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De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie beschikbaar 

te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, 

in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen 

van gegevens uit deze studie. 

Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze literatuurstudie berust bij de promotor(en). 

Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft 

benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het oorspronkelijke auteursrecht van de 

individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren. De 

auteur en de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen 

die in deze studie geciteerd en beschreven zijn. 
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Samenvatting 

Een 5 maanden oude, mannelijk intacte Berner Sennenhond werd aangeboden met klachten van 

sufheid en verminderde eetlust sinds een week. Hij had ook last van diarree en braken en de hond 

kon niet zelf plassen. Er was protrusie van het derde ooglid, afhangende oogleden, verminderde 

pupilreflexen en spiertremoren. De hond at soms vreemde voorwerpen op.  

Er werd een diagnose gesteld van aspiratiepneumonie en vermoedelijk dysautonomie. De prognose 

was gereserveerd. Er werd geopteerd voor euthanasie. De diagnose werd bevestigd door autopsie en 

histologisch onderzoek. 

 

In de literatuurstudie zal eerst de normale anatomie en functie van het autonome zenuwstelsel 

besproken worden. Er wordt uitgelegd waar het autonome zenuwstelsel zich in het lichaam bevindt en 

welke functies deze uitoefent. 

 

Vervolgens wordt de pathogenese besproken, hierbij wordt dieper ingegaan op het voorkomen van 

dysautonomie en op studies die de risicofactoren en de etiologie van dysautonomie proberen te 

achterhalen.  

 

Daarna wordt er over de diagnose gehandeld. De diagnose ante mortem wordt gesteld aan de hand 

van de symptomen en een aantal functietesten van het autonome zenuwstelsel. Men kan ook gebruik 

maken van medische beeldvorming om de diagnose van dysautonomie te ondersteunen. Om de 

diagnose ante mortem te vereenvoudigen, kan er gebruik gemaakt worden van “scoring systems”. De 

definitieve diagnose van dysautonomie wordt gesteld aan de hand van autopsie. Doordat het klinische 

beeld en het verloop van de aandoening bijna gelijk is bij de kat in vergelijking met de hond, gebeurt 

ook het stellen van de diagnose bij de kat meestal op dezelfde manier als bij de hond. 

 

De behandeling en prognose van dysautonomie worden besproken. Ook hier zijn er sterke 

gelijkenissen op te merken bij kat en hond. 

 

De behandeling van dysautonomie bestaat enkel uit symptomatische en ondersteunende therapie 

omdat de etiologie van deze aandoening nog onbekend is. 

 

De prognose van dysautonomie is slecht door de onbekende etiologie en het progressieve karakter 

van de ziekte. In de literatuur wordt gesproken over een mortaliteit bij honden van meer dan 90%. 

Vaak wordt enkele dagen na de diagnosestelling besloten tot euthanasie.  

 

Tot slot wordt bediscussieerd of de casusbespreking een duidelijk geval van dysautonomie was en of 

men andere handelingen had kunnen uitvoeren om de kansen van de hond te verbeteren. 

Autonoom zenuwstelsel – Dysautonomie – Hond – Parasympathicus - Sympathicus 



 

 

I. Inleiding 

Het belang van het autonome zenuwstelsel in het behouden van de homeostase werd ontdekt door 

Galen, die als eerste de sympathische keten beschreef. Hij suggereerde dat het sympathisch 

zenuwstelsel een buizensysteem was dat ‘animal spirits’ vervoerde tussen lichaamsdelen, waardoor 

deze in ‘sympathie’ konden samenwerken (O’Brien en Johnson, 2002). Omdat deze functies geregeld 

worden op het niveau van het onderbewustzijn en soms niet direct te observeren zijn, worden ze vaak 

als vanzelfsprekend genomen. Verstoring van de autonome functies kunnen apart (dysautonomie) of 

als deel van een algemeen neuromusculair probleem voorkomen (inflammatoire polyneuropathie) 

(Longshore et al., 1996; O’Brien en Johnson, 2002).  

 

Primaire dysautonomie bij mensen, honden, katten, paarden, hazen, lama’s en konijnen wordt 

beschreven als een zeldzame, idiopathische, neurodegeneratieve aandoening die wordt gekenmerkt 

door chromatolyse in autonome ganglia. Dit is de oorzaak van klinische symptomen veroorzaakt door 

falen van het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel (Sharp en Gookin, 1995; Longshore et 

al., 1996; Detweiler et al., 2000; Harkin et al., 2002; Jamieson et al., 2002; Niessen et al., 2007).  

 

Dysautonomie werd voor het eerst gerapporteerd bij paarden in Schotland in het begin van de  

twintigste eeuw (Longshore et al., 1996; Berghaus et al., 2001; Harkin et al., 2002; Niessen et al., 

2007). Lokale bewoners weten de ziekte aan bepaalde weiden en zagen dat paarden die op dergelijke 

weiden stonden tijdens bepaalde perioden van het jaar een hoger risico hadden om dysautonomie te 

ontwikkelen, vandaar de naam ‘grass sickness’ (Berghaus et al., 2001). Een gelijkaardige ziekte, ‘mal 

seco’, werd beschreven in Zuid-Amerikaanse paarden sinds de jaren 1950 (Berghaus et al., 2001; 

Harkin et al., 2002). 

De volgende diersoort waarbij dysautonomie werd beschreven was de kat. Feliene dysautonomie 

werd het eerst beschreven door Key en Gaskell in 1982, daarom spreekt men bij katten ook wel eens 

van het ‘Key-Gaskell syndrome’ (Sharp en Gookin, 1995; Longshore et al., 1996; Berghaus et al., 

2001; Harkin et al., 2002; Jamieson et al., 2002; Niessen et al., 2007). In het daarop volgende 

decennium werden verschillende honderden gevallen in katten van over de hele wereld gemeld 

(Harkin et al., 2002; Jamieson et al., 2002; Niessen et al., 2007). 

 

Caniene dysautonomie werd voor het eerst beschreven in het Verenigd Koninkrijk in 1983. Het duurde 

nog tot 1991 eer het eerste verdachte geval in de Verenigde Staten van Amerika (VS) werd 

gerapporteerd. (Longshore et al., 1996 ; Detweiler et al., 2000; Berghaus et al., 2001; Harkin et al., 

2002; Jamieson et al., 2002 ; Niessen et al., 2007). Geïsoleerde gevallen worden van over de hele 

wereld gemeld. De ziekte lijkt minder voor te komen bij honden dan bij katten en paarden (Berghaus et 

al., 2001; Jamieson et al., 2002). Eveneens blijkt caniene dysautonomie minder voor te komen in 

Europa in vergelijking met de VS (Niessen et al., 2007). 

Ondanks het groot aantal beschreven gevallen, is de oorzaak van caniene dysautonomie nog altijd 

onbekend (Longshore et al., 1996; Berghaus et al., 2001). 
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II. Casus bespreking 

Een 5 maanden oude, mannelijk intacte Berner Sennenhond werd aangeboden met klachten van 

sufheid, verminderde eetlust, braken en diarree sinds een week. Toediening van loperamide 

(Immodium) gaf geen beterschap. Een aantal dagen later waren de diarree en het braken gestopt. De 

hond werd gehospitaliseerd bij de eigen dierenarts ter observatie, hij woog toen 23 kg. Er werd een 

bloedonderzoek uitgevoerd, waarop een ontstekingsbeeld te zien was. Vervolgens werd 

infuustherapie gestart. Er was protrusie van het derde ooglid zichtbaar bij inspectie van de ogen en 

een dag later zakte de hond door zijn poten. Verder hingen zijn oogleden af, waren de pupilreflexen 

verminderd en waren spiertremoren aanwezig. Sinds de hospitalisatie had de hond niets meer 

gegeten of gedronken, maar zijn toestand bleef wel stabiel. Een radiografie (RX) van de thorax en het 

abdomen toonden een megaoesofagus en ileus. Er kon geen pijn uitgelokt worden. De hond had een 

stuk tand afgebroken en plaste niet zelf (de blaas werd manueel leeggeduwd). Qua voeding werden 

droge brokken gegeven. Hij at ook vreemde op. Er was geen buitenlandanamnese en er was 

onzekerheid over vaccinatie en ontworming. 

 

Op algemeen lichamelijk onderzoek bij aanbieden in de kliniek was de hond alert maar zwak, hij kon 

rechtstaan mits ondersteuning. Hij had een ademhalingsfrequentie van 40/min met inspiratoire 

dyspnee en had een hartfrequentie van 107 slagen per minuut (‘beats per minute’: bpm). Hij woog 

20.1 kg en had een ‘body condition score’ (BCS) van 3. Zijn lichaamstemperatuur en capillaire 

vullingstijd (CVT) waren normaal, de mucosae waren roze, maar plakkerig. Op buikpalpatie was de 

hond gespannen. Op neurologisch onderzoek waren zijn ogen dichtgeknepen en was er bilateraal een 

prolaps van het derde ooglid. Bij het testen van de anusreflex was er geen reactie op te wekken en 

stond de anus open. Verder was de pupilreflex bilateraal afwezig.  

 

De hond werd in de kliniek gehospitaliseerd, er werd gestart met infuustherapie met Hartmann en 

Sterofundin op 1x onderhoud en er werd een blaassonde geplaatst. Verder werd er enrofloxazine 

(Baytril, 5mg/kg q24h), amoxiciline-clavulaanzuur (Augmentin, 20mg/kg q8h), ranitidine (Zantac, 

2mg/kg q12h) en maropitant citraat (Cerenia, 1mg/kg q24h) gegeven. Hij heeft die dag nog enkele 

malen gebraakt.  

 

Op bloedonderzoek vertoonde de biochemie en elektrolyten geen significante afwijkingen. 

Hematologie toonde een lichte stijging van de bloedplaatjes. Bij onderzoek van de respiratoire 

bloedgassen was een duidelijke daling van arteriële zuurstofspanning en saturatie te zien (Art PO2: 47 

mmHg (referentie: 90,0 - 100,0 mmHg); SO2: 81% (referentie: 93,0 - 100,0%). Hiervoor werd een 

zuurstofsonde geplaatst. 

 

Er werd ook getest op parvovirus, het resultaat hiervan was negatief. 
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Tijdens de hospitalisatie werd medische beeldvorming uitgevoerd. Radiografie van de thorax (Fig.1 en 

2) toonde ventraal een asymmetrisch alveolair patroon, mogelijks veroorzaakt door 

aspiratiepneumonie of infectieuze bronchopneumonie, er was ook gas in de cervicale oesofagus te 

zien. Op RX abdomen (Fig. 3 en 4) was er gas te zien in de maag en het duodenum, mogelijks door 

aerofagie, gastritis, duodenitis of pancreatitis. Een vreemd voorwerp kon niet uitgesloten worden. Op 

echo abdomen (Fig. 5) was een gastrische ileus te zien zonder dat een obstructie aangetoond kon 

worden.  

 

 

Figuur 1 (boven): links laterale radiografie met alveolair 
patroon. 
Figuur 2 (links): ventrodorsale thoracale radiografie met 
alveolair patroon en gas in de cervicale oesofagus. 
 

Figuur 3: links laterale abdominale radiografie waarbij 
gas in het duodenum is te zien. 
 

Figuur 4: ventrodorsale abdominale 
radiografie waarop gas in de maag en het 
duodenum te zien is. 
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Op de tweede dag van de hospitalisatie werd een centraal veneuze katheter geplaatst om parenterale 

voeding toe te dienen. Aan de medicatie werd nog metoclopramide (Primperan, 0,3 mg/kg q8h) 

toegevoegd en aerosoltherapie werd opgestart. De hond had af en toe een koortsperiode en zijn 

urineproductie was de hele dag zeer laag.  

 

De derde dag van de hospitalisatie werd opnieuw algemeen en neurologisch onderzoek uitgevoerd. 

De hond was nog steeds zwak, maar kon sternaal zitten met wat hulp. Op algemeen onderzoek was 

er geen koorts of braken meer aanwezig. Er was nog steeds dyspnee aanwezig en hij hoestte en 

kokhalste ook af en toe. De urineproductie was genormaliseerd. Op longausculatie waren geen 

afwijkingen te horen. Hij was zeer suf tijdens het onderzoek, maar reageerde wel zeer goed op 

auditieve stimuli. Bij het neurologisch onderzoek was proprioceptie moeilijk te beoordelen door de 

zwakte. Er was bilateraal enoftalmie en protrusie van de membrana nictitans aanwezig. Op palpatie 

was geen duidelijke pijnreactie uit te lokken. Bij het testen van de spinale reflexen was er een 

verzwakte buigreflex op beide voorpoten aanwezig, de anus stond een klein beetje open en er was 

een minimale reactie op de anusreflex. De pupilreflex was nog steeds bilateraal afwezig. Er was 

sprake van dysautonomie. Aan de therapie werden nu ook kunsttranen (Duodrops) toegevoegd om de 

verminderde traanproductie tegen te gaan en de parenterale voeding werd voortgezet. Er werd ook 

opnieuw een bloedonderzoek uitgevoerd waarop het gehalte aan bloedplaatjes genormaliseerd was. 

 

Figuur 5: echografisch beeld van de maag. De maag is uitgezet en gevuld met gas en vloeistof. 
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De aspiratiepneumonie, ileus, bilaterale protrusie van de membrana nictitans, bilateraal afwezige 

pupilreflexen, areflexie van de anus, fotofobie en verminderde traanproductie (Shirmer tear test links 

5mm, rechts 6mm) konden zeker passen bij dysautonomie. Er werd een diagnose gesteld van 

aspiratiepneumonie en vermoedelijk dysautonomie. De prognose was gereserveerd. 

 

Op de vierde dag van de hospitalisatie werd, gezien de toenemende ademhalingsproblemen, de hond 

geëuthanaseerd in overleg met de eigenaar. 

 

Er werd een autopsie uitgevoerd, waarop men megaoesofagus met secundair aspiratiepneumonie, 

ileus, veralgemeende lymfadenopathie en splenomegalie vaststelde. 

Op histologisch onderzoek zag men op het verloop van verschillende zenuwbanen (n. 

glossofaryngeus, n. vagus, n. accessorius, plexus solaris en n. splanchnicus major) en het ganglion 

stellatum digestiekamers en gezwollen axonen.  

Verder waren de longen sterk hyperemisch en bevatten ze een massaal aantal neutrofielen in de 

alveolen. Multifocaal waren er kleine necrosehaardjes aanwezig met infiltratie van neutrofielen. Focaal 

waren kleine bruin-aankleurende ovale structuren aanwezig naast 1 fragmentje plantaardig materiaal. 

