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SAMENVATTING 

 

Deze casuïstiek beschrijft een geval van primaire hyperparathyroïdie bij een mannelijke 

Golden Retriever van 8 jaar oud. De enige klacht waarmee deze hond werd aangeboden was 

polyurie/polydipsie sinds 3 maanden. Op bloedonderzoek bij de doorverwijzende dierenarts 

werd tot 2 maal toe hypercalcemie vastgesteld. Op echografie van het abdomen, 

radiografieën van de thorax en rectaal onderzoek werden geen afwijkingen gedetecteerd. Na 

bepaling van de PTH-waarde, de concentratie aan geïoniseerd calcium en echografie van de 

hals werd de diagnose van primaire hyperparathyroïdie gesteld. De abnormale bijschildklier 

werd chirurgisch verwijderd zonder complicaties. 
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1. INLEIDING 

 

Honden en katten hebben 2 paar bijschildklieren, 1 paar externe, welke zich ter hoogte van 

de craniale pool van de schildklieren bevinden en 1 paar interne in het caudale parenchym 

ervan. Takken van de craniale en caudale schildklierarterie en -vene staan in voor de 

bloedvoorziening (Bonczynski, 2007) (Fig1). 

 

 
Fig. 1: uit Fossum et al. (2007). 

 

 

De bijschildklieren staan in voor de calciumhomeostase via de productie van parathyroid 

hormoon (PTH). De PTH-productie door de hoofdcellen van de parathyroïden is afhankelijk 

van de plasmaconcentratie aan calcium. Bij een lage plasmaconcentratie van calcium is er 

een vrijstelling van PTH, welke een direct effect heeft op zowel het beenweefsel als de 

nieren. Wat daarop volgt is osteolyse door enerzijds vrijstelling van “osteoclast stimulating 

factor” door de osteoblasten en anderzijds inhibitie van de osteoblasten. Ook worden de 

calciumreabsorptie en de fosfaatexcretie ter hoogte van de distale tubulus van de nieren 

opgedreven. Verder bevordert PTH ook de calciumresorptie in de darm indirect via 1,25-
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dihydroxycholecalciferol (=calcitriol), een vitamine D3-metaboliet, dat onder invloed van PTH 

gesynthetiseerd wordt in de nieren. De vrijstelling van PTH is onderhevig aan een negatief 

feedback mechanisme, bij hoge plasmaconcentraties aan calcium, vitamine D3 of calcitonine 

wordt de productie van PTH onderdrukt (Mellanby et al., 2006; Bonczynski, 2007). In tabel 1 

taat een overzicht van de voornaamste effecten van de hormonen die een rol spelen in de 

calciumhomeostase. 

 

 Beenweefsel Nieren Darmen Serum Ca Serum PO4 

PTH Beenresorptie ↑ 
Ca absorptie ↑ 

PO4 excretie ↑ 

Indirecte ↑ Ca 

via vitamine D3 
↑ ↓ 

Calcitonine Beenresorptie ↓ 

Ca resorptie ↓ 

PO4 resorptie 

↓ 

- ↓ ↓ 

Vitamine D 
Onderhouden 

Ca transport 
Ca resorptie ↓ 

Ca absorptie ↑ 

PO4 absorptie 

↑ 

↑ ↑ 

Tabel 1: Biologische activiteit van de hormonen die een rol spelen in het calcium- en fosfaatmetabolisme (Naar: 

Nelson en Couto, 2009). 

 

Primaire hyperparathyroidie wordt gedefinieerd als een autonome, excessieve secretie van 

PTH. Het wordt meestal veroorzaakt door een goedaardig adenoom van de hoofdcellen, in 

zeldzamere gevallen liggen een carcinoom of hyperplasie van de bijschildklier(en) aan de 

oorsprong (Berger en Feldman, 1987; DeVries et al., 1993).  

 

Het is een zeldzame aandoening die voornamelijk voorkomt bij honden van middelbare 

leeftijd of ouder, Keeshonden en in mindere mate Duitse Herders en Noorse Elandhonden 

lijken gepredisponeerd (Berger en Feldman, 1987; DeVries et al., 1993; Nelson en Couto, 

1992). Er is geen geslachtspredispositie (Feldman et al., 2005).  

 

Primaire hyperparathyroidie kent in de beginfase vaak een asymptomatisch of mild verloop 

met aspecifieke klachten. Mogelijke symptomen zijn polyurie/polydipsie, anorexie, zwakte, 

braken, gewichtsverlies, lusteloosheid en lethargie. Ook kunnen secundair symptomen van 

urineweginfecties en urolithiasis gezien worden. Meer specifieke en ernstigere klachten 

treden op na hypercalcemie-geïnduceerde orgaandysfunctie. Voorbeelden hiervan zijn 

nefrogene diabetes insipidus, losstaande tanden, bot- en gewrichtspijn en pathologische 

fracturen. In zeldzame gevallen kunnen ook aritmiën, spiertrekken en stuiptrekkingen gezien 

worden (Berger en Feldman, 1987; Nelson en Couto, 2003; Feldman et al., 2005; Gear et al., 

2005; Fossum et al., 2007; Schenck en Chew, 2008). 
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De diagnose wordt gesteld aan de hand van het bloedonderzoek: hypercalcemie (zowel het 

totaal als het geïoniseerd calcium), hypo- of normofosfatemie en een te hoge PTH-waarde. 

Visualisatie van de abnormale bijschildklier(en) is mogelijk via echografie van de hals.  

 

Er zijn drie mogelijke behandelingswijzen. De eerste methode is chirurgische wegname van 

de pathologisch ontaarde bijschildklier. Dit wordt het meest gedaan. Een tweede mogelijkheid 

is chemische ablatie met ethanol en de laatste optie is thermische ablatie. Beide 

ablatiemethodes gebeuren echogeleid (Long et al., 1999; Pollard et al., 2001; Mooney en 

Peterson, 2004; Gear et al.,2005; Rasor et al., 2007; Sakals et al., 2010). 

 

De prognose na behandeling is in geval van een adenoma of hyperplasie zeer goed voor 

zover er geen ernstige nierschade is opgetreden. Wel moet erge postoperatieve 

hypocalcemie vermeden en, indien aanwezig, tijdig onderkend en gecorrigeerd worden 

(Berger en Feldman, 1987; Gear et al., 2005; Bonczynski, 2007). 

 

In deze casusbespreking wordt een mannelijke, 8 jaar oude Golden Retriever besproken die 

gediagnosticeerd werd met primaire hyperparathyroïdie. 
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2. CASUÏSTIEK 

 

2.1 Anamnese 

 

Een 8 jaar oude mannelijke intacte Golden Retriever werd aangeboden met de klacht van 

pu/pd sinds 3 maanden. Verder waren er geen klachten, de eetlust en de activiteit van de 

hond waren normaal. Bij de doorverwijzende dierenarts werd reeds 2 maal een 

bloedonderzoek uitgevoerd en daarop was telkens hypercalcemie als enige afwijking te zien. 

Bij de doorverwijzende dierenarts werden ook een urineonderzoek, echografie van het 

abdomen, radiografie van de thorax en een prostaatonderzoek gedaan. Op geen enkele van 

deze bijkomende onderzoeken konden afwijkingen vastgesteld worden. 

 

2.2 Algemeen lichamelijk onderzoek 

 

Op algemeen lichamelijk onderzoek werden geen afwijkingen vastgesteld. Er was geen 

opzetting van de perifere lymfeknopen. Sufheid werd niet opgemerkt. De 

lichaamsconditiescore bedroeg 3. Buikpalpatie en rectaal onderzoek waren normaal. 

 

2.3 Probleemlijst 

 

De enige klacht van de eigenaar was pu/pd. 

 

2.4 Differentiaal diagnose voor pu/pd 

 

- Chronische nierinsufficientie 

- Nefrogene diabetes insipidus 

- Hyperadrenocorticisme (Ziekte van Cushing) 

- Diabetes mellitus 

- Hyperthyroïdie 

- Hypercalcemie 

- Leveraandoening 

- Centrale diabetes insipidus 

- Medullary washout 

- Primaire polydipsie 

 

2.5 Bespreking differentiaal diagnose pu/pd 

 

De meest voorkomende oorzaak van pu/pd is chronische nierinsufficientie. Voor een dier dat 

aan deze aandoening lijdt verwachten we naast pu/pd ook aspecifieke klachten zoals: 

anorexie, sufheid, gewichtsverlies, braken en/of diarree. Deze dieren hebben vaak ook een 
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slechte lichaamsconditie, een doffe vacht en kunnen tekenen van dehydratatie vertonen. De 

nieren van deze patienten zijn op buikpalpatie klein en onregelmatig. Men verwacht met 

andere woorden een “ziek” dier, wat niet het geval was in deze casus. Bij nefrogene diabetes 

insipidus (NDI) zijn de niertubuli ongevoelig voor de werking van het antidiuretisch hormoon 

(ADH, vasopressine) waardoor de urine onvoldoende geconcentreerd wordt, waardoor 

polyurie en compensatoir polydipsie ontstaat. Dit was een mogelijkheid bij deze hond. 

Nefrogene diabetes insipidus ontstaat meestal secundair ten gevolge van een andere 

aandoening. Er is ook een familiale, congenitale vorm beschreven maar deze is zeer 

zeldzaam. Mogelijke oorzaken van secundaire NDI zijn: nierinsufficientie/nierfalen, hyper- en 

hypoadrenocorticisme, leverinsufficientie, pyometra, hypercalcemie, hypokaliëmie, 

glucosurie, hyperthyroïdie en medullary washout. De ziekte van Cushing was minder 

waarschijnlijk omdat het enige klinisch symptoom van deze hond pu/pd was. Bij Cushing zou 

men ook polyfagie, spieratrofie, abdominale distentie, lethargie, slecht uithoudingsvermogen, 

warmte-intolerantie en/of huidveranderingen verwachten. Naast pu/pd worden in de 

anamnese doorgaans ook klachten van vermageren ondanks goede eetlust vermeld bij 

patienten die lijden aan diabetes mellitus. De leeftijd van deze hond klopt wel voor diabetes 

mellitus. Een schildklieradenoma met hyperfunctie kan aanleiding geven tot pu/pd maar wordt 

zelden gezienbij honden. Het kan echter nog niet uitgesloten worden op basis van de huidige 

gegevens ondanks het feit dat dan meestal ook klachten van vermageren ondanks polyfagie 

aanwezig zijn. Verder kunnen in dat geval ook hijgen, rusteloosheid en warmte-intolerantie 

gezien worden. Hypercalcemie en een leveraandoening waren beiden mogelijk. Erge pu/pd 

wordt ook gezien bij centrale diabetes insipidus en dit is bij deze aandoening ook vaak het 

enige symptoom. Medullary washout komt zelden voor en dit zou een mogelijkheid zijn indien 

de plasmaconcentraties aan natrium en kalium afwijkend waren. Primaire polydipsie is 

mogelijk maar zeldzaam. Bij deze aandoening is de polyurie een gevolg van polydipsie en 

voorkomt het overhydratatie. De patient is in staat de urine te concentreren na 

waterdeprivatie. Het kan een gedragsprobleem of secundair aan een andere aandoening zijn. 

 

2.6 Diagnostisch plan voor pu/pd 

 

Vooreerst is een bloed- en urineonderzoek aangewezen. Het bloedonderzoek zal meer 

informatie geven over al dan niet aanwezige nier- of leverproblemen, hypercalcemie en 

hyperglycemie. Ook de typische hematologische en biochemische veranderingen ten gevolge 

van de ziekte van Cushing kunnen dan nagegaan worden. Het urineonderzoek is nodig voor 

de bepaling van het soortelijk gewicht van de urine, om na te gaan of er een urineweginfectie 

aanwezig is en eventuele proteinurie, kristallurie of glucosurie op te sporen. 
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2.7 Resultaten van het urineonderzoek 

 

Het urineonderzoek (bijlage 2) werd eveneens reeds door de doorverwijzende dierenarts 

uitgevoerd. Het soortelijk gewicht van de urine was hypostenuretisch. Verder was er ook een 

milde proteïnurie. 

 

2.8 Bespreking van de resultaten van het urineonderzoek 

 

Hypostenurie kan in sommige gevallen normaal zijn. In een onderzoek uitgevoerd door van 

Vonderen et al. (1997) werd de ochtend- en avondurine van 2 opeenvolgende dagen van 89 

gezonde honden onderzocht. De gemeten waarden voor het soortelijk gewicht van deze 

stalen varieerden tussen 1.006 en 1.050. Ochtendurine bleek significant geconcentreerder te 

zijn dan avondurine. Geen significant verschil kon vastgesteld worden bij vergelijking van de 

ochtenurine of avondurine onderling. Deze fluctuaties gedurende een dag kunnen verklaard 

worden door het effect van voeding en activiteit op de waterconsumptie en fluctuaties in ADH-

secretie. Het kan echter ook zijn dat de nieren niet in staat zijn de urine te concentreren. Het 

concentrerend vermogen van de nieren komt in het gedrang wanneer er: a) tekort is aan 

ADH, b) interferentie is met de werking van ADH, c) medullary washout aanwezig is, d) 

schade is aan de renale tubuli en er e) bestanddelen in de urine zitten die diuretisch werken 

(Watson, 1998). De hond in deze casus had hypercalcemie dus het is aanneembaar dat dat 

de oorzaak was van de sterk verdunde urine. Calcium interfereert immers met de werking van 

het antidiuretisch hormoon (ADH) (Watson, 1998; Feldman en Nelson, 2004).  

 

Proteinurie kan zowel pathologisch als fysiologisch zijn. Pathologische proteinurie kan 

veroorzaakt worden op 3 niveaus: prerenaal (myoglobinurie, hemoglobinurie, Bence-Jones 

proteinurie), renaal (glomerulair, tubulair, interstitieel) en postrenaal (ontsteking/bloeding 

urinewegen of genitaalstelsel) (Lees et al., 2005). De resultaten van het bloedonderzoek, 

urineonderzoek en het uitzicht van de urine wezen niet in de richting van een pre- of 

postrenale oorzaak. Milde renale proteïnurie geassocieerd met of losstaand van de 

hypercalcemie kon niet uitgesloten worden. Een fysiologische proteïnurie wordt veroorzaakt 

door erge inspanning, stress, koorts, extreme temperaturen en epileptiforme aanvallen. Het is 

een milde proteïnurie, heeft een lage eiwit:creatinine ratio en is van voorbijgaande aard. Het 

kon in dit geval dus ook om een dergelijke proteïnurie gaan. 

 

2.9 Resultaten van het bloedonderzoek 

 

Het bloedonderzoek werd reeds uitgevoerd door de doorverwijzende dierenarts (bijlage 1). 

De enige afwijking was hypercalcemie. Daar er geen abnormale nier- en leverwaarden 

vastgesteld werden waren ernstige nierinsufficientie of een leverprobleem waarschijnlijk niet 

de oorzaak van de pu/pd. Indien de patient diabetes mellitus heeft verwachten we op 
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bloedonderzoek een hyperglycemie, wat in deze casus dus niet het geval was. Natrium en 

kalium evenals het totaal thyroxine en thyroïd stimulerend hormoon werden niet aangevraagd 

in het bloedonderzoek dus medullary washout en hyperthyroïdie waren nog steeds een optie. 

Ook de ziekte van Cushing leek -zoals verwacht- weinig waarschijnlijk: het bloedbeeld van 

deze hond vertoonde geen stressleukogram. Ook de waarden voor alanine transaminase 

(ALT), alkalisch fosfatase (AF), ureum, creatinine, glucose en cholesterol waren normaal. 

