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Samenvatting 

Deze masterproef bestaat uit twee delen, zijnde een korte literatuurstudie en een casusbespreking. 

Eerst wordt er een kort overzicht gegeven over de verschillende vormen en ontstaanswijzen van 

cataract en de mogelijke behandelingsmethoden. Verder worden kort de meest voorkomende 

complicaties na lensextractie door middel van phacoemulsificatie besproken.  

De casusbespreking betreft een mannelijke Newfoundlander van ruim drie jaar oud, met de klacht van 

een recidiverende uveïtis en immature cataract van het linkeroog. Aangezien uveïtis vaak veroorzaakt 

wordt door cataract, werd besloten om een lensextractie uit te voeren. Bij een postoperatieve controle 

was hergroei van lensmateriaal zichtbaar. Daartoe werd wederom een operatieve ingreep ingesteld, 

om het materiaal te verwijderen. Na deze tweede operatie maakt de hond het goed en zijn er bij de 

laatste controle geen verdere afwijkingen gediagnosticeerd. 

Trefwoorden: cataract – hond – lensextractie – phacoemulsificatie – uveïtis – regrowth  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis consists of two parts, being a short literature study and a case discussion.  

First of all there will be given a short overview of several types and pathogenesises of cataract and the 

possible treatments. Furthermore the most common complications after lens extraction through 

phacoemulsification will be discussed. 

The case discussion concerns a male Newfoundlander of over three years of age, with the complaint 

of a recurrent uveitis and an immature cataract of the left eye. Since uveitis is commonly caused by 

cataract it was decided to perform a lens extraction. During a postoperative examination, regrowth of 

lens material was visible. Therefore a second surgery for removal of this material was arranged. After 

this second surgery the dog was doing fine and at the last examination no further abnormalities were 

found. 

Keywords: cataract – canine – lens extraction – phacoemulsification – uveitis – regrowth   
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1. Inleiding 

De meest voorkomende aandoeningen van de lens zijn cataract en lensluxatie. Naast deze twee 

zaken is er soms ook sprake van coloboma van de lens (een misvormde of gespleten lens) of 

microphakia (een te kleine lens), wat beide congenitale afwijkingen zijn (Barnett, 2006). Deze 

masterproef beperkt zich echter enkel tot lenscataract. 

 

Cataract kent naast staar nog twee andere benamingen, namelijk phacoscotasma en phacoscotoma. 

Het  is een veel voorkomende oogafwijking bij honden en wordt gedefinieerd als zijnde een opaciteit 

van de lens en/of het lenskapsel (Helper, 1989). Deze vertroebeling wordt veroorzaakt door eender 

welke verstoring van de normale lensstructuur. De exacte pathogenese is nog altijd niet volledig 

opgehelderd en is afhankelijk van de etiologie (Helper, 1989).  

Staar kan ingedeeld worden naargelang de etiologie, locatie, uitzicht, mate van maturatie of 

ontstaansleeftijd. De meest gebruikte en meest praktische indeling is deze naargelang de mate van 

maturatie. De verschillende vormen van cataract zijn bij deze indeling: beginnend, immatuur, matuur 

en hypermatuur (La Croix, 2008).  

Als oorzaak van cataract zijn er veel verschillende mogelijkheden. Zo kan het traumatisch, erfelijk, 

metabool, nutritioneel, toxisch, vanwege radiatie of als complicatie bij neoplasie of uveïtis ontstaan. 

Het is bekend dat bij honden met diabetes meer dan 80% cataract ontwikkelt binnen een jaar na de 

diagnosestelling (Olvier et al., 2010). Ook is bekend dat cataract bij een heel aantal hondenrassen 

erfelijk is. Voorbeelden van dergelijke rassen zijn de Beagle, de Ierse Setter en de Labrador Retriever. 

De verschillende behandelingsmethoden bestaan uit intracapsulaire lensextractie, extracapsulaire 

lensextractie, verbrijzelen gevolgd door aspiratie en als laatste en nieuwste methode bestaat er nog 

phacoemulsificatie (Bistner et al., 1977). Chirurgische behandeling van cataract wordt tegenwoordig 

routinematig gedaan en de voorkeur wordt gegeven aan phacoemulsficatie, aangezien er een kortere 

operatieduur nodig is, de operatiewonde zeer klein is en er een effectievere en efficiëntere 

lensextractie wordt gerealiseerd (Sigle et al., 2006). Vanwege deze voordelen wordt het risico op 

beschadiging van de cornea en lens-geïnduceerde uveïtis tot een minimum beperkt (Sigle et al., 

2006). De succesratio van een lensextractie via phacoemulsificatie ligt tegenwoordig rond de 90% 

(Sigle et al., 2006).  