De lever was sterk gestuwd, maar vertoonde verder geen afwijkingen. In de spieren was er een beeld 

van spieratrofie met polyfasische spierdegeneratie. De slokdarm vertoonde geen duidelijke letsels. Er 

was sterke hyperplasie van lymfoïde follikels te zien en zowel grote hersenen, kleine hersenen en 

hersenstam vertoonden geen duidelijke letsels. Op immunohistochemisch onderzoek was de 

synaptophysine test positief ter hoogte van zenuw- en darmganglia. Het histologisch beeld was 

suggestief voor dysautonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

III. Literatuurstudie 

A. Anatomie en functie van het autonome zenuwstelsel 

Het autonome zenuwstelsel staat in voor de basale lichaamsfuncties en is onderverdeeld in een 

sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel (O’Brien en Johnson, 2002; Sjaastad et al., 2003; 

Niessen et al., 2007). Het sympathisch zenuwstelsel staat in voor de zogenaamde ‘fight or flight’ 

reactie en maakt het lichaam klaar om in actie te komen (O’Brien en Johnson, 2002; Sjaastad et al., 

2003). Het zorgt ook voor de mobilisatie van lichaamsreserves wanneer het dier zich in gevaarlijke of 

stressvolle situaties bevindt (Sjaastad et al., 2003). Het parasympathisch zenuwstelsel regelt dan weer 

de vegetatieve functies zoals vertering en traanproductie (O’Brien en Johnson, 2002; Sjaastad et al., 

2003). Verhoogde activiteit in de autonome efferente vezels kunnen zowel een stimulerende als 

inhiberende functie uitoefenen op de doelcellen of –organen (Sjaastad et al., 2003). De meeste 

organen ontvangen impulsen van zowel het sympathisch als het parasympathisch zenuwstelsel, het 

totale resultaat van alle impulsen bepaalt dan hoe het orgaan reageert (O’Brien en Johnson, 2002; 

Sjaastad et al., 2003).  

 

De perifere zenuwen van het autonome zenuwstelsel bestaan uit een preganglionaire vezel (die van 

het centrale zenuwstelsel naar het ganglion loopt), een autonoom ganglion (waarin zich een synaps 

bevindt) en een postganglionaire vezel (die van het ganglion naar het doelorgaan loopt) (Appenzeller 

et al., 1999; O’Brien en Johnson, 2002; Sjaastad et al., 2003). In het sympathisch zenuwstelsel 

bevinden de ganglia zich relatief dicht bij het ruggenmerg en is er dus een korte preganglionaire en 

lange postganglionaire vezel aanwezig. In het parasympathisch zenuwstelsel vindt men net het 

omgekeerde en liggen de ganglia dicht bij, of soms zelfs in de wand van, de doelorganen (Appenzeller 

et al., 1999; O’Brien en Johnson, 2002).  

 

De preganglionaire vezels van het sympathisch zenuwstelsel ontspringen in de thoracale en bovenste 

lumbale regio’s van het ruggenmerg en eindigen in de paravertebrale of prevertebrale ganglia in het 

abdomen (Appenzeller et al., 1999; O’Brien en Johnson, 2002; Sjaastad et al., 2003). De 

paravertebrale ganglia zijn met elkaar verbonden via zenuwbundels zodat ze langs elke zijde van de 

wervelkolom een sympathische keten vormen die van de schedelbasis tot aan het sacrum loopt 

(Appenzeller et al., 1999; Sjaastad et al., 2003). Ventraal van de wervelkolom in het abdomen 

bevinden zich drie prevertebrale ganglia. Ook het bijniermerg is een onderdeel van het sympathisch 

zenuwstelsel. Deze endocriene klier ontvangt preganglionaire vezels rechtstreeks vanuit het 

ruggenmerg die synapsen vormen met de secretorische cellen. De vrijgestelde neurotransmitter wordt 

dan via de bloedbaan doorheen het lichaam gevoerd als hormoon. Door de aanwezigheid van de 

sympathische ketens en het bijniermerg kan het sympathisch zenuwstelsel vele organen tegelijk 

beïnvloeden. Het kan echter ook individuele organen coördineren, zoals bijvoorbeeld de urineblaas 

(Sjaastad et al., 2003). De postganglionaire vezels van het sympathisch zenuwstelsel zijn meestal 

niet-gemyeliniseerd (Appenzeller et al., 1999).  
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De preganglionaire vezels van het parasympathisch zenuwstelsel vertrekken vanuit de hersenstam en 

vanuit de middelste zone van de sacrale delen van het ruggenmerg. Vanuit de hersenstam verlopen 

de parasympathische vezels samen met craniale zenuwen III, VII, IX en X (Appenzeller et al., 1999; 

O’Brien en Johnson, 2002; Sjaastad et al., 2003). De tiende craniale zenuw, de n. vagus, voorziet in 

het grootste deel van het parasympathisch zenuwstelsel (Sjaastad et al., 2003). De vezels die in de 

sacrale regio ontspringen bezenuwen het rectum, de urineblaas en de voortplantingsorganen 

(Appenzeller et al., 1999; O’Brien en Johnson, 2002; Sjaastad et al., 2003). Het parasympathisch 

zenuwstelsel heeft geen onderlinge verbindingen tussen zijn ganglia of een extra klier die zijn functie 

kan versterken. Op deze manier kan het parasympathisch zenuwstelsel selectief individuele organen 

beïnvloeden (Sjaastad et al., 2003). De preganglionaire vezels van het autonome zenuwstelsel 

kunnen gemyeliniseerd of niet-gemyeliniseerd zijn (Appenzeller et al., 1999). 

 

De doelcellen en –organen van het sympathisch zenuwstelsel bestaan uit het gladde spierweefsel van 

alle organen, het hart en de zweet-, speeksel- en spijsverteringsklieren (Appenzeller et al., 1999; 

Sjaastad et al., 2003). Bijkomend innerveert het sympathisch zenuwstelsel ook nog vetweefsel, 

levercellen, lymfatisch weefsel en de epifyse (Appenzeller et al., 1999). Het parasympathisch 

zenuwstelsel innerveert exocriene klieren van het hoofd, intraoculaire gladde spieren, de gladde 

spieren en klieren van de luchtwegen, de gladde spieren, exocriene en endocriene klieren van het 

spijsverteringsstelsel, het hart, de organen in de pelvis (lagere urinewegen, einddarm en 

voortplantingsorganen) en de epithelia en mucosae van het lichaam (Appenzeller et al., 1999; 

Sjaastad et al., 2003). 

 

De preganglionaire sympathische en parasympathische zenuwvezels gebruiken acetylcholine als 

neurotransmitters in de autonome ganglia. Er wordt dan gesproken over cholinerge zenuwvezels. Ook 

de postganglionaire parasympathische zenuwvezels gebruiken acetylcholine. De postganglionaire 

sympathische zenuwvezels daarentegen gebruiken bijna allemaal noradrenaline als neurotransmitter, 

men spreekt dan van adrenerge zenuwvezels. Een uitzondering hierop zijn de sympathische vezels 

naar de zweetklieren, dewelke cholinerg zijn. Het bijniermerg zet adrenaline vrij in de bloedbaan, deze 

stof is chemisch en wat de fysiologische effecten betreft gelijkaardig aan noradrenaline. Het 

plantenalkaloïde nicotine is een agonist voor de acetylcholine receptoren in de autonome ganglia, 

daarom worden deze receptoren ook wel nicotine acetychline receptoren genoemd. Muscarine, ook 

een plantenalkaloïde, is een agonist voor de receptoren op de doelcellen van het parasympathisch 

zenuwstelsel en men spreekt hier dan over muscarine acetylcholine receptoren. 

Voor de neurotransmitters van de postganglionaire sympathische zenuwvezels zijn er twee grote 

groepen receptoren aanwezig in het lichaam, de α- en β-adrenerge receptoren (Sjaastad et al., 2003). 
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B. Pathogenese en voorkomen van dysautonomie 

Dysautonomie bij honden is een degeneratieve polyneuropathie die wordt gekenmerkt door neuronale 

degeneratie in het autonome, somatische, centrale, perifere en/of het enterische zenuwstelsel 

(O’Brien en Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). De oorzaak (of oorzaken) die dysautonomie bij 

dieren veroorzaakt (veroorzaken), zijn nog steeds niet gekend (Longshore et al., 1996; Berghaus et 

al., 2001; Harkin et al., 2002; Jamieson et al., 2002; O’Brien en Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). 

Klinische symptomen van dysautonomie zijn gelijkaardig bij verschillende species, maar het is niet 

geweten of het etiologische agens dezelfde is bij deze verschillende species (Sharp en Gookin, 1995; 

Detweiler et al., 2000). Radiografische kenmerken van dysautonomie bij de mens en de kat zijn 

gelijkaardig als bij de hond. Ook bij paarden met dysautonomie (of ‘grass sickness’) werd 

megaoesofagus vastgesteld (Detweiler et al., 2000).  

Caniene dysautonomie is minder voorkomend in Europa in vergelijking met het aantal beschreven 

gevallen in de Verenigde Staten van Amerika (Harkin et al., 2002; Niessen et al., 2007). 

Dysautonomie komt ook minder voor bij honden dan bij katten (Berghaus et al., 2001; Jamieson et al., 

2002). 

 

Berghaus et al. (2001) hebben in een studie getracht om de belangrijkste risicofactoren te bepalen 

voor het ontstaan van dysautonomie bij honden.  

 

Volgens deze studie hebben jonge honden significant meer kans op dysautonomie dan oudere 

honden (Berghaus et al., 2001; Harkin et al., 2002; O’Brien en Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). 

Ook aangetaste katten zijn meestal jonger dan 3 jaar (Sharp en Gookin, 1995). Honden die in 

landelijke gebieden leven en het grootste deel van de tijd buiten vertoeven hebben significant meer 

kans op dysautonomie dan honden uit stedelijke gebieden of honden die voornamelijk binnen blijven 

(Berghaus et al., 2001; Harkin et al., 2002; O’Brien et al., 2002). Daar de honden die het grootste deel 

van hun tijd buiten rondlopen vaak vrij konden gaan waar ze wilden, is het erg moeilijk om te 

achterhalen wat de oorzaak van dysautonomie zou kunnen zijn (Berghaus et al., 2001). In de studie 

van Niessen et al. (2007) kwamen echter 4 van de 5 honden uit stedelijke gebieden. De honden met 

dysautonomie die in de studie van Berghaus et al. (2001) onderzocht werden, hadden significant meer 

kans op het opnemen van wilde dieren ( (karkassen van) muizen, ratten, konijnen, vogels,…) en op 

contact met landbouwgrond, landbouw vijvers en vee dan de controlegroep (Harkin et al., 2002; 

O’Brien et al., 2002). In de studie van Niessen et al. (2007) hadden de 5 aangetaste honden geen 

direct contact met paarden, landbouwdieren of kadavers. Ze kwamen echter wel regelmatig in contact 

met andere honden en katten en waren voor zover geweten niet blootgesteld aan toxines (Niessen et 

al., 2007). 

 

Wat het ras betreft, waren vooral Labrador Retrievers aangetast met dysautonomie in vergelijking met 

de totale controlegroep (Berghaus et al., 2001). Ook in de studies van Longshore et al. (1996), 

Niessen et al. (2007) en Harkin et al. (2002) was de Labrador Retriever het meest voorkomende ras. 

Er was bij Berghaus et al. (2001) echter een subgroep gevormd in deze controlegroep van honden die 
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in landelijke gebieden leven en in vergelijking met deze subgroep hadden Labrador Retrievers niet 

significant meer kans op de aandoening. Dit kan te verklaren zijn door de populariteit van Labrador 

Retrievers als ‘buitenhonden’ (Berghaus et al., 2001; Niessen et al., 2007). Toyrassen kwamen 

helemaal niet voor het patiëntenbestand en wel in de controlegroep van Berghaus et al. (2001), maar 

dit kan verklaard worden doordat toyrassen het grootste gedeelte van hun tijd in huis verblijven, zelfs 

wanneer ze in landelijke gebieden wonen.  

 

In de studie werd de diagnose van dysautonomie significant vaker gesteld tijdens de maanden 

februari en april (Berghaus et al., 2001). Bij Harkin et al. (2002) was dit in februari en maart. Er werd 

geen significant verschil gevonden tussen de patiënten met dysautonomie en de controlegroep wat 

betreft geslacht of voeding (Longshore et al., 1996; Berghaus et al., 2001). 

 

Bij mensen met dysautonomie hebben studies uitgewezen dat deze personen antistoffen bezitten 

tegenover nicotine ganglion acetylcholinereceptoren (O’Brien et al., 2002). O’Brien et al. (2002) 

hebben een studie uitgevoerd waarbij ze op zoek gingen naar antiganglion acetylcholinereceptor 

antistoffen in het serum van honden met dysautonomie. In deze studie vertoonde 6 van de 38 honden 

met dysautonomie antiganglion acetylcholinereceptor antistoffen. Dit zou kunnen wijzen op een auto-

immune basis bij sommige honden met dysautonomie. Er werd in deze test gebruik gemaakt van 

humane acetylcholinereceptoren en aangezien antistoffen speciesspecifiek kunnen zijn, zou het 

mogelijk zijn dat bij herhaling van de test met caniene acetylcholinereceptoren meer honden postief 

zijn voor dergelijke antistoffen (O’Brien et al., 2002).  

C. Diagnose van dysautonomie 

De diagnose van dysautonomie is ante mortem nooit met 100% zekerheid te stellen. De diagnose 

wordt gesteld aan de hand van de symptomen en een aantal functietesten van het autonome 

zenuwstelsel (O’Brien en Johnson, 2002).  

De meest voorkomende klachten bij honden met dysautonomie bestaan uit braken, diarree, dysurie, 

regurgitatie, purulente neusvloei, inspiratoire dyspnee, fotofobie, tenesmus, constipatie, anorexie en 

ernstig gewichtsverlies (Longshore et al., 1996; Berghaus et al., 2001; Harkin et al., 2002; Jamieson et 

al., 2002; O’Brien and Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). Niet alle aangetaste honden vertonen alle 

symptomen (O’Brien en Johnson, 2002). Op lichamelijk onderzoek is vooral uitval van het 

parasympathisch zenuwstelsel te zien, uitval van het sympathisch zenuwstelsel is vaak minder 

duidelijk aanwezig (Longshore et al., 1996; O’Brien en Johnson, 2002).  

Vaak zijn de pupilreflexen afwezig ondanks normaal zicht en de pupilgrootte varieert van maximale 

dilatatie tot gemiddelde grootte (Longshore et al., 1996; Harkin et al., 2002; Jamieson et al., 2002; 

O’Brien and Johnson, 2002). Oog- en mondslijmvlies vertonen in veel gevallen geen normale secretie 

(Longshore et al., 1996; O’Brien en Johnson, 2002). Hoewel er vaak een gedilateerde blaas te voelen 

is op buikpalpatie, vertonen de dieren dysurie (Longshore et al., 1996; O’Brien en Johnson, 2002; 

Niessen et al., 2007). De blaas is echter makkelijk leeg te duwen (Harkin et al., 2002; Jamieson et al., 

2002; O’Brien and Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). Uitval van het sympathisch zenuwstelsel laat 
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zich vaak zien als tekenen van Horner syndroom zoals protrusie van de membrana nictitans, ptosis en 

enoftalmie (Berghaus et al., 2001; Harkin et al., 2002; O’Brien and Johnson, 2002). Ook zijn de 

hartfrequentie en bloeddruk meestal aan de lage kant en stijgen deze niet wanneer er stress of 

opwinding aanwezig is (O’Brien en Johnson, 2002). In de meeste gevallen is er eveneens een 

verminderde tonus van de anaalsfincter (Longshore et al., 1996; Berghaus et al., 2001; Harkin et al., 

2002; Jamieson et al., 2002; O’Brien and Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). Aangetaste honden 

hebben vaak een droge, korstige neus door verminderde traanproductie en algemeen verminderde 

secretie-activiteit (Berghaus et al., 2001; Harkin et al., 2002; Niessen et al., 2007). Ook ptyalisme kan 

gezien worden wat kan wijzen op faryngeale dysfunctie (Harkin et al., 2002). Als gevolg van deze 

autonome dysfuncties kunnen de honden aspiratiepneumonie, lethargie en rhinitis ontwikkelen 

(O’Brien en Johnson, 2002). 

 

De strekreflex, buigreflex, proprioceptie en houdingsreflexen zijn gewoonlijk normaal (O’Brien en 

Johnson, 2002). Er zijn geen typische veranderingen op te merken in een algemeen bloedonderzoek, 

urine-analyse of onderzoek van cerebrospinaal vocht bij honden met dysautonomie (Harkin et al., 

2002; O’Brien en Johnson, 2002). Beide patiënten van Jamieson et al. (2002) vertoonden wel een 

milde anemie en hypoproteïnemie. 

 

De diagnose van dysautonomie kan enkel gesteld worden wanneer er een diffuse sympathische en 

parasympathische dysfunctie aanwezig is, zonder aantasting van het somatische zenuwstelsel 

(uitgezonderd verminderde anale tonus). Hiervoor is een volledig neurologisch onderzoek nodig. 

Wanneer er slechts een aantal symptomen aanwezig zijn die kunnen wijzen op dysautonomie, moeten 

eerst andere, meer voorkomende oorzaken uitgesloten worden (bv. cystitis uitsluiten bij dysurie). 

Verder moet ook de opname van medicatie of toxines die invloed hebben op het parasympathisch 

zenuwstelsel uitgesloten worden (O’Brien en Johnson, 2002).  

 

De definitieve diagnose kan enkel gesteld worden aan de hand van autopsie waarbij histologisch een 

specifiek beeld in de ganglia en zenuwvezels te zien is (Longshore et al., 1996). Om ante mortem een 

waarschijnlijkheidsdiagnose te kunnen stellen, zijn er verschillende testen die men kan uitvoeren 

(Longshore et al., 1996; O’Brien en Johnson, 2002).  

 

Eén van de testen die men kan uitvoeren is het farmacologisch testen van de pupillen (Longshore et 

al., 1996; Harkin et al., 2002; Jamieson et al., 2002; O’Brien and Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). 

Door degeneratie van de postganglionaire vezel ontstaat er een hypersensitiviteit van de 

gedenerveerde irisspier voor cholinerge producten (Longshore et al., 1996; Harkin et al., 2002; 

O’Brien and Johnson, 2002; Niessen et al., 2002). De test bestaat erin om 1 of 2 druppels verdunde 

pilocarpine oplossing (verdund tot 0.05% - 0.1% in fysiologische oplossing) in elk oog te druppelen en 

dan elke 15 minuten de reactie van de pupil te controleren (Longshore et al., 1996; Harkin et al., 2002; 

O’Brien en Johnson, 2002). Niet aangetaste honden vertonen normaal gezien geen pupilconstrictie bij 

een dergelijk verdunde oplossing (Harkin et al., 2002). Volgens O’Brien en Johnson (2002) kunnen 
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sommige honden toch een beetje constrictie vertonen, maar deze ontstaat dan pas na 45-60 minuten. 

Honden met dysautonomie zullen, door de hypersensitiviteit van de gedenerveerde spier, een snelle 

constrictie vertonen. Wanneer er na 90 minuten nog geen constrictie is opgetreden, wordt de test 

herhaald met niet verdunde pilocarpine (1%-2%) (O’Brien en Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). 

Normale honden zouden hierbij wel een constrictie moeten vertonen. Wanneer er dan nog steeds 

geen miose optreedt, kan dit wijzen op de aanwezigheid van bepaalde medicatie of toxines die hun 

functie uitoefenen door cholinerge receptoren te blokkeren (zoals atropine) (Longshore et al., 1996; 

O’Brien en Johnson, 2002; Niessen et al., 2007).  

O’Brien en Johnson stellen dat wanneer je slechts één test zou kunnen uitvoeren om de diagnose van 

dysautonomie te stellen, deze pilocarpine test dan de beste resultaten geeft. Niessen et al. (2007) 

stellen zich vragen bij de betrouwbaarheid van deze test omdat in het onderzoek van Harkin et al. 

(2002) 33 van de 38 honden wel miosis vertoonden, maar het tijdstip na toediening van pilocarpine 

varieerde zeer sterk. Dit is een resultaat dat zij ook in hun eigen studie hebben ondervonden (Niessen 

et al., 2007).   

 

Ook de Schirmer tear test wordt vaak gebruikt om de diagnose van dysautonomie te ondersteunen 

(Harkin et al., 2002; Jamieson et al., 2002; Niessen et al., 2007). Bij honden met dysautonomie is de 

traanproductie verminderd en is het resultaat van de Schirmer tear test vaak minder dan 5 mm/min in 

beide ogen. Een hond met een normale traanproductie heeft als resultaat bij deze test 15 tot 20 

mm/min (Harkin et al., 2002). 

 

Jamieson et al. (2002) gebruikten een 10% fenylefrine oplossing om in de ogen aan te brengen 

wanneer protrusie van de membrana nictitans en ptosis aanwezig waren. De toediening gaf retractie 

van het derde ooglid en verdwijnen van de ptosis na 20 min (Jamieson et al., 2002). 

 

Honden met dysautonomie vertonen vaak een gedilateerde blaas op buikpalpatie die makkelijk leeg te 

duwen is. Zelf kunnen de dieren hun blaas echter niet ledigen (O’Brien en Johnson, 2002; Niessen et 

al., 2007). Om te testen of de blaaslediging gehinderd wordt door zenuwschade, kan men deze dieren 

een lage dosis (0.05 mg/kg subcutaan) betanechol geven (Longshore et al., 1996; Harkin et al., 2002; 

O’Brien en Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). Wanneer de blaas hierdoor geledigd kan worden, 

dan is er vermoeden van hypersensitiviteit van de blaas door denervatie (O’Brien en Johnson, 2002; 

Niessen et al., 2007). Soms reageren honden met dysautonomie niet op deze test, wat dan 

vermoedelijk te wijten is aan atonie van de musculus detrusor (O’Brien en Johnson, 2002). 

 

Dysfunctie van het sympathisch zenuwstelsel is moeilijker aan te tonen. Hiervoor kan men 

orthostatische hypotensie en een abnormale ‘wheal and flare’ reactie aantonen (Sharp en Gookin, 

1995; O’Brien en Johnson, 2002).  
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Orthostatische hypotensie wordt aangetoond door de bloeddruk zowel in de voor- als achterpoten te 

meten wanneer de hond zich in laterale decubitus bevindt en de hond daarna onder een hoek van 30° 

tot 45° wordt opgetild (Longshore et al., 1996; Harkin et al., 2002; O’Brien en Johnson, 2002; Niessen 

et al., 2007). Bij een normale hond zou deze positiewijziging geen invloed mogen hebben op de 

bloeddruk. Bij honden met dysautonomie zakt de bloeddruk in de verhoogde ledematen en stijgt ze in 

de lager gelegen ledematen (Longshore et al., 1996; O’Brien en Johnson, 2002). De hartfrequentie 

bevindt zich gewoonlijk nog binnen de limieten, maar er is geen stijging van hartfrequentie op te 

merken wanneer de bloeddruk daalt of het dier geëxciteerd wordt (O’Brien en Johnson, 2002). Het 

uitvoeren van testen met medicatie die de hartfrequentie en bloeddruk kunnen beïnvloeden wordt door 

O’Brien en Johnson (2002) afgeraden vanwege de schadelijke effecten die deze teweeg zouden 

kunnen brengen. In de studies van Harkin et al. (2002) en Niessen et al. (2007) werden er echter wel 

zo’n testen uitgevoerd. Hierbij werd 0,02 mg/kg atropine intraveneus (IV) toegediend en werd voor de 

toediening en elke 5 tot 10 minuten (tot 60 min) na de toediening de hartfrequentie gecontroleerd 

(Harkin et al., 2002). In een gezonde hond zou de hartfrequentie met meer dan 40 bpm moeten stijgen 

of zou de hartfrequentie aan het einde van de test meer dan 140 bpm moeten bedragen. Wanneer er 

geen reactie te zien is op de toediening van atropine (een parasympathicolyticum) kan dit wijzen op 

stoornissen in zowel het sympathisch als het parasympathisch zenuwstelsel (Harkin et al., 2002). 

 

De ‘wheal and flare’ reactie die normaal optreedt bij het vrijstellen van histamine is afhankelijk van een 

normale sympathische bezenuwing van de bloedvaten. Honden (en katten) die dysautonomie hebben, 

zouden mogelijks geen normale ‘wheal and flare’ reactie vertonen na 30 minuten bij het intradermaal 

toedienen van histamine (0,05 ml), maar deze test is niet systematisch onderzocht bij dieren met 

dysautonomie (Sharp en Gookin, 1995; Harkin et al., 2002; O’Brien and Johnson, 2002). In de studie 

van Harkin et al. (2002) ontstond er bij 50% van de honden wel een ‘wheal’, wat aantoont dat de 

reactie op histamine niet volledig verdwenen is bij honden met dysautonomie. Het ontstaan van zo 

een ‘wheal’ is echter rechtstreeks afhankelijk van de invloed van histamine op de bloedvaten en zou 

dus aanwezig moeten zijn bij honden met dysautonomie. De ‘flare’ reactie daarentegen ontstaat door 

een sympathische neuronale reflex en kan dus afwezig zijn bij dysautonomie patiënten (Harkin et al., 

2002). 

 

Men kan ook gebruik maken van medische beeldvorming om de diagnose van dysautonomie te 

ondersteunen.  

Op thoracale radiografieën kunnen een megaoesofagus en secundair een aspiratiepneumonie te zien 

zijn. Abdominale radiografieën kunnen een gedilateerde blaas, een met gas of vocht gevulde maag of 

darmen en soms ileus aantonen (Longshore et al., 1996; Detweiler et al., 2000; O’Brien en Johnson, 

2002; Niessen et al., 2007). Door de variabele expressie van de klinische symptomen en het 

progressieve verloop van de letsels wordt de aandoening soms verkeerd of niet gediagnosticeerd. In 

sommige gevallen kan de aandoening een radiografisch beeld geven van andere aandoeningen van 

het gastrointestinaal stelsel, zoals bijvoorbeeld mechanische obstructie (Detweiler et al., 2000). In de 

studie van Detweiler et al. (2000), waarin de radiografieën van 24 honden met dysautonomie werden 
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beoordeeld, vertoonde 61% van de patiënten een megaoesofagus en 71% daarvan had secundair 

tekenen van longaantasting. Radiografisch had 65% een gedilateerde maag en 50% een opgezette 

darm. De blaas was in 45% van de gevallen sterk gedilateerd. Slechts in 10% van de 20 abdominale 

radiografieën die ter beschikking waren, was zowel een gedilateerde blaas als opgezette darmen te 

zien. Het zelden samen voorkomen van deze twee symptomen kan mogelijks veroorzaakt worden 

door de druk die het ene gedilateerde orgaan uitoefent op het andere. Hoewel het voorkomen van 

megaoesofagus, aspiratiepneumonie en een gedilateerde maag, darmen of blaas op radiografie niet 

pathognomonisch zijn voor dysautonomie, zou bij het voorkomen van een combinatie van deze 

symptomen dysautonomie in de differentiaal diagnose geplaatst moeten worden (Detweiler et al., 

2000).  

 

Echografie van het abdomen kan gebruikt worden om een gedilateerde blaas, ileus en gebrek aan 

normale gastrointestinale motiliteit aan te tonen (Longshore et al., 1996; Jamieson et al., 2002; 

O’Brien en Johnson, 2002). 

 

Om de diagnose van dysautonomie ante mortem te vereenvoudigen, kan er gebruik gemaakt worden 

van ‘scoring systems’. Zo hebben Jamieson et al. (2002) op basis van de twee onderzochte casussen 

een tabel opgesteld (tabel 1) waarbij verschillende symptomen een bepaalde score krijgen. De som 

van al deze scores bepaalt dan of de diagnose onbeslist, waarschijnlijk of positief is (Jamieson et al., 

2002).  

 

Niessen et al. (2007) maken hier echter een aantal opmerkingen bij. Zo zouden zij de categorie van 

regurgitatie veralgemenen zodat ook een score voorzien wordt wanneer er duidelijk radiografisch 

bewijs is van dilatatie van de oesofagus. Ook stellen ze voor om de resultaten van de fysiologische en 

farmacologische testen toe te voegen om de test specifieker te maken (Niessen et al., 2007). Volgens 

de tabel van Jamieson et al. (2002) zijn slechts 4 van de 14 klinische symptomen nodig om een 

waarschijnlijkheidsdiagnose van dysautonomie te bekomen, wat de kans op vals positieven reëel 

maakt (Niessen et al., 2007). Verder zeggen Niessen et al. (2007) dat verminderde traanproductie en 

een droge neusspiegel met elkaar in verband kunnen staan wegens de anatomische verbinding via 

het nasolacrimaal kanaal. En als belangrijkste opmerking wijzen Niessen et al. (2007) er op dat deze 

tabel nooit is toegepast op honden met andere neurologische aandoeningen dan dysautonomie of 

gastrointestinale aandoeningen, hetwelk van uiterst belang is om de specificiteit en de 

betrouwbaarheid van dit score systeem te bepalen (Niessen et al., 2007). 
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Klinische symptomen score 

    

Blaasatonie of dysurie 3 

Gedilateerde pupillen of verminderde 

pupilreflexen 
3 

Verminderde traanproductie (< 10 mm/ minuut 

met Schirmer tear test) 
3 

Droge nasale mucosa (droge, korstige neus en/of 

epistaxis) 
3 

Gedilateerde anale sfincter en areflexie van de 

anale sfincter 
3 

Regurgitatie/kokhalzen met megaoesofagus of 

weinig oesofagale motiliteit (bij contraststudie) 
3 

Prolaps derde ooglid 2 

Intestinale hypomotiliteit (op radiografisch of 

echografisch onderzoek) 
2 

Dysfagie 2 

Syncope 2 

Braken 1 

Diarree 1 

Constipatie/fecale tenesmus 1 

Abdominale pijn 1 

    

Maximum 30 

Score  Diagnose 

1-10  onbeslist (monitor en 

beoordeel opnieuw) 

11-20  waarschijnlijk 

21-30  positief 

Tabel 1: Score systeem voor caniene dysautonomie (naar Jamieson et al., 2002) 
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Ook voor katten is zo een score systeem opgesteld door Sharp en Gookin (1995) (Tabel 2). Van deze 

tabel is echter ook de sensitiviteit en specificiteit niet gekend. Aangezien de aandoening bij katten en 

honden grotendeels gelijklopend is, kan ook deze tabel eventueel deels gebruikt worden bij het scoren 

van honden met dysautonomie.  

 

Groep A Klinische symptomen Score 

1 Droge korstige neus 2 

2 Verminderde traansecretie (Schirmer tear test < 5mm/min) 2 

3 Mydriase OF verminderde pupilreflexen 2 

4 Bradycardie (hartfrequentie < 120 bpm) 2 

5 Regurgitatie EN oesofagale dysfunctie te zien op radiografie 2 

Groep B Klinische symptomen Score 

6 Constipatie 1 

7 Proprioceptiestoornissen 1 

8 Droge orale mucosae 1 

9 Prolaps van de membrana nictitans 1 

10 Dysurie OF blaanatonie 1 

11 Anale areflexie 1 

 

Totale score Klinische graad Klinische diagnose 

1 tot 4 1 onbeslist 

5 tot 8 2 waarschijnlijk 

9 tot 12 3 positief 

13 tot 16 4 positief 

 

 

 

Zoals eerder vermeld, wordt de definitieve diagnose van dysautonomie gesteld aan de hand van 

autopsie. 

Er zijn geen macroscopische afwijkingen die bij alle honden met dysautonomie voorkomen (Harkin et 

al., 2002; O’Brien and Johnson, 2002). Vaak zijn de dieren mager met weinig lichaamsvet en 

symmetrische spieratrofie. Ongeveer de helft van de dieren hebben een megaoesofagus en een 

derde heeft macroscopische of histologische tekenen van aspiratiepneumonie (Berghaus et al., 2001; 

Harkin et al., 2002; O’Brien and Johnson, 2002). Wanneer de patiënt vlak na sterfte of euthanasie 

autopsie ondergaat, kan er een duidelijk gebrek aan intestinale peristaltiek opgemerkt worden. De 

urineblaas kan sterk gedilateerd zijn indien er ante mortem geen cholinerge medicatie werd 

toegediend om de diagnose te stellen (O’Brien and Johnson, 2002).  

 

Histologisch is er degeneratie (vaak chromatolyse) van sympathische en parasympathische zenuwen 

verspreid over het lichaam (Longshore et al., 1996; Berghaus et al., 2001; Harkin et al., 2002; 

Jamieson et al., 2002; O’Brien and Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). Chromatolyse komt voor 

wanneer een zenuwcel beschadigd of uitgeput geraakt en is het resultaat van de poging van het 

Tabel 2: Score systeem voor feliene dysautonomie (naar Sharp en Gookin, 1995) 
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cellichaam om meer stoffen voor het axoplasmatisch transport te vormen die nodig zijn voor de 

regeneratie van de cel. Chromatolyse wordt gekenmerkt door cytoplasmatische vacuolisatie, een 

vergrote, excentrische kern en zwelling van het cellichaam. Een prominent kenmerk van chromatolyse 

is de dissolutie van de Nissl substantie (de Lahunta en Glass, 2009; Reier en Velardo, 2003). 

De ganglia van aangetaste honden bevatten abnormaal uitziende neuronen en kunnen een drastisch 

verminderde densiteit aan neuronen vertonen (Longshore et al., 1996; Harkin et al., 2002; Jamieson 

et al., 2002; O’Brien and Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). De gemiddelde neuronale densiteit van 

de patiënten is gedaald tot slechts de helft tot een vierde van het aantal neuronen die in de ganglia 

van controledieren te vinden zijn (Jamieson et al., 2002; O’Brien and Johnson, 2002). Degeneratieve 

neuronen bevatten uitgesproken excentrisch gelegen kernen en sterk eosinofiel, fibrillair, gerafeld 

cytoplasma dat geen of een dunne perifere rand van Nissl substantie bevat (Harkin et al., 2002; 

O’Brien and Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). Deze verplaatsing van Nissl substantie wijst op 

chromatolyse (Niessen et al., 2007). Vaak is focaal een bleke zone te zien in het midden van het 

cytoplasma (O’Brien and Johnson, 2002). Ook zijn er soms vacuoles aanwezig die perifeer of diffuus 

in het cytoplasma liggen (Harkin et al., 2002; O’Brien and Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). 

Longshore et al. (1996) zagen bij 1 van hun patiënten ook een verminderd aantal cellen van het 

bijniermerg, de resterende cellen waren gezwollen en hadden een eosinofiel en granulair cytoplasma.  

Een aantal morfologisch normale neuronen zijn aanwezig, maar deze liggen verspreid tussen de 

gedegenereerde neuronen (Longshore et al., 1996; Jamieson et al., 2002; O’Brien and Johnson, 

2002). In sommige gevallen, die vaak al wat langer aan de gang zijn, kan lokaal inflammatie aanwezig 

zijn met interstitiële clusters van lymfocyten en grotere lymfoïde nodulen in het interstitium (Harkin et 

al., 2002; O’Brien and Johnson, 2002). In de studie van Niessen et al. (2007) werden in een aantal 

honden ontsteking van de darmen gezien. Vaak zijn vooral degeneratieve veranderingen te vinden in 

patiënten die slechts gedurende een korte periode klinische symptomen vertoonden en is er 

voornamelijk een sterke daling van het aantal neuronen te zien bij patiënten die al langer symptomen 

hadden (O’Brien and Johnson, 2002). 

De distributie van de letsels in het zenuwstelsel die gezien wordt, is sterk afhankelijk van het 

doorzettingsvermogen en de vaardigheid van de prosector om de juiste structuren te verzamelen voor 

het stellen van de diagnose. Daar de letsels niet in alle sympathische en parasympathische vezels en 

ganglia voorkomen, is de kans op een juiste diagnose dus groter wanneer men meer ganglia en 

vezels onderzoekt op letsels (O’Brien and Johnson, 2002).  

 

Post mortem kan de definitieve diagnose ondersteund worden met behulp van een synaptophysine 

test. Synaptophysine is een proteine dat voor het eerst werd ontdekt in synaptische vesikels, waar het 

overdadig aanwezig is en 7% van het totale proteïnegehalte uitmaakt (Jahn en Südhof, 1994; Javitt en 

Kantrowitz, 2009). Het komt in zo goed als alle neuronen voor op alle kleine synaptische vesikels. Het 

proteïne is ook aanwezig in endocriene cellen en tumoren en celllijnen afgeleid van endocriene cellen 

(Jahn en Südhof, 1994). De oorspronkelijke functie van synaptophysine is nog steeds niet echt 

gekend. Het proteïne vormt multimere complexen die kanalen in lipidedubbellagen zouden maken met 

behulp van een ander proteïne dat aanwezig is in het plasma membraan. Dit kanaal laat de vrijstelling 
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van neurotransmitters toe en kan een rol spelen bij fusie en exocytose (Jahn en Südhof, 1994; Javitt 

en Kantrowitz, 2009). Er zijn ook andere voorstellen gedaan wat betreft de functie van 

synaptophysine. Zo zou het een organiserende rol innemen in het vormen en het onderhoud van de 

structuur van de synaptische vesikels (Jahn en Südhof, 1994). In post-mortem immunohistologische 

testen worden antistoffen tegenover synaptophysine het vaakst gebruikt als merkers voor synapsen, 

waarbij veranderingen in het voorkomen van synaptophysine worden gezien als een teken van 

synaptische pathologie (Jahn en Südhof, 1994; Javitt en Kantrowitz, 2009). 

D. Behandeling van dysautonomie 

De behandeling van dysautonomie bij elke diersoort bestaat enkel uit symptomatische en 

ondersteunende therapie omdat de oorzaak van deze aandoening nog onbekend is (Jamieson et al., 

2002; O’Brien en Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). 

Om de blaaslediging te stimuleren kan betanechol oraal (1,25-5 mg elke 12 uur) toegediend worden, 

maar er worden betere resultaten gezien wanneer het subcutaan (0,05 mg/kg elke 12 uur, kan 

geleidelijk opgedreven worden indien nodig) wordt toegediend (Longshore et al., 1996; Jamieson et 

al., 2002; O’Brien en Johnson, 2002). Wanneer dit niet voldoende is om de blaas adequaat te ledigen, 

is het frequent manueel leegduwen van de blaas noodzakelijk (Jamieson et al., 2002; O’Brien en 

Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). 

Om de traanproductie te verbeteren en de fotofobie te verhelpen, kan gebruik gemaakt worden van 

pilocarpine oogdruppels. Ook artificiële tranen kunnen heilzaam zijn (Longshore et al., 1996; 

Jamieson et al., 2002; O’Brien en Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). Het bevochtigen van de 

omgevingslucht kan deels het uitdrogen van de orale en nasale mucosae verhelpen (O’Brien en 

Johnson, 2002). 

Intraveneuze vochttherapie is eveneens een belangrijk onderdeel van de behandeling (Longshore et 

al., 1996; Jamieson et al., 2002; Niessen et al., 2007). 

De gastrointestinale motiliteit kan verbeterd worden door het gebruik van prokinetica zoals 

metoclopramide (Sharp en Gookin, 1995; Longshore et al., 1996; Jamieson et al., 2002; O’Brien en 

Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). In de studie van Niessen et al. (2007) werden ook nog 

ranitidine, erythromycine en omeprazole toegediend. 

Het kan soms nodig zijn om parenterale voeding toe te dienen om cachexie tegen te gaan (O’Brien en 

Johnson, 2002). 

E. Prognose van dysautonomie 

De prognose van dysautonomie is slecht, tenzij de honden slechts mild aangetast zijn (dysurie en 

geen symptomen van het spijsverteringsstelsel) (Longshore et al., 1996; Harkin et al., 2002; O’Brien 

and Johnson, 2002; Niessen et al., 2007). In de literatuur wordt gesproken over een mortaliteit bij 

honden van meer dan 90%. Dieren die overleven, behouden vaak permanente dysfuncties en 

vereisen intensieve verzorging (O’Brien en Johnson, 2002). In de meeste gevallen blijven de 

symptomen echter progressief verergeren en wordt na enkele dagen besloten tot euthanasie 

(Longshore et al., 1996; Jamieson et al., 2002; Niessen et al., 2007). 
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V. Discussie 

Dysautonomie is een zeldzame aandoening bij kleine huisdieren. Toch zijn er in de loop der jaren een 

redelijk aantal gevallen gerapporteerd en besproken in de literatuur bij de hond. Ook bij andere 

diersoorten komt dysautonomie voor, in een veel groter aantal dan bij honden het geval is. Ondanks 

de informatie die via deze patiënten verzameld zijn, weet men nog steeds niet wat de oorzaak van 

deze aandoening is en of deze dezelfde is bij de verschillende diersoorten. Hierdoor is er tot nog toe 

geen behandeling voor dysautonomie. Over het klinisch verloop van de ziekte en diagnostische testen 

is er echter al wel veel geschreven in de literatuur en de meeste auteurs komen overeen wat deze 

informatie betreft. Onenigheid tussen auteurs handelt voornamelijk over het uitvoeren en de 

interpretatie van verschillende diagnostische testen. Verder onderzoek naar de etiologie en een 

passende behandeling voor dysautonomie is noodzakelijk. 

 

De patiënt in deze casusbespreking voldeed aan een aantal risicofactoren zoals vermeld door 

Berghaus et al. (2001). Het was een jonge hond die wel eens vreemde voorwerpen en dieren opat. Hij 

vertoonde ook veel van de typische symptomen die gezien worden bij dysautonomie zoals anorexie, 

gewichtsverlies, braken, diarree, dysurie en een makkelijk leeg te duwen blaas, inspiratoire dyspnee, 

fotofobie, ptosis, protrusie van de membrana nictitans, enoftalmie, bilateraal afwezige pupilreflexen, 

droge orale mucosae, een openstaande anus en geen reactie bij het testen van de anusreflex. Hij was 

ook zeer suf en zwak, had een verminderde traanproductie en zijn hartslag bleef meestal aan de lage 

kant. Er waren geen bradycardie, proprioceptiestoornissen, constipatie, dysurie of droge, korstige 

neus aanwezig. 

 

De strekreflex, buigreflex, proprioceptie en houdingsreflexen zijn volgens de literatuur gewoonlijk 

normaal. Bij het testen van de spinale reflexen van de besproken patiënt was er een verzwakte 

buigreflex op beide voorpoten aanwezig, De spinale reflexen mochten echter mogelijks niet in 

beschouwing genomen worden gezien de algemene zwakte van de hond.  

 

Er zijn geen typische veranderingen op te merken in een algemeen bloedonderzoek, urine-analyse of 

onderzoek van cerebrospinaal vocht bij honden met dysautonomie. Ook het algemeen 

bloedonderzoek van de patiënt vertoonde geen significant afwijkende waarden. 

 

Medische beeldvorming van de patiënt toonde in de thorax een asymmetrisch alveolair patroon 

dewelke in dit geval waarschijnlijk veroorzaakt werd door aspiratiepneumonie door megaoesofagus (er 

was gas in de cervicale oesofagus te zien). Dit is een beeld dat zeer vaak te zien is bij honden met 

dysautonomie. Op RX abdomen was er gas te zien in de maag en het duodenum, een vreemd 

voorwerp kon niet uitgesloten worden. Ook dit wordt wel meer gezien bij honden met dysautonomie. 

Zoals Detweiler et al. (2000) vermelden, kan de aandoening in sommige gevallen een radiografisch 

beeld geven van andere aandoeningen van het gastrointestinaal stelsel, zoals bijvoorbeeld 
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mechanische obstructie. De echobeelden van het abdomen van de patiënt toonde een gebrek aan 

gastrointestinale motiliteit, zoals in vele gevallen van dysautonomie gezien wordt. 

Aan de hand van de symptomen en de medische beeldvorming kon met grote waarschijnlijkheid de 

diagnose van dysautonomie gesteld worden. Behalve de Schirmer tear test, werden er geen andere 

testen uitgevoerd om de diagnose van dysautonomie te ondersteunen. Dit had waarschijnlijk niet veel 

extra informatie gegeven aangezien de combinatie van symptomen en resultaten van de medische 

beeldvorming zeer typisch zijn voor dysautonomie. Wel werden de symptomen van de patiënt 

gescoord volgens de score tabel voor feliene dysautonomie van Shark en Gookin (1995). In dit geval 

bekwam men een score van 10 (optellen van de scores van symptomen 2, 3, 5, 8, 9, 10 en 11), wat 

volgens de tabel een positieve diagnose voor dysautonomie weergeeft. Men kan van dit score 

systeem symptomen 4 (bradycardie) en 7 (proprioceptiestoornissen) niet echt in acht nemen, omdat 

deze symptomen bij honden met dysautonomie gewoonlijk niet voorkomen in tegenstelling tot bij 

katten met dysautonomie.  

Wanneer men de tabel voor caniene dysautonomie van Jamieson et al. (2002) gebruikt, bekomt de 

patiënt een score van 21, wat ook volgens deze tabel een positieve diagnose voor dysautonomie 

weergeeft. 

 

De patiënt werd behandeld met infuustherapie, antibiotica voor de aspiratiepneumonie, een 

prokineticum en maagbeschermers. Er werden ook kunsttranen gebruikt om de verminderde 

traanproductie tegen te gaan en parenterale voeding was nodig omwille van de anorexie en cachexie. 

Deze behandeling komt overeen met wat in de literatuur beschreven staat voor de behandeling van 

dysautonomie bij honden. Om de blaaslediging te verzekeren werd, in plaats van een behandeling 

met betanechol zoals beschreven in de literatuur, een blaassonde geplaatst. Ook werd 

aerosoltherapie toegepast om de luchtwegen te bevochtigen en als onderdeel van de behandeling van 

de aspiratiepneumonie. Wegens de gedaalde arteriële zuurstofspanning en saturatie werd er in dit 

geval ook een zuurstofsonde geplaatst. Gezien de progressieve ademhalingsproblemen werd 

geopteerd voor euthanasie. 

 

Op autopsie zijn de dieren vaak mager, met weinig lichaamsvet en symmetrische spieratrofie. 

Ongeveer de helft van de dieren hebben een megaoesofagus en een derde heeft macroscopische of 

histologische tekenen van aspiratiepneumonie. Wanneer de patiënt vlak na sterfte of euthanasie 

autopsie ondergaat, kan er een duidelijke gebrek aan intestinale peristaltiek opgemerkt worden. Ook 

bij deze patiënt waren al deze kenmerken aanwezig op de autopsie. 

 

Op histologisch onderzoek zag men op het verloop van verschillende zenuwbanen en het ganglion 

stellatum digestiekamers en gezwollen axonen. Deze veranderingen wijzen op degeneratie van de 

zenuwbanen. Op immunohistochemisch onderzoek was de synaptophysine test positief ter hoogte van 

zenuw en darmganglia. Deze test wijst op de aanwezigheid van pathologie in de ganglia.  
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Zowel de macroscopische als histologische afwijkingen zijn kenmerkend voor dysautonomie wat 

betreft de literatuur. Maar voor de definitieve diagnose mag men enkel steunen op de histologie, die in 

dit geval suggestief was voor dysautonomie. 

 

De prognose voor deze patiënt was slecht, voornamelijk door de combinatie van symptomen 

veroorzaakt door dysautonomie als door de ernst en het progressieve karakter van deze symptomen. 

Zelfs met de ondersteunende en symptomatische behandeling was de kans op overleving zeer klein 

tot onbestaande door gebrek aan een etiologische behandeling voor deze aandoening. Zelfs indien de 

hond toch was verbeterd en de aandoening had overleefd, had hij waarschijnlijk een aantal 

dysfuncties voor de rest van zijn leven gehad en intensieve verzorging nodig gehad. 
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Samenvatting 

Een vrouwelijke Pyrenese Herdershond van 4 maanden, werd aangeboden met acute klachten van 

blindheid, doofheid en anosmie sinds 3 dagen. Het neurologisch syndroom bestond uit blindheid, 

doofheid en abnormaal bewustzijn; te verklaren door een craniotentoriaal letsel. Aan de hand van de 

‘magnetic resonance imaging’ (MRI) beelden kon men een definitieve diagnose van hydrocefalus 

stellen. De eigenaars kozen voor euthanasie.  

Met hydrocefalus wordt de opstapeling van cerebrospinaal vocht (CSV) in het ventriculair systeem van 

de hersenen bedoeld. De diagnose van hydrocefalus wordt gesteld door de klinische symptomen en 

door medische beeldvorming, waarbij meestal computer tomografie (CT) en MRI gebruikt worden.  

Hydrocefalus kan zowel medicamenteus, met diuretica (furosemide, mannitol en acetazolamide) en 

glucocorticoïden, als chirurgisch behandeld worden. Als chirurgische behandeling voor hydrocefalus 

wordt bij de hond gebruik gemaakt van een ventriculoatriale shunt of een ventriculoperitoneale shunt 

(VP-shunt), waarbij een shunt van de laterale ventrikel naar respectievelijk het rechteratrium of het 

peritoneum geplaatst wordt. Een andere chirurgische techniek die in de humane geneeskunde wordt 

gebruikt, is de ‘endoscopic third ventriculostomy’ (ETV). Hierbij wordt endoscopisch een holte in de 

bodem van de derde ventrikel gemaakt. Deze laatste techniek wordt niet toegepast in de 

diergeneeskunde. 

De prognose van congenitale hydrocefalus is moeilijk te voorspellen. Bij medicamenteuze therapie is 

de prognose afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de hydrocephalus. De prognose na 

ventriculoperitoneale shunt chirurgie is gereserveerd tot goed. Er is 50% tot 90% succes bij honden 

die een ventriculoperitoneale shunt krijgen. Voor ventriculoatriale shunts ligt dit rond de 75%. 

 

Cerebrospinaal vocht - Endoscopic third ventriculostomy - Hond - Hydrocefalus - 

Ventriculoperitoneale shunt   



 

 

I. Inleiding 

Hydrocefalus is één van de belangrijkste intracraniale aandoeningen die symptomen veroorzaken bij 

de hond (Bagley, 2005). Gepredisponeerde rassen zijn onder andere de Dwergkeeshond, Chihuahua, 

Yorkshire Terriër, Engelse Bulldog, Lhasa Apso, Toy Poedel, Cairn Terriër, Boston Terriër, Mopshond, 

Pekingees en de Maltezer (Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006).   

Een goede behandelingsoptie kiezen is niet altijd eenvoudig, zeker niet in de congenitale gevallen 

(Coates et al., 2006; Da Rocha Filgueiras et al., 2009; Thomas, 2010). De keuze van behandeling is 

afhankelijk van de onderliggende oorzaak, de fysieke status en de leeftijd van het dier en van de 

voorkeur van de eigenaar (Harrinton et al;, 1996; Thomas, 2010).  

In de humane geneeskunde wordt ook ‘endoscopic third ventriculostomy’ gebruikt als behandeling van 

hydrocefalus bij kinderen (Egger et al., 2010). In de literatuur wordt een succesratio bij mensen van 

60% tot 90% of meer naar voren gebracht voor nauwkeurig uitgeselecteerde patiënten (Siomin et al., 

20010; Egger et al., 2010). Deze techniek wordt echter nog niet in de diergeneeskunde toegepast. Het 

is zeker een optie om te onderzoeken of endoscopic third ventriculostomy bij honden gebruikt kan 

worden. 

In deze masterproef wordt Jade besproken, een vrouwelijke Pyrenese Herdershond van 4 maanden 

die gediagnosticeerd werd met ernstige hydrocefalus. In de literatuurstudie wordt dieper ingegaan op 

de definitie,  de oorzaken en classificatie, de diagnose, de behandeling en de prognose van 

hydrocefalus. In de discussie wordt gekeken waar de literatuur van toepassing was op de casus van 

Jade. 
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II. Casus bespreking 

Jade, een vrouwelijke Pyrenese Herdershond van 4 maanden, werd aangeboden met de klacht van 

acute blindheid, doofheid en anosmie sinds 3 dagen. Ze liep veel voorzichtiger rond en reageerde niet 

meer op haar naam. De eigenaars dachten dat ze anosmie had omdat ze zelf haar eten niet meer 

vond en enkel at wanneer het voedsel aangeboden werd. De eigen dierenarts had geen afwijkingen 

gevonden op neurologisch onderzoek en heeft Jade een injectie met methylprednisolone gegeven. 

Volgens de eigenaars was Jade vroeger een vrolijke hond en was er nu een sterk verminderde 

activiteit aanwezig. Ze konden niet zeggen of Jade pijn had. Eet- en drinkgedrag waren normaal als 

het voedsel en drinken werd aangeboden. Jade had de dag voordien éénmaal gebraakt. Er was geen 

indicatie dat Jade gif of een corpus alienum zou opgenomen hebben. 

Op het algemeen lichamelijk onderzoek woog Jade 5,3 kg en had ze een lichaamsconditiescore van 

3/5. Ze gaf een zeer kalme en wat afwezige indruk bij observatie. Tijdens het onderzoek stond ze te 

hijgen en had ze een hartslag van 120 bpm. Verder werden er geen afwijkingen gevonden. 

Vervolgens werd een neurologisch onderzoek uitgevoerd. Bij inspectie vertoonde Jade een milde 

cirkelgang naar rechts. Ze leek zich niet bewust van haar omgeving en reageerde ook niet op prikkels, 

ze liep overal tegen. Bij manipulatie waren er geen bijzonderheden op te merken, er was enkel een 

milde resistentie bij manipulatie van de nek. De visuele plaatsingsreflex was zowel links als rechts 

voor afwezig. De dreigreflex was beiderzijds afwezig, de ooglidreflex was wel bilateraal aanwezig en 

de pupilreflexen waren zowel links als rechts normaal. De wattenproptest was negatief en de hond 

reageerde niet op auditieve stimuli. Het neurologisch syndroom bestond uit blindheid, doofheid en 

abnormaal bewustzijn; dit leidde tot de anatomische diagnose van een afwijking in de grote hersenen. 

Een algemeen bloedonderzoek, inclusief hematologie, biochemie, elektrolieten, calcium en ammoniak, 

vertoonde geen afwijkingen. 

Er werden ook magnetic resonance imaging (MRI) -scans, zowel zonder als met contrast, van de 

hersenen uitgevoerd. Er werden T1- en T2- gewogen beelden en Fluid Attenuated Inverse Recovery 

(FLAIR)-beelden gemaakt. Op de beelden is er een sterke vergroting zichtbaar van zowel de laterale 

als de derde ventrikel. Er is een symmetrisch verloop met sterke uitbreiding naar rostraal en ventraal 

toe. De uitzetting van de derde ventrikel veroorzaakt een erge compressie op het cerebellum met 

distortie en uitpuiling in het foramen magnum tot gevolg. De intensiteit van de inhoud komt overeen 

met normaal cerebrospinaal vocht (CSV). Op de T1-gewogen post-contrastbeelden is er geen 

significante contrastcaptatie zichtbaar. Aan de hand van de MRI beelden kon men een definitieve 

diagnose van hydrocefalus stellen. 

Als therapie werd na de onderzoeken 1 mg/kg cortisone voorgeschreven in afwachting van mogelijks 

chirurgische stappen. De eigenaar wenste euthanasie, lijkschouwing werd niet toegelaten  
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Figuur 3: een T2-gewogen MRI beeld  van een saggitale doorsnede waarbij een vergroting van de 

ventrikels en compressie op het cerebellum zichtbaar is.  

Figuur 2: een T2-gewogen MRI beeld van een 

dwarse doorsnede waarop duidelijk de te grote 

ventrikels te zien zijn 

Figuur 1: een T1-gewogen MRI beeld van een 

transversale doorsnede waarop de vergrote 

ventrikels duidelijk te zien zijn 
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III. Literatuurstudie 

A. Definitie van hydrocefalus en normale CSV flow 

Met hydrocefalus wordt de opstapeling van cerebrospinaal vocht (CSV) in het ventriculair systeem van 

de hersenen bedoeld (Thomas, 1999; Coates et al., 2006). Deze opstapeling kan zowel ontstaan door 

een teveel aan productie van CSV als door een verminderde afvoer of absorptie in de systemische 

circulatie van CSV (Thomas, 1999). Hydrocefalus is een multifactoriële aandoening (Thomas, 1999).  

Cerebrospinaal vocht wordt geproduceerd door de plexus choroïdeus van de laterale, derde en vierde 

ventrikel, door de ependymale aflijning van de ventrikels en door de bloedvaten van de 

subarachnoïdale ruimte (Harrington et al., 1996; Thomas, 1999; Coates, 2006, da Rocha Filgueiras et 

al., 2009). Vervolgens vloeit het door het ventriculair systeem om uiteindelijk door de arachnoïdale villi 

in de subarachnoïdale ruimte geabsorbeerd te worden. Het CSV vloeit van de laterale ventrikels door 

de interventriculaire foramina naar de derde ventrikel en vandaar via het mesencefale aquaduct naar 

de vierde ventrikel. Het verlaat de vierde ventrikel via de laterale apertura en komt dan terecht in de 

subarachnoïdale ruimte van de hersenen en het ruggenmerg (Coates et al.; 2006; Thomas, 2010).  

De flow van het CSV wordt veroorzaakt door de pulsatie van het bloed in de plexus choroïdeus en 

wordt ondersteund door de cilia van de ependymale cellen. Het CSV beweegt in zowel craniale als 

caudale richting, maar de grootste beweging gebeurt naar caudaal in honden (Harrington et al., 1996). 

De productie van CSV gebeurt door twee mechanismen. Een eerste mechanisme bij de hond is een 

energie-afhankelijk proces dat plaatsvindt in de ventrikels en waarvoor het koolzuuranhydrase-enzyme 

nodig is. Deze productie is afhankelijk van de osmotische druk in het bloed en wordt niet beïnvloed 

door de hydrostatische druk in de ventrikels (Harrington et al., 1996; Thomas, 2010). Het tweede 

mechanisme vormt het overige deel van het CSV, dat als bijproduct van het metabolisme in de 

hersenen en het ruggenmerg ontstaat. Hierbij beweegt extracellulair vocht doorheen het parenchym, 

de ependymale aflijning van de ventrikels en de pia mater om dan in de subarachnoïdale ruimte toe te 

komen (Thomas, 2010). Volgens Harrington et al.(1996) en Thomas (2010) gebeurt de productie van 

CSV aan een constante snelheid, maar Coates et al. (2006) stellen dat er in humane studies variaties 

in productiesnelheid zijn vastgesteld, gerelateerd aan de leeftijd, het circadisch ritme en de 

aanwezigheid van pathologische processen (Harrington et al., 1996; Coates  et al., 2006; Thomas, 

2010). Cerebrospinaal vocht is een ultrafiltraat van plasma en bevat minder kalium, calcium en 

glucose en meer chloride, natrium en magnesium in vergelijking met plasma (Harrington et al., 1996). 

Absorptie van het CSV is een passief proces dat gebeurt ter hoogte van de arachnoïdale villi in de 

veneuze sinussen en de cerebrale venen (Thomas, 1999). De arachnoïdale villi functioneren als een 

soort klepsysteem waarover normaal een drukverschil van 7 tot 10 cm H2O bestaat. Wanneer de 

intraventriculaire druk lager is dan 7 cm H2O zal er geen absorptie van CSV plaatsvinden. Bij een 

stijgende druk, zal de absorptie evenredig opgedreven worden om een constante intraventriculaire 
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druk te waarborgen (Thomas, 2010). Coates et al. (2006) stellen echter dat de meeste absorptie van 

CSV gebeurt via de capillairen in de hersenen en het ruggenmerg (Coates et al., 2006). 

Cerebrospinaal vocht vervult verschillende functies. Zo voorziet het in de bescherming van de 

hersenen en het ruggenmerg tegen mechanische krachten. Het zorgt ook voor de voeding van 

neuraal weefsel door transport en distributie van verschillende proteïnen, moleculen en ionen 

(Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006; Da Rocha Filgueiras et al., 2009). Verder staat het ook in 

voor het onderhouden van de zuur-base balans en de regulatie van het hersenvolume. Het speelt een 

belangrijke rol als buffer bij intracraniale volumeveranderingen die bij bepaalde ziekten kunnen 

ontstaan (Coates et al., 2006; Da Rocha Filgueiras et al., 2009). 

Pathofysiologische veranderingen die teweeg worden gebracht door hydrocefalus zijn onder andere 

focale destructie van de ependymale aflijning, de cerebrale vasculatuur die in het gedrang komt, 

beschadiging van periventriculair witte hersenstof, neurale letsels, periventriculair geassocieerde 

diverticula en scheuren (Coates et al., 2006). 

B. Oorzaken en classificatie van hydrocefalus 

Hydrocefalus kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Een mogelijkheid is de classificatie in 

communicerende of niet-communicerende hydrocefalus. In het eerste geval is er verbinding tussen het 

ventriculair systeem en de subarachnoïdale ruimte, in het tweede geval is dit niet zo (Thomas, 1999, 

Coates et al., 2006). Communicerende hydrocefalus komt slechts zelden voor, het gaat dan meestal 

om een plexus choroïdeus tumor of hypertrofie waardoor overproductie van CSV ontstaat (Harrington 

et al., 1996; Coates et al., 2006; Thomas, 2010). Een obstructie in de subarachnoïdale ruimte of de 

arachnoïdale villi kan ook aanleiding geven tot een communicerende hydrocefalus (Thomas, 1999). Bij 

obstructie op een andere plaats, is er sprake van een niet-communicerende hydrocefalus. Deze vorm 

van hydrocefalus komt in het merendeel van de gevallen voor en veroorzaakt obstructie van de 

normale CSV flow (Harrington et al., 1996; Bagley, 2005; Thomas, 2010). Deze obstructie kan op 

iedere locatie tussen de plaats van productie en die van absorptie gelegen zijn (Thomas, 1999). 

Hierdoor gaan de ventrikels actief uitzetten en is compressie van het hersenparenchym mogelijk 

(Thomas, 2010). Obstructies komen vaak voor op plaatsen waar het ventriculair systeem smaller is, 

zoals ter hoogte van de interventriculaire foramina en het mesencefale aquaduct (Harrington et al., 

1996).  

Obstructieve hydrocefalus kan men nog opdelen in intraventriculaire of extraventriculaire hydrocefalus. 

Bij intraventriculaire hydrocefalus bevindt de obstructie zich in het ventriculair systeem, bij 

extraventriculaire is ze ter hoogte van de subarachnoïdale ruimte of de arachnoïdale villi gelegen 

(Thomas, 1999; Bagley, 2005; Coates et al., 2006; Thomas, 2010). 

Obstructie ter hoogte van één interventriculair foramen kan veroorzaakt worden door een massa of 

een inflammatoir letsel. Hierbij ontstaat dan een dilatatie van de laterale ventrikel aan dezelfde zijde. 

Wanneer zich een massa of inflammatie voordoet in de derde ventrikel, geeft dit aanleiding tot een 

uitzetting van beide laterale ventrikels (Thomas, 2010). Obstructie van het mesencefale aquaduct kan 

ontstaan door inflammatie, een ontwikkelingsstoornis of constrictie. De laterale apertura van de vierde 
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ventrikel kunnen geobstrueerd raken door ontwikkelingsstoornissen, tumoren en inflammatie. In dit 

geval is er gewoonlijk een uitgesproken dilatatie van de vierde ventrikels met een matige vergroting 

van de laterale ventrikels en soms syringomyelie (Thomas, 2010). Obstructie ter hoogte van de 

subarachnoïdale ruimte kan bij kinderen ontstaan door een verdikking van het arachnoïd door een 

intraventriculaire bloeding. Agenesie of occlusie van de arachnoïdale villi kunnen aanwezig zijn als 

ontwikkelingsstoornis of veroorzaakt zijn door meningitis. Hierbij is een distentie van de ventrikels en 

de subarachnoïdale ruimte aanwezig (Thomas, 2010).  

Wanneer er een vermindering is van het hersenparenchym door bijvoorbeeld een infarctie of seniele 

atrofie, zal de overgebleven ruimte passief opgevuld worden met CSV. Dit wordt hydrocefalus ex 

vacuo genoemd (Harrington et al., 1996; Thomas, 1999; Bagley, 2005; Coates et al., 2006). Volgens 

Thomas (2010) wordt deze vorm niet als hydrocefalus geclassificeerd omdat het niet om een actieve 

uitzetting van de ventrikels gaat (Thomas, 2010).  

Hydrocefalus kan ook ontstaan door irritatie van de ventrikels door bijvoorbeeld bloeding of ontsteking 

(Harrington et al., 1996). Ontsteking kan veroorzaakt worden door infecties zoals caniene distemper 

virus of parainfluenza virus. Bij zulke infecties worden de ependymale cellen beschadigd, waardoor 

het agens of producten gevormd door het agens gemakkelijk het hersenparenchym kunnen 

penetreren en er vervolgens een ontsteking en extra beschadiging veroorzaken (Harrington et al., 

1996). Bloedingen kunnen voorkomen bij trauma, hypertensie of bloedstollingstoornissen (Harrington 

et al., 1996). 

Zelden kunnen ook functiestoornissen van de ependymale cilia een vergroting van de ventrikels 

veroorzaken, waarschijnlijk door verminderde CSV flow (Harrington et al., 1996). 

In sommige gevallen kan de productie van CSV verminderen, waarschijnlijk door drukbeschadiging 

van de plexus choroïdeus of de ependymale cellen (Harrington et al., 1996).  

C. Diagnose van hydrocefalus  

De diagnose van hydrocefalus wordt gesteld door de klinische symptomen en door medische 

beeldvorming.  

Klinisch kan hydrocefalus onderverdeeld worden in congenitale hydrocefalus en verworven 

hydrocefalus (Thomas, 1999; Coates et al., 2006; Da Rocha Filgueiras et al., 2009). Congenitale 

hydrocefalus is in principe aanwezig van bij de geboorte, maar de symptomen komen vaak pas op 

enkele maanden leeftijd tot uiting en voornamelijk bij toyrassen (Thomas, 1999; Thomas, 2010). 

Rassen die gepredisponeerd zijn, zijn onder andere de Dwergkeeshond, Chihuahua, Yorkshire 

Terriër, Engelse Bulldog, Lhasa Apso, Toy Poedel, Cairn Terriër, Boston Terriër, Mopshond, 

Pekingees en de Maltezer (Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006). Congenitale hydrocefalus kan 

ontstaan door een ontwikkelingsstoornis waarbij er ergens een obstructie aanwezig is, maar het kan 

ook ontstaan door de aanwezigheid van bepaalde genetische factoren, door in utero blootstelling aan 

een infectie - zoals caniene parainfluenza virus of teratogene chemicaliën - of door perinatale infectie 

of bloeding in de hersenen (Thomas, 1999; Thomas, 2010).  Bij congenitale hydrocefalus kunnen ook 
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verschillende andere problemen van het neurologisch systeem aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld Chiari 

malformatie of cerebellaire hypoplasie (Thomas, 1999).  

Dieren met congenitale hydrocefalus zijn vaak kleiner dan hun nestgenoten (Thomas, 1999; Coates et 

al., 2006; Da Rocha Filgueiras et al., 2009). Uitwendig kan congenitale hydrocefalus een te grote, 

bolle schedel geven met of zonder persisterende fontanellen (Harrington et al., 1996; Thomas, 1999; 

Bagley, 2005; Coates et al., 2006; Da Rocha Filgueiras et al., 2009). Ook ventrale of ventrolaterale 

strabismus kan aanwezig zijn, dit wordt ook wel het “setting-sun sign” genoemd (Harrington et al., 

1996; Bagley, 2005; Coates et al., 2006; Da Rocha Filgueiras et al., 2009; Thomas, 2010). Er is 

onenigheid over de oorzaak van deze strabismus. Sommigen beweren dat dit door misvorming van de 

orbitale ruimten wordt veroorzaakt, terwijl anderen beweren dat dit door problemen in de hersenstam 

ontstaat (Harrington et al., 1996; Bagley, 2005). Andere symptomen zijn voornamelijk een uiting van 

problemen in de grote hersenen zoals abnormaal gedrag, abnormaal bewustzijn, leerstoornissen 

(bijvoorbeeld bij gehoorzaamheidstraining), ataxie, cirkelgang, blindheid en epilepsieaanvallen  

(Harrington et al., 1996; Thomas, 1999; Bagley, 2005; Coates et al., 2006; Da Rocha Filgueiras et al., 

2009). Maar hydrocephalus kan ook problemen veroorzaken in de hersenstam, het vestibulair 

systeem of het cerebellum (Harrington et al., 1996; Bagley, 2005).  

Verworven hydrocefalus kan op elke leeftijd ontstaan door bijvoorbeeld tumoren of 

meningoencephalitis die voor obstructie kunnen zorgen. De neurologische symptomen zijn gelijkaardig 

aan deze van congenitale hydrocefalus (Thomas, 2010). Wanneer de hydrocefalus zich ontwikkelt na 

het sluiten van de schedel, zal er echter geen misvorming van de schedel zichtbaar zijn (Thomas 

1999).  

Er is slechts een zwakke correlatie tussen de grootte van de ventrikels en de ernst van de klinische 

symptomen (Harrington et al., 1996; Thomas, 1999; Bagley, 2005; Coates et al., 2006). Verschillende 

hondenrassen hebben vergrote ventrikels zonder dat zij symptomen vertonen (Harrington et al., 1996). 

De ernst van de symptomen is te wijten aan verschillende factoren zoals onder andere primaire 

onderliggende oorzaken van hydrocefalus, veranderingen in de intracraniale druk, intraventriculaire 

bloeding en de mate van acuutheid waarmee de obstructie gepaard gaat  (Harrington et al., 1996; 

Bagley, 2005; Coates et al., 2006; Thomas, 2010). 

Via medische beeldvorming wordt voornamelijk de grootte van de ventrikels beoordeeld en is soms 

identificatie van de oorzaak van de hydrocefalus mogelijk. De grootte van de ventrikels wordt 

subjectief beoordeeld waarbij het proportioneel groter volume van de ventrikels in vergelijking met het 

volume van de hersenen in acht wordt genomen (Thomas, 1999). Verschillende onderzoekers hebben 

kwantitatieve metingen vastgelegd om te bepalen of ventrikels bij dieren wel of niet vergroot zijn. Maar 

zoals eerder vermeld, is er slechts een zwakke correlatie tussen de ventrikelgrootte en de klinische 

symptomen (Harrington et al., 1996; Thomas, 1999; Bagley, 2005; Coates et al., 2006). Verder is ook 

symmetrische of asymmetrische vergroting van de ventrikels mogelijk, waarbij deze waarden moeilijk 

te gebruiken zijn (Thomas, 1999, Bagley, 2005). Daarom is het belangrijk de diagnose van 

hydrocefalus nooit enkel op medische beeldvorming te steunen, maar om vanuit de klinische 

symptomen de beelden te interpreteren en een juiste diagnose te stellen (Thomas, 1999).  
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Op radiografie kunnen een bolvormig schedeldak en een verdunning van het corticaal bot, evenals 

persisterende fontanellen, suggestief zijn voor hydrocefalus (Coates et al., 2006). Ook het verlies van 

striatie van de gyrii kunnen geassocieerd zijn met hydrocefalus (Harrington et al., 1996).  

Echografie kan gebruikt worden bij honden met persisterende fontanellen. Hierdoor is er een ‘acoustic 

window’ voor handen waardoor de laterale en derde ventrikels bekeken kunnen worden. Meestal kan 

de patiënt voor deze test gewoon wakker blijven. Ook hier is er een slechte correlatie tussen de 

ventrikelvergroting die via echografie te zien is en de klinische symptomen (Harrington et al., 1996).  

Meestal wordt gebruik gemaakt van CT of MRI. Deze technieken hebben een hogere resolutie en 

zorgen voor een vollediger onderzoek en eventueel identificatie van de oorzaak (Thomas, 2010). Via 

CT en MRI kunnen de grootte van de ventrikels, de mate van corticale atrofie en de aanwezigheid van 

focale lesies beoordeeld worden. Beiden kunnen ook gebruikt worden om patiënten te monitoren na 

het plaatsen van een ventriculoperitoneale shunt. Post-operatieve veranderingen in de grootte van de 

ventrikels en eventuele complicaties kunnen beoordeeld worden (Thomas, 1999). Obstructieve 

massa’s kunnen voornamelijk op contrastbeelden goed zichtbaar gemaakt worden. Voor kleine focale 

lesies, vooral ter hoogte van de caudale fossa, is MRI gevoeliger dan CT (Thomas, 1999). Ook de 

plaats van de obstructie kan ontdekt worden via CT of MRI. Hierbij kijkt men welke delen gedilateerd 

zijn (en zich dus voor de obstructie bevinden) 

 en welke delen normaal of gecollabeerd zijn. Deze techniek heeft echter slechts een beperkte 

accuraatheid (Thomas, 1999).  

Hydrocefalus ex vacuo geeft een ander beeld op CT en MRI dan obstructieve hydrocefalus. Bij 

hydrocefalus ex vacuo zijn de corticale sulci en de subarachnoïdale ruimte vergroot (Thomas, 1999). 

In sommige gevallen kan periventriculair oedeem gezien worden op CT of MRI. Dit komt voornamelijk 

voor bij acute obstructieve hydrocefalus waarbij er een stijging is van de intraventriculaire druk 

(Thomas, 1999). Het oedeem start aan de dorsolaterale hoeken van de laterale ventrikels en breidt 

vandaar verder uit (Thomas, 2010).  

Onderzoek van het cerebrospinaal vocht kan gebeuren wanneer er een vermoeden is van 

meningoencephalitis. Punctie in de cysterna magna gebeurt enkel wanneer er geen tekenen van 

verhoogde intracraniale druk aanwezig zijn. Men kan hiervoor CT of MRI gebruiken om te kijken of er 

geen verplaatsing van hersenweefsel of andere abnormaliteiten aanwezig zijn die een verhoogd risico 

op herniatie inhouden bij punctie (Thomas, 2010). 

D. Behandeling van hydrocefalus 

Hydrocefalus kan zowel medicamenteus als chirurgisch behandeld worden. De keuze van 

behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak, de fysieke status en de leeftijd van het dier 

en van de voorkeur van de eigenaar (Harrington et al;, 1996; Thomas, 2010). Een medicamenteuze 

behandeling wordt vaak gekozen om chirurgie uit te stellen of om de patiënt te stabiliseren voor de 

chirurgie, bij acute verergering van de symptomen en wanneer chirurgie onmogelijk of onnodig is 

(Harrington et al., 1996; Thomas, 2010). Zo’n behandeling geeft vaak slechts een tijdelijk effect, vooral 
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bij obstructieve hydrocefalus omdat de oorzaak niet wordt aangepakt (Coates et al., 2006; Da Rocha 

Filgueiras et al., 2009; Thomas, 2010). Het kan echter wel een tijdelijke verbetering van de 

symptomen geven.  

Met de medicatie wordt getracht het volume en de productie van cerebrospinaal vocht te verminderen 

door gebruik van glucocorticoïden en diuretica (Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006; Da Rocha 

Filgueiras et al., 2009). Het is hierbij belangrijk om natrium en kalium goed te monitoren en om aan 

hydratatie te doen. Er is namelijk een snellere excretie van elektrolyten bij gecombineerd gebruik van 

diuretica en glucocorticoïden (Coates et al., 2006; Thomas, 2010).  

Als diuretica worden voornamelijk furosemide, mannitol en acetazolamide gebruikt. Furosemide is een 

lisdiureticum en zorgt voor een verminderde CSV productie door een inhibitie van de natrium-kalium 

cotransportsysteem en een partiële inhibitie van koolzuuranhydrase (Coates et al., 2006; Thomas, 

2010). Het wordt best toegediend aan een dosis van 0,5 tot 4,0 mg/kg per os elke 12 tot 24 uur 

waarbij men zoekt naar de laagst mogelijk efficiënte dosis (Coates et al., 2006). Mannitol is een 

osmotisch diureticum en wordt gebruikt bij acute gedecompenseerde hydrocefalus. Hierbij wordt 1 tot 

2 mg/kg intraveneus toegediend over 15 tot 20 minuten. Dit mag, indien nodig, 2 tot 4 keer herhaald 

worden over 24-48 uur afhankelijk van de mate waarin serum natriumconcentratie gestegen is 

(Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006). Acetazolamide is het meest gebruikte diureticum en 

geeft ook een daling in de productie van CSV door inhibitie van het koolzuuranhydrase-enzyme 

(Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006; Thomas, 2010). Het kan alleen of in combinatie met 

furosemide toegediend worden (Thomas, 2010). Als dosis wordt 10 mg/kg per os elke 6 tot 8 uur 

aangeraden (Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006; Thomas, 2010). Ook hier zoekt men weer 

naar de laagst mogelijke efficiënte dosis. Wanneer men combineert met furosemide, dan wordt deze 

laatste toegediend aan 1 mg/kg oraal eenmaal per dag (Thomas, 2010). De behandeling met 

acetazolamide moet men vaak stopzetten omdat het in combinatie met glucocorticoïden een depletie 

van kalium kan veroorzaken (Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006). 

Glucocorticoïden worden ingezet om de productie van CSV te verminderen (Harrington et al., 1996; 

Coates et al., 2006). Volgens Thomas (2010) zijn de data rond de stelling dat glucocorticoïden de 

productie van CSV verminderen, tegenstrijdig. Desalniettemin vertonen veel aangetaste dieren toch 

tijdelijk verbetering bij gebruik van glucocorticoïden (Thomas, 2010). Als eerste keuze gebruikt men 

best prednisolone aan 0,25 tot 0,50 mg/kg per os twee maal per dag. Dit moet gedurende een maand 

gebeuren, waarna wordt gezocht naar de laagst mogelijke efficiënte dosis (Harrington et al., 1996;  

Coates et al., 2006). Dit doet men door de dosis met intervallen van een week te verlagen tot de 

symptomen weer verergeren of terugkomen, of tot men de dosis heeft bereikt van 0,1 mg/kg om de 

andere dag (Thomas, 2010). Ook dexamethasone natriumfosfaat wordt gebruikt, maar langdurig 

gebruik is af te raden wegens het meer voorkomen van neveneffecten (Coates et al., 2006). Sommige 

dieren kunnen goed geholpen worden door langdurige toediening van glucocorticoïden aan lage 

dosissen. Wanneer er neveneffecten optreden of er geen klinische verbetering te zien is binnen 2 

weken, moeten andere mogelijke behandelingen worden overwogen (Harrington et al., 1996). 
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Omeprazole wordt ook aangewend in de behandeling van hydrocefalus. Dit is een protonenpomp 

inhibitor die zorgt voor een daling in de maagzuursecretie en de CSV productie, al weet men nog niet 

hoe dit laatste juist gebeurt. Er is een daling van CSV productie met 26% bij honden. (Coates et al., 

2006). Als dosis wordt 10 mg elke 24 uur voorgeschreven voor honden beneden 20 kg en 20 mg elke 

24 uur voor honden die zwaarder zijn (Coates et al., 2006). Wanneer epilepsie optreedt, worden 

anticonvulsiva voorgeschreven (Thomas, 2010). 

Als chirurgische behandeling voor hydrocefalus wordt bij de hond gebruik gemaakt van een 

ventriculoatriale shunt of een ventriculoperitoneale shunt. Hierbij wordt een shunt geplaatst van de 

laterale ventrikel in de hersenen tot respectievelijk in het rechteratrium of tot in het abdomen om zo het 

teveel aan CSV af te voeren (Thomas, 2010). Deze technieken worden ook bij mensen toegepast.  

In de diergeneeskunde wordt het meest gebruik gemaakt van de ventriculoperitoneale shunt omdat 

deze een hoge absorptiecapaciteit heeft (Coates et al., 2006; Thomas, 2010). Het is ook minder 

complex om te plaatsen dan een ventriculoatriale shunt, het is later gemakkelijker chirurgisch te 

corrigeren en het laat groei in jonge dieren toe (Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006). Nadelen 

van een ventriculoperitoneale shunt zijn de extra incisies die nodig zijn om de distale buis te plaatsen 

en de uitgebreidere subcutane dissectie die nodig is in vergelijking met een ventriculoatriale shunt 

(Coates et al., 2006). Bij de plaatsing van het distale deel van een ventriculoatriale shunt moet enkel 

een incisie in de huid en de vena jugularis op één plaats gemaakt worden. Bij een 

ventriculoperitoneale shunt moeten ook nog de buikspieren en het peritoneum ingesneden worden en 

moeten de huid en subcutane weefsels over een langere afstand gedisseceerd en geprepareerd 

worden om de distale katheter onderhuids te kunnen plaatsen (Coates et al., 2006). Een 

ventriculoatriale shunt kan alleen geplaatst worden in grotere dieren en de vena jugularis moet ervoor 

opgeofferd worden (Coates et al., 2006).  

Er zijn verschillende soorten shunts beschikbaar, maar ze bestaan allemaal uit drie basis onderdelen: 

een ventriculaire katheter, een enkelrichting klep en een distale buis die in de peritoneale ruimte komt 

(Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006; Thomas, 2010). De tubulaire onderdelen van de shunt 

zijn geïmpregneerd met barium om radiopaque te zijn. De ventriculaire katheter is stijf genoeg om 

geen knik te vormen en meegaand genoeg om de hersenen niet te beschadigen (Thomas, 2010). 

Deze katheter wordt ter hoogte van de laterale ventrikel ingebracht (Harrington et al., 1996). Sommige 

systemen bevatten ook een CSV reservoir, dat percutaan kan aangeprikt worden om CSV te 

onderzoeken of om contraststudies uit te voeren.  

De meeste kleppen werken zoals de arachnoïdale villi verondersteld worden te werken: wanneer de 

intraventriculaire druk te hoog wordt, openen de kleppen zich en wordt het CSV afgevoerd, bij een te 

lage intraventriculaire druk, zijn de kleppen gesloten en gebeurt er niets. De meeste producenten van 

zulke shunts voorzien verschillende kleppen met verschillende drempelwaarden. Zo zijn er kleppen 

met een zeer lage drempelwaarde (<1 cm H2O), een lage drempelwaarde (1-4 cm H2O), een matige 

drempelwaarde (4-8 cm H2O) en een hoge drempelwaarde (>8 cm H2O) (Harrington et al., 1996; 

Thomas, 2010). De meest voorkomende klep bestaat uit een siliconen diafragma dat opent bij druk. Er 

bestaan ook zogenaamde ‘slit valves’. Hierbij zijn er één of meerdere spleten in de distale buis die 
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openen en sluiten bij een bepaalde druk afhankelijk van de dikte en stijfheid van het materiaal 

(Thomas, 2010). Verder zijn er ook uitwendig aanpasbare kleppen waarbij de gewenste druk om de 

kleppen te openen ingesteld wordt na de plaatsing van de shunt. Deze druk kan later eventueel 

aangepast worden aan de individuele noden van de patiënt zonder een nieuwe chirurgie te moeten 

uitvoeren (Coates et al., 2006; Thomas, 2010). Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een toestel dat 

een magnetisch veld uitstraald. Om deze reden hebben deze kleppen soms een slot, zodat de 

instellingen niet gewijzigd zouden kunnen worden door bijvoorbeeld het nemen van een MRI scan. 

Omdat zo’n klep metaal bevat, geven ze een artefact op MRI beelden. Nog een nadeel aan een 

uitwendig programmeerbare klep is de extra kostprijs van de shunt en het programmeertoestel 

(Thomas, 2010).  

Een mogelijke complicatie bij het gebruik van een shunt is overdrainage. Dit komt voor wanneer de 

ventrikels zeer groot zijn en er teveel CSV in een te korte tijd wordt afgevoerd. Hierdoor collabeert de 

cerebrale cortex waarbij de bloedvaten tussen de hersenen en de dura scheuren en een subdurale 

ophoping van bloed of vocht ontstaat (Harrington et al., 1996; Thomas, 2010). Om overdrainage tegen 

te gaan worden verschillende hulpmiddelen gebruikt. Zo zijn er ‘syphon regulatory devices’ waarbij 

twee containertjes gevuld met vocht met elkaar in verbinding staan. Hierbij zal het vocht altijd van de 

container met een hoger vloeistofniveau naar de andere container lopen. Wanneer de hersenen zich 

ver boven het abdomen bevinden, zal bij dit systeem het drukverschil over de klep verhogen waardoor 

de klep altijd blijft openstaan. Daarom is dit bij mensen minder bruikbaar, maar geeft het minder 

problemen bij honden en katten, omdat de shunt daar meer horizontaal gericht is (Thomas, 2010). 

‘Flow regulatory devices’ zorgen ervoor dat de drainagesnelheid ongeveer even groot is als de 

productiesnelheid, onafhankelijk van de positie van het dier of andere factoren. Hiervoor wordt er een 

weerstand toegevoegd die verandert naargelang het drukverschil over de klep. Daardoor zal er geen 

drainage zijn bij lage drukverschillen, een constante drainage bij matige drukverschillen en een zeer 

hoge drainage bij hoge drukverschillen over de klep (Thomas, 2010).  Hoewel al deze verschillende 

kleppen theoretische voordelen bezitten, werd er in een gecontroleerde studie bij kinderen met 

hydrocephalus geen klinisch verschil in resultaat gevonden tussen een gewone drukverschil klep, een 

klep met ‘syphon control component’ en een klep met een ‘flow regulatory component’ (Thomas, 

2010).  

De belangrijkste complicatie is de blokkage van de CSV flow bij een intacte shunt. De blokkage kan 

veroorzaakt worden doordat er weefsel van de plexus choroïdeus mee in de ventriculaire katheter 

getrokken wordt of door astrocyten proliferatie (Coates et al., 2006). Bloed of proteïnen kunnen de 

klep afsluiten en er kan blokkage in de distale buis ontstaan door adhesies of vorming van 

littekenweefsel in het abdomen. Obstructie van de shunt kan op ieder ogenblik na de plaatsing 

gebeuren en kan worden opgemerkt doordat de klinische symptomen van hydrocefalus weer optreden 

nadat er initieel verbetering was (Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006). Wanneer er dan op 

medische beeldvorming een vergroting van de ventrikels te zien is in vergelijking met voorgaande 

beelden, is er een sterke mogelijkheid dat er een obstructie aanwezig is. Dit is echter niet altijd het 

geval en dan is het nuttig om het CSV reservoir aan te prikken.  
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Men kan testen of de ventriculaire katheter geblokkeerd is door een 25 gauche naald in het reservoir 

te brengen, de distale buis af te klemmen en te kijken of CSV gecollecteerd kan worden (Harrington et 

al., 1996; Coates et al., 2006). Een andere mogelijkheid is om de druk ter hoogte van het ventriculaire 

einde van de katheter te meten. Wanneer deze hoger is dan de ‘openingsdruk’, dan is er een 

blokkage aanwezig. Tenslotte kan men nog myelografisch contrastmedium of technetium 

pertechnetaat injecteren in het reservoir om de functie van de ventriculaire en distale katheter te 

bepalen (Harrington  et al., 1996;  Coates et al., 2006).  

Wanneer er een obstructie aanwezig is, is er een nieuwe operatie nodig om de shunt te vervangen 

(Coates et al., 2006). Een verkeerde plaatsing, verplaatsing van de shunt en loskomen van de 

verschillende onderdelen van de shunt komen meestal kort na het plaatsen voor. Deze complicaties 

zijn allemaal zichtbaar op radiografieën (Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006). Bij de plaatsing 

van de shunt moet de chirurg aandachtig de katheter tot op de juiste diepte plaatsen (gebaseerd op 

pre-operatieve medische beeldvorming) en moet hij tijdens de chirurgie de CSV flow doorheen de 

shunt controleren. Voldoende grote incisies in zowel de dura als het abdomen zijn nodig zodat de 

chirurg een duidelijk beeld heeft van wat hij aan het doen is (Coates et al., 2006). Migratie van de 

shunt kan voorkomen worden door het correct vasthechten van de shunt aan de schedel en het 

abdomen.  

Bij infectie van de shunt kan CSV uit het reservoir genomen worden om de diagnose te bevestigen 

(Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006). Infectie gebeurt meestal in de eerste maanden na de 

plaatsing en kan zich uiten als koorts, wondinfectie of obstructie. Bij al deze complicaties is vervanging 

van de shunt nodig (Coates et al., 2006). Voor honden zijn er geen data beschikbaar, maar in de 

humane geneeskunde is er een kans op falen van de shunt van ongeveer 40% 1 jaar na het plaatsen 

van de shunt en van 50% na 2 jaar. Infectie van de shunt wordt minder bij honden en katten gezien in 

vergelijking met humane patiënten. Het plaatsen van een shunt is dus duidelijk niet zonder risico, 

maar in veel gevallen is het de beste oplossing voor de patiënten als definitieve behandeling (Coates 

et al., 2006). 

Contraindicaties om een shunt te plaatsen zijn systemische ontstekingen of ontstekingen van het 

abdomen of van de huid op de plaats waar de incisies komen (Harrington et al., 1996; Coates et al., 

2006; Thomas, 2010). Ook wanneer er zich een infectie voordoet in het CSV en wanneer er een te 

hoge proteïneconcentratie of te veel rode bloedcellen aanwezig zijn in het CSV is het niet 

aangewezen om een shunt te plaatsen (Coates et al,.2006). Alle infecties moeten verdwenen zijn 

vooraleer men de operatie uitvoert (Harrington et al., 1996). Shunts worden ook beter niet geplaatst bij 

patiënten die naast hydrocefalus ook andere hersenmalformaties hebben en waarbij het succesvol 

plaatsen van een shunt geen effect zal hebben (Harrington et al., 1996; Thomas, 2010). Een 

ventriculoatriale shunt wordt volgens dezelfde redenering best niet ingebracht bij patiënten met 

congenitale hartaandoeningen of erge cardiopulmonaire abnormaliteiten (Harrington et al., 1996).  

Chirurgie is niet voor elke patiënt met hydrocefalus een goede oplossing. Eerst en vooral heeft het 

geen zin een shunt te plaatsen bij patiënten met enkel te grote ventrikels en geen klinische 

symptomen van hydrocefalus. Shunts worden meestal slechts geplaatst wanneer de klinische 
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symptomen verergeren ondanks medicamenteuze behandeling (Coates et al., 2006; Thomas, 2010). 

Ook moet de shunt geplaatst kunnen worden voordat er permanente neurologische schade ontstaan 

is en de patiënt te verzwakt is (Coates et al., 2006; Thomas, 2010). Het doel van een shunt is om de 

progressie van de ziekte tegen te gaan en de neurologische status van de patiënt te verbeteren 

(Coates et al., 2006). Er is al snel neurologische verbetering zichtbaar na de operatie wanneer deze in 

een vroeg stadium uitgevoerd wordt, maar neurologische problemen kunnen blijven bestaan wanneer 

de cerebrale cortex beschadigd is (Coates et al., 2006). 

Een andere chirurgische techniek die in de humane geneeskunde wordt gebruikt als behandeling voor 

hydrocefalus is de ‘endoscopic third ventriculostomy’ (ETV). Hierbij wordt er via endoscopie een gat 

gemaakt in de bodem van de derde ventrikel zodat de CSV stroming op een bijna fysiologische manier 

hersteld wordt (Egger et al., 2010). Deze techniek is in de humane geneeskunde de voorbije 20 jaar 

meer en meer in gebruik geraakt als alternatief voor een ventriculoperitoneale shunt. De belangrijkste 

complicaties die bij een ventriculoperitoneale shunt voorkomen, worden bij een ETV immers 

uitgeschakeld. Zo wordt er geen vreemd voorwerp in het lichaam geplaatst waar een reactie op kan 

gebeuren en zijn er dus ook geen stukken aanwezig die kunnen verschuiven of kunnen loskomen. 

Ook het aantal infecties is bij deze techniek veel lager dan bij een ventriculoperitoneale shunt en 

overdrainage wordt vermeden (Egger et al., 2010; Marton et al., 2010).  

Endoscopic third ventriculostomy heeft als grootste nadeel tegenover een shunt dat er een grotere 

kans is op intraoperatieve complicaties. Zo kunnen de basale arterie of zijn takken geperforeerd 

geraken, of kunnen zenuwstructuren beschadigd worden door de endoscopische instrumenten (Egger 

et al., 2010). De kans op intraoperatieve complicaties verminderen wanneer de bodem van de derde 

ventrikel dun is en de onderliggende structuren geïdentificeerd kunnen worden (Egger et al., 2010). 

Neurologische complicaties kunnen zich dus voordoen, maar vaak zijn ze slechts van korte duur. 

Deze complicaties omvatten geheugendysfuncties, verwarring of bewusteloosheid, postherniatie 

syndroom, agressief gedrag, belemmering van motorische vaardigheden, hemiparese, paralyse van 

de nervus oculomotorius en diabetes insipidus (de Ribaupierre et al., 2007; Egger et al., 2010). 

Voordelen van een ventriculoperitoneale shunt tegenover een endoscopic third ventriculostomy zijn 

dat de techniek ongecompliceerd en gestandaardiseerd is, dat het voor alle types hydrocefalus 

gebruikt kan worden en dat de mortaliteit zeer laag is (Egger et al., 2010). In de literatuur wordt een 

succesratio voor ETV bij mensen van 60% tot 90% of meer naar voren gebracht voor nauwkeurig 

uitgeselecteerde patiënten (Siomin et al., 20010; Egger et al., 2010).  

Redenen van falen van deze techniek zijn onder andere onvoldoende CSV absorptie, onvoldoende 

stroming doorheen de nieuwe holte, intraventriculaire bloeding en verstopping van de ventriculostomie 

(Egger et al., 2010). Deze oorzaken van falen van de techniek komen meestal voor binnen een jaar na 

de operatie en gewoonlijk worden na 5 jaar geen nieuwe oorzaken van falen meer ontdekt. Het is 

belangrijk om regelmatig controles te doen, daar onopgemerkt falen van zowel een 

ventriculoperitoneale shunt als een ETV tot de dood kan leiden (de Ribaupierre et al., 2007; Egger et 

al., 2010). Ook zou de leeftijd een belangrijke rol spelen in het al dan niet succesvol zijn van een 

endoscopic third ventriculostomy (de Ribaupierre et al., 2007; Egger et al., 2010). De succesratio zou 
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lager zijn bij kinderen jonger dan één jaar dan bij oudere kinderen. Dit zou te wijten zijn aan een 

lagere CSV resorptiecapaciteit en een grotere neiging tot de vorming van nieuwe arachnoïde 

membranen (Egger et al., 2010). Marton et al. (2010) zegt daarentegen dat de jonge leeftijd bij 

kinderen niet meer als contraindicatie zou beschouwd mogen worden en dat ETV een veilige en 

effectieve techniek is zowel voor kinderen als volwassenen. 

Over het feit of het soort hydrocefalus van belang is voor het succes van de techniek is nog 

onenigheid in de literatuur. Hoewel eerst enkel obstructieve hydrocefalus als indicatie voor een ETV 

werd vermeld, poseren sommige studies dat deze techniek ook kan toegepast worden bij niet-

obstructieve hydrocefalus (de Ribaupierre et al., 2007). Er zouden geen significante verschillen zijn in 

de resultaten van een endoscopic third ventriculostomy bij verschillende vormen van obstructieve 

hydrocefalus (Egger et al., 2010).   

Wanneer een ventriculostomie faalt, kan een tweede poging ondernomen worden, die even veilig en 

effectief  is als wanneer men ze voor de eerste keer uitvoert (Siomin et al., 2001; Egger et al., 2010). 

Ook de selectiecriteria voor een herhaalde ventriculostomie blijven dezelfde als bij een eerste poging 

(Siomin et al., 2001; Egger et al., 2010).  

Het is mogelijk om een ETV uit te voeren bij patiënten die reeds een ventriculoperitoneale shunt 

bezitten, er wordt dan gesproken over een secundaire endoscopic third ventriculostomy (Egger et al., 

2010; Marton et al., 2010). De meeste studies tonen aan dat dit geen invloed heeft op het resultaat 

van de endoscopic third ventriculostomy (Egger et al., 2010). De succesratio’s van een primaire en 

secundaire ETV zijn nagenoeg gelijk, respectievelijk 74% en 70% (Egger et al., 2010; Marton et al., 

2010). Het verschil in succesratio’s wordt groter wanneer men de etiologie erbij betrekt, deze blijkt een 

belangrijke rol te spelen bij primaire ETV, terwijl ze geen invloed heeft op de succesratio van een 

secundaire ETV (Marton et al., 2010).  

Volgens Egger et al. (2010) zijn er geen studies bekend die een verschil in neurologisch resultaat 

bewijzen tussen een ventriculoperitoneale shunt of een ETV, terwijl Takahashi (2006) stelt dat de 

cerebrale ontwikkeling van kinderen met onvoldoende cortexontwikkeling op lange termijn beter is bij 

patiënten die een shunt geplaatst kregen in vergelijking met kinderen waarbij een ETV uitgevoerd 

werd (Egger et al., 2010; Marton et al., 2010). Siomin et al. (2001) vermeldt dat ETV superieur is aan 

een ventriculoperitoneale shunt wanneer humane patiënten zorgvuldig worden uitgekozen (Siomin et 

al., 2001). 
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 E. Prognose van hydrocefalus 

De prognose van congenitale hydrocefalus is moeilijk te voorspellen. De neurologische symptomen 

kunnen verergeren, stabiel blijven, of zelfs verbeteren na 1 tot 2 jaar. Aangetaste dieren zijn vaak 

fragiel en de symptomen kunnen later in hun leven verergeren door de aanwezigheid van andere 

ziekten of minimaal hoofdtrauma (Thomas, 2010).  

Bij medicamenteuze therapie is de prognose afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de 

hydrocephalus. Indien deze te behandelen is met medicatie, kan dit voldoende zijn om de 

hydrocefalus op te lossen (Harrington et al., 1996). In de meeste gevallen geeft medicatie echter 

slechts enkel een tijdelijke verbetering van de symptomen (Coates et al., 2006; Thomas, 2010). In de 

humane geneeskunde geven diuretica geen langdurige voordelen en worden ze geassocieerd met 

neveneffecten zoals abnormaliteiten in de elektrolietenbalansen (Thomas, 2010). 

De prognose na ventriculoperitoneale shunt chirurgie is, afhankelijk van de ernst van de 

onderliggende aandoening, gereserveerd tot goed. Het is meestal mogelijk om een verbetering van de 

klinische symptomen te onderkennen, maar het volledig verdwijnen van de neurologische problemen 

zal meestal niet optreden (Coates et al., 2006). Herstel van de hersenhemisferen doet zich enkel voor 

in de witte hersenstof en bestaat uit myelinedestructie, remyelinisatie en reactieve astrocytose 

(Harrington et al., 1996; Coates et al., 2006). Er is 50% tot 90% succes bij honden die een 

ventriculoperitoneale shunt krijgen. Voor ventriculoatriale shunts ligt dit rond de 75% (Harrington et al., 

1996; Coates et al., 2006). De prognose is ook sterk afhankelijk van de ervaring van de chirurg 

(Coates et al., 2006). 

Bij ventriculoperitoneale shunt chirurgie in de humane geneeskunde wordt shunt malfunctie gezien in 

25% tot 40% van de gevallen in het eerste jaar na de operatie en in 4% tot 5% per daarop volgend 

jaar. In de loop der tijd zullen zo goed als alle shunts falen, met vermelding in de literatuur van 81% 

van de shunts die na 12 jaar opnieuw beoordeeld of vervangen moesten worden (Marton et al., 2010). 

Bij een endoscopic third ventriculostomy in de humane geneeskunde wordt in de literatuur gesproken 

over  een succesratio van 60% tot 90% en meer wanneer de patiënten nauwkeurig worden 

geselecteerd (Siomin et al., 2001; Egger et al., 2010). Zo is volgens sommige auteurs de leeftijd bij 

deze vorm van chirurgie een belangrijke factor voor het al dan niet slagen van de ingreep (de 

Ribaupierre et al., 2007; Egger et al., 2010). Verder stelt Takahashi dat de cerebrale ontwikkeling van 

kinderen met onvoldoende cortexontwikkeling op lange termijn beter is bij patiënten die een shunt 

geplaatst kregen in vergelijking met kinderen waarbij een ETV uitgevoerd werd (Marton et al., 2010). 
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V. Discussie 

In de literatuur komen de meeste auteurs wel overeen wat betreft de grote lijnen bij hydrocefalus. De 

meeste onenigheid komt vooral voor wanneer men meer in detail gaat kijken naar hydrocefalus. 

Bijvoorbeeld wat betreft het specifieke mechanisme van de normale productie en absorptie van 

cerebrospinaal vocht of hoe sommige symptomen veroorzaakt worden (bijvoorbeeld ‘setting sun 

sign’). Over diagnose en behandeling zijn er weinig tegenstrijdigheden te vinden in de literatuur. Wat 

diagnose betreft, werden vroeger meer invasieve technieken gebruikt, maar aangezien deze in de 

loop der jaren vervangen zijn door niet-invasieve technieken, vindt men van deze oude technieken 

niets meer terug in de recentere literatuur. De beste diagnostische methode is MRI. Een dergelijke 

scan is natuurlijk wel duur en hier speelt het budget van de eigenaar een grote rol. Wanneer men 

slechts een beperkt budget heeft, kan men de diagnose proberen te stellen aan de hand van 

radiografieën en eventueel echografie indien mogelijk.  

Het wordt ook duidelijk uit de literatuur dat nog niet alles geweten is over hydrocefalus en dat verder 

onderzoek noodzakelijk is (bijvoorbeeld waarom omeprazole de CSV productie kan doen dalen).  

Een ‘endoscopic third ventriculostomy’ zoals bij kinderen gedaan wordt, is in theorie ook wel mogelijk 

bij honden. Er zijn een heel aantal voordelen tegenover een ventriculoperitoneale shunt. De 

belangrijkste nadelen hierbij zijn de extra kosten en ervaring die nodig zijn om de endoscopische 

techniek toe te kunnen passen. Niet alleen moet de dierenarts al voldoende ervaring in neurochirurgie 

kunnen opdoen (wat in België zeker niet evident is), er is bij deze operatie nog een extra techniek 

aanwezig die een lange leercurve heeft. Nog een ander nadeel specifiek voor honden is dat deze 

techniek moeilijk tot niet uitvoerbaar is bij kleine rassen (bijvoorbeeld de Chiuhuahua, een 

gepredisponeerd ras). Zeker bij congenitale hydrocefalus bij pups kan dit voor problemen zorgen en 

zou extra klein endoscopisch materiaal voor handen moeten zijn. Voor elke neurochirurgie is zeer veel 

afhankelijk van de motivatie en het budget van de eigenaar. 

Jade had waarschijnlijk een congenitale hydrocefalus gezien haar leeftijd en het feit dat er op MRI 

geen onderliggende oorzaak is gevonden voor de hydrocefalus. Ze behoorde niet tot een 

gepredisponeerd ras, maar ze had wel typisch symptomen die voorkomen bij hydrocefalus: cirkelgang 

(abnormaal gedrag), abnormaal bewustzijn, centrale blindheid en doofheid, hoewel de vraag zich 

opdrong of Jade echt doof was of of ze door haar abnormaal bewustzijn niet reageerde op de 

auditieve prikkels. Al deze symptomen kunnen veroorzaakt worden door problemen in de grote 

hersenen. 

Jade was op medicatie (1 mg/kg cortisone) gezet in afwachting van de beoordeling van de MRI door 

de neurochirurg, jammer genoeg zijn er geen resultaten van de medicatie kunnen waargenomen 

worden omdat ze snel na de diagnose geëuthanaseerd werd.  

In theorie had medicatie tijdelijke verbetering kunnen geven. De kans dat de medicatie voor Jade een 

permanente oplossing had kunnen zijn, is zeer klein, daar het om een congenitale hydrocefalus ging 
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waarbij er waarschijnlijk geen onderliggende oorzaak gevonden kon worden om op te lossen en ze 

zeer ernstige symptomen vertoonde.  

Er werd voorgesteld om bij Jade een ventriculoperitoneale shunt te plaatsen, omdat dit een betere en 

in de meeste gevallen de enige langdurige oplossing is voor hydrocefalus. Zelfs met deze operatie 

was de prognose van Jade nog steeds gereserveerd gezien de ernstige symptomen die zij vertoonde. 

Zelfs indien de shunt toch een grote verbetering van de symptomen gebracht zou hebben, was kans 

reëel dat er complicaties zouden optreden en dat Jade, om met een goede levenskwaliteit een voor 

haar ras normale leeftijd te bereiken, nog een aantal keer geopereerd zou moeten worden om de 

shunt te herstellen of te vervangen. Een ventriculoperitoneale shunt verdient bij dieren vaak de 

voorkeur omdat het minder complex is om in te brengen en een ander voordeel dat bij Jade van 

toepassing was, is dat het kan gebruikt worden bij dieren in groei.  

Hoewel een ventriculoperitoneale shunt tal van complicaties met zich kan meebrengen, had deze 

behandelingsmethode Jade toch de beste kans op een ‘normaal’ leven kunnen bieden. 
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