Tien dagen na het eerste bloedonderzoek werd door de doorverwijzende dierenarts 

nogmaals bloed genomen voor controle van de  totale calciumwaarde, deze was opnieuw te 

hoog (bijlage 3). 

 

2.10 Differentiaal diagnose voor hypercalcemie 

 

- Primaire/secundaire hyperparathyroïdie 

- Paraneoplastisch: lymfoma, adenocarcinoma van de anaalzakjes, bottumor, multipele 

myeloma 

- Acute/chronische nierinsufficientie 

- Hypoadrenocorticisme (Ziekte van Addison) 

- Osteolyse 

- Hypervitaminose D 

- Labofout 

- Lipemie 

 

2.11 Bespreking differentiaal diagnose hypercalcemie 

 

Hyperparathyroidie was zeker een mogelijkheid. Primaire hyperparathyroïdie kent vaak een 

mild tot asymptomatisch verloop en vaak is polyurie/polydipsie de enige klacht. Het 

signalement past ook bij deze aandoening. Secundaire hyperparathyroïdie ten gevolge van 

chronische nierinsufficientie was minder waarschijnlijk gezien de lage probabiliteit dat deze 

hond leed aan chronische nierinsufficientie. Paraneoplastisch ten gevolge van een lymfoom 

leek minder waarschijnlijk ondanks het feit dat Golden Retrievers gepredisponeerd zijn voor 

lymfoom. Mediastinale lymfomen worden het meest frequent geassocieerd met 

hypercalcemie. Klinisch uit dergelijk lymfoom zich door respiratoire klachten. Dergelijke 

klachten werden niet door de eigenaars gemeld maar desalniettemin was het niet onmogelijk 

dat een mediastinaal lymfoom de oorzaak van de hypercalcemie was. De meest 

voorkomende (80%) vorm van lymfoom bij de hond is de multicentrische vorm. De 

bijpassende klinische bevindingen zijn perifere lymfadenopathie, vermageren en verlies van 

eetlust. Geen van deze symptomen werden vastgesteld bij deze hond. Een nierlymfoom is 

heel zeldzaam bij de hond maar uit zich klinisch wel als pu/pd, maar gezien de afwezigheid 

van azotemie leek het weinig waarschijnlijk dat deze hond dergelijk lymfoom had. Bij de 

andere vormen verwacht men in de anamnese spijsverteringsstoornissen, huidletsels, 
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oogletsels, zenuwstoornissen of hartproblemen. Golden Retrievers zijn eveneens 

gepredisponeerd voor het ontwikkelen van bottumoren. Ook de leeftijd van deze hond past bij 

deze aandoening. Bij bottumoren kunnen zowel osteosynthese als osteolyse aanwezig zijn. 

Het eerste manifesteert zich in ver gevorderde gevallen soms als een uitwendig zichtbare 

verdikking, het laatste uit zich klinisch door pijn bij druk of manipulatie van het betreffende bot 

en/of manken. Het onvermogen om bij dergelijke honden pijn te kunnen uitlokken is 

onvoldoende om een bottumor te kunnen schrappen van de lijst van differentiaal diagnosen 

maar het maakt het aanwezig zijn ervan wel veel minder waarschijnlijk. Om uitsluitsel te 

krijgen zijn radiografieën vereist. Een adenocarcinoma van de anaalzakjes komt meer voor bij 

oudere vrouwelijke honden en kan gedetecteerd worden tijdens een rectaal onderzoek, 

eventueel zou wel nog een radiografie kunnen genomen worden van de sublumbale regio om 

helemaal zeker te zijn. Multipele myeloma veroorzaakt naast hypercalcemie meestal ook 

hematologische afwijkingen, dit is echter niet in alle gevallen zo. Vaak ziet men anemie, 

leukopenie en/of thrombocytopenie. Andere symptomen zijn osteolyse, pathologische 

fracturen, osteopenie/osteoporose, nefropathie, recurrente ademhalingsinfecties en perifere 

neuropathie. Ondanks het feit dat de hond in deze casus geen van deze symptomen en 

afwijkingen vertoonde was het aanwezig zijn van multipele myeloma niet onmogelijk maar wel 

weinig waarschijnlijk. Zowel acute als chronische nierinsufficientie kunnen hypercalcemie 

veroorzaken. Klinisch manifesteert acute nierinsufficientie (ANI) zich als abrupte ziekte met 

lethargie, anorexie, braken, diarree en bijgevolg dehydratatie. Het is mogelijk dat patienten 

met ANI polyurie vertonen maar in de regel is het oligurie. Chronische nierinsufficientie kan 

wel hypercalcemie in combinatie met polyurie veroorzaken, maar zoals eerder gezegd 

verkeren deze patienten in slechte algemene toestand. Bovendien waren de nierwaarden op 

het bloedonderzoek niet afwijkend. Daar het een mannelijke hond van 8 jaar was had hij niet 

het signalement dat men normaal zou verwachten bij een patient die lijdt aan 

hypoadrenocorticisme. De resultaten van het bloedonderzoek sloten de ziekte van Addison 

dan ook uit: er was geen hyperkaliëmie, geen hyponatriëmie, noch azotemie. Ook zou men 

dan verwachten dat er in de anamnese sprake is van braken, diarree, bradycardie en/of 

hypovolemie. Voor osteolyse geldt hetzelfde als voor de eerder besproken mogelijkheid van 

een bottumor. Hypervitaminose D wordt gezien bij honden die bepaalde planten die calcitriol 

glycosyden bevatten eten, die likken aan antipsoriasiscrème (calcipotriol of calcipotriene), die 

in contact komen met rodenticiden (cholecalciferol) of honden die vitamine D-supplementatie 

krijgen. Geen van deze mogelijkheden komt voor in de anamnese dus op basis daarvan en 

op basis van de klinische presentatie van deze hond konden we ook deze mogelijkheid 

uitsluiten. Dieren met vitamine D-intoxicatie geven een ziekere indruk. Een labofout lijkt 

weinig waarschijnlijk gezien op meerdere bloedonderzoeken een te hoge calciumwaarde 

gemeten was en er compatibele klinische symptomen voor hypercalcemie waren. 

Voorbeelden van omstandigheden waarin de calciumwaarde verhoogd kan zijn: lipemie, 

hemolyse, bloed van jonge dieren, acidose, postprandiale bloedstalen, EDTA-contaminatie. 

Lipemie wordt gedefinieerd als een verhoogde hoeveelheid triglyceriden en/of cholesterol in 



10 

het bloed. Klinische symptomen zijn in dit geval onder andere blindheid, stuiptrekkingen, 

braken, diarree en gedragsveranderingen. Lipemie kan met de calciummeting van sommige 

toestellen interfereren en het testresultaat zo beïnvloeden dat de gemeten calciumwaarde 

hoger is dan de werkelijke waarde. Op bloedonderzoek zal in geval van lipemie enkel de 

concentratie van het totaal calcium gestegen zijn, het geïoniseerd aandeel zal normaal of 

laag zijn.  

 

2.12 Diagnostisch plan voor hypercalcemie 

 

Algemeen gezien bestaat het diagnostisch plan voor hypercalcemie voornamelijk uit 

signalement, anamnese en lichamelijk onderzoek. Bij het lichamelijk onderzoek moeten de 

perifere lymfeknopen zorgvuldig gepalpeerd worden om opzetting ervan niet te missen. 

Palpatie van het skelet om eventuele pijn op te sporen en een rectaal onderzoek, evenals 

inspectie van de anaalstreek dienen eveneens uitgevoerd te worden. Gezien hypercalcemie 

vaak paraneoplastisch ten gevolge van een lymfoom voorkomt moeten ook radiografieën van 

zowel thorax als abdomen en een echografie van het abdomen genomen worden. Daarbij 

moet gelet worden op de aanwezigheid van massa’s, calcificaties, osteoporose/osteolyse en 

organomegalie (Berger en Feldman, 1987; DeVries et al., 1993; Feldman en Nelson, 2004; 

Feldman et al., 2005; Bonczynski, 2007). Het is belangrijk te weten dat hoe zieker het dier 

lijkt, hoe groter de kans is dat het om neoplasie, nierfalen, hypervitaminose D of de ziekte van 

Addison gaat. De kans is dan veel kleiner dat het dier aan primaire hyperparathyroïdie lijdt. 

Omgekeerd is het dus zo dat wanneer een dier schijnbaar niet al te ziek is, zoals hier het 

geval is, het meer waarschijnlijk is dat het om primaire hyperparathyroïdie gaat. Primaire 

hyperparathyroidie staat op dit moment dus op de eerste plaats in de lijst met differentiaal 

diagnosen daar het hier een hond met hypercalcemie betreft die behalve polyurie/polydipsie 

geen klachten heeft. De eerste stap om deze aandoening te diagnosticeren is opnieuw een 

bloedonderzoek doen om nogmaals de calciumwaarde te controleren en eveneens de 

plasmaconcentratie van het geïoniseerd calcium (de biologisch actieve vorm), fosfaat en PTH 

na te gaan. Als de PTH-concentratie verhoogd is in combinatie met hypercalcemie (beide 

calciumwaarden) en hypofosfatemie mogen we concluderen dat deze hond wel degelijk aan 

primaire hyperparathyroidie lijdt. Bij hoge calciumwaarden wordt de PTH-secretie door de 

pathologisch ontaarde bijschildklieren immers niet onderdrukt door het negatief feedback 

mechanisme. Aan de hand van het geïoniseerd calcium kan men ook een onderscheid 

maken tussen primaire en secundaire hyperparathyroïdie, bij secundaire hyperparathyroïdie 

is deze waarde immers laag in tegenstelling tot de primaire vorm. Omdat er een grote kans 

was dat deze hond laatstegenoemde aandoening had, werd in afwachting van de resultaten 

van het bloedonderzoek ook een echografie van de hals genomen. Dit onderzoek wordt wel 

best door een ervaren persoon uitgevoerd. Normale bijschildklieren hebben een maximale 

diameter die kleiner of gelijk is aan 3 mm. In geval van hyperparathyroïdie kan vaak slechts 1 

klier gevisualiseerd worden en deze heeft meestal een maximale diameter tussen de 4 en 6 
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mm. Desalniettemin zijn er ook gezonde honden waarvan de maximale diameter groter is dan 

3 mm (Feldman et al., 2005). 

 

2.13 Resultaten van de bijkomende onderzoeken 

 

Er was geen pijn uit lokken bij het uitoefenen van druk op verschillende botstructuren. Noch 

op radiografie van de thorax, noch op abdominale echografie werden door de 

doorverwijzende dierenarts abnormaliteiten vastgesteld. De kans dat deze hond een bottumor 

had was, ondanks het feit dat slechts een beperkt deel van het skelet in beeld gebracht werd, 

dus niet zo groot. Lymfoom is meer waarschijnlijk wanneer op radiografie van de thorax een 

mediastinale massa te zien is of als er uit echografie van het abdomen gebleken is dat er 

lymfadenopathie aanwezig is. Het afwezig zijn van afwijkingen is evenwel geen bewijs dat er 

geen lymfoom aanwezig is. Bij inspectie van de anaalstreek en op rectaal onderzoek werden 

eveneens geen abnormaliteiten vastgesteld. Op het bloedonderzoek (bijlage 4) daarentegen, 

werden volgende afwijkingen vastgesteld: hypercalcemie (zowel het totaal als het geïoniseerd 

calcium), hypofosfatemie en stijging van PTH. Op echografie van de hals werd een ronde, 

goed gedefinieerde hypoechogene nodule van 6 mm diameter gezien ter hoogte van de 

craniale pool van de linker schildklier (fig. 2). Deze nodule kan een adenoom, 

adenocarcinoom of hyperplasie van de schildklier of bijschildklier zijn. Op basis van de 

resultaten van het bloedonderzoek en de echografie van de hals werd de diagnose van 

primaire hyperparathyroïdie gesteld. 

 

 
Fig. 2: Echografiebeeld linker bijschildklier (Uit: Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren, Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke). 
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2.14 Therapie en opvolging 

 

Er werd geopteerd voor een chirurgische excisie van de abnormale parathyroïde. De massa 

bleek aan dorsolaterale zijde van de linker craniale bijschildklier te zitten. Deze massa is 

zonder complicaties verwijderd en doorgestuurd voor histopathologisch onderzoek. Het bleek 

een goed afgelijnde, omkapselde massa te zijn die grotendeels bestond uit nesten groeiende 

tumorale cellen. Er was milde anisokaryose aanwezig en mitosefiguren waren heel zeldzaam. 

Het weefsel ter hoogte van de periferie bestond uit normaal bijschildklierweefsel. De massa 

werd histopathologsich gediagnosticeerd als een bijschildklieradenoom uitgaande van de 

hoofdcellen. De belangrijkste en vaak voorkomende complicatie na het verwijderen van een 

schildkliertumor is hypocalcemie. Om te bepalen of er reeds pre-operatief een behandeling 

met vitamine D ter preventie van postoperatieve hypocalcemie moet ingesteld worden is het 

belangrijk het pre-operatieve calciumgehalte te weten. Bij hoge pre-operatieve waarden is er 

immers een verhoogd risico op postoperatieve hypocalcemie. Chronische blootstelling aan 

hoge PTH-gehaltes veroorzaakt suppressie van de normale bijschildklieren waardoor deze 

atrofiëren. Wanneer de abnormale parathyroïde verwijderd wordt zijn de overige 

bijschildklieren soms niet meer in staat de calciumhomeostase te behouden en is het mogelijk 

dat hypocalcemie ontstaat. Bij pre-operatieve calciumwaarden hoger dan 14 mg/dl is het aan 

te raden een profylactische therapie met vitamine D in te stellen. Met een pre-operatieve 

calciumconcentratie van 13,7 mg/dl was het in dit geval niet nodig dergelijke therapie op te 

starten (bijlage 5). Toch is het heel belangrijk de serumconcentratie van calcium na de 

ingreep nauwkeurig op te volgen om tijdig het optreden van hypocalcemie te onderkennen. 

De hond bleef daarom gedurende 4 dagen gehospitaliseerd. De totale calciumwaarde lag 

gedurende die tijd tussen de 9,0 mg/dl en de 12,5 mg/dl (bijlage 6). Zolang de 

calciumconcentratie hoger blijft dan 8,5 mg/dl en er geen klinische syptomen van 

hypocalcemie optreden is het niet nodig te behandelen met vitamine D. Hij ontwikkelde met 

andere woorden dus geen hypocalcemie en behandeling met vitamine D was dus ook niet 

nodig. Tremoren, hijgen, nervositeit, wrijven in het aangezicht, bijten in de tenen, verkrampen 

van de poten en stijve gang zijn mogelijke klinische uitingen van hypocalcemie. De eigenaars 

werden gewezen op de mogelijkheid dat alsnog hypocalcemie kon optreden en werden 

geadviseerd extra aandacht te schenken aan het gedrag van de hond om eerder vermelde 

symptomen niet te missen. Indien hypocalcemie wel optreedt bestaat de behandeling uit 

intraveneuze administratie van calcium in de acute fase en orale supplementatie van calcium 

en vitamine D tot de bijschildklieren opnieuw normaal functioneren. Verder is het belangrijk 

de hond rustig te houden de eerste dagen na de operatie.  

 

Negen maanden na de operatie stelde de hond het nog steeds goed. De klachten waren 

verdwenen en niet meer teruggekomen. Ook symptomen van hypocalcemie werden nooit 

opgemerkt. Ondanks het advies om het calciumgehalte te blijven opvolgen zijn de eigenaars 

noch op de faculteit, noch bij de doorverwijzende dierenarts op controlebezoek gegaan. 
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3. DISCUSSIE 

 

Primaire hyperparathyroïdie is een endocriene stoornis die voorkomt bij honden tussen 4 en 

16 jaar. De piekleeftijd is 10 jaar. Het komt voor bij elk ras, dus ook bij de Golden Retriever, 

maar enkel bij de Keeshond is er een erfelijke component. In dat ras zou deze aandoening 

autosomaal dominant overgedragen worden (Goldstein et al., 2007; Nelson en Couto, 2009).  

 

Zoals meestal het geval is bij primaire hyperparathyroïdie vertoonde de hond uit deze casus 

weinig klinische symptomen. Dieren die lijden aan primaire hyperparathyroïdie zijn doorgaans 

zelden algemeen ziek. Deze aandoening kent in zijn beginfase een aspecifiek, 

asymptomatisch tot mild verloop waardoor eigenaars initieel vaak niets opmerken (Berger en 

Feldman, 1987; Feldman en Nelson, 2004; Mooney en Peterson, 2004). Als er klachten zijn 

hebben ze betrekking tot één of meer van de volgende drie orgaansystemen: gastro-

intestinaal, urinair of neuromusculair (Feldman en Nelson, 2004; Feldman et al., 2005; Gear 

et al., 2005). Gastro-intestinale klachten zijn: verminderde eetlust, anorexie, constipatie en 

braken. Polyurie/polydipsie, een veelvoorkomend symptoom en de enige klacht bij deze 

patient, wordt veroorzaakt door de verminderde respons van de niertubuli op ADH en een 

verminderde resorptie van natrium en chloor ten gevolge van hypercalcemie waardoor het 

concentrerend vermogen van de nieren aangetast is en het dier compensatoir meer zal 

drinken om hypovolemie te voorkomen (Watson, 1998; Feldman en Nelson, 2004). Verder 

worden honden die lijden aan primaire hyperparathyroïdie vaak aangeboden met klachten 

van urineweginfecties en/of urolithiase (meestal ter hoogte van de blaas) waaronder: 

hematurie, pollakisurie en strangurie. Deze hond bleek geen voorgeschiedenis van dergelijke 

problemen te hebben. In een studie uitgevoerd door Feldman en Nelson (2004) was 53% van 

de aangeboden honden lusteloos, depressief en minder actief. Een eerste verklaring is dat 

hypercalcemie een verminderde prikkelbaarheid van zowel het centraal als het perifeer 

zenuwstelsel veroorzaakt. Anderzijds is het ook mogelijk dat spierzwakte door een 

verminderde permeabiliteit van de plasmamembraan van de zenuw- en spiercellen met een 

verminderde prikkelbaarheid ervan aan de basis van dergelijke symptomen ligt. Milde 

gegeneraliseerde spieratrofie is een ander vaak voorkomend symptoom maar dit wordt vaak, 

net als spierzwakte, niet opgemerkt. Zelden ziet men rillen, spiertrekken en stuiptrekkingen. 

In een chronisch stadium kunnen pathologische fracturen en calcificaties van pezen en 

gewrichtskapsels optreden met manken en stijve gang tot gevolg (Berger en Feldman, 1987; 

Feldman en Nelson, 2004; Gear et al., 2005; Nelson en Couto, 2009). Geen van deze 

symptomen waren aanwezig bij de hond uit deze casus. 

 

Op lichamelijk onderzoek worden er meestal geen of losstaande afwijkingen vastgesteld. Dit 

is een heel belangrijke bevinding bij dieren die hypercalcemisch zijn. Indien dergelijke patient 

een zieke indruk geeft is de kans klein dat het om primaire hyperparathyroïdie gaat en is het 

meer waarschijnlijk dat de oorzaak te vinden is in nierfalen, neoplasie, de ziekte van Addison 
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of hypervitaminose D (Feldman en Nelson, 2004). In tegenstelling tot veel honden met 

primaire hyperparathyroïdie had de hond uit deze casus een lichaamsconditiescore van 3, 

vaak zien we bij dergelijke honden immers dat ze een lagere score hebben (Feldman en 

Nelson, 2004; Feldman et al., 2005). Naast de algemene onderzoeken zoals inspectie, 

auscultatie en temperatuurname, is het belangrijk dat men voldoende aandacht schenkt aan 

de palpatie van de perifere lymfeknopen. Palpatie van de kaaktakken, andere delen van het 

skelet en het abdomen, met in het bijzonder de nieren, zouden eveneens moeten uitgevoerd 

worden bij dergelijke patient. Palpatie van de hals levert zelden bruikbare informatie op. 

Wanneer een massa voelbaar zou zijn bij een hond met hypercalcemie is de kans groot dat 

het om een kwaadaardig proces zoals een schildkliercarinoom, squameus cel carcinoom, 

lymfoom of een bijschildkliercarcinoom gaat. Maar dit geeft geen uitsluitsel en niet elke 

massa is palpeerbaar. Bovendien kan men door palpatie geen onderscheid maken tussen 

schildklier- en bijschildklierweefsel (Mooney en Peterson, 2004; Nelson en Couto, 2009). Ook 

een rectaal en vaginaal onderzoek zijn aangewezen om mogelijke gezwellen niet te missen 

(Feldman en Nelson, 2004; Sakals et al., 2006; Bonczynski, 2007).  

 

Hematologisch zijn er bij primaire hyperparathyroïdie geen afwijkingen. De hypercalcemie 

kent een heel traag progressief verloop of blijft statisch. Dit is ook te zien aan de 

verschillende bloedonderzoeken van deze hond. In de periode van 1 maand was de totale 

calciumwaarde slechts licht gestegen. Typisch voor primaire hyperparathyroïdie is dat de 

waarde voor het geïoniseerd calcium te hoog is, doch is er een klein percentage dieren 

waarvan deze waarde binnen de referentiewaarden ligt. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt 

door inwerking van externe factoren op de bloedstalen (Feldman en Nelson, 2004). Ook hier 

voldoet deze hond aan het typische beeld, zowel het totaal calcium als het aandeel 

geïoniseerd calcium waren verhoogd. Hypo- of normofosfatemie is de regel, hyperfosfatemie 

kan zich echter wel ontwikkelen ten gevolge van -zeldzaam- secundair nierfalen, in dat geval 

is ook azotemie aanwezig. Hyperfosfatemie zonder azotemie wijst op een andere oorzaak 

dan primaire hyperparathyroïdie (Feldman en Nelson, 2004; Mooney en Peterson, 2004). 

Indien er zich azotemie ontwikkeld is dit meestal geen direct maar een indirect gevolg van 

hypercalcemie met name, door vorming van blaasstenen (Feldman et al., 2005). Humaan 

wordt ook het alkalisch fosfatase (AF) als diagnostische parameter beschouwd. In de 

diergeneeskunde is dit echter niet van toepassing. Voornamelijk bij paraneoplastische 

hypercalcemie zal deze waarde te hoog zijn, het wordt minder gezien in geval van primaire 

hyperparathyroïdie. Ook een stijging van alanine aminotransferase (ALT) wijst eerder in de 

richting van een kwaadaardig proces met betrokkenheid van de lever. De serumconcentratie 

van chloor, ook een parameter die in de humane geneeskunde gebruikt wordt, wordt niet 

gebruikt voor honden door de grotere betrouwbaarheid van PTH-bepaling (Feldman en 

Nelson, 2004). Bij dieren die lijden aan hyperparathyroïdie is de PTH-waarde namelijk te 

hoog. Nochtans is het mogelijk dat deze binnen de referentiewaarden valt maar de 

serumconcentratie aan PTH moet steeds gecorreleerd worden met de serumconcentratie van 
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calcium. In geval van hypercalcemie zou de PTH-concentratie laag moeten zijn als gevolg 

van het negatief feedback mechanisme (Feldman et al., 2005; Sakals, 2006). Er blijkt 

evenwel geen correlatie te zijn tussen de hoogte van de PTH-waarde en de ernst van 

hypercalcemie (Gear et al., 2005). 

 

Het soortelijk gewicht van de urine is vaak hypostenuretisch. Dit was niet anders in deze 

casus. Op zich is dit niet pathognomisch voor een bepaalde aandoening. Door de eerder 

aangehaalde interferentie van calcium met ADH zijn de nieren niet meer in staat de urine 

gepast te concentreren en krijgt men sterk verdunde urine als resultaat (Watson, 1998). Vaak 

wordt bloed- of etterbijmenging gezien, ook bacteriurie en kristallurie worden regelmatig 

vastgesteld. Deze bevindingen zijn over het algemeen geassocieerd met urineweginfecties 

en/of urolithiase en zoals eveneens reeds eerder aangehaald was dit niet van toepassing op 

deze hond (Feldman en Nelson, 2004; Feldman et al., 2005).  

 

Een verband tussen primaire hyperparathyroïdie en proteïnurie werd nog niet beschreven. 

Ook hypercalcemie werd tot op heden niet beschreven als oorzaak voor proteïnurie. Het is 

dus niet duidelijk waarom deze hond op het urineonderzoek een milde proteïnurie vertoonde. 

Indien deze proteïnurie niet fysiologisch was zou men verwachten dat er op bloedonderzoek 

azotemie aanwezig is. Verder zouden dan ook symptomen van uremie (sufheid, anorexie, 

braken, maagulcera, …) en chronische nierinsufficientie aanwezig moeten geweest zijn.  

 

Medische beeldvorming is onontbeerlijk bij de diagnosestelling van een hond met 

hypercalcemie. Vooreerst dienen radiografische opnamen van zowel thorax als abdomen 

genomen te worden om mogelijke neoplasiën uit te sluiten. Hoewel het uitsluiten van 

neoplasie op basis daarvan niet altijd mogelijk is. Er wordt voornamelijk gelet op de 

aanwezigheid van massa’s, opzetting van lymfeknopen, osteolyse, calculi en organomegalie. 

Echografie van het abdomen heeft hetzelfde doel (Berger en Feldman, 1987; Fossum et al., 

2007). Wanneer aan de hand van beide onderzoeksmethoden geen abnormalitieten kunnen 

gedetecteerd worden kan dit wijzen op primaire hyperparathyroïdie maar het is zeker niet 

pathognomisch voor deze aandoening. Echografie van de hals is een goede methode om 

definitief uitsluitsel te krijgen of er al dan niet primaire hyperparathyroïdie aanwezig is. Het is 

evenwel niet steeds even duidelijk of het om thyroïd, dan wel parathyroïd weefsel gaat. 

Daarbij komt ook nog dat echografie een subjectieve methode is en dus veel afhangt van het 

materiaal en van de (ervaring van de) uitvoerende persoon. Desalniettemin werd in een 

studie van Wisner en Nyland (1998) aangetoond dat 90-95% van de adenomen kan 

gevisualiseerd worden via echografie. Wanneer men op echografie geen bijschildklier in 

beeld kan brengen kan de bepaling van PTH en PTH-gerelateerd proteïne (PTHrP) helpen 

om de oorzaak van hypercalcemie te achterhalen. PTHrP wordt door sommige kwaadaardige 

tumoren (lymfoom, adenocarcinoom van de anaalzakjes, parathyroïd carcinoom, nasaal 

carcinoom, melanoom, thymoom) gevormd, heeft een gelijkaardige werking als PTH en 
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veroorzaakt bijgevolg atrofie van de bijschildklieren (Anderson et al., 1999; Foley et al., 2000; 

Kubota et al., 2002; Pressler et al., 2002; Chuzel et al., 2005; Mellanby et al., 2006). 

Exploratieve chirurgie wordt soms ook gedaan om de parathyroïden te visualiseren. Dit is 

nochtans geen betere methode dan echografie daar niet elke tumor palpeerbaar of zichtbaar 

is. Daarbij komt nog dat de interne bijschildklieren zich in het parenchym van de schildklieren 

bevinden waardoor niet altijd duidelijk is of het om bijschildklier of schildklierweefsel gaat 

(Feldman en Nelson, 2004, Mooney en Peterson, 2004).  In de humane geneeskunde wordt 

scintigrafie toegepast om een pathologisch ontaarde bijschildklier te visualiseren. Bij honden 

is deze methode onvoldoende sensitief en specifiek (Matwichuk et al., 2000; Feldman en 

Nelson, 2004).  

 

Ook PTH-bepaling in het bloed uit beide venae jugularis en dan de beide waarden vergelijken 

om zo uit te maken welke bijschildklier overmatige hoeveelheden produceert blijkt niet 

betrouwbaar (Feldman et al., 1997). 

 

Histologisch onderzoek van lymfeknoop- en beenmergbiopsiën kunnen uitgevoerd worden 

om lymfoma uit te sluiten (Berger en Feldman, 1987; Feldman en Nelson, 2004). Deze 

werden in dit geval niet uitgevoerd omdat er een andere oorzaak werd gevonden voor de 

persisterende hypercalcemie en er naast hypercalcemie geen andere aanwijzingen waren 

voor de aanwezigheid van een lymfoom. 

 

Honden, zoals de Golden Retriever uit deze casuïstiek, die aan primaire hyperparathyroïdie 

lijden vertonen zelden acute symptomen van hypercalcemie en vereisen dan ook bijna nooit 

medicamenteuze therapie ter stabilisatie. Redenen tot behandelen zijn dan: a) om de 

symptomen te verhelpen en b) het voorkomen van urineweginfecties en blaasstenen 

(Feldman et al., 2005). Er zijn 3 behandelingsmethoden beschreven waarvan de meest 

uitgevoerde behandeling de parathyroïdectomie is. Het voordeel van deze techniek is dat de 

chirurg alle bijschildklieren zelf nog eens kan beoordelen door middel van inspectie en 

palpatie. Het is wel belangrijk dat er minstens 1 bijschildklier intact wordt gehouden om te 

vermijden dat de calciumhomeostase in het gedrang komt en de patient in een staat van 

permanente hypocalcemie wordt gebracht. Wanneer men tijdens de chirurgie vaststelt dat 

alle bijschildklieren uniform vergroot zijn, moet men zich de vraag stellen of het niet om 

secundaire hyperparathyroïdie gaat (DeVries et al., 1993; Feldman en Nelson, 2004). 

Chemische ablatie met ethanol en thermische ablatie zijn nieuwere methodes die echogeleid 

gebeuren. Voor beide methodes is het belangrijk dat het inbrengen van de naald met de 

nodige voorzichtigheid gebeurt zodat de nabij liggende nervus laryngeus recurrens, 

sympathische truncus en arteria carotis niet beschadigd worden (Long et al., 1999; Pollard et 

al., 2001). Chemische ablatie heeft het voordeel aanzienlijk goedkoper te zijn dan chirurgie 

maar het is niet altijd even makkelijk om de juiste dosis te bepalen waardoor soms meerdere 

ingrepen nodig zijn. Ook is er lekkage van ethanol naar omliggend weefsel mogelijk. Tijdelijke 
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dysfonie kwam voor bij 2 van de 8 honden die door Long et al. (1999) behandeld werden door 

middel van chemische ablatie en was waarschijnlijk het gevolg van lekkage van ethanol. 

Lekkage naar de nervus laryngeus recurrens zou meer waarschijnlijk zijn bij ethanolinjectie in 

de craniale dan de caudale bijschildklieren omdat deze laatste ingebed zijn in 

schildklierweefsel. Lokale pijn en zwelling ter hoogte van de injectieplaats komt voor bij de 

mens maar is weinig waarschijnlijk bij dieren gezien bij dieren slechts een klein volume aan 

ethanol wordt ingespoten. Thermische ablatie is een zeer succesvolle maar dure techniek. Bij 

thermische ablatie kan er preciezer gewerkt worden dan bij chemische ablatie, waardoor er 

dus minder schade aan het omliggend weefsel is. Bovendien is er geen destructie van de 

regionale bloedvaten (Pollard et al., 2001). Een mogelijke complicatie, naast hypocalcemie, 

die beschreven werd door Pollard et al. (2001) is dysfonie ten gevolge van beschadiging van 

de nervus laryngeus recurrens. Tijdelijke dysfonie gedurende 5 dagen werd vastgesteld bij 1 

van de 11 door hen behandelde honden, maar het is niet duidelijk of deze het gevolg was van 

de procedure zelf of van de intubatie die daarvoor vereist was. In ergere gevallen kan 

larynxparalyse optreden. Om dit te vermijden werd in deze studie geopteerd om bij honden 

die meerdere massa’s hadden enkel massa’s die zich ipsilateraal ten opzichte van elkaar 

bevonden te behandelen, de contralaterale massa’s werden op een later tijdstip behandeld. 

Een nadeel bij beide ablatiemethodes is dat er een leercurve is en dat sommige massa’s te 

klein zijn om goed aan te kunnen prikken (Long et al., 1999; Pollard et al., 2001).  

 

Chirurgische wegname is de geprefereerde methode daar het de meest succesvolle methode 

is en het daarenboven de methode met de minste complicaties is. Thermische ablatie blijkt 

een goed alternatief te zijn en chemische ablatie zou de minst succesvolle 

behandelingsmethode zijn. In een studie, uitgevoerd door Rasor et al. (2007), werden 110 

honden behandeld voor primaire hyperparathyroïdie. Bij 47 honden werd een chirurgische 

excisie uitgevoerd, 15 honden ondergingen chemische ablatie en 48 honden ondergingen 

thermische ablatie. De succespercentages van de procedures waren respectievelijk 94%, 

72% en 90%. De succespercentages voor de behandeling van hypercalcemie waren 

respectievelijk 96%, 87% en 92%. Bij 44 van de 47 honden waarbij parathyroïdectomie werd 

uitgevoerd was de serumconcentratie van calcium genormaliseerd binnen de 1-6 dagen. Bij 

het grootste deel van deze dieren was dit al na 48 uur. Van de 3 honden waarbij de eerste 

ingreep niet succesvol was werd er 1 met succes 30 dagen later opnieuw geopereerd, de 

andere 2 werden niet meer behandeld omdat er bij de eerste ingreep geen 

bijschildklierweefsel werd gevonden na histopathologisch onderzoek van het weggehaalde 

weefsel. Eén ingreep bleek voldoende bij 12 van de 15 honden die behandeld werden met 

ethanol. Binnen 1-4 dagen na de ingreep was de calciumwaarde van deze honden binnen de 

referentiewaarden. Ook hier was er bij de meeste honden reeds normalisatie van het calcium 

binnen de 48 uur. Bij 1 hond bleek een tweede behandeling vereist om de hypercalcemie te 

normaliseren. Nog 2 andere honden ondergingen een tweede behandeling zonder succes. 

Dit maakt dat er van 18 behandelingen op 15 honden er 5 onsuccesvol waren. Ethanol 
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veroorzaakt bovendien coagulatienecrose en vasculaire thrombose van het blootgestelde 

weefsel. Dit veroorzaakt fibrose waardoor het soms moeilijker wordt om later de parathyroïde 

opnieuw te visualiseren via echografie of tijdens chirurgie wat niet wenselijk is bij een 

mogelijke herval (Long et al., 1999). Vierenveertig honden ondergingen met succes een 

thermische ablatie. Voor 1 van hen was wel een tweede behandeling nodig. Van de 49 

behandelingen die uitgevoerd werden hadden er dus 5 gefaald. De hypercalcemie verdween 

1-6 dagen na de ingreep, maar opnieuw was dit voor de meerderheid van de honden reeds 

na 48 uur het geval. Het gemiddeld interval tussen ingreep en normalisatie van de 

calciumconcentratie bleek wel langer te zijn voor deze methode in vergelijking met de andere 

behandelingswijzen. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden door de pathofysiologie van 

thermische necrose. Thermische necrose kan verder doorgaan nadat de procedure gestopt 

is, dit in tegenstelling tot wegname van het weefsel bij een ectomie waarbij het effect direct is 

en coagulatienecrose bij chemische ablatie waarbij meer weefsel sneller vernietigd wordt. 

Zoals eerder aangehaald moet wel rekening gehouden worden met het feit dat voor beide 

ablatiemethodes een leercurve bestaat. Uit het onderzoek bleek namelijk dat de gefaalde 

ablatieprocedures in het begin van het onderzoek uitgevoerd werden, en de uitvoerende 

persoon dus minder ervaring had. De meest voorkomende complicatie was hypocalcemie. 

Biochemische hypocalcemie werd gezien in 37% van de gevallen, klinische hypocalcemie 

slechts in 11% van de behandelde honden, ongeacht de gekozen procedure. Dit was tevens 

de enige complicatie die gezien werd bij parathyroïdectomie. Andere complicaties waren 

dysfonie, hoesten en optreden van het Horner syndroom. Deze complicaties konden 

verklaard worden door lekken van ethanol in geval van chemische ablatie en voortschrijdende 

thermische necrose bij thermische ablatie. In de dierenkliniek van de Gentse universiteit 

wordt vooralsnog enkel chirurgische excisie gedaan ter behandeling van primaire 

hyperparathyroïdie. 

 

Na behandeling is het wenselijk dat de dieren 5 tot 7 dagen gehospitaliseerd worden zodat ze 

rustig blijven en de calciumconcentratie dagelijks, eventueel meermaals, kan gecontroleerd 

worden (Berger en Feldman, 1987). De belangrijkste complicatie na behandeling is 

hypocalcemie. Door langdurige blootstelling aan hoge calcium- en PTH-gehaltes zijn de 

normale bijschildklieren, ten gevolge van supressie ervan, geatrofiëerd. Bij wegname van de 

autonoom functionerende bijschildklier is er een snelle daling van PTH en is het mogelijk dat 

hypocalcemie ontstaat. Berger en Feldman (1987) stellen dat dit bij 58% van de patienten 

optreedt. Hoe hoger de calciumwaarde vóór de behandeling en hoe langer de hypercalcemie 

aanwezig was, hoe meer kans er is dat de hond na behandeling hypocalcemie zal 

ontwikkelen. Atrofie van de normale bijschildklieren zal in dergelijke gevallen namelijk 

aanzienlijker zijn en minder snel herstellen. Dieren waarvan de calciumwaarde voor 

behandeling lager is dan 14 mg/dl hebben een kleine kans op optreden van hypocalcemie. 

Desalniettemin is het noodzakelijk ook deze dieren gehospitaliseerd te houden om de 

calciumconcentratie strikt op te volgen en de dieren rustig te houden. Activiteit predisponeert 
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immers voor het optreden van tetanie in een hypocalcemische hond. Zolang het totaal 

calciumgehalte hoger blijft dan 8,5 mg/dl, de waarde voor het geïoniseerd calcium hoger dan 

0,8 mmol/l blijft en er geen symptomen zijn is het niet nodig vitamine D-supplementatie op te 

starten. Meestal ontwikkelt hypocalcemie zich tussen de 2de en de 6de dag na de operatie. Het 

is echter ook mogelijk dat dit reeds 5u na de operatie optreedt of pas na 20 dagen. 

Symptomen worden het meest gezien tussende de 4de en de 7de dag. Bij behandeling met 

vitamine D en calcium wordt gepoogd, door dagelijkse opvolging, de serumconcentratie van 

calcium laag tot laag-normaal te houden. Hierdoor verdwijnen de klinische symptomen, is er 

minimaal risico op hypercalcemie en worden de overige bijschildklieren nog voldoende 

gestimuleerd tot herstel. Enige voorzichtigheid is bovendien geboden bij behandeling met 

vitamine D daar hypervitaminose D ernstige nierschade kan veroorzaken (Berger en 

Feldman, 1987). De behandeling moet gradueel afgebouwd worden tot de bijschildklieren 

volledig hersteld zijn. Afbouwen mag starten eens de calciumconcentratie gestabiliseerd is. 

Bij elke aanpassing van de orale calciumdosis moet eerst de serumconcentratie nagegaan 

worden. Dit afbouwschema gebeurt meestal over een periode van 3 tot 4 maanden. Gezien 

de grote individuele variatie is het opnieuw zeer belangrijk op regelmatige tijdstippen een 

bloedonderzoek uit te voeren (Berger en Feldman, 1987; Feldman en Nelson, 2004; Gear et 

al., 2005; Bonczynski, 2007; Fossum et al., 2007).  

 

De prognose na behandeling is heel goed. Over levensverwachting na behandeling is weinig 

geschreven. Berger en Feldman (1987) beschreven een overlevingstermijn van langer dan 3 

jaar na behandeling. Sterfte ten gevolge van postoperatieve hypocalcemie is mogelijk maar 

kan vermeden worden door strikte monitoring en medicamenteuze therapie. De overige 

honden in hun onderzoek stierven ten gevolge van andere oorzaken. Hoewel het niet vaak 

optreedt is het mogelijk dat dieren na een succesvolle ingreep hervallen. In een studie van 

Gear et al. (2005) werd bij 2 honden na respectievelijk 6 en 18 maanden opnieuw 

hypercalcemie vastgesteld. Ook Feldman en Nelson (2004) stelden vast dat het niet uit te 

sluiten is dat een dier na behandeling opnieuw primaire hyperparathyroïdie ontwikkelt. In hun 

studie werden 168 honden opgevolgd. Hypercalcemie werd vastgesteld bij 2 honden 6 

maanden na chirurgie, bij 12 honden na 12-30 maanden. Zes van deze 14 honden bleken 

Keeshonden te zijn dus ook hier lijkt dit ras gepredisponeerd te zijn. Het is bovendien 

mogelijk dat dieren waarbij eerst een carcinoom werd weggenomen daarna een adenoom 

ontwikkelen, of omgekeerd.  Het is daarom toch aan te raden jaarlijks een bloedonderzoek te 

laten uitvoeren. 
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5. BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Bloedonderzoek 1 maand voor diagnose (doorverwijzende dierenarts) 

HEMATOLOGIE    

Hemoglobine 10,96 8,72 - 12,46 mmol/l 

Hematocriet 52,5 43,0 – 59,0 % 

Erythrocyten 7,66 6,20 – 8,70 milj/µl 

MCV 68,6 63,0 – 77,0 fl 

MCH 22,9 21,0 – 25,0 pg 

MCHC 5,18 4,65 – 5,58 mmol Hb/l RBC 

RDW 13,3  % 

Leukocyten 7710 6000 – 16000 /µl 

Staafkernigen totaal 0 0,00 – 300,00 /µl 

Segmentkernigen totaal 4079 3000,00 – 11500,00 /µl 

Lymfocyten totaal 3061 1000,00 – 4800,00 /µl 

Monocyten totaal 247 < 1350,00 /µl 

Basofielen totaal 8 0 – 100 /µl 

Eosinofielen totaal 308 < 1250 /µl 

Thrombocyten 343000 164000 – 510000 /µl 

Reticulocyten 0,7  % 

Reticulocyten-index 0,8 2,0 % 

BIOCHEMIE    

Ionogram    

Calcium 13,48 8 - 12 mg/dl 

 3,37 2,21 – 2,79 mmol/l 

Nierfunctie    

Ureum 3,66 1,66 – 8,65 mmol/l 

Creatinine 77,8 < 60 + LG µmol/l 

Totaal eiwit 59 54 – 76 g/l 

Albumine 36,1 31,0 – 44,0 g/l 

Lever-Pancreas-Hart-

Spier 
   

Transaminase GOT (AST) 28 < 44 U/l 

Transaminase GPT (ALT) 39 < 52 U/l 

Gamma-GT 5 < 8 U/l 

Alkalische fosfatasen 48 < 123 U/l 

Galzuren (totaal) < 1 < 12 µmol/l 

Glucosemetabolisme    

Glucose nuchter 4,11 3,05 – 4,99 mmol/l 
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Bijlage 2: Urineonderzoek 1 maand voor diagnose (doorverwijzende dierenarts) 

Urinesediment    

Witte bloedcellen 12 < 25 /µl 

Rode bloedcellen 3 < 25 /µl 

Kristallen Negatief   

Andere Negatief   

Urineonderzoek: semi-

kwantitatief 
   

pH 7,0 4,5 – 7,0  

Soortelijk gewicht 1,007 1,015 – 1,035  

Aceton Negatief   

Hemoglobine Negatief   

Urobilinogeen Negatief   

Bilirubine Negatief   

Leukocytenesterase Negatief   

Nitrieten Negatief   

Eiwit strookje Positief   

Eiwit/creatinine ratio 0,80 < 0,50  

Glucose strookje Negatief   

 

 

Bijlage 3: Bloedonderzoek 2 weken voor diagnose (doorverwijzende dierenarts) 

BIOCHEMIE    

Ionogram    

Calcium 13,76 8 - 12 mg/dl 

 3,44 2,21 – 2,79 mmol/l 

 

 

Bijlage 4: Bloedonderzoek (Faculteit diergeneeskunde Merelbeke) 

BIOCHEMIE    

Ionogram    

Calcium 13,76 8 - 12 mg/dl 

 3,44 2,21 – 2,79 mmol/l 

Fosfaat 1,7 2,8 – 5,5 mg/dl 

 0,55 0,90 – 1,77 mmol/l 

 

Intact PTH 20,40 3,00 – 17,00 pmol/l 

Geïoniseerd calcium 1,87 1,25 – 1,45 mmol/l 

PTHrP 0,0 0,0 – 1,0 pmol/l 
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Bijlage 5: Pre-operatief bloedonderzoek (Faculteit diergeneeskunde Merelbeke) 

Calcium 13,7 8-12 mg/dl 

BUN 2,7 <12 mmol/l 

creatinine 87  µmol/l 

 

 

Bijlage 6: Postoperatieve opvolging (Faculteit diergeneeskunde Merelbeke) 

 Dag 1  Dag 2  Dag 3  Dag 4 Referentiewaarde eenheid 

Calcium 
11 

12,5 
10,4 

9,8 

9,9 
9,0 8 – 12 mg/dl 
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SAMENVATTING 

 

In deze casuïstiek wordt een geval van een schildkliertumor bij een mannelijke Bearded 

Collie van 12 jaar beschreven. De klachten van de eigenaars waren polyurie/polydipsie 

(pu/pd) sinds enkele maanden en vermageren ondanks goede eetlust. Op algemeen 

lichamelijk onderzoek werd een massa gevoeld ter hoogte van de schildklierregio. De 

diagnose van schildkliercarcinoma met hyperfunctie werd gesteld na bloedonderzoek, 

echografie van de hals, radiografie van de thorax en FNA van de massa. Bijkomend werden 

ook een CT-scan en scintigrafie uitgevoerd. De tumor werd chirurgisch verwijderd en 

behandeling met synthetische schildklierhormonen (L-Thyroxine, Forthyron®) werd opgestart. 

De hond wordt nog steeds opgevolgd door middel van bloedonderzoek, radiografie van de 

thorax en scintigrafie. 
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1. INLEIDING 

 

De schildklieren bevinden zich paratracheaal ter hoogte van en caudaal van de larynx, 

lateroventraal van de 5de tot 8ste tracheaalring. Ectopisch schildklierweefsel komt ook voor en 

het bevindt zich dan meestal in de cervicale regio, maar ectopisch weefsel aan de tongbasis 

en in de thorax, ter hoogte van de hartbasis, werden ook reeds beschreven (Fossum et al., 

2007).  

 

 
                Fig. 1: Anatomie van de schildklieren (Uit: Fossum et al., 2007) 

 

De schildklieren staan in voor de productie van thyroxine (T4) en trijodothyronine (T3), 

hormonen die het celmetabolisme, het energieverbruik van de cel en de eiwitproductie in de 

cel verhogen. 

 

Tumoren van de schildklier zijn zeldzaam bij de hond. Ze vertegenwoordigen 1-4% van alle 

caniene tumoren en zijn de meest voorkomende endocriene neoplasieën bij de hond (Harari 

et al., 1986). De overgrote meerderheid van de gediagnosticeerde schildkliertumoren is 

maligne. Doch, slechts 10% van alle schildkliertumoren is functioneel. Op het moment van 

diagnose vertonen 16-60% van de patienten reeds metastasen in de lymfeknopen en/of 

longen. Indien onbehandeld hebben 60-80% van de honden metastasen bij autopsie (Harari 



 3 

et al., 1986; Feldman en Nelson, 2004). Hoewel schildkliercarcinomen over het algemeen 

naar regionale lymfeknopen en/of longen metastaseren werd door Harmelin et al. (1993) ook 

metastasering naar lever, milt en prostaat beschreven. Ook metastasen naar beenderen, 

nieren en hersenen werden reeds beschreven (Pack et al., 2001; Tamura et al., 2007; Nelson 

en Couto, 2009). Schildklier(adeno)carcinomen kunnen, wanneer niet goed omkapseld, sterk 

lokaal invasief zijn. Lokale invasie van cervicale spieren, trachea, larynx, zenuwen, arteriae 

carotis of venae jugularis is niet zeldzaam (Melián et al., 1996; Slensky et al., 2003; Feldman 

en Nelson, 2004; Withrow en Vail, 2007; Nelson en Couto, 2009). Zowel uni- als bilaterale 

tumoren komen voor.  

 

De Boxer, Beagle en Golden Retriever zijn gepredisponeerd maar het komt niet uitsluitend bij 

deze rassen voor (Harari et al., 1986; Feldman en Nelson, 2004). Bij de Boxer is de kans 

evenwel groter dat het om een goedaardige tumor gaat dan bij de andere rassen. In een 

studie uitgevoerd door Wucherer en Wilke (2010) leek ook de Siberische Husky een risicoras 

te zijn maar de ware reden daarvoor is nog niet duidelijk. Feldman en Nelson (2004) stellen 

dat ook Labradors en kruisingen tot de risicogroep behoren. De hogere prevalentie bij 

kruisingen wordt beaamd door Klein et al. (1995). Er is geen geslachtspredispositie en het 

komt voornamelijk voor bij honden van middelbare leeftijd of ouder (4-18 jaar). De 

gemiddelde leeftijd bij diagnose is 9-10 jaar (Leav et al., 1976; Harari et al., 1986; Wucherer 

en Wilke, 2010). Het wordt zelden gezien bij honden jonger dan 5 jaar (Klein et al., 1995; 

Feldman en Nelson, 2004; Nelson en Couto, 2009). Bij Beagles zou de gemiddelde leeftijd 

hoger liggen dan bij de andere rassen (Haley et al. 1989).  

 

Over de etiologie van schildkliertumoren is weinig geweten. Diverse associaties worden in de 

literatuur aangehaald. Zo zou een tekort of een teveel aan jood een oorzakelijke factor 

kunnen zijn. Ook een invloed van TSH, ioniserende straling, hypothyroïdie, genetische 

abnormaliteiten en expressie van bepaalde oncogenen worden beschreven (Benjamin et al., 

1996; Barber, 2007; Feldman en Nelson, 2004).  

 

Op cervicale palpatie is meestal een niet pijnlijke, niet beweegbare, stevige massa te voelen. 

Soms is deze massa ook zichtbaar. Meestal bevindt de massa zich ter hoogte van de 

schildklierregio, soms iets lager. De aanwezigheid van dergelijke massa is het meest 

voorkomende symptoom (Feldman en Nelson, 2004). Andere symptomen geassocieerd met 

schildkliercarcinomen zijn deze die gepaard gaan met de aanwezigheid van een ruimte-

innemend proces in de hals zoals: hoesten, kokhalzen, dyspnee, dysfagie en/of dysfonie. 

Indien het een invasieve tumor betreft kunnen ook symptomen van het Horner syndroom, met 

name: miosis, ptosis, enophthalmie en protrusie van het 3de ooglid waargenomen worden 

(Melián et al., 1996). Ook bloeding door invasie van cervicale bloedvaten en gezichtsoedeem 

zijn mogelijke symptomen bij invasieve schildkliertumoren (Slensky et al., 2003; Feldman en 

Nelson, 2004). Schildklieradenomen worden zelden opgemerkt en zijn dan ook meestal een 
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toevalsbevinding tijdens autopsie of cervicale echografie. Ze zijn immers klein, niet invasief, 

niet palpabel, beweeglijk en indien niet functioneel, geven ze geen symptomen. Dergelijke 

tumoren komen meestal unilateraal voor (Harari et al., 1986; Withrow en Vail, 2007; Nelson 

en Couto, 2009). Hoewel euthyroïdie de regel is komt hypothyroïdie ook voor. In de eerder 

zeldzame gevallen dat het om een functionele tumor gaat kunnen er ook symptomen van 

hyperthyroïdie gezien worden. De dieren hebben dan ondermeer klachten van vermageren 

ondanks polyfagie, pu/pd, braken, zwakte, doffe vacht, agressie, rusteloosheid, hijgen en 

warmte-intolerantie. Op algemeen lichamelijk onderzoek wordt in dat geval vaak ook 

tachycardie, een lage lichaamsconditiescore en spieratrofie vastgesteld.  

 

De vermoedelijke diagnose kan gesteld worden aan de hand van signalement, anamnese en 

algemeen lichamelijk onderzoek. Voor een definitieve diagnose zijn een bloedonderzoek, 

echografie van de hals en cytologisch onderzoek vereist. Biopten voor histologisch onderzoek 

worden doorgaans niet genomen daar schildkliertumoren vaak sterk gevasculariseerd zijn. 

Door middel van scintigrafie kan naast visualisatie van de schildklieren bepaald worden of de 

tumor al dan niet jood opneemt, ook ectopisch schildklierweefseld kan met behulp van deze 

techniek opgespoord worden. Indien de diagnose gesteld werd van schildkliercarcinoma is 

het wenselijk een radiografie van de thorax te nemen om eventuele metastasen te 

detecteren.   

 

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden. Een eerste methode is chirurgische excisie 

van de pathologisch ontaarde schildklier(en). Andere mogelijkheden zijn: chemotherapie, 

radiotherapie, therapie met radioactief jood en antithyroïdale medicatie (Nelson en Couto, 

2009).  

 

De prognose is afhankelijk van de graad van maligniteit, invasiviteit, grootte van de tumor 

groeisnelheid en aanwezigheid van metastasen (Brearley et al. 1999, Feldman en Nelson, 

2004; Turrel et al., 2006; Nelson en Couto, 2009). De grootte van de tumor blijkt gecorreleerd 

te zijn met de graad van metastasering waardoor de prognose voor grote tumoren slechter is 

dan voor kleinere (Leav et al., 1976). De functionaliteit van de tumor heeft geen invloed op de 

prognose. Ook de keuze van behandeling speelt een belangrijke rol in de overlevingstijd 

(Klein et al., 1995; Fineman et al., 1998; Brearley et al., 1999; Théon et al., 2000; Worth et 

al., 2005). 
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2. CASUÏSTIEK 

 

2.1 Anamnese 

 

Een 12 jaar oude, mannelijke, gecastreerde Bearded Collie werd aangeboden met de klacht 

van pu/pd sinds 3 maanden. De hond van 20kg dronk gemiddeld 8 à 10 liter water per dag. 

Hij zou ook 3kg vermagerd zijn in 4 maanden tijd ondanks een verhoogde eetlust. Op een 

bloedonderzoek (bijlage 1) dat door de doorverwijzende dierenarts werd uitgevoerd werden 

geen abnormaliteiten vastgesteld. Urine die door de eigenaars thuis werd opgevangen 

vertoonde een te hoge waarde voor de cortisol:creatinine-ratio (UCCR), en was 

hypostenuretisch (bijlage 2). 

 

2.2 Algemeen lichamelijk onderzoek 

 

 
 

Op algemeen lichamelijk onderzoek werd een vrij loszittende massa ter hoogte van de 

rechter schildklier gepalpeerd. Verder waren er geen afwijkingen en de hond had een 

lichaamsconditiescore van 3 op 5. 

 

2.3 Probleemlijst 

 

De volgende problemen werden dus vastgesteld: pu/pd, vermageren ondanks goede eetlust, 

aanwezigheid van een massa ter hoogte van de ventrale hals, een te hoge urinaire 

cortisol:creatinine-ratio en hypostenurie. 

 

2.4 Differentiaal diagnose voor pu/pd 

 

- Chronische nierinsufficientie 

- Nefrogene diabetes insipidus 
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- Hyperadrenocorticisme (Ziekte van Cushing) 

- Diabetes mellitus 

- Hyperthyroïdie 

- Hypercalcemie 

- Leveraandoening 

- Centrale diabetes insipidus 

- Medullary washout 

- Primaire polydipsie 

 

2.5 Bespreking differentiaal diagnose pu/pd 

 

Chronische nierinsufficientie (CNI) mag dan wel de meest voorkomende oorzaak van pu/pd 

zijn, in dit geval lijkt het weinig waarschijnlijk. Dieren die aan CNI lijden zijn meestal algemeen 

ziek. In tegenstelling tot deze hond, hebben dieren met CNI een verminderde eetlust. Andere 

klachten die dan beschreven worden zijn ondermeer: sufheid, gewichtsverlies, braken en/of 

diarree. Vaak hebben dergelijke dieren ook een doffe vacht en een slechte 

lichaamsconditiescore. Bovendien was er geen azotemie aanwezig. Wanneer de niertubuli 

onvoldoende gevoelig zijn voor de werking van het antidiuretisch hormoon (ADH, 

vasopressine), zoals het geval is bij nefrogene diabetes insipidus (NDI), ontstaat polyurie en 

compensatoir polydipsie. Het was mogelijk dat dit de oorzaak was van de pu/pd bij deze 

hond. Deze aandoening is echter bijna altijd secundair aan een andere aandoening. 

Voorbeelden van aandoeningen die secundair NDI kunnen veroorzaken zijn: 

nierinsufficientie/nierfalen, hypo- en hyperadrenocorticisme, leverinsufficientie, pyometra, 

hypercalcemie, hypokaliëmie, glucosurie, hyperthyroïdie en medullary washout. Het feit dat er 

naast pu/pd ook vermageren ondanks polyfagie aanwezig was, kon erop wijzen dat deze 

hond aan hyperadrenocorticisme leed. Doch, de afwezigheid van spieratrofie, 

huidveranderingen, abdominale distentie, lethargie, een slecht uithoudingsvermogen en 

warmte-intolerantie maakten het minder waarschijnlijk. Het alkalisch fosfatase is bovendien 

vaak gestegen bij dieren die aan de ziekte van Cushing lijden en dit was hier niet het geval. 

Ook patienten die lijden aan diabetes mellitus hebben vaak klachten van pu/pd in combinatie 

met vermageren ondanks goede eetlust. Bovendien treft deze ziekte voornamelijk honden 

van middelbare tot oudere leeftijd zoals hier het geval is. Afwezigheid van hyperglycemie in 

combinatie met glucosurie sloot deze aandoening echter uit. Hyperthyroïdie ten gevolge van 

een schildkliertumor met hyperfunctie was eveneens een mogelijkheid daar ook in dat geval 

pu/pd en later gewichtsverlies ondanks goede eetlust gezien wordt. De overgrote 

meerderheid van dergelijke tumoren zijn kwaadaardig. Op algemeen lichamelijk onderzoek is 

een stevige, niet pijnlijke massa palpeerbaar, die min of meer beweeglijk is. Vaak hebben 

deze dieren ook klachten van dyspnee, dysfagie en hoesten ten gevolge van het ruimte-

innemend effect van de massa. De waarde voor het vrije thyroxine (T4) was normaal op het 

bloedonderzoek maar deze waarde is weinig betrouwbaar, tenzij ze gemeten werd na 
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evenwichtsdialyse. Indien dit, zoals hier, niet het geval is, is de waarde voor totaal T4 (TT4) 

betrouwbaarder. Hypercalcemie was nog mogelijk daar deze waarde nog niet bepaald was. 

Alle leverwaarden waren normaal op het bloedonderzoek dus een leveraandoening leek 

uitgesloten. Centrale diabetes insipidus (CDI) geeft erge pu/pd en dit is bij deze aandoening 

over het algemeen de enige klacht die de eigenaars hebben. Zeldzame oorzaken van pu/pd 

zijn medullary washout en primaire polydipsie, geen van beiden konden reeds uitgesloten 

worden. 

 

2.6 Differentiaal diagnose vermageren ondanks goede eetlust 

 

- Gastro-intestinale ziekte: maldigestie/malabsorptie 

- Verhoogd verbruik van calorieën: hyperthyroïdie, arbeid, lactatie 

- Verlies van calorieën: diabetes mellitus 

- Voeding van onvoldoende kwaliteit 

 

2.7 Bespreking differentiaal diagnose vermageren ondanks goede eetlust 

 

Er waren geen aanwijzingen, zoals bijvoorbeeld braken of diarree, in de anamnese die wezen 

op maldigestie en/of malabsorptie. Hyperthyroïdie was zeker een mogelijkheid daar deze 

hond eveneens pu/pd vertoonde. Gezien dit een gewone huishond betrof was arbeid als 

oorzaak van vermageren ondanks polyfagie eveneens uitgesloten. Ook diabetes mellitus 

bleek zoals eerder aangehaald niet de oorzaak te zijn van de aanwezige klachten. Het is niet 

geweten welke voeding deze hond kreeg maar het is desalniettemin weinig waarschijnlijk dat 

een slechte voeding aan de basis ligt van het vermageren ondanks polyfagie. De meeste 

commerciële voeders voldoen volkomen aan de behoeften van het dier waarvoor het voeder 

bedoeld is. 

 

2.8 Differentiaal diagnose voor een massa ter hoogte van de ventrale hals 

 

- Abces 

- Granuloom 

- Hematoom/Seroom 

- Sialocoele 

- Primaire tumor (weke delen sarcoma, chemodectoma, mastocytoma, lymfoma, 

lipoma, schildkliertumor, …) 

- Tumormetastase 
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2.9 Bespreking differentiaal diagnose massa ter hoogte van ventrale hals 

 

Een abces leek weinig waarschijnlijk omdat deze meestal pijnlijk zijn en er geen 

voorgeschiedenis van trauma of iets dergelijks was. Hoewel ze vaak stevig aanvoelen zijn 

abcessen soms ook fluctuerend van consistentie. Een granuloom groeit in tegenstelling tot 

een abces veel trager en is ook minder pijnlijk. Dit was een mogelijkheid bij deze hond. Zowel 

een hematoom als een seroom waren mogelijk hoewel een voorgeschiedenis van trauma 

ontbrak.  Sialocoelen ontstaan geleidelijk en uiten zich meestal als pijnloze massa’s. Dieren 

met een sialocoele in de cervicale regio vertonen, naast de aanwezigheid van een gezwel, 

geen symptomen. In tegenstelling tot abcessen en tumoren, die vaak stevig aanvoelen, zijn 

de meeste sialocoelen eerder zacht en fluctuerend. Palpatie van dergelijke massa lokt enkel 

een pijnreactie uit in de acute fase van de zwelling. Stomp trauma, vreemde voorwerpen en 

sialolithen kunnen ondermeer ruptuur van een speekselklier en dus het ontstaan van een 

sialocoele veroorzaken. Het is dus niet onmogelijk dat dit het geval was bij deze hond. 