Indien de eigenaar kiest om geen lensextractie te laten uitvoeren, moet de patiënt gedurende lange 

tijd geobserveerd worden, aangezien er een grote kans bestaat op complicaties die geassocieerd 

worden met cataract. Mogelijke complicaties van een onbehandelde cataract zijn bijvoorbeeld lens-

geïnduceerde uveïtis, secundair glaucoom, retina loslating en lensluxatie (Wilkie et al., 2009).  

 

Deze masterproef beslaat een korte literatuurstudie en een casusbespreking. Bij de casusbespreking 

worden de symptomen, behandelingen en resultaten na behandeling van een Newfoundlander, die 

binnenkwam met de klacht van immatuur cataract en uveïtis, beschreven.  
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2. Literatuurstudie 

2.1. Anatomie van het oog en de lens  

2.1.1. Anatomie van het oog 

Het oog is opgebouwd uit drie verschillende oogrokken. Dit zijn de tunica externa, tunica media en de 

tunica interna. De tunica externa bestaat uit de cornea en de sclera. De tunica media of uvea is 

opgebouwd uit het vaatvlies (choroïd), pars ciliaris uveae en pars iridis uveae (Van den Broeck, 2006).  

Het corpus ciliare of straallichaam bestaat uit een deel dat afkomstig is van de uvea (pars uvealis) en 

uit een deel dat gevormd wordt door de retina (pars retinae). De processi ciliares van het straallichaam 

zorgen voor de productie van oogvocht, wat zich zal verspreiden over de achterste en voorste 

oogkamer (Van den Broeck, 2006). Vanuit de m. ciliaris in het corpus ciliare vertrekken de vezels van 

Zinn, die verantwoordelijk zijn voor de ophanging van de lens. Contractie van de m. ciliaris zorgt 

ervoor dat de lens meer convex wordt, waardoor accommodatie mogelijk is. Bij de hond echter, is de 

m. ciliaris slecht ontwikkeld, waardoor er ook minder accommodatie mogelijk is (Bistner et al., 1977). 

De iris of het regenboogvlies vormt het oogdiafragma, waarvan de wand ondoordringbaar is voor licht. 

Het licht kan enkel via de pupil op de retina vallen. Ook de iris bestaat uit een gedeelte dat afkomstig 

is van de uvea en een retinaal deel. In de pars uvealis van de iris bevindt zich de m. sphincter 

(constrictor) pupillae. De m. dilatator pupillae bestaat uit myofibrillen die in de pars retinae liggen. De 

derde oogrok is de tunica interna. Deze bestaat uit de retina (netvlies). In het oog bevinden zich de 

lens, het glaslichaam (corpus vitreum) en het oogvocht (Van den Broeck, 2006).  

 

2.1.2. Ontwikkeling van de lens 

De ontwikkeling van de lens gebeurt in vier stages, zijnde de vorming van de lensplacode, de vorming 

van het lensblaasje, de vorming van de primaire lensvezels en als laatste de vorming van de 

secundaire lensvezels (Crispin, 2005). Bij de hond ontstaat het lensblaasje rond de vijfentwintigste 

dag van de dracht (Bistner et al., 1977).  

 

Fig. 1 Schematische weergave van de structuur van het oog (Hamor en Ehrhart, 2006). 
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Achter het voorste lenskapsel ontstaat een laag epitheelcellen. Vanuit deze laag ontstaan de primaire 

lensvezels. Cellen van het achterste en equatoriale deel van het lensblaasje differentiëren zich tot 

primaire lensvezels. Deze primaire vezels vormen het eiwit kristalline. Het geproduceerde kristalline 

zal uiteindelijk de hele cel vullen, waardoor de celkern naar de zijkant van de cel geduwd wordt. De 

kernen zullen vervolgens degenereren. De kristalline vezels verlengen en zullen het hele lensblaasje 

vullen (Bistner et al., 1977; Gilbert - 1, 2000).  

De lens groeit gedurende het hele leven. Dit is mogelijk doordat er secundaire lensvezels worden 

gevormd uit de continu delende equatoriale cellen van de epitheellaag.  De nieuwe secundaire vezels 

bewegen naar binnen toe en verlengen, waardoor ze de primaire vezels en later ook oude secundaire 

vezels in de kern van de lens samenpersen. Hierdoor is de kern stevig en de cortex van de lens zacht 

(Crispin, 2005).  

Naarmate de lens groeit, zijn de vezels niet lang genoeg om van voorste pool tot de achterste pool te 

reiken. Ze moeten daarom samensmelten met andere vezels. Hierdoor ontstaan er lijnen in de lens 

die een Y-vormig patroon vormen (Bistner et al., 1977).  

Tijdens de embryogenese wordt de lens gevoed door het hyaloid systeem. Dit zal bij geboorte volledig 

atrofiëren (Bistner et al., 1977). De vezels van Zinn, waar de lens aan ophangt, worden gevormd uit 

het glasachtig lichaam (Bistner et al., 1977).  

 

Fig. 2 Vorming van de lens uit het ectoderm. Op de plaats waar het oogblaