. De distale en 

proximale metafyses van de radius waren meer verdikt. Er  kan dus geconcludeerd worden dat er een 

verbetering is van de hypertrofische osteodystrofie. Beide distale ulnae vertoonden nog steeds letsels, 

waarom werd aangeraden op controle te komen voor achtergebleven endochondraal kraakbeen. Het 

genezingsproces vertoonde dus een gunstige evolutie hoewel er nog steeds tekenen van 

hypertrofische dystrofie aanwezig waren. Er waren nog geen tekenen van standafwijkingen of 

vroegtijdige sluiting van de groeiplaten. Er werd geadviseerd om de meloxicam verder te geven en het 

dieet te behouden maar een grotere hoeveelheid van het voedsel te geven zodat het dier kon 

bijkomen.  

 

C. DERDE CONTROLE 

 

Zoals aangeraden werd, kwam Austin weer op controle twee maanden later. Austin deed het sinds de 

laatste consultatie zeer goed. Hij mankte niet meer en wandelde vlot. Hij was heel levendig maar de 

beweging werd nog steeds beperkt. Hij vertoonde enkel milde tekenen van pijn bij optillen. Austin 

kreeg om de dag meloxicam toegediend. Hij was recentelijk gevaccineerd, dit had niet tot recidieven 

van de hypertrofische osteodystrofie geleid. Klinisch onderzoek, inspectie en orthopedisch onderzoek 

waren normaal. Op de radiografische opnamen van de ellebogen zag men dat de distale groeiplaat 

 = dubbele 

metafyseale lijn 

= sclerose 
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van de humerus gefuseerd was. De andere groeiplaat was afgenomen in dikte. Het trabeculair bot van 

de metafyse was meer homogeen en nieuwbeenvorming was verminderd. De distale metafyse van de 

radius en de ulna was onregelmatig. Dit wees dus op een verbetering van de osteodystrofische letsels. 

De groeiplaten waren niet vervroegd gesloten. Alles toonde een gunstige evolutie aan. 

 

Figuur 9, 10, 11, 12: craniocaudale en laterale opnames van rechter- en linkervoorpoot (Universiteit 

Gent, faculteit Diergeneeskunde, dienst Medische Beeldvorming, 2011) 

D. VIERDE CONTROLE 

 

Zeven maanden na de initiële problemen kwam Austin voor de laatste maal op controle. Hij vertoonde 

hierbij geen restletsels meer van de HOD. Hij liep niet meer mank, er was geen standafwijking 

zichtbaar en de range of motion van de gewrichten was normaal. Er werd geen medicatie meer 

gegeven, dit wordt verder ook niet aangeraden. 
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DISCUSSIE 

 

1. SIGNALEMENT 

 

De Duitse Herder is een ras dat gepredisponeerd is om hypertrofische osteodystrofie te ontwikkelen 

(Hosgood en Hoskins, 1998; LaFond et al., 2002). Austin was een Mechelse Herder en dit ras wordt 

niet in de literatuur vermeld. Austin was een opgroeiende hond waarbij de aandoening begonnen is op 

de leeftijd van twee maanden wat vroeger is dan men kan verwachten (Lenehan en Fetter, 1985; 

Hosgood en Hoskins, 1998). Hij had eveneens meer kans om HOD te ontwikkelen vermits hij een 

mannelijke hond is (Goedegebuure en Hazewinkel, 1986; Hosgood en Hoskins, 1998; Slatter, 2003).  

 

2. ANAMNESE  

 

De klachten bij Austin waren typisch voor dieren die lijden aan hypertrofische osteodystrofie: sufheid, 

koorts, gezwollen en pijnlijke metafyses, en manken (Woodard, 1982; Scott, 1998; Abeles et al., 1999; 

Trostel et al., 2003).  

 

3. DIAGNOSE 

 

Zoals wordt aangeraden wordt de diagnose best bevestigd door radiografische opnames (Trostel et al., 

2003). De bevindingen op RX kwamen overeen met de bevindingen die in de literatuur worden 

teruggevonden. Zowel de lokalisatie als het uitzicht van de letsels waren typisch. Meestal zijn de 

bilaterale metafyses van radius, ulna en/of tibia aangetast, dit kwam overeen met de lokalisatie van de 

zwelling bij Austin (Scott, 1998; Burk en Feeney, 2003). Toch waren bij Austin eveneens de proximale 

metafyses van radius, ulna en humerus aangetast wat toch zeldzaam is. Het beeld dat bij Austin 

duidelijk suggereerde dat hij aan hypertrofische osteodystrofie leed is de radiolucente lijn die zich 

parallel en vlakbij de groeiplaat bevond (Scott, 1998). Dit teken wordt ook wel ‘het dubbele groeiplaat 

teken’ genoemd (Farrow, 2003). Nieuwbeenvorming wordt waargenomen, zoals eerder vermeld wordt 

dit door de periostale bloedingen veroorzaakt (Ozer et al., 2004). Milde weken delen zwelling kan 

eveneens aanwezig zijn zoals door Burk en Feeney vermeld wordt (2003). De evolutie van het letsel 

werd op regelmatige basis opgevolgd.  Vroegtijdig sluiten van de groeiplaten kan namelijk optreden en 

leiden tot beenmisvormingen (Hosgood en Hoskins, 1998). Bij Austin hebben er zich tot op de dag van 

vandaag geen misvormingen ontwikkeld. Zoals eerder werd geciteerd zijn bloedonderzoek en 

urineonderzoek van weinig nut vermits er geen parameters zijn die typisch veranderen bij HOD (Dunn, 

1999). Dit bleek ook bij Austin het geval. Er werd ook een PCR op caniene distemper virus (CDV) 

uitgevoerd. Het feit dat vaccinatie tegen o.a. caniene distemper virus HOD zou kunnen uitlokken is 

een piste die al onderzocht werd (Mee et al., 1993; Baumgartner et al., 1995; Mee et al., 1995; Munjar 
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et al., 1998; Harrus et al., 2002). Bij al deze studies kwam men tot dezelfde conclusie, namelijk dat 

men niet met zekerheid kon besluiten dat een vaccinatie gerelateerd kon zijn met caniene distemper 

virus. De PCR op caniene distemper virus was dan ook negatief bij Austin en na een tweede 

vaccinatie recidiveerde Austin niet.  

 

4. BEHANDELING 

 

Na de eerste consultatie werd Austin de ontstekingsremmer meloxicam en de pijnstiller tramadol 

voorgeschreven. Meloxicam is een NSAID dat behoort tot de groep van de oxicams (Pharma.be, 

2009). De werking van oxicams berust op inhibitie van de prostaglandinesynthese. Dit leidt tot een 

antipyretisch, analgetisch, anti-inflammatoir en anti-exsudatief effect. Er ontstaat eveneens een 

verminderde infiltratie van leukocyten in het ontstoken weefsel en het remt de collageengeïnduceerde 

thrombocytenaggregatie. De remming van COX-2 is sterker dan die van COX-1 (Pharma.be, 2009). 

Als aanvangsdosis wordt 0.2mg/kg van Metacam® 1.5mg/ml voor oraal gebruik aangeraden. Hierna 

wordt verder behandeld met een dagelijkse dosis van 0.1mg/kg lichaamsgewicht. Metacam® bestaat 

eveneens als kauwtabletten van 1mg of 2.5mg. Voor Austin kon 1 tablet van 1mg per dag worden 

aangeraden (Pharma.be, 2009). In de literatuur wordt acetylsalicylzuur aangeraden (Hosgood en 

Hoskins, 1998). Hiervoor bestaat weliswaar geen product voor de hond (BCFI, 2010). Tramadol is een 

matig krachtig analgeticum dat tot de klasse van narcotische analgetica wordt gerekend. Het heeft een 

morfineachtig effect, een adrenerg effect en een serotoninerg effect. Naast medicatie werd bij Austin 

ook het voer veranderd. Hij werd op het Barca Premium welpenvoer geplaatst. Dit omdat puppy’s van 

grote rassen andere voedingsvereisten hebben dan puppy’s van kleine rassen zoals eerder werd 

vermeld.  

In de tabel hieronder vergelijken we dan het voer dat werd gegeven aan Austin met de vereisten die 

zijn opgesteld door Small Animal Clinical Nutrition (Hand en Lewis, 2010). Voor de volledigheid werd 

er een ander puppyvoeder voor grote hondenrassen bij in de tabel gezet.  

Ingrediënt Vereisten (Hand 

en Lewis, 2010) 

Barca Welpenvoer Hill’s puppy large breed 

Ruw eiwit in % 20-32 28.7 29.6  

Ruw vet in % 8-12 17 14.8 

Calcium  in % 0.7-1.2 1.28 1.18 

Fosfor in % 0.6-1.1 0.96 0.78 

Ca/P in % 1-1.5 1.33 1.5 

Energetische 

waarde in kcal/kg 

3200-3800 4110 3626 

Tabel 5: Analyse voeders: Barca Premium welpenvoer, Hill’s Puppy Large Breed  (Hill's, 2009; Barca, 

2010; Hand en Lewis, 2010) 
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Uit deze tabel kan men concluderen dat Barca Welpenvoer niet de optimale keuze was aangezien 

toch de belangrijke parameters, energie en calcium, niet binnen de waarden liggen die aangeraden 

worden. Het voer bevat voornamelijk een teveel aan energie en een teveel aan calcium, twee 

oorzaken van skeletontwikkelingsproblemen (Hedhammer et al., 1974; Hazewinkel et al., 1985; 

Dammrich, 1991). De calcium fosfor verhouding ligt weliswaar binnen de grenzen. Als men dan het 

puppyvoer van Hill’s erbij haalt kan men concluderen dat dit voer enigszins meer voldoet aan de 

normen opgesteld door Hand en Lewis (2010). Aangepast voeder dient gebruikt te worden als 

therapie maar is eveneens van belang bij preventie van orthopedische ontwikkelingsproblemen bij 

opgroeiende puppy’s van grote en reuzerassen. 

  

5. EVOLUTIE  

 

Austin reageerde uitstekend op de behandeling van meloxicam, tramadol en puppyvoer en werd twee 

weken later op adult voer gezet. Anderhalve maand na de eerste tekenen van de HOD en één week 

na stopzetting van de meloxicam herviel Austin. Hervallen is immers mogelijk bij HOD, dit kan meer 

dan eenmaal gebeuren. Soms blijft de hond recidiveren en is euthanasie de enige optie (Dunn, 1999). 

Na opstarten van de meloxicam herstelde Austin snel en volledig. Deze behandeling wordt 

aangeraden bij honden die geen systemische symptomen vertonen. Hospitalisatie was in dit geval ook 

niet nodig. Tot zes maanden na de start van de klachten kon men op radiografische opnames nog 

steeds restletsels waarnemen van de HOD. De distale metafyses van de radius en ulna bleven 

onregelmatig. Uiteindelijk kon men negen maanden na de eerste klinische symptomen geen 

afwijkingen meer waarnemen op radiografie en kon Austin dus volledig genezen verklaard worden. 

Zijn prognose was sinds de eerste consultatie gereserveerd tot gunstig vermits hij geen systemische 

symptomen vertoonde. 
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SAMENVATTING 

 

Epilepsie is een episodische ziekte gekenmerkt door terugkerende epileptiforme aanvallen die 

ontstaan in de hersenen. Het is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen bij de 

hond. De prevalentie van epilepsie in de hondenpopulatie wordt geschat op 0.5 to 5.7%. De 

behandeling van primaire of idiopathische epilepsie wordt klassiek gestart met fenobarbital, en 

eventueel aangevulde met kaliumbromide. Primaire epilepsie is in 30% van de gevallen refractair. Dit 

wil zeggen dat de behandeling met fenobarbital en kaliumbromide inefficiënt is ondanks correcte 

serumwaarden. De uitdaging bij deze honden is een combinatie van medicatie te vinden die de 

aanvalsfrequentie met minstens 50% vermindert. Als mogelijke additionele medicatie bestaan onder 

andere levetiracetam, felbamaat, zonisamide en gabapentine. Van deze producten is al bewezen dat 

ze een positief effect kunnen hebben op honden met epilepsie. Ook corticosteroïden zijn een optie 

maar hier is weinig over bekend. Niet-medicinale therapieën waar het effect nog niet van is bewezen 

bij de hond zijn nervus vagus stimulatie en het ketogeen dieet. Deze hebben evenwel hun effect reeds 

bewezen bij de mens. Vaak is kostprijs en beperkt onderzoek een limiterende factor voor toepassing 

bij de hond.  
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I. INTRODUCTIE 

 
Deze casebespreking gaat over een jonge Golden Retriever die gediagnosticeerd werd met refractaire 

idiopathische epilepsie. Epilepsie is in de kleine huisdierenpraktijk het vaakst voorkomende 

neurologische probleem (Berendt, 2008b). Prevalentie bij de hond varieert tussen 0.5-5.7% (Bielfelt et 

al., 1971; Knowles, 1998; LeCouteur, 2010). Epilepsie is een ziekte die leidt tot het telkens opnieuw 

weerkeren van aanvallen (Berendt, 2004). Een aanval kan men definiëren als een paroxysmale 

periode van abnormale cerebrale dysfunctie die gepaard gaat met verscheidene symptomen 

(Casimiro da Costa, 2009). Men kan een veranderd bewustzijn waarnemen, motorische, sensorische 

en autonome veranderingen en een afwijkend gedrag (Podell, 1996; Berendt, 2004; Berendt, 2008b; 

Casimiro da Costa, 2009). Deze episodes zijn voorbijgaand en repetitief en het dier verliest de 

controle over het lichaam (Berendt, 2004).   

Epilepsie ontstaat door een disbalans tussen de excitatorische en inhibitorische mechanismen in de 

hersenen tot wanneer het evenwicht zich verplaatst naar overmatige neuronale excitatie (Kortz, 2005; 

Berendt, 2008b). De oorzaken van epilepsie kunnen onderverdeeld worden in idiopathisch (primair), 

symptomatisch (secundair) en vermoedelijk symptomatisch (cryptogeen) (Berendt en Gram, 1999; 

Berendt, 2008b; Casimiro da Costa, 2009). De meest voorkomende oorzaak van epilepsie is 

idiopathisch, met andere woorden er is geen cerebrale pathologie aanwezig en ook lichamelijk en 

neurologisch onderzoek zijn verder normaal (Jaggy en Bernardini, 1998; Berendt, 2008b; Casimiro da 

Costa, 2009). Idiopathische epilepsie geeft primaire gegeneraliseerde aanvallen die aanvangen op 

jonge leeftijd, één tot vijf jaar, en waarbij erfelijkheid waarschijnlijk is (Commission on Classification 

and Terminology of the International League Against Epilepsy, 1989). De aandoening komt voor bij 

verschillende rassen (Casimiro da Costa, 2009). Er is ontdekt dat er een multifactoriële autosomale-

recessieve manier van overerving aanwezig is bij Golden en Labrador Retrievers (Srenk et al., 1994; 

Berendt et al., 2002). Er is ook bij verschillende andere rassen een erfelijke basis ontdekt, zoals bij de 

Britse Elzasser (Falco et al., 1974), de Tervuerense Herder (van der Velden, 1968), de Springer 

Spaniel (Patterson et al., 2005), de Vizsla (Patterson et al., 2003), de Berner Sennenhond (Kathmann 

et al., 1999), de Ierse Wolfshond (Casal et al., 2006), de Finse Spitz (Viitmaa et al., 2006) en de 

Standaard Poedel (Licht et al., 2007).   

Idiopathische epilepsie gaat zoals eerder vermeld gepaard met primaire gegeneraliseerde aanvallen. 

Een gegeneraliseerde aanval wordt geïnitieerd door activatie van de beide cerebrale hemisferen 

tegelijkertijd (Olby, 2010). Toch is het eveneens mogelijk dat partiële aanvallen voorkomen (Knowles, 

1998). Deze worden voornamelijk gezien eens de behandeling met anti-epileptica gestart is en 

kunnen mogelijk gegeneraliseerde aanvallen zijn die kort na de start gestopt worden, waardoor ze 

lijken op partiële aanvallen (Knowles, 1998) 

Ongeveer één derde van de honden die lijden aan epilepsie, lijden aan refractaire epilepsie (Knowles, 

1998; Platt, 2005). Op de Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren 

dienst Neurologie aan de faculteit Diergeneeskunde wordt een hond beschouwd als refractair als hij 

meer dan één aanval per maand heeft ondanks een therapie met kaliumbromide en fenobarbital aan 

de vereiste serumconcentraties. De definitie van refractaire epilepsie is moeilijk af te lijnen, het hangt 
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immers af van wat als doel wordt gesteld: de ene onderzoeker is tevreden wanneer een patiënt één 

aanval per maand heeft, de andere heeft als doel slechts twee aanvallen op een jaar (French, 2006). 

Voor de tweede onderzoeker zullen er dus relatief meer patiënten refractair zijn aan medicatie dan 

voor de eerste (French, 2006). Refractaire epilepsie heeft vier mogelijke oorzaken: de diagnose is fout, 

de behandeling is fout, de behandeling is correct maar de eigenaar volgt ze niet adequaat op of de 

hond absorbeert de medicatie niet voldoende (Knowles, 1998) Het mechanisme voor die laatste 

waarbij de hond (of elke andere diersoort) minder reageert op de medicatie is onbekend, vele 

mogelijkheden zijn geopperd zoals een overexpressie van medicatieresistente eiwitten in de hersenen 

(Sisodiya et al., 2002). 
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I. CASUSBESPREKING 

 

Een vrouwelijke Golden Retriever van 34kg was 16 maanden oud wanneer ze voor het eerst een 

epileptische aanval kreeg. Deze aanval begon ’s nachts vanuit rust. De hond schuimbekte, fietste met 

de poten, urineerde, defeceerde en hield de mond wijd open gesperd. Tijdens deze aanval was de 

hond buiten bewustzijn. Deze episode duurde ongeveer drie tot vier minuten. Na de aanval was de 

hond blind en duurde het drie dagen voor de hond volledig hersteld was. Één week later deed ze 

opnieuw drie epileptische aanvallen op anderhalf uur tijd. Deze aanvallen begonnen opnieuw vanuit 

rust.  De eigen dierenarts schreef 2mg/kg BID (75mg BID) fenobarbital voor. Tien dagen later werd de 

plasmaspiegel van fenobarbital gecontroleerd. Omdat die te laag bleek (18.6mg/l (30-35mg/l)) en de 

hond nog steeds aanvallen deed, verhoogde de dierenarts de dosis fenobarbital naar ongeveer 

3mg/kg BID (100mg BID). Één maand na de eerste aanval bleef de patiënt aanvallen vertonen. 

Tussen de aanvallen door was de hond onrustiger, schuifelde met de poten, en at en dronk ze meer. 

Na een verhoging van de dosis naar 3.5mg/kg BID (125mg BID) bleven de problemen bestaan. De 

patiënt werd doorverwezen naar de Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine 

Huisdieren dienst Neurologie aan de faculteit Diergeneeskunde. De patiënt had sindsdien nog op 

verscheidene dagen één tot twee aanvallen per dag gehad. Op lichamelijk en neurologisch onderzoek 

werden er geen afwijkingen vastgesteld. Op het bloedonderzoek werden er geen significante 

afwijkingen waar genomen. De fenobarbital serumconcentratie was 27.2 mg/l. Er werd een NMR 

(nucleaire magnetische resonantie) van de hersenen gedaan waarop geen abnormaliteiten te zien 

waren. Bij onderzoek van het cerebrospinaal vocht waren er eveneens geen afwijkingen aanwezig.  Er 

werd dus geen onderliggende oorzaak gevonden voor de epilepsie dus was de neurologische 

diagnose primaire idiopathische epilepsie. Er werd besloten de dosis van fenobarbital (125mg BID) te 

behouden. Als de patiënt meer dan één aanval of cluster (meerdere aanvallen op 24u tijd) had om de 

zes tot acht weken dan werd geadviseerd om kaliumbromide (KBr) bij te geven aan een dosis van 

15mg/kg BID, wat neerkomt op 500mg BID. Twee weken na dit consult had de patiënt verscheidene 

aanvallen gehad en werd er besloten om te starten met kaliumbromide. Er werd bij de eigen dierenarts 

vijf weken na het opstarten van de kaliumbromide bloed getrokken om de serumconcentraties van de 

kaliumbromide en de fenobarbital te controleren. De serumconcentratie van fenobarbital was 

26.93mg/l, die van KBr 1281.30mg/l (1500-1750mg/l). De dosis fenobarbital werd opgedreven naar 

4.5mg/kg BID (150mg BID). De aanvallen kwamen intussen dagelijks voor en werden ernstiger. Ze 

duurden langer en gingen vaak gepaard met defeceren en urineren. De dosis kaliumbromide werd 

sinds één week verhoogd, ze kreeg nu 525mg BID. Ongeveer drie en een halve maand na de eerste 

aanval kwam de patiënt opnieuw op controlebezoek bij de Vakgroep Geneeskunde en Klinische 

Biologie van de Kleine Huisdieren dienst Neurologie. Algemeen en neurologisch onderzoek waren 

normaal. De serumconcentratie van fenobarbital werd gecontroleerd, deze was 28.88mg/l, de 

serumconcentratie van kaliumbromide werd niet gemeten. Vermits de symptomen niet verbeterd 

waren en er minstens om de andere dag een gegeneraliseerde aanval voorkwam werd de medicatie 

aangepast. De dosis kaliumbromide werd verhoogd naar 20mg/kg BID of 700mg BID. De 

fenobarbitaldosis bleef behouden maar de hond werd nu ook levetiracetam 500mg ¾ tablet 
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voorgeschreven TID. Na één maand waren de aanvallen gestopt voor drie en een halve week en 

werden de serumconcentraties opnieuw gemeten, voor fenobarbital werd er een waarde van 

30.49mg/l genoteerd, voor kaliumbromide 1798.47mg/l. Wanneer de eigenaars op controle kwamen 

met de hond drie maanden na het opstarten van de levetiracetam kon er dus een duidelijke 

verbetering vastgesteld worden. De hond was tussen de aanvallen door opnieuw enthousiaster en er 

kwamen nog slechts twee à drie aanvallen per maand voor. De serumconcentraties werden opnieuw 

gecontroleerd en was voor fenobarbital 31.25mg/l en voor bromide 2076.06mg/l. Op het algemeen 

bloedonderzoek konden geen afwijkingen waargenomen worden.   

Maar vier en een halve maand na het opstarten van de levetiracetam begonnen de aanvallen terug 

frequenter en ernstiger te worden. Ze kwamen dagelijks voor tot zelfs meerdere per dag tot de hond 

tien maanden na zijn eerste aanval in een status epilepticus binnen werd gebracht op de spoeddienst 

van de Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren dienst Neurologie. Op 

algemeen klinisch onderzoek was de hond apathisch, hyperventileerde ze en lag ze in laterale 

decubitus. De hond fietste met de vier poten en vertoonde schokbewegingen met het hoofd. De hond 

reageerde niet op haar naam. De dreigreflex was negatief en er was horizontale nystagmus aanwezig. 

Daarom werd besloten van de patiënt te hospitaliseren om de aanval te stoppen en eventuele nieuwe 

aanvallen beter te kunnen opvolgen. Een routinebloedonderzoek werd uitgevoerd. Hierop werden 

geen significante afwijkingen gezien. De medicatie werd verder gegeven tijdens deze hospitalisatie 

zoals deze thuis werd gegeven. De aanval is kort na opname in de hospitalisatie gestopt. De dag erna 

had ze in de voormiddag en op de middag nog verscheidene partiële aanvallen die zich uitten door het 

maken van spastische bewegingen met de muil en inspiratoire stridor. In de loop van de namiddag 

waren er nog verscheidene partiële aanvallen waar te nemen en vijf zware aanvallen. Daarom werd 

besloten op de tweede dag van de hospitalisatie aan de medicatie een CRI (continuous rate infusion) 

van midazolam toe te dienen. Door dit infuus was de patiënt vrij suf en was ze niet meer mobiel. Er 

werden nog enkele partiële aanvallen gezien. Algemeen had de hond een goede eetlust, dronk ze 

goed en waren de waarden op klinisch onderzoek normaal. Op de derde dag werd er aan de 

medicatie gabapentine toegevoegd aan 8.5mg/kg TID (300mg TID). Nu bleven de aanvallen uit en 

daarom werd de CRI midazolam langzaam afgebouwd. De hond deed geen aanvallen meer en 

daarom werd besloten haar naar huis te laten gaan op dag vier. De gabapentine werd thuis verder 

gegeven. Één maand na de hospitalisatie kwam de patiënt op controlebezoek. De aanvallen waren 

nog steeds aanwezig om de dag. Hierop werd een kuur van prednisolone voor negen dagen 

voorgeschreven. Het aantal aanvallen verminderde sterk en ook de ernst van de aanvallen nam af. 

Vervolgens was de patiënt gedurende een maand volledig aanvalvrij. Na één maand begon de patiënt 

terug aanvallen te doen waarop opnieuw gestart is met een kuur van prednisolone, ook deze keer met 

uitstekend en snel resultaat. Na recentelijk contact bleek de patiënt niet suf te zijn door de medicatie. 

De eetlust was groter maar hier werd niet aan toegegeven en het gewicht bleef dus stabiel.  

 

 

 



6 
 

Datum 2010-2011 Serumconcentratie Medicatie Frequentie  

21/04 sinds 1week aanvallen  FB 2mg/kg BID  

30/04 FB 18.6mg/l FB 3mg/kg  

30/04-05/05    FB  3.5mg/kg  

05/05-19/05 FB 27.20mg/l FB 3.5mg/kg  

19/05-05/06   FB 3.5mg/kg  

05/06  FB 3.5mg/kg 

KBr 15mg/kg BID 

 

05/06-13/07   FB 3.5mg/kg 

KBr 15mg/kg  

  

14/07 FB 26.93mg/l 

Br 1281,3mg/l 

FB 4.5mg/kg 

KBr 15mg/kg 

 

14/07-02/08  FB 4.5mg/kg 

KBr 15mg/kg 

 

03/08 FB 28.88mg/l FB 4.5mg/kg 

KBr 20mg/kg 

Levetiracetam 11mg/kg 

 

03/08-07/09  idem  

08/09 FB 30.49mg/l 

KBr 1798.47mg/l 

idem  

08/09-16/11  idem  

16/11-09/01  idem  

09/01-12/01 hospitalisatie  Idem  

CRI midazolam 

Gabapentine 8.5mg/kg TID 

 

12/01-11/02  FB 4.5mg/kg 

KBr 20mg/kg 

Levetiracetam 11mg/kg 

Gabapentine 8.5mg/kg 

 

11/02-15/04  Idem + korte kuur prednisolone  

Tabel 1: Overzicht van de behandeling en evolutie van de patiënt  

 Geen aanvallen tot enkele per maand  

 Om de 3- 5 dagen 

 Om de dag 

 Ca.dagelijks 

 Meerdere per dag 

 Verandering medicatie/meten serumconcentraties 
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II. DISCUSSIE 

 

Om tot de diagnose van epilepsie te komen, moet men beginnen met een volledige anamnese, 

signalement, lichamelijk onderzoek en neurologisch onderzoek (Knowles, 1998; Berendt, 2004; 

LeCouteur, 2010). Een gedetailleerde historiek wordt gevraagd aan de eigenaar over de aanvallen: de 

start van de aanvallen, de frequentie, de progressie, de duur en hoe de aanval zich uit (Berendt, 2004). 

Men doet best ook een volledige bloedanalyse, een urine-analyse en abdominale en thoracale 

radiografiëen (Knowles, 1998; Berendt, 2004; LeCouteur, 2010). Een structureel hersenonderzoek is 

de volgende stap (NMR) (Knowles, 1998; Berendt, 2004; LeCouteur, 2010). Ook onderzoek van het 

cerebrospinaal vocht en een elektro-encefalografie zijn nuttig (Knowles, 1998; Berendt, 2004; 

LeCouteur, 2010). Men kan de diagnose van idiopathische epilepsie stellen als er geen intra-craniale 

en extra-craniale abnormaliteiten gevonden worden. Idiopathische epilepsie is dus een diagnose door 

exclusie (Feliu-Pascual, 2008).   

Bij deze patiënt bleek het signalement al een zekere indicatie voor idiopathische epilepsie te geven. 

De patiënt is immers een Golden Retriever, een ras dat duidelijk gepredisponeerd is tot het 

ontwikkelen van idiopathische epilepsie (Srenk et al., 1994). De hond was slechts 16 maanden oud 

toen de aanvallen begonnen, een leeftijd passend bij dit type van epilepsie (Casimiro da Costa, 2009). 

Men kwam tot de conclusie van idiopathische epilepsie door exclusie van alle andere mogelijke intra-

craniale en extra-craniale oorzaken. Als eerste bleek dat er geen abnormaliteiten gevonden konden 

worden op klinisch en neurologisch onderzoek. Ook een volledig bloedonderzoek uitgevoerd toen de 

hond zich voor het eerst aanbood bij de eigen dierenarts toonde geen significante afwijkingen aan. 

Vermits de hond niet reageerde op behandeling met fenobarbital waren verdere onderzoeken vereist. 

Aan de Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren dienst werden intra-

craniale oorzaken van de epilepsie uitgesloten door een NMR- scan van de hersenen waarop geen 

afwijkingen te zien waren. Op onderzoek van het cerebrospinaal vocht werden eveneens geen 

abnormaliteiten waargenomen. Gonçalves et al. (2010) toonden aan dat aanvallen een stijging van 

witte bloedcellen in het cerebrospinaal vocht kunnen induceren bij honden met idiopathische epilepsie. 

Ook bleek deze stijging duidelijk gerelateerd te zijn aan het moment van staalname: hoe korter de tijd 

tussen de staalname en de recentste aanval, hoe hoger het witte bloedcellengehalte was in het 

cerebrospinaal vocht (Goncalves et al., 2010).   

Er is discussie over op welk moment er bij een hond die epileptische aanvallen doet moet gestart 

worden met de behandeling. Dit hangt af van de ernst van de aanvallen, de frequentie en hoe de 

eigenaar staat tegenover medicinale behandeling (Berendt, 2008a). Men start best met therapie als er 

vier tot zes aanvallen zijn in een periode van zes maanden, als de aanvallen verergeren, als de 

aanvallen langer worden of als de hond door een status epilepticus wordt getroffen (Berendt, 2008a). 

Ook als symptomatische epilepsie wordt gediagnosticeerd, als er twee of meer clusters voorkomen in 

één jaar, als er een aanval voorkomt binnen de week na een hersentrauma of als er ernstige of 

abnormale postictale symptomen waar te nemen zijn (Olby, 2010). Vermits de patiënt in dit geval 

reeds in één week tijd vier aanvallen had gedaan, was het inderdaad noodzakelijk om therapie op te 
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starten. Het is weliswaar belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen het onder controle krijgen 

van de epilepsie en het beperken van de neveneffecten van de medicatie (Knowles, 1998). Controle 

van epileptische aanvallen zonder ernstige neveneffecten wordt bereikt in 60%-80% van de honden 

door middel van fenobarbital (Farnback, 1984; Schwartzporsche et al., 1985).  

Fenobarbital. Dit is de standaard medicatie voor de behandeling van epilepsie, voornamelijk omwille 

van de efficiëntie, de lage kostprijs en niet al te ernstige bijwerkingen  (Dowling, 1994; Olby, 2010). Als 

startdosis wordt volgens sommigen 2-4mg/kg elke twaalf uur aangeraden (Dowling, 1994; Platt, 2005), 

door anderen 1.5-3mg/kg (Berendt, 2008a). De patiënt kreeg 75mg of 2mg/kg tweemaal daags 

voorgeschreven, wat een goede opstartdosis is. Onderstaand algoritme kan gevolgd worden om een 

correcte behandeling toe te passen (Olby, 2010). Na tien dagen werd de serumwaarde van 

fenobarbital gecontroleerd, iets vroeger dan in onderstaand algoritme wordt aangeraden (Obly, 2010) . 

Bij de patiënt was deze 18.6 mg/l.  Vermits de hond ook nog epilepsieaanvallen deed werd de dosis 

verhoogd naar 3mg/kg tweemaal per dag in de hoop hogere serumwaardes te bereiken. Omdat de 

hond twee weken later nog steeds aanvallen deed verhoogde de dierenarts de dosis naar 3.7mg/kg 

BID. Tien dagen later kwam de hond naar de Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de 

Kleine Huisdieren dienst Neurologie waar er bloed werd afgenomen om de serumwaardes van 

fenobarbital te monitoren. Deze waarde was nu 27mg/l. Zoals kan gezien worden op onderstaand 

schema, wordt bij een hond die dergelijke waarde heeft en nog steeds aanvallen doet de dosis 

fenobarbital verhoogd of een extra therapie toegevoegd. 
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A = dosis FB verhogen met 20-25%; B = dosis FB voorzichtig verhogen of 2
e
 therapie bijvoegen. 

 

Figuur 1: Algoritme voor het gebruik van fenobarbital en kaliumbromide (Olby, 2010) 

 

FB concentratie 
(mg/l) 

Aanvallen Advies 

 Onder controle Niet onder controle  

<15 Geen aanpassing Aanpassen dosis (A) Controle na 14 dagen 

15-30 Geen aanpassing Aanpassen dosis (A 
of B) 

Controle na 14 dagen 

>30 Geen aanpassing  Aanpassen dosis (B) Controle na 14 dagen 

>35   Verhoogd risico op 
leverschade. Controleer FB en 
galzuren na 3-6 maanden.  

FB behandeling 

Initiële dosis 2.5mg/kg BID 

Monitor serumconcentratie na 14 

dagen 

Aanpassen dosis als <2000mg/l Geen aanpassing als >2000mg/l. Monitor na 2 

maanden. Verhoog dosis als nodig tot 3000mg/l. 

Nieuwe therapie bij blijvende aanvallen. 

Monitor Kbr serumconcentratie na 

één maand 

>1 aanval per drie maanden <1 aanval per drie maanden 

Als FB serumconcentratie <30mg/l, 

starten met KBr aan 30-

40mg/kg/dag 

Geen verandering in behandeling 

Monitor FB serumconcentraties op 

dag 45, 90, 180 en 360. Pas dosis 

aan indien nodig. 
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Als belangrijkste neveneffecten bij fenobarbital op korte termijn ziet men sedatie, polyurie, polydipsie 

en polyfagie (Platt, 2009). Deze nevenwerkingen konden eveneens waargenomen worden bij de 

patiënt die hier besproken wordt. Deze had voornamelijk last van de polyfagie, polyurie en polydipsie. 

De gedaalde concentratie, het schuifelen met de voeten en de verminderde lichaamsverzorging 

kunnen een uiting zijn van sedatie. Serum alkaline fosfatase en serum alanine transferase kunnen 

gestegen zijn bij fenobarbitalgebruik (Platt, 2009). De leverenzymes bij deze patiënt stegen maar 

waren slechts periodiek significant. Op lange termijn kan fenobarbital drie levensbedreigende situaties 

veroorzaken (Podell, 1998). Het lichaam van de patiënt kan afhankelijk worden van de medicatie, de 

patiënt kan tolerant worden ten opzichte van fenobarbital en als laatste, zoals eerder vermeld, kan er 

leverfalen optreden door hepatotoxiciteit (Podell, 1998).  

Kaliumbromide. Er wordt aangeraden kaliumbromide aan de behandeling toe te voegen als de 

aanvallen niet onder controle te krijgen zijn (Dowling, 1994; Podell, 1998). Immers, 25% van de 

patiënten die resistent blijken te zijn aan fenobarbital worden aanvalvrij na toevoeging van 

kaliumbromide aan de behandeling (Podell en Fenner, 1993). Platt (2009) schat dat voor ongeveer 95% 

van de honden met epilepsie een behandeling met hoge dosis kaliumbromide en een lage dosis 

fenobarbital werkzaam is. Redenen voor het toevoegen van kaliumbromide aan de therapie kunnen 

de volgende zijn: de oorzaak van de epilepsie wordt niet gediagnosticeerd, de hond krijgt minstens 

drie maanden fenobarbital met steady-state concentratie van 30mg/l, het aantal en de ernst van de 

aanvallen zijn onveranderd gebleven de laatste drie maanden ondanks de therapie met fenobarbital 

en als er werd aangetoond dat er hepatoxiciteit veroorzaakt werd door eerder gebruikte 

anticonvulsieve medicatie (Dowling, 1994; Olby 2010). Immers, door gebruik van kaliumbromide kan 

de dosis fenobarbital mogelijk verlaagd worden wat het risico op hepatotoxiciteit vermindert (Podell, 

1998). Vermits de patiënt zes weken na opstarten van de fenobarbital nog meer dan één aanval deed 

en de serumconcentratie van fenobarbital voldoende was kon er gekozen worden voor de dosis 

fenobarbital te verhogen of een extra therapie toe te voegen. Bij deze patiënt werd besloten om 

kaliumbromide te geven en de dosis van fenobarbital te behouden. Dit is een relatief korte periode om 

de werking van fenobarbital te evalueren. Maar zoals geciteerd is kaliumbromide een adequate 

additionele therapie als er geen oorzaak voor de epilepsie kan gevonden worden (Dowling, 1994). Als 

opstartdosis kan men 30-40mg/kg per dag rekenen (Olby, 2010). De onderhoudsdosis ligt tussen 20 

en 100mg/kg/dag (Platt, 2009). De patiënt kreeg als startdosis 500mg BID wat neerkomt op ongeveer 

30mg/kg/dag, een correcte dosis. De therapeutische concentraties van kaliumbromide liggen tussen 

de 800mg/l en 1600mg/l (Dowling, 1994). Al wordt door Olby (2010) een serumconcentratie van 

2000mg/l als doel gezien. Toxiciteit vindt volgens haar pas plaats bij serumconcentraties boven 

3000mg/l (Olby, 2010). Steady state wordt pas na ongeveer vier maanden bereikt vermits 

kaliumbromide een halfwaardetijd heeft van ongeveer een maand (Berendt, 2004). Vijf weken na 

starten van de polytherapie werden de serumwaardes van kaliumbromide en fenobarbital bij de 

patiënt gecontroleerd. De waarde van bromide was 1281.3mg/l, een waarde die reeds binnen de 

therapeutische grenswaarden ligt  (Dowling, 1994). De serumconcentratie van fenobarbital was 

26.93mg/l. Volgens het algoritme mag men de dosis verhogen wanneer de epilepsie nog steeds niet 

onder controle is (Olby, 2010).  Hierop werd de dosis verhoogd wordt naar 4.5mg/kg BID. Zoals 
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aangeraden werd ongeveer twee weken later de serumconcentratie van fenobarbital gecontroleerd, 

deze was 28.88mg/l.  

Alle neveneffecten die kaliumbromide kan veroorzaken zijn reversiebel (Platt, 2009). Het opvallendste 

neveneffect is polyfagie, bij ongeveer 25% van de honden is het nodig over te schakelen op een dieet 

laag aan calorieën (Platt, 2009). Verder kunnen er ook gedragsveranderingen aanwezig zijn: de hond 

is sneller geïrriteerd, zoekt aandacht en lijkt depressief door de sedatie (Platt, 2009). Men moet 

opletten met de toediening van kaliumbromide aan honden die lijden aan nierinsufficiëntie, dit kan 

immers leiden tot bromide-intoxicatie (Yohn et al., 1992; Nichols et al., 1996; Platt, 2009). Symptomen 

hiervan zijn sedatie, incoördinatie, paraparese en tetraparese, anisocorie en spierpijn (Yohn et al., 

1992; Nichols et al., 1996; Platt, 2009; Rossmeisl en Inzana, 2009).   

 

Levetiracetam. Een volgend anti-epilepticum dat kan worden toegevoegd aan de therapie van 

honden die refractair zijn aan fenobarbital en kaliumbromide, is levetiracetam. Farmacokinetisch is 

levetiracetam een ideaal anti-epilepticum: goede biologische beschikbaarheid, steady state 

concentraties worden snel bereikt, een lineaire kinetiek, minimale eiwitbinding en minimale 

metabolisatie (Patsalos, 2000). Het heeft geen invloed op cytochroom P450 en het inhibibeert of 

induceert de leverenzymes niet (Patsalos, 2000). Zo is de kans op interacties met andere medicatie 

klein (Patsalos, 2000) Het werkingsmechanisme is onvolledig gekend maar levetiracetam is uniek 

vermits het een bindingssite heeft op een synaptisch vesikel proteïne in de hersenen, de anti-

convulsieve actie van dit medicijn is rechtevenredig met zijn affiniteit voor deze bindingsplaats (Lynch 

et al., 2004). De halfwaardetijd is zeer kort waardoor het nodig is om de medicatie minstens drie maal 

per dag toe te dienen (Munana, 2009). De 22 honden in de studie van Volk et al (2008) waren 

refractair aan fenobarbital en kaliumbromide. Veertien van deze honden werden behandeld met een 

dosis van 10mg/kg TID gedurende twee maanden. Acht van de 14 reageerden met een reductie van 

meer dan 50%. Bij de honden die niet reageerden werd de dosis verhoogd naar 20mg/kg TID. Eén 

hond reageerde hierop. De honden die reageerden hadden een gemiddelde daling van 77% wat 

betreft frequentie van de aanvallen en een daling van 68% wat betreft het aantal dagen per maand 

waarop ze aanvallen deden. Bij zes van de negen honden steeg de frequentie evenwel na vier tot acht 

maanden behandelen aan de laagst mogelijke dosis (honeymoon-effect).  Er werd bij één hond als 

enige neveneffect sedatie waargenomen, maar neveneffecten op lange termijn moeten nog 

onderzocht worden (Volk et al, 2008). Eén  groot nadeel is nog dat het duur is voor grote 

hondenrassen (Volk et al., 2008). Weliswaar kwam er recentelijk een generische en dus goedkopere 

vorm van het product op de markt (Munana, 2009). Ook bij de patiënt hier besproken werd 3.5 maand 

na de start van de epilepsieaanvallen levetiracetam toegevoegd aan de therapie. Ze kreeg 375mg wat 

ongeveer neerkomt op 11mg/kg, een ideale opstartdosis. Dit werd driemaal daags toegediend om 

stabiele steady state concentraties te verkrijgen. De dosis fenobarbital werd behouden maar die van 

kaliumbromide werd verhoogd naar 20mg/kg BID. Op deze combinatie reageerde de hond zeer goed. 

De frequentie van aanvallen verminderde tot zelfs volledige afwezigheid van aanvallen gedurende 3.5 

week. Eén maand na de aanpassingen werden de serumconcentraties nogmaals gemeten, voor 

fenobarbital was dit 30.49mg/l en voor kaliumbromide 1789.47mg/l, waarden binnen de vereiste range. 
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Weliswaar steeg de frequentie van de aanvallen weer 3.5 maand na de behandeling. Dit komt 

overeen met het onderzoek dat Volk et al. (2008) uitvoerden, ook bij deze honden steeg de 

aanvalfrequentie opnieuw vier tot acht maanden na de start van de behandeling. Er kwamen 

langzaamaan meer en meer aanvallen tot de hond in een status epilepticus binnengebracht werd op 

de spoeddienst van de Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren dienst 

Neurologie aan de Universitaire Dierenkliniek te Merelbeke. Daar gaf men de hond een midazolam 

CRI waarop ze de aanvallen gedeeltelijk stopten. Voordien waren de convulsies steeds 

gegeneraliseerd geweest, nu werden ook partiële aanvallen gezien zoals doelloos blaffen en huilen en 

met de neus tegen het hok duwen, dit kan volgens Knowles (1998) verklaard worden door de 

medicatie. Deze zou kort na de start van de gegeneraliseerde aanval de aanval stoppen waardoor 

deze aanval lijkt op een partiële aanval. Behalve de CRI van midazolam kreeg de patiënt de medicatie 

die hij al kreeg maar er werd nieuwe medicatie toegevoegd, namelijk gabapentine.   

  

Gabapentine is één van de nieuwere anti-epileptica. Immers, nieuw onderzoek heeft tot de 

ontwikkeling geleid van nieuwe anti-convulsieve middelen. De focus bij deze onderzoeken ligt bij 

glutamaat en zijn receptorcomplex N-methyl-D-Aspartaat, en bij gamma-aminobutyraat, de 

belangrijkste inhibitorische neurotransmittor in de hersenen, en zijn geassocieerde ionenkanalen 

(Kortz, 2005). Op basis van deze nieuwe informatie kan men anti-epileptische medicatie 

onderverdelen in drie groepen: de groep die de inhibitorische processen versterkt, de groep die zorgt 

voor een reductie in excitatorische neuronale activiteit en de laatste groep die zorgt voor de modulatie 

van de geleiding van de membraan (Podell, 1998; Kortz, 2005). Zoals eerder gezegd is de 

belangrijkste inhibitorische neurotransmittor in de hersenen gamma-amino-butyraat (Kortz, 2005). De 

receptoren van deze molecule zijn gekoppeld aan chloride-kanalen (Kortz, 2005). Wanneer dit 

chloride kanaal langer of frequenter opent, resulteert dit in een hyperpolaritsatie van de neuronale 

membraan (Kortz, 2005). Zo kan er geen paroxysmale depolarisatie ontstaan, wat verantwoordelijk is 

voor epileptische aanvallen (Kortz, 2005). Medicatie die op deze plaats inwerkt zijn de 

benzodiazepines en de barbituraten (Kortz, 2005), medicatie die al eerder werd besproken en sinds 

lang de medicatie van de eerste keuze is. De benzodiazepines zorgen er voor dat de chloride kanalen 

frequenter openen, de barbituraten zorgen ervoor dat ze langer openblijven (Kortz, 2005). Glutamaat 

is de belangrijkste excitatorische neurotransmittor in de hersenen (Kortz, 2005). Medicatie die ervoor 

zorgt dat het voorkomen van excitatie door glutamaat vermindert zijn onder andere fenobarbital, 

felbamaat, gabapentine en topiramaat (Kortz, 2005). De plaats van actie van de laatste groep ligt 

bij de verlengde calcium-afhankelijke neuronale depolarisatie. Dit zorgt namelijk voor de paroxysmale 

depolarisatie. Medicatie die deze werking volgt zijn fenobarbital, gabapentine en zonisamide (Kortz, 

2005).  

Gabapentine. Gabapentine is dus zoals eerder vermeld één van deze nieuwe anti-convulsieve 

middelen. Het werkingsmechanisme ervan is nog steeds onduidelijk. Er zijn een zevental hypotheses 

waarbij er geen enkel tussen zit waar een sluitend bewijs voor is (Taylor et al., 1998). Gabapentine 

heeft een orale biologische beschikbaarheid bij de hond van 80% bij een dosis van 50mg/kg 

(Radulovic et al., 1995). De halfwaardetijd is drie tot vier uur (Platt et al., 2006). Dit houdt in dat het 
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ontstaan van een steady-state best verkregen wordt indien gabapentine vier maal daags wordt 

toegediend (Platt, 2008). Het wordt voor 100% via de nieren uitgescheiden (Platt, 2008). Omwille van 

deze eigenschap zal gabapentine geen interactie veroorzaken met drugs die via de lever worden 

gemetaboliseerd (Podell, 1998) Het vertoont geschikte eigenschappen voor een anti-epileptisch 

medicijn, namelijk lineaire eliminatie kinetiek, het bindingspercentage aan eiwitten ligt laag, er vindt 

weinig metabolisatie plaats en het induceert cytrochroom P450 niet (Radulovic et al., 1995). De dosis 

die wordt voorgeschreven is 10-20mg/kg PO TID (Platt, 2008). Platt (2008) gebruikt dit medicijn bij 

honden die refractair zijn voor fenobarbital en kaliumbromide, dit lijkt geen neveneffecten te 

veroorzaken. Govendir et al. (2005) voerden bij 17 honden die aan refractaire epilepsie leden 

(waarvan 16 idiopathisch) een studie uit naar het effect van gabapentine. Deze patiënten kregen 

reeds fenobarbital en/of kaliumbromide. Bij de start van de studie werd hen gabapentine gegeven aan 

een dosis van 35 tot 50mg/kg/d verdeeld over twee of drie dosissen gedurende vier maanden. Na vier 

maanden stopten bij drie honden de epileptische aanvallen volledig. De overige 13 patiënten bleven 

gegeneraliseerde motorische aanvallen vertonen tijdens de therapie met deze drie medicaties. Bij acht 

van deze 13 patiënten werden de aanvallen evenwel minder ernstig, minder frequent en duurden ze 

minder lang. Ook de postictale depressie en herstelperiode werden ingekort. Bij vier patiënten was er 

geen waarneembare verandering. Twee patiënten werden geëuthanaseerd wegens status epilepticus 

Bij een groot deel van de patiënten werd de interictale periode langer. Het belangrijkste neveneffect is 

sedatie en ataxie van de achterhand (Podell, 1998; Govendir et al., 2005; Platt et al., 2006). De 

patiënt in deze casus kreeg een dosis van 300mg TID, wat bijna neerkomt op 10mg/kg, de 

aangeraden opstartdosis. Driemaal daags is zoals hierboven vermeld niet ideaal, vermits de 

halfwaardetijd slechts drie tot vier uur bedraagt. Deze dosis vier maal per dag toedienen zou ideaal 

zijn. Sinds de gabapentine werd toegevoegd aan de therapie kreeg de hond nog om de dag een 

aanval. Er was dus een reductie te zien maar niet drastisch. De aanvallen stopten niet.  