Primaire weke delen tumoren en tumormetastasen waren gezien de leeftijd van deze hond 

zeker een mogelijkheid. 

 

2.10 Differentiaal diagnose voor en bespreking van een te hoge UCCR 

 

De bepaling van de urinaire cortisol:creatinine-ratio (UCCR) is een test die gedaan wordt om 

de hypofyse-bijnieras te beoordelen. Deze test wordt uitgevoerd bij vermoeden van 

hyperadrenocorticisme. Bij hyperadrenocorticisme is deze waarde verhoogd, maar dit is 

zeker niet pathognomisch voor de ziekte van Cushing. Om een optimaal resultaat te krijgen 

zijn 2 ochtend urinestalen vereist die telkens op hetzelfde tijdstip op 2 opeenvolgende dagen 

genomen worden. De hond dient de avond ervoor ook telkens op hetzelfde tijdstip uitgelaten 

te worden. De urinestalen worden het best door de eigenaar zelf thuis opgevangen omdat de 

stress die een dier ondervindt in een dierenartsenpraktijk het resultaat kan beïnvloeden (van 

Vonderen et al., 1998). 

 

Mogelijke oorzaken van een te hoge UCCR zijn: 

- Emotionele stress 

- Hyperadrenocorticisme 

- Niet-adrenale aandoening (systemische stress) 

 

Daar het urinestaal door de eigenaars thuis werd opgevangen was emotionele stress, ten 

gevolge van bijvoorbeeld angst, waarschijnlijk niet de oorzaak van de te hoge waarde voor 

UCCR. Hyperadrenocorticisme was zoals reeds eerder aangehaald een mogelijkheid bij deze 

hond. Toch is het belangrijk rekening te houden met het feit dat deze test een specificiteit van 

slechts 20% heeft (Nelson en Couto, 2009). Zo is uit verschillende studies gebleken dat ook 

niet-adrenale aandoeningen een te hoge UCCR kunnen teweeg brengen. Kaplan et al. (1995) 



 9 

testten 100 honden met de klassieke screeningstesten voor hyperadrenocorticisme. Er 

werden 59 honden met een niet-adrenale aandoening (aandoeningen van oa: lever, 

pancreas, urinair stelsel, cardiorespiratoir stelsel en andere endocrinologische 

aandoeningen), 21 honden die klinisch gezond waren en 20 honden met de ziekte van 

Cushing onderzocht. Van alle honden die aan een niet-adrenale aandoening leden bleek 76% 

een te hoge UCCR te hebben. Hyperthyroïdie bijvoorbeeld, kan bovendien de snelheid van 

metabolische klaring van cortisol verhogen en op die manier ervoor zorgen dat dieren die aan 

hyperthyroïdie lijden een verhoogde UCCR hebben. Een studie van de Lange et al. (2004) 

bevestigde deze stelling voor katten. Gezien de erg lage sensitiviteit en slechte specificiteit 

van deze test, gepaard met de afwezigheid van  suggestieve bevindingen op lichamelijk 

onderzoek en absentie van het gestegen alkalisch fosfatase, was de diagnose van 

hyperadrenocorticisme onwaarschijnlijk. 

 

2.11 Differentiaal diagnose hypostenurie 

  

- Geen afwijking 

- Tekort aan ADH	  

- Interferentie met werking van ADH	  

- Medullary washout 

- Schade aan renale tubuli 

- Aanwezigheid van bestanddelen in de urine die diuretisch werken 

 

2.12 Bespreking differentiaal diagnose hypostenurie 

 

Hypostenurie kan in sommige gevallen normaal zijn. In een onderzoek uitgevoerd door van 

Vonderen et al. (1997) werd de ochtend- en avondurine van 2 opeenvolgende dagen van 89 

gezonde honden onderzocht. De gemeten waarden voor het soortelijk gewicht van deze 

stalen varieerden tussen 1.006 en 1.050. Ochtendurine bleek significant geconcentreerder te 

zijn dan avondurine. Geen significant verschil kon vastgesteld worden bij vergelijking van de 

ochtenurine of avondurine onderling. Deze fluctuaties gedurende een dag kunnen verklaard 

worden door het effect van voeding en activiteit op de waterconsumptie en fluctuaties in ADH- 

secretie. Het kan echter ook zijn dat de nieren niet in staat zijn de urine te concentreren. 

Daartoe behoren alle overige aandoeningen in de differentiaal diagnose lijst. Gezien deze 

hond pu/pd als klacht had was het niet verwonderlijk dat de urine een laag soortelijk gewicht 

vertoonde. Alle aandoeningen die om welke reden dan ook pu/pd veroorzaken kunnen er 

bijgevolg voor zorgen dat hyposthenurie wordt vastgesteld op urineonderzoek. 
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2.13 Diagnostisch plan 

 

Gezien een schildkliertumor zowel de pu/pd, het vermageren ondanks polyfagie en de 

aanwezigheid van een massa in de hals kon verklaren stond deze op de eerste plaats met 

differentiaal diagnosen. Om na te gaan of het wel degelijk om een schildkliertumor met 

hyperfunctie ging, was het aangewezen het bloedonderzoek te herhalen. Zowel het TT4, het 

TSH als het totaal calciumgehalte dienden gecontroleerd te worden. TT4 en TSH om de 

schildklierfunctie te evalueren en het totaal calcium omdat deze waarde nog niet werd 

aangevraagd door de doorverwijzende dierenarts. Hypercalcemie kon dus nog niet 

uitgesloten worden als oorzaak van pu/pd. Bovendien kan hypercalcemie paraneoplastisch 

zijn bij bijvoorbeeld een lymfoom, een mogelijkheid die gezien de massa in de hals niet uit te 

sluiten is. Het zou in dat geval wel verbazend zijn dat de patient polyfagie vertoonde. 

Echografie van de hals om de massa in beeld te brengen en de oorsprong ervan te 

achterhalen was de volgende stap. Tijdens echografie kon bovendien een fijne naald aspiraat 

genomen worden en konden de regionale lymfeknopen eveneens beoordeeld worden. Indien 

het wel degelijk om een schildkliertumor ging was het ook aangewezen een radiografie van 

de thorax te nemen om eventuele metastasen niet over het hoofd te zien. Een CT-scan geeft 

gedetailleerde informatie over de invasiviteit van de tumor. Bovendien kunnen door middel 

van een CT-scan metastasen opgespoord worden die met andere beeldvormingstechnieken 

niet gevisualiseerd kunnen worden. 
 

2.14 Resultaten van de bijkomende onderzoeken 

 

Het bloedonderzoek (bijlage 3) bevestigde het vermoeden van hyperthyroïdie. De waarde 

voor TT4 was verhoogd, het TSH-gehalte bleef binnen de referentiewaarden. Er werd geen 

hypercalcemie vastgesteld. Ook op echografie werd de vermoedelijke diagnose bevestigd. 

De rechter schildklier bleek vergroot en had een diameter van ongeveer 3cm. De schildklier 

had een heterogeen uitzicht met enkele calcificaties en bleek goed omkapseld te zijn, er werd 

dus geen invasie van omliggende structuren gedetecteerd (fig. 2). Het was niet mogelijk op 

basis van deze bevindingen uit te maken of het om een adenoom, dan wel een carcinoom 

ging. Via kleurendoppler werd de vascularisatie in beeld gebracht (fig. 3). Er werden geen 

abnormaliteiten vastgesteld aan de submandibulaire en retropharyngeale lymfeknopen. De 

linker schildklier was normaal van grootte, vorm en echogeniciteit. Het cytologisch beeld was 

eveneens compatibel met hyperthyroïdie daar het om neuro-endocrien weefsel bleek te gaan 

en de massa dus wel degelijk uitging van de schildklier. Maar ook met deze techniek is het 

niet mogelijk om te differentiëren tussen een goedaardig of kwaadaardig gezwel (Harari et al., 

1986). 

 

 

 

 



 11 

 

 

 
FIg. 2: Echografie rechter schildklier (Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke). 

 

 

 

 

 
Fig.3: Kleurendoppler rechter schildklier (Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde 

Merelbeke). 

 

Op radiografie van de thorax werden geen thoracale metastasen opgemerkt (fig. 4).  
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Fig. 4: Radiografie van de thorax (Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke). 

 

Desalniettemin werden door middel van een CT-scan 2 nodulen pleuraal/subpleuraal ter 

hoogte van de linker craniale longkwab gedetecteerd, welke mogelijks pleurale metastasen 

waren. In de longen zelf waren geen zichtbare metastasen aanwezig. De schildkliermassa 

zag er op het CT-beeld goed omschreven en omkapseld uit. De massa van 2,96 bij 2,78cm 

en had een weke delen densiteit met een hypodense centrale zone. Deze zone kon vocht of 

necrose zijn (fig. 5). 

 

 
Fig. 5: CT-beeld (Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke). 
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2.15 Therapie en opvolging 

 

Er werd een diagnostische scan met radioactief jood (123I) (fig. 6 en 7) gedaan om te bepalen 

of radioactief jood al dan niet een behandelingsoptie was. Meestal wordt 99mTc-pertechnetaat 

gebruikt bij diagnostische schieldklierscans maar omdat deze hond opgenomen werd in een 

onderzoek omtrent het gebruik van TSH om de opname van jood te optimaliseren werd 

initieel met 123I gewerkt, en niet met 99mTc-pertechnetaat. Uit deze scan bleek dat de tumor 

het radioactief jood opnam en dat behandeling met radioactief jood dus tot de mogelijkheden 

behoorde.  

 

 
Fig. 6 en 7: Scintigrafiebeelden respectievelijk 8 en 24u na toediening van 123I (Dienst Nucleaire Geneeskunde van de Vakgroep 

Medische Beeldvorming van de Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke). Het is duidelijk te zien dat de rechter schildklier 

groter was en een hogere opname van het 123I vertoonde in vergelijking met de linker schildklier en de speekselklieren. 

 

Desalniettemin werd eerst voor resectie van de rechter schildklier geopteerd. Gezien de 

goede omkapseling en de mogelijkheid tot nabehandelen met radioactief jood werd beslist 

een marginale excisie te doen.  

 

De histopathologische diagnose luidde folliculair-compact thyroïd carcinoma. De tumorcellen 

groeiden in een alveolair tot lobulair patroon. Er was een uitgebreide hoeveelheid fibrine, 

bloeding en necrose aanwezig. Er was ook zeer opvallende anisokaryose te zien maar weinig 

mitosefiguren. Ondanks het feit dat er ingroei was in het kapsel bleek er geen doorgroei door 

het kapsel te zijn.  De marges waren tumorvrij. 

 

Om postoperatieve bloeding of larynxparalyse ten gevolge van schade aan de nervus 

laryngeus recurrens tijdig te onderkennen werd de kleur van de mucosa en de ademhaling 

van de hond strikt opgevolgd. 
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Twee weken na excisie van de rechter schildklier was de hond reeds 3kg bijgekomen en was 

de drankopname genormaliseerd naar ongeveer 2l water per dag. Ook van polyfagie was 

geen sprake meer. Er werd een TSH-suppressieve behandeling met levothyroxine natrium, 

Forthyron®
 200µg, 1 tablet 2x per dag opgestart om tumorgroei te onderdrukken. Deze 

therapie is gebaseerd op het feit dat TSH de groei van thyroïdale tumorcellen bevordert (Soh 

et al., 1996; Cooper, 2010). Het doel van de therapie is om het TSH-gehalte zo laag mogelijk 

te houden, zodat tumorgroei gestopt wordt, zonder dat de patient hypothyroïd wordt (Cooper 

et al., 1998). Eén maand later werd een bloedonderzoek (bijlage 4) uitgevoerd ter controle 

van de hematologische waarden, TT4 en TSH. De TSH-concentratie was aan de hoge kant 

en dus werd de dosis Forthyron® 200 µg verhoogd naar 1+1/4 tablet 2x per dag om de TSH-

secretie beter te inhiberen. Klinisch deed hij het goed en hij was terug op hetzelfde gewicht 

als voor de operatie. Hij sliep ook meer, was sneller vermoeid en minder actief dan voor de 

operatie. Nog eens 3,5 maanden later bleek de patient klinisch stabiel te blijven. Op 

bloedonderzoek (bijlage 5) bleek dat de TSH-suppressie nu optimaal was. Er werd een 

controleradiografie van de thorax genomen en daarop werden geen metastasen gezien. Om 

een beter beeld te krijgen van eventuele metastasen en dus de noodzaak aan behandeling 

met radioactief jood werd 2 maanden na het laatste controlebezoek, naast opnieuw 

radiografische controle van de thorax, een pertechnetaatscan uitgevoerd. In tegenstelling tot 

radioactief jood (123I) ondergaat 99mTc-pertechnetaat geen organificatie na opname door de 

schildklieren (Taeymans et al., 2007). Na opname wordt 123I gebonden aan thyroglobuline en 

opgeslaan in de schildklier. Dit is niet het geval voor pertechnetaat. Het opnamemechanisme 

is dus gelijkend, maar niet identiek (Kintzer en Peterson, 1994). Daardoor komt het dat enkel 

door middel van 123I de ware opnamecapaciteit van de schildkliercellen kan nagegaan 

worden. De redenen waarom toch voor pertechnetaat en niet voor jood werd gekozen zijn dat 

pertechnetaat goedkoper is en relatief minder radioactief is waardoor hogere dosissen 

kunnen toegediend worden. Bovendien kan in principe reeds 20min na toediening van 

pertechnetaat  begonnen worden met het scannen. Hoewel het beter is wat langer te wachten 

vooraleer het scannen aan te vangen, om kwalitatief betere beelden te krijgen, is het verschil 

met 123I behoorlijk groot.  In geval van 123I moet immers minstens 4u gewacht worden (Kintzer 

en Peterson, 1994). Een nadeel van pertechnetaat, dat vooral in de humane geneeskunde 

gezien wordt, is dat radioactief speeksel in de oesophagus de schildklieren kan maskeren of 

tot verkeerde interpretaties kan leiden (Kintzer en Peterson, 1994). Er werd geconcludeerd 

dat er geen resterend schildklierweefsel aanwezig was ter hoogte van de rechter 

schildklierregio, noch in de thorax. Er waren met andere woorden geen tekenen van 

metastasering in de lymfeklieren of longen. De eigenaar werd geadviseerd om de 6 maanden 

op controle te komen om de klinische evolutie, aanwezigheid van metastasen en optimalisatie 

van de TSH-suppressieve behandeling na te gaan. 
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3. DISCUSSIE 

 

Tumoren van de schildklier zijn de meest voorkomende endocriene tumoren bij de hond. Het 

komt, zoals de meeste tumoren, voornamelijk voor bij honden van middelbare tot oudere 

leeftijd.  

 

De meerderheid van de gediagnosticeerde schildkliertumoren is kwaadaardig. Dit is echter 

niet alleen te wijten aan de hogere prevalentie van maligne tumoren. Goedaardige 

schildkliertumoren zijn immers klein, niet invasief en geven geen klinische symptomen indien 

ze niet functioneel zijn. Dergelijke massa’s wordt dus meestal niet opgemerkt (Harari et al., 

1986; Withrow en Vail, 2007; Nelson en Couto, 2009). Schildkliertumoren worden 

gecategoriseerd in tumoren afkomstig van de folliculaire cellen en tumoren afkomstig van de 

parafolliculaire (C-cel of medullaire) cellen. Folliculaire schildkliertumoren komen het meest 

voor en worden verder ingedeeld in folliculair, papillair, compact of anaplastisch (Withrow en 

Vail, 2007). De meeste adenomen zijn folliculair of papillair (Grubor en Haynes, 2005). 

Schildkliercarcinomen zijn vaak erg groot, stevig en hebben de neiging tot infiltratie in 

omliggende structuren indien ze niet goed omkapseld zijn (Melián et al., 1996; Slensky et al., 

2003; Withrow en Vail, 2007; Nelson en Couto, 2009). Metastasen komen frequent en in tal 

van organen voor (Harmelin et al., 1993; Pack et al., 2001, Tamura et al., 2007; Nelson en 

Couto, 2009). Het is dus heel belangrijk de patient goed te stageren alvorens voor een 

bepaalde behandeling te kiezen. 

 

Dieren met een niet-functionele tumor worden meestal aangeboden met als enige klacht een 

massa in de ventrale hals. Deze massa voelt stevig aan op palpatie en is min of meer 

beweegbaar ten opzichte van het omliggende weefsel, afhankelijk van de invasiviteit. Zowel 

uni- als bilaterale massa’s komen voor. Klachten die gepaard kunnen gaan met de 

aanwezigheid van dergelijke massa zijn onder andere hoesten, dyspnee, dysfagie en 

dysfonie. In geval van een functionele tumor kunnen er ook klachten van gewichtsverlies 

ondanks goede eetlust, pu/pd, braken, nervositeit, agressie, zwakte, doffe vacht, warmte-

intolerantie en hijgen zijn (Harari et al., 1986; Bezzola, 2002; Feldman en Nelson, 2004; 

Nelson en Couto, 2009). Wanneer het om een infiltratieve tumor gaat kunnen ook het Horner 

syndroom (miosis, ptosis, enophthalmie, protrusie van het 3de ooglid) of bloeding in de 

cervicale regio waargenomen worden. Respectievelijk ten gevolge van infiltratie van zenuwen 

en bloedvaten (Melián et al., 1996; Slensky et al., 2003; Nelson en Couto, 2009). In tabel 1 

wordt een overzicht gegeven van verschillende symptomen die door eigenaars opgemerkt 

worden. 
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SYMPTOOM PERCENTAGE HONDEN 

Zichtbare massa in de hals 78 

Hoesten 34 

Tachypnee, ook in rust 32 

Dyspnee 28 

Dysfagie 23 

Dysfonie 14 

Gewichtsverlies 14 

Lusteloosheid/Depressie 13 

Geen symptomen geobserveerd 12 

Braken/Regurgitatie 11 

Verminderde eetlust/Anorexie 11 

Pu/Pd 10 

Hyperactiviteit 9 

Diarree 9 

Polyfagie 3 

Gezichtsoedeem 2 

Opvallende hinder ter hoogte van de hals 2 

Tabel 1: Symptomen opgemerkt door eigenaars bij 237 gediagnosticeerde honden (uit: Feldman en Nelson, 2004) 

 

De hond uit deze casuïstiek voldeed min of meer aan het typische beeld voor een hond met 

een functionele tumor gezien de klachten van pu/pd en gewichtsverlies ondanks polyfagie in 

aanwezigheid van een gezwel in de halsregio. 

 

Op algemeen lichamelijk onderzoek worden vaak naast de aanwezigheid van een niet 

pijnlijke massa in de ventrale cervicale regio geen andere afwijkingen gezien. Bij niet 

beweeglijke massa’s gaat het om een invasieve tumor en is de kans groter dat het om een 

kwaadaardig gezwel gaat (Feldman en Nelson, 2004). Dit wil echter niet zeggen dat 

beweeglijke tumoren steeds goedaardig zijn. De hond uit deze casuïstiek bleek een vrij 

loszittende massa te hebben, deze massa bleek achteraf gezien goed omkapseld en niet 

invasief te zijn maar was desalniettemin maligne. Cachexie wordt slechts een enkele keer 

gezien. Een doffe vacht is veel voorkomend maar slechts zelden is er alopecie aanwezig. 

Opgezette submandibulaire lymfeknopen kunnen op tumormetastasering wijzen maar kunnen 

evengoed het gevolg zijn van obstructie van de afvoergangen door druk van de tumor 

(Feldman en Nelson, 2004; Nelson en Couto, 2009).  

 

Minder dan 10% van de honden heeft anemie, 14% heeft een hoge BUN en 24% heeft 

gestegen leverwaarden op bloedonderzoek (Feldman en Nelson, 2004). Paraneoplastische 
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hypercalcemie komt heel zelden voor. De hematologische en biochemische waarden van een 

bloedonderzoek zijn dus zelden afwijkend en niet doorslaggevend voor de diagnose van een 

schildkliertumor. Zoals dus te verwachten waren er op het bloedonderzoek van deze patient 

geen hematologische of biochemische afwijkingen te zien. Ook op urineonderzoek worden 

vaak geen afwijkingen vastgesteld. Desalniettemin zijn deze onderzoeken wel van belang bij 

de stagering van de patient wanneer een schildkliertumor uiteindelijk gediagnosticeerd wordt. 

Meer specifieke onderzoeken zoals nagaan van het schildklierhormoon T4 op bloedonderzoek 

kunnen nuttig zijn om de functionaliteit van de tumor te evalueren. De meeste honden met 

een schildkliertumor zijn euthyroïd. In een studie van Feldman en Nelson (2004) bleek dat 55-

60% te zijn. Indien het om een sterk groeiende, uitgebreide tumor gaat is het mogelijk dat 

secundair niet-neoplastisch schieldklierweefsel vernietigd wordt en de hond hypothyroïd 

wordt. Dit zou volgens Feldman en Nelson (2004) bij 30-35% van de honden voorkomen. 

Hypothyroïdie bij een hond met een schildkliertumor kan echter ook het gevolg zijn van 

productie van inactieve schildklierhormonen. Hoewel ze niet biologisch actief zijn zouden 

deze hormonen de TSH-vrijstelling door de hypofyse inhiberen met bijgevolg atrofie van 

normaal schildklierweefsel (Lawrence et al., 1991). Slechts 10% van de schildkliertumoren 

zouden hyperthyroïdie veroorzaken (Feldman en Nelson, 2004; Nelson en Couto, 2009). Het 

is tot deze laatste categorie dat de tumor van deze hond behoorde.  

 

Door middel van echografie kan de herkomst van de massa gevisualiseerd worden. 

Schildkliertumoren kunnen op deze relatief eenvoudige en goedkope manier onderscheiden 

worden van andere processen die een massa in de hals veroorzaken zoals bijvoorbeeld 

hematomen, abcessen of andere tumoren (Feldman en Nelson, 2004). Naast invasiviteit van 

de tumor kan men op deze manier ook de eventuele betrokkenheid van lymfeknopen nagaan. 

Dit laatste bleek hier niet het geval te zijn daar er geen abnormaliteiten van de 

submandibulaire en retropharyngeale lymfeknopen werden vastgesteld. 

Schildkliercarcinomen zijn over het algemeen zeer sterk gevasculariseerd en met 

kleurendoppler kan deze vascularisatie in beeld gebracht worden (Feldman en Nelson, 2004). 

Echografie is niet alleen een nuttige diagnostische techniek, het is tevens een belangrijke 

techniek ter evaluatie van de tumor met oog op mogelijke behandelingen. Tumorresectie is 

immers enkel aangewezen bij goed omkapselde, niet-infiltratieve tumoren. Maar, hoewel men 

via deze techniek een idee over de invasiviteit kan krijgen, blijkt met echografie de invasiviteit 

vaak onderschat te worden. Een CT-scan is dus aangewezen indien men zekerheid wil wat 

betreft invasie van omliggende structuren. Tenslotte kunnen echogeleide fijne naald aspiraten 

(FNA) genomen worden. Dergelijke aspiraten gebeuren het best echogeleid gezien de eerder 

vermelde sterke vascularisatie van schildkliertumoren. In geval van een schildkliertumor 

zouden de cellen in het aspiraat van neuro-endocriene oorsprong moeten zijn op cytologisch 

onderzoek. Er is echter vaak bloedcontaminatie en het aantal tumorcellen dat op deze manier 

kan bekomen worden is variabel (Harari et al., 1986; Feldman en Nelson, 2004). Differentiatie 

tussen benigne en maligne tumoren is dan ook vaak erg moeilijk. Toch stellen Thompson et 
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al. (1980) dat mits repositionering tijdens aspiratie en niet al te sterke aspiratie een goede 

correlatie kan bekomen worden tussen cytologisch en histopathologisch resultaat.  

 

Een belangrijke beeldvormingstechniek bij schildklieraandoeningen is scintigrafie. Via deze 

techniek kan de joodopname van de tumor geëvalueerd worden voordat een bepaalde 

therapie wordt gekozen. Het radioactief jood (123I) of 99mTc-pertechnetaat wordt intraveneus 

toegediend. Voornamelijk het radioactief pertechnetaat wordt routinematig gebruikt. Deze 

contraststof wordt opgenomen door cellen die jood opnemen. Dergelijke cellen zijn deze van 

de schildklier, speekselklieren en de maagmucosa. Zoals reeds eerder aangehaald wordt 

voornamelijk pertechnetaat gebruikt omdat het goedkoper is, minder radioactief is en er 

sneller beelden kunnen gemaakt worden. Reeds 1u na administratie van 99mTc-pertechnetaat 

worden met een gamma-camera beelden gemaakt van de schildklierregio en thorax (Kintzer 

en Peterson, 1994; Taeymans et al., 2007). Zowel de schildklieren worden op die manier in 

beeld gebracht alsook ectopisch schildklierweefsel en eventuele metastasen. Elke zone van 

pertechnetaatopname in andere delen van de hals of in de thorax kan met een hoge 

waarschijnlijkheid als metastase bestempeld worden. Doch dient men er rekening mee te 

houden dat de opnamecapaciteit van de cellen heel variabel is en dus niet noodzakelijk alle 

metastasen in beeld kunnen gebracht worden door middel van scintigrafie (Marks et al., 

1994). Scintigrafie is met andere woorden een specifieke, maar niet sensitieve techniek voor 

de diagnose van schildkliertumoren. Indien er opname van pertechnetaat is kan behandeling 

met radioactief jood overwogen worden. Uit een studie van Marks et al. (1994) bleek dat 

scintigrafie geen betrouwbare indicator is voor de functionaliteit van de tumor. 

Schildkliertumoren hoeven niet functioneel te zijn om een abnormale scintigrafie te bekomen. 

Verhoogde opname van het radionuclide werd bij zowel hypo-, hyper- als euthyroïde honden 

gezien. Normaal schildklierweefsel heeft een min of meer vergelijkbare opname van 

pertechnetaat met de speekselklieren, heeft normale afmetingen en is bilateraal symmetrisch. 

Hyperthyroïde honden zouden wel een intensere opname van de contraststof hebben. Alle 

scans uitgevoerd door Feldman en Nelson (2004) bij 29 honden vertoonden een afwijkend 

patroon. Ze beschreven 2 patronen die gezien kunnen worden op een scintigrafische scan bij 

dieren met schildkliertumoren. Het eerste patroon wordt gekarakteriseerd door homogene, 

goed omschreven opname van pertechnetaat, terwijl in het tweede patroon de opname 

heterogeen en niet goed omschreven is. Ook Marks et al., 1994 stellen dat alle door hen 

onderzochte honden een afwijkend patroon vertoonden op scintigrafie. 

 

Radiografie van de thorax is noodzakelijk indien de diagnose van een schildkliertumor gesteld 

werd. Dergelijke tumoren metastaseren immers vaak naar de longen. Ook metastasen naar 

de hartbasis wordt waargenomen. Bij deze hond werden geen radiografische tekenen van 

metastasen vastgesteld. Toch is afwezigheid van metastasen op thoraxradiografie geen 

garantie op werkelijke afwezigheid van metastasen (Adams et al., 1995; Feldman en Nelson, 
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2004). In een studie van Feldman en Nelson (2004) werden slechts 50% van de pulmonaire 

metastasen via thoraxradiografie geïdentificeerd. 

 

Gezien de sterke vascularisatie van schildkliertumoren is het niet evident biopsieën te nemen 

(Kent et al., 2002; Liptak, 2007). De kans op bloeding en bloedcontaminatie is bijzonder 

groot. Het is zelfs zo dat hoe meer bloeding er optreedt bij biopsiename, hoe groter de kans 

is dat het om een schildkliertumor gaat (Harari et al., 1986; Feldman en Nelson, 2004). Het is 

om deze reden aan te raden een FNA te nemen in plaats van een volledige weefselbiopsie. 

Bij de hond uit deze casuïsiek werd dus ook geopteerd voor een FNA en niet voor een 

weefselbiopsie. Zoals te verwachten bij een schildkliertumor bleek er sterke 

bloedcontaminatie te zijn en waren de aanwezige cellen van neuro-endocriene oorsprong. 

 

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden, afhankelijk van de tumorgrootte, 

aanwezigheid van metastasen, invasiviteit en functionaliteit van de tumor. Chirurgie, 

chemotherapie, radioactief jood, radiatie en antithyroïdale medicatie behoren tot de opties. 

Indien de tumor goedaardig of goed omkapseld en dus niet invasief is, is er een grote kans 

dat chirurgische excisie curatief is (Nelson en Couto, 2009). Enkel in dat geval is het echter 

waarschijnlijk dat de tumor volledig wordt weggenomen. Soms is het gewenst voorafgaand te 

behandelen met radiotherapie (Théon et al., 2000). In geval van grote invasieve tumoren die 

mechanische hinder veroorzaken kan chirurgische debulking helpen symptomen als dysfagie 

en dyspnee te verminderen. Dit wordt ook gedaan voorafgaand aan radiatie bij grote 

tumoren. Bij verwijdering van schildkliertumoren is er een grote kans op schade aan 

bijschildklieren, zenuwen, bloedvaten en normaal schildklierweefsel en het dient dus met de 

nodige voorzichtigheid te gebeuren. Postoperatieve monitoring van calcium, TT4, TSH is dan 

wenselijk. Dit om postoperatieve hypocalcemie en hypothyroïdie tijdig te onderkennen. Ook 

dient men de ademhaling in het oog te houden om een eventuele larynxparalyse door 

beschadiging van de nervus laryngeus recurrens niet over het hoofd te zien. Tot slot is het 

ook belangrijk de hond goed klinisch op te volgen in de postoperatieve periode daar 

bloedingen kunnen optreden (Radlinsky, 2007). Invasieve tumoren worden beter niet door 

middel van tumorresectie behandeld. Vaak is het ook niet mogelijk dergelijke tumoren 

volledig te verwijderen gezien invasie van trachea, oesophagus, bloedvaten en zenuwen niet 

zeldzaam is (Klein et al., 1995; Nelson en Couto, 2009). Voornamelijk schade aan de nervus 

laryngeus recurrens treedt al eens op. Uit een studie van Klein et al. (1995) is gebleken dat 

bij mobiele tumoren marginale excisie (excisie net voorbij het pseudokapsel van de tumor) 

voldoende is. De graad van hervallen is niet hoger dan bij dieren die een tumorresectie met 

wijde marges ondergingen. Bovendien daalt hierdoor de incidentie van complicaties sterk in 

vergelijking met wijde excisie. Gezien de sterke vascularisatie van schildkliercarcinomen kan 

het bloedverlies bij resectie aanzienlijk zijn en dient men bijgevolg voorbereid te zijn op een 

eventuele bloedtransfusie. Invasieve tumoren, die niet chirurgisch verwijderd kunnen worden, 

worden het best met radiotherapie behandeld (Théon et al., 2000). Maximale regressie van 
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de tumor treedt op tussen de 8 en 22 maanden na behandeling (Théon et al., 2000). Eén jaar 

na beëindigen van radiotherapie bleek 80% van de honden onderzocht door Théon et al. 

(2000) nog steeds tumorvrij te zijn, na 3 jaar is dat 72%. Ook Brearley et al. (1999) en Pack et 

al. (2001) stellen dat radiotherapie een effectieve lokale behandelingsmethode is. 

Oesophageale, tracheale of laryngeale mucositis welke leiden tot dysfagie, dysfonie en 

hoesten zijn mogelijke acute nevenwerkingen van radiotherapie. Deze zijn echter mild en van 

voorbijgaande aard. Mogelijke chronische reacties zijn huidfibrose en/of blijvende alopecie op 

de plaats van radiatie, een droge hoest als gevolg van chronische tracheïtis en hypothyroïdie 

(Théon et al., 2000; Pack et al., 2001; Feldman en Nelson, 2004). Indien beide voorgaande 

mogelijkheden niet curatief bleken te zijn of indien er sprake is van verre metastasen, kan 

chemotherapie met bijvoorbeeld doxorubicine of cisplatine aangewend worden (Fineman et 

al., 1998; Nelson en Couto, 2009). Chemotherapie zou voornamelijk effectief zijn om 

microscopische tumormetastasen te bestrijden. Toch heeft cisplatine ook effect op grotere 

tumoren. Partiele respons werd in 54% van de gevallen gezien na behandeling met cisplatine 

in een studie van Fineman et al. (1998). Deze resultaten zouden vergelijkbaar zijn met deze 

verkregen na behandeling met doxorubicine. Bovendien zouden tumoren die reeds resistentie 

ontwikkeld hebben tegen doxorubicine mogelijks nog gevoelig kunnen zijn voor cisplatine 

(Fineman et al., 1998). Doxorubicine stopt de tumorgroei en induceert verkleining van de 

tumor maar zelden is het curatief. Het is aan te raden een hond die een hoge kans heeft op 

metastasen na excisie of radiotherapie vervolgens te behandelen met chemotherapie. 

Mogelijke nevenwerkingen van cisplatine zijn nausea, braken en nierschade. De 

nefrotoxiciteit is cummulatief en dosis-gelimiteerd (Fineman et al., 1998). Doxorubicine 

verhoogt de toxiciteit van radiotherapie dus is het niet aan te raden deze gecombineerd toe te 

dienen. Andere nevenwerkingen zijn: cardiotoxiciteit (aritmieën, hypotensie, 

cardiomyopathie), anafylaxie, gastro-intestinale klachten (diarree), gewichtsverlies, anorexie, 

beenmerghypoplasie, alopecie en testikelatrofie (Feldman en Nelson, 2004). Adams et al. 

(1995) stellen echter dat beenmerghypoplasie en pancytopenie zonder behandeling 

verdwijnen en dat deze klinisch niet tot uiting komen. Schildkliertumoren, die jood-

capaciterende eigenschappen hebben kunnen eventueel met radioactief jood (131I) behandeld 

worden. Het is dus belangrijk vooraf de joodopname te evalueren door middel van een 

scintigrafie. Naast beoordeling van de primaire tumor kan zo ook nagegaan worden of er 

eventueel thoracale of mediastinale metastasen aanwezig zijn die jood opnemen. Zoals 

eerder aangehaald zijn immers niet alle metastasen radiografisch zichtbaar. De 

opnamecapaciteit van de primaire tumor is niet noodzakelijk dezelfde als die van secundaire 

tumoren (Adams et al., 1995). Het kan gebruikt worden als enige therapie, of in combinatie 

met chirurgische resectie. Mogelijke nevenwerkingen zijn: oesophagitis, tracheitis en 

beenmergsuppressie. Andere nadelen zijn dat de dieren gehospitaliseerd moeten worden en 

dat er gevaar is voor systemische toxicose (Turrel et al., 2006). Toch stellen Worth et al. 

(2005) dat therapie met 131I een goed alternatief is voor radiatie. Bovendien is het mogelijks 

een betere keuze dan chemotherapie voor de behandeling van invasieve tumoren of 
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metastasen. Naast de behandeling van invasieve tumoren wordt 131I ook gebruikt in geval dat 

de gereseceerde marges niet tumorvrij waren. Deze therapie heeft als resultaat dat de 

tumorgrootte verkleint of stabiel blijft waardoor bijgevolg de symptomen niet progressief erger 

worden of zelfs verminderen (Adams et al., 1995). Toediening van antithyroïdale medicatie 

(methimazole) is palliatief en ter controle van de klinische symptomen wanneer het een 

functionele tumor betreft. Methimazole is niet cytotoxisch en is dus niet curatief. Bij deze hond 

werd geopteerd voor marginale excisie van de tumor gezien de goede omkapseling en de 

mogelijkheid tot nabehandeling met radioactief jood indien dat nodig zou zijn. Goed 

omkapselde tumoren kunnen door hun geringe invasiviteit immers vaak in hun geheel 

verwijderd worden zonder schade aan omliggende structuren. Het is in deze gevallen dus de 

beste techniek om metastasen te voorkomen of verdere metastasering te stoppen. Nadien 

kan de massa histopathologisch onderzocht worden. Wanneer, zoals in dit geval, het een 

carcinoma betreft, dat volledig verwijderd is, is het aangeraden elke 6 maanden een 

controlebezoek aan de dierenarts te brengen. Hierbij wordt dan idealiter een grondige 

anamnese afgenomen, een algemeen lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek (TT4), 

echografie van het abdomen, radiografie van de thorax en een schildklierscan gedaan 

(Feldman en Nelson, 2004). 

 

De prognose van schildkliertumoren is afhankelijk van de maligniteit, invasiviteit, grootte en 

de  aanwezigheid van metastasen. Voor schildklieradenomen is de prognose zeer goed. De 

prognose voor schildkliercarcinomen was vroeger meestal slecht tot gereserveerd. Ze zijn 

groot, groeien snel en invasief. Bovendien zijn er op het moment van diagnose meestal reeds 

metastasen aanwezig. Sinds de toepassing van TSH-suppressieve therapie is daar echter 

verandering in gekomen. Door toediening van synthetische schildklierhormonen is het 

mogelijk de ziekte tot jaren onder controle te houden, afhankelijk van eerdergenoemde 

factoren en de mogelijkheid tot tumorresectie. Hoewel een het een algemeen aanvaarde 

therapie is in de humane geneeskunde, werd dit nog niet onderzocht bij de hond. Exacte 

cijfers omtrent gemiddelde overlevingstijd zijn voor de hond dus ook nog niet bekend. Voor 

schildkliercarcinomen hangt de prognose dus niet alleen af van voorgaande factoren, maar 

speelt ook de behandelingswijze een belangrijke rol wat betreft de gemiddelde 

overlevingstijd. Zo beschreven Klein et al. (1995) een gemiddelde overlevingstijd na 

chirurgische excisie van minstens 36 maanden. Hier dient wel bij vermeld te worden dat er op 

het moment van de excisie nog geen tekenen van metastasen aanwezig waren en de 

gereseceerde tumoren mobiel, en dus niet invasief, waren. De gemiddelde overlevingstijd na 

radiotherapie van invasieve tumoren is 24,5 maanden (Pack et al., 2001). Maar 

overlevingstijden tot meer dan 45 maanden werden ook gezien. Na chemotherapie hebben 

de dieren nog gemiddeld 100 dagen te leven (Fineman et al., 1998). Indien de therapie 

aanslaat wordt deze periode verlengd met 222 dagen. De resultaten van deze methode zijn 

dus niet goed maar hierbij dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat het grote 

tumoren betreft die mogelijks reeds uitgezaaid zijn, erg invasief zijn en dus niet kunnen 
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verwijderd worden. Desalniettemin is het verschil met radiotherapie aanzienlijk. De resultaten 

van therapie met radioactief jood zijn goed (Worth et al., 2005). 131I-toediening zonder andere 

voorafgaande therapieën geeft een overlevingstijd van 30 maanden. Indien toegediend na 

chirurgie is de gemiddelde overlevingstijd 34 maanden. Deze resultaten staan in groot 

contrast tot de 3 maanden die honden met schildkliertumoren zonder behandeling nog resten. 

Turrel et al. (2006) beschrijven overlevingstijden van gemiddeld 28 maanden na 131I-therapie 

bij honden die op het moment van diagnose nog geen metastasen hadden. Indien dit laatste 

wel het geval was verminderde de overlevingstijd met meer dan de helft. In onderstaande 

tabel werden de gemiddelde overlevingstijden en de gemiddelde progressie-vrije 

overlevingstijden van de verschillende behandelingsmethoden nog eens samengevat. 

 

 Gemiddelde 

overlevingstijd 

(m) 

Percentage stabiele 

honden 1 jaar na 

behandeling (%) 

Percentage stabiele 

honden 2 jaar na 

behandeling (%) 

MOBIELE TUMOR    

Chirurgie > 36 75 70 

GEFIXEERDE TUMOR    

Chirurgie 10 25 10 

Radiotherapie 24,5 - >45 80 72 

Radioactief Jood 30 - - 

Chemotherapie 3,3 – 10,7 - - 
Tabel 2: Gemiddelde overlevingstijden en percentage stabiele honden 1 en 2 jaar na behandeling (Naar: Klein et al., 

1995; Fineman et al., 1998; Brearley et al., 1999; Théon et al., 2000; Worth et al., 2005). 

 

Conclusie 

Hoewel schildkliertumoren niet vaak voorkomen bij honden is het belangrijk ze tijdig te 

onderkennen. Gezien de neiging tot invasie en metastaseren dringt een adequate 

behandeling zich op. Door middel van signalement, een goede anamnese, een grondig 

lichamelijk onderzoek, echografie en FNA’s kan de diagnose relatief eenvoudig gesteld 

worden. Indien de diagnose gesteld werd, zijn een bloedonderzoek, een scintigrafisch 

onderzoek en een CT-scan aangewezen om het meest geschikte behandelingsprotocol op te 

stellen. Hoewel het nog weinig beschreven is in de diergeneeskunde, blijkt een aanvullende 

behandeling met synthetische schildklierhormonen ter onderdrukking van de TSH-vrijstelling 

prognostisch erg gunstig te zijn en dient het zeker overwogen te worden. Desalniettemin 

blijven het meestal agressieve tumoren en moeten deze patienten blijvend intensief 

opgevolgd worden om zowel de klinische evolutie, alsook de ontwikkeling van metastasen te 

evalueren. 
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5. BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: Bloedonderzoek 6 dagen voor diagnose (doorverwijzende dierenarts) 

HEMATOLOGIE    

Hemoglobine 2,70 1,71 – 2,95 mmol/l 

Hematocriet 49 37 – 55 % 

RBC 7,11 5,50 – 8,50 milj/µl 

MCV 69 60 – 77 fl 

WBC 9820 5000 – 14000 /µl 

BIOCHEMIE    

Glucose nuchter 4,7175 3,8850 – 6,1050 mmol/l 

Ureum 2,656 1,660 – 7,470 mmol/l 

Creatinine 54,8 44,2 – 114,9 µmol/l 

Totaal eiwit 61 60 – 75 g/l 

GOT (AST) 16 0 – 44 U/l 

GPT (ALT) 42 0 – 56 U/l 

Gamma-GT 5 0 – 10 U/l 

Galzuren 0,7 0,0 – 4,0 µmol/l 

Alkalische fosfatasen 60 0 – 165 U/l 

Fosfor 1,195 0,937 – 1,615 mmol/l 

SERUM-INDICES    

Hemolyse Negatief   

Lipemie Negatief   

Icterie Negatief   

HORMONOLOGIE    

Vrij T4 1,64 0,60 – 1,80 ng/dl 

Cortisol ochtend 2,4 2,00 – 8,50 µg/dl 

 

Bijlage 2: Urineonderzoek 6 dagen voor diagnose (doorverwijzende dierenarts) 

Cortisol 2,0  µg/24h 

Cortisol:creatinine ratio 15,55 4,00 – 10,00  

Creatinine 0,40  g/l 

Glucose Negatief   

Eiwit 0,20 0,00 – 0,15 g/l 

pH 6,5 6,0 – 7,0  

Densiteit 1.009 1.020 – 1.040  

Bilirubine Negatief   

Urobiline Negatief   
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MICROSCOPIE/FLOW CYTOMETRIE    

WBC 7 0 – 25 /µl 

RBC 18 0 – 25 /µl 

Plaveiselepitheel 2,0 0,0 – 25,0 /µl 

Kleine ronde cellen Negatief   

Gisten Negatief   

Hyaliene cylinders Negatief   

Pathologische cylinders Negatief   

Kristallen 1,9 0,0 – 20,0 /µl 

 
 
Bijlage 3: Bloedonderzoek bij diagnose (Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke) 
BIOCHEMIE    

Calcium 2,40 2,07 – 2,82 mmol/l 

HORMONOLOGIE    

TT4 76,1 6,4 – 43,8 nmol/l 

TSH <0,5 <0,5 ng/ml 
 
 
Bijlage 4: Bloedonderzoek anderhalve maand na unilaterale thyroïdectomie (Faculteit 
Diergeneeskunde Merelbeke) 
HEMATOLOGIE    

Sedimentatie na 1u 1 <2 mm 

Hemoglobine 10,09 8,72 – 12,46 mmol/l 

Hematocriet 47,8 43,0 – 59,0 % 

RBC 7,05 6,20 – 8,70 milj/µl 

MCV 67,7 63,0 – 77,0 fl 

MCH 23,0 21,0 – 25,0 pg 

MCHC 5,27 4,65 – 5,58 mmol Hb/l RBC 

RDW 12,4  % 

WBC 8660 6000 - 16000 /µl 

Staafkernigen totaal 0 0,00 – 300,00 /µl 

Segmentkernigen totaal 5534 3000,00 – 11500,00 /µl 

Lymfocyten totaal 2373 1000,00 – 4800,00  /µl 

Monocyten totaal 719 <1350 /µl 

Basofielen totaal 17 0 – 100 /µl 

Eosinofielen totaal 17 <1250 /µl 

Thrombocyten 258000 164000 – 510000 /µl 

Reticulocyten 0,4  % 

Reticulocyten-index 0,4 2,0 % 

HORMONOLOGIE    

TT4 31,0 6,4 – 43,8 nmol/l 
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TSH 0,6 <0,5 ng/ml 
 
 
Bijlage 5: Bloedonderzoek 5 maanden na unilaterale thyroïdectomie (Faculteit 
Diergeneeskunde Merelbeke) 
HORMONOLOGIE    
TT4 49,02 6,45 – 43,8 nmol/l 
TSH <0,1 <0,5 ng/ml 
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