Felbamaat. Dit is een lipofiele molecule, wateronoplosbaar, stabiel en neutraal (Adusumalli et al., 

1991). De halfwaardetijd van dit product bij de hond verschilt bij orale en intraveneuze toediening, 

respectievelijk namelijk 6.3u en 3.6u (Adusumalli et al., 1991). Bij pediatrische patiënten werd een 

kortere half-waardetijd waargenomen wat op een hogere metabolisatiesnelheid wijst (Yang et al., 

1992). Het grootste deel van felbamaat (69-83%) wordt onveranderd via de nier uitgescheiden, slechts 

een klein deel wordt via de faeces verwijderd na hepatische metabolisatie (Adusumalli et al., 1991; 

Yang et al., 1991; Kortz, 2005). Felbamaat is een dicarbamaat dat in 1993 in de Verenigde Staten van 

Amerika werd goedgekeurd voor het gebruik bij humane epilepsiepatiënten die leden aan partiële 

aanvallen (Kortz, 2005). Het bleek efficiënt te zijn bij verschillende types van epilepsie, ook bij 

gegeneraliseerde en partiële aanvallen (Kortz, 2005). In 2001 bewezen Ruehlmann et al. (2001) dat 

het een adequate therapie is voor honden met partiële aanvallen. Het opzet van deze studie bestond 

weliswaar slechts uit zes patiënten. Deze zes patiënten reageerden in verschillende mate op de 

behandeling, bij drie patiënten stopten de aanvallen volledig. Bij twee honden werden er bijwerkingen 

gezien, voornamelijk leukopenie en lymfopenie door toxiciteit tegenover het beenmerg. Bij één hond 

werd de behandeling stopgezet door de hoge kostprijs (Ruehlmann et al., 2001). Podell (1998) raadt 

voornamelijk uit eigen ervaring het gebruik aan bij honden met complexe partiële aanvallen maar 
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ervaart ook een verbetering bij honden met primaire gegeneraliseerde aanvallen. Hij adviseert om bij 

resistente honden de fenobarbital te vervangen door felbamaat (Podell, 1998). De 

kaliumbromideserumconcentratie wordt best hoger dan 300µmol/l gehouden om druginteracties te 

vermijden (Podell, 1998). De aanvangsdosis bij honden met epilepsie is 15 tot 20mg/kg TID (Podell, 

1998; Kortz, 2005). De dosis kan opgedreven worden tot 65mg/kg (Kortz, 2005). Bij humane patiënten 

wordt als neveneffect soms aplastische anemie en hepatoxiciteit waargenomen (Kortz, 2005). McGee 

et al. (1998) toonden aan dat het gewicht van de lever bij de hond steeg en dat dit gepaard kon gaan 

met stijging van de leverenzymes. Stijging van alkalisch fosfatase en/of alanine aminetransferase bij 

de hond bij toediening van 100mg/kg felbamaat of meer, toont aan dat felbamaat mogelijks 

hepatotoxisch is (McGee et al., 1998). De grootste nadelen zijn dat het driemaal daags moet gegeven 

worden en de kostprijs (Kortz, 2005). 

Zonisamide. Deze medicatie is efficiënt als behandeling van gegeneraliseerde en focale aanvallen bij 

de mens (Platt, 2008). Het wordt voornamelijk gemetaboliseerd door hepatische microsomale 

enzymen (Platt, 2008) . De halfwaardetijd van zonisamide is behoorlijk lang ten opzichte van de vorige 

anti-convulsiva hier besproken, namelijk 15 uur, tweemaal daags toedienen is dus voldoende (Platt, 

2008). De aangeraden dosis is 10mg/kg BID (Platt, 2008). In een studie met 13 honden die refractair 

bleken te zijn aan fenobarbital en/of kaliumbromide werd het effect van zonisamide getest (von 

Klopmann et al., 2007). De resultaten waren positief, bijna alle honden reageerden door een 

vermindering in aantal aanvallen en ook de ernst van de aanvallen nam af. Bij sommige honden 

konden zelfs lagere dosissen fenobarbital en kaliumbromide toegediend worden waardoor de 

neveneffecten afnamen. Enkele neveneffecten werden gezien, weliswaar waren zij van voorbijgaande 

aard. Het gaat om neurologische symptomen als apathie, ataxie en paraparese. Weliswaar gebeurde 

hier hetzelfde als met vele andere medicaties: zonisamide verloor zijn efficiëntie na bepaalde duur bij 

enkele honden door functionele tolerantie (von Klopmann et al., 2007). Dewey et al. hadden dezelfde 

bevindingen in een studie met twaalf honden. Ze bewezen dat zonisamide nuttig kon zijn als 

toegevoegde medicatie voor honden die lijden aan refractaire idiopatische epilepsie . Zeven van de 

twaalf honden reageerden op de therapie. Als neveneffecten werden opnieuw apathie en ataxie 

waargenomen, maar ook braken. Één hond zoals het geval is bij onze patiënt stond al op fenobarbital, 

kaliumbromide en gabapentine. Door toevoeging van de zonisamide werd een reductie van 72% 

verkregen. Dit kan erop wijzen dat de toevoeging van zonisamide aan de medicatie van de besproken 

patiënt het proberen waard is (Dewey et al., 2004). .  

Prednisolone. Corticosteroïden als medicatie voor epilepsie zijn weinig onderzocht, zowel in de 

humane als in de veterinaire diergeneeskunde. Bij deze patiënt gaf prednisolone een opmerkelijk 

resultaat en kan het zeker de moeite waard zijn om hier verder onderzoek naar te doen. Prednisolone 

bewees zijn efficiëntie al bij kinderen met cryptogene epilepsie, al waren er hoge percentages 

recidieven (You, 2008). Ook een onderzoek naar de werking van prednisolone als additionele therapie 

bij kinderen met refractaire idiopathische epilepsie gaf gunstige resultaten (Shamsabadi, 2009; Sinclair, 

2003) 
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Behalve medicatie zijn er nog andere opties die bij de mens worden toegepast, zoals nervus vagus 

stimulatie en het ketogeen diëet. 

Nervus vagus stimulatie. Dit is een nieuwere therapie in de humane geneeskunde voor de 

behandeling van refractaire epilepsie (Ben-Menachem et al., 1999; Amar et al., 2001). De elektrode 

wordt geïmplanteerd rond de linker nervus vagus en zorgt voor een intermitterende elektrische 

stimulatie van deze zenuw (Amar et al., 2001). Dit leidt secundair tot verspreiding van de impulsen 

rostraal met een effect op de neuronale exciteerbaarheid doorheen het volledige centrale 

zenuwstelsel (Amar et al., 2001). Sinds 1988 zijn er 7 grootschalige klinische trials uitgevoerd, met 

meer dan 1000 humane patiënten, in 27 landen (Amar et al., 1998; Morris et al., 1999; Amar et al., 

2001). In al deze studies werd de efficiëntie, de veiligheid, de verdraagbaarheid en de duurzaamheid 

van het materiaal bevestigd (Amar et al., 1998). Het doel van nieuwe anti-convulsieve middelen die 

gebruikt worden bij patiënten die refractair zijn aan alle anti-epileptische medicatie is een 100% 

reductie te verkrijgen van de epileptische aanvallen (Amar et al., 1998, Morris et al., 1999). Maar net 

omdat dit patiënten zijn refractair aan alle andere medicatie is een reductie van 50% al een uitstekend 

resultaat. Naast reductie van aanvallen is ook de levenskwaliteit iets waar rekening mee moet 

gehouden worden. Men moet dus rekening houden met de mogelijke neveneffecten (Amar et al., 

2001). In 1999 voerden Morris et al. een meta-analyse uit bij 454 patiënten. Deze patiënten hadden 

gemiddeld 1.7 aanvallen per dag ondanks een behandeling met één tot twee anti-convulsieve 

medicijnen. Na een periode van drie jaar kon men een reductie waarnemen van 44%. Deze reductie 

steeg naarmate de tijd toenam en patiënten werden dus niet refractair aan deze 

behandelingsmethode. Een reductie van 100% procent werd bij 1-2% van de patiënten bereikt. In de 

eerste drie maanden van het onderzoek werden volgende neveneffecten waargenomen: heesheid, 

hoesten, paresthesie en dyspnee. Deze neveneffecten kwamen voor bij ongeveer de helft van de 

patiënten. Wat belangrijk is, is dat ze enkel voorkomen tijdens de vagale zenuwstimulatie en niet de 

hele dag door zoals dit wel is bij andere anti-epileptische medicatie. De neveneffecten zijn dus 

voorbijgaand en op lange termijn verminderen ze sterk (Morris et al., 1999). Deze resultaten werden 

ook waargenomen in een onderzoek van Ben-Menachem et al (1999) bij 65 patiënten. Onderzoek 

naar de neurovagale stimulatie bij de mens werden uitgevoerd vermits uit studies bij onder andere de 

hond bleek dat intermitterende stimulatie van de nervus vagus geïnduceerde aanvallen kon 

voorkomen (Zabara, 1992).  
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Figuur 2: Plaatsing van de elektrode en de stimulator bij de hond (Munana, 2010) 

In 2002 werd de neurovagale stimulatie voor het eerst getest als therapie bij honden met refractaire 

epilepsie (Munana et al., 2002). Het werd getest bij tien honden met refractaire epilepsie. De honden 

waren tussen één en vijf jaar die sinds één jaar aan epilepsie leden. Ze hadden minstens vijf 

aanvallen per maand en waren nooit langer vrij van aanvallen dan twee weken of ze hadden minstens 

één maal per maand clusteraanvallen. Bij geen enkel van de honden werd een oorzaak gevonden van 

de epilepsie. De neurovagale stimulator werd ingeplant en de honden werden voor 13 weken 

opgevolgd. Over de 13 weken werd gemiddeld geen reductie waargenomen. Gedurende de laatste 

vier weken werd wel een duidelijke reductie in het aantal aanvallen waargenomen. Dit komt overeen 

met de studies bij de mens. Hier werd opgemerkt dat hoe langer de stimulator aanwezig was hoe 

meer er een reductie in aanvallen was (Ben-Menachem et al., 1999; Morris et al., 1999). Een opvolg 

studie zou dus nuttig kunnen zijn in dit geval. Nervus vagus stimulatie zou dus nuttig kunnen zijn bij de 

behandeling van refractaire epilepsie bij sommige honden, al kan dit niet met zekerheid gezegd 

worden aangezien toeval ook tot deze reductie in aanvallen kon bijdragen. Niet alle honden bleken 

even gevoelig te zijn voor deze therapie. Dit werd ook waargenomen bij de mens, individuele reactie 

van een patiënt is niet te voorspellen (Uthman et al., 1993). De neveneffecten die bij deze honden 

werden waargenomen, werden niet waargenomen bij de mens. Voorbijgaande bradycardie en apnee 

tijdens de plaatsing van de stimulator, na de operatie was er soms seroma vorming, migratie van de 

stimulator en Horner syndroom. Deze afwijkende neveneffecten zijn te wijten aan anatomische 

verschillen tussen hond en mens. Dit geldt ook voor het Horner syndroom dat bij enkele honden werd 

waargenomen. Bij de mens zijn de nervus sympathicus en het cervicale deel van de nervus vagus van 

mekaar gescheiden. Bij de hond is het vrijwel onmogelijk om deze van mekaar te scheiden, dus werd 

de stimulator rond de nervus vagus en de truncus sympathicus geplaatst. Dit kan tot lokaal oedeem 

geleid hebben wat het Horner syndroom heeft veroorzaakt. Dit geeft symptomen als miosis, prolaps 

van het derde ooglid en afhangen van het bovenste ooglid. Ook de bradycardie werd enkel bij drie 

honden gezien in de studie, het werd zelden gerapporteerd bij de mens (Asconape et al., 1999). Dit 
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kan verklaard worden door de plaats waar de takken van de nervus vagus die het hart bezenuwen de 

zenuw verlaten. Bij honden verlaten deze takken de zenuw meer distaal dan bij de mens. Ze komen 

met andere woorden onder invloed te staan van de stimulator, dit kan bij de mens voorkomen worden. 

De bradycardie werd evenwel enkel waargenomen zolang de honden onder anesthesie waren. Een 

groot nadeel aan nervus vagus stimulatie is de kostprijs (13 000 dollar).  

Het ketogeen dieet. Dit is een anti-epileptische therapie die rond 1920 aan een korte opmars begon. 

Door eenvoudigere andere anti-epileptica werd deze opmars snel gestopt (Schwartzkroin, 1999). Het 

klassieke ketogene dieet dat aan de universiteit van John Hopkins werd ontwikkeld in 1920 bestond 

uit een vet-koolhydraat ratio van vier op één. Ongeveer 90% van de calorieën in het dieet zijn 

afkomstig van vet (Swink et al., 1997, in: Lefevre en Aronson, 2000). De werking van het dieet is 

onbekend. De laatste 20 jaar is de interesse voor dit dieet als therapie voor refractaire epilepsie bij 

kinderen opnieuw opgewekt (Lefevre en Aronson, 2000). In 2000 onderzochten Lefevre en Aronson 

(2000) de efficiëntie van het ketogeen dieet bij kinderen met epilepsie. Dit door de onderzoeken die de 

30 jaar daarvoor werden uitgevoerd te analyseren. Lefevre en Aroson kwamen na gecombineerde 

analyse van elf studies tot de conclusie dan in 16% van de kinderen met refractaire epilepsie, de 

aanvallen volledig stopten. Bij 32% van de kinderen was er minimaal 90% reductie van de aanvallen 

en bij 56% van de kinderen was er minimaal een reductie van 50% aanwezig. Zij besloten dat het 

onwaarschijnlijk was dat deze resultaten waren uitgelokt door placebo-effecten, of puur door toevallige 

remissie (Lefevre en Aronson, 2000). Sirven et al. (1999) onderzochten het effect van het ketogeen 

dieet bij epilepsie bij volwassen vermits hier weinig over geweten was. Er werden elf volwassen 

patiënten met refractaire epilepsie opgevolgd. Zes van hen hadden symptomatische partiële epilepsie 

en vijf symptomatische gegeneraliseerde. Ze werden na de start van het ketogeen dieet voor acht 

maanden opgevolgd. Drie patiënten hadden een reductie in aanvallen van 90% of meer, drie anderen 

hadden een reductie van 50-89%. Één patiënt had een reductie van minder dan 50% en vier patiënten 

gaven het dieet op. Alle types van epilepsie reageerden. Dit lijkt een veelbelovend resultaat, maar 

verdere studies moeten uitgevoerd worden om lange-termijn effecten op te volgen en de efficiëntie te 

bevestigen (Sirven et al., 1999). Er werd slechts éénmaal getest of een dieet met een hoog 

percentage vet en een laag percentage aan koolhydraten doeltreffend zou kunnen zijn voor honden 

met idiopathische epilepsie (Patterson et al., 2005). Twaalf honden werden onderzocht waarvan er 

zes op een controledieet werden gezet en zes op een ketogeen dieet. Enkel honden met idiopathische 

epilepsie die fenobarbital en/of kaliumbromide toegediend kregen en adequate serumconcentraties 

hadden werden toegelaten in de studie, op voorwaarde dat ze de voorbije drie maanden minstens drie 

aanvallen hadden gedaan. De honden werden geëvalueerd op 0, 0.5, 3 en 6 maanden (Patterson et 

al., 2005).  Na drie tot zes maanden werden er sterk verhoogde waardes aan beta-hydroxy-butyraat in 

het bloed gevonden. Toch bleek er geen verschil te zijn in aanvalfrequentie tussen beide groepen. Er 

werd berekend dat er minstens 22 honden in elke groep moeten aanwezig zijn om er zeker van te zijn 

dat verschillen in aanvalfrequentie en –ernst significant zijn. Er kon dus geen conclusie getrokken 

worden (Patterson et al., 2005). Vermits dit dieet zijn efficiëntie heeft bewezen bij kinderen, en in 

mindere mate bij volwassen kan het een interessante therapie zijn om ook bij honden uit te testen.  
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Samenvattend kunnen we besluiten dat er een groot deel van honden die lijden aan epilepsie slecht 

reageren op de standaardmedicatie fenobarbital en kaliumbromide. Voor dergelijke honden is het een 

uitdaging om door middel van additionele therapieën een goede levenskwaliteit te bereiken. Mogelijke 

bijkomende medicatie zijn felbamaat, gabapentine, zonisamide en levetiracetam. Een vrij onbekende 

en weinig onderzochte therapie is de toediening van een korte kuur prednisolone. Ook niet-medicinale 

therapieën bestaan maar worden enkel nog humaan toegepast, dit gaat dan over neurovagale 

stimulatie en het ketogeen diëet.  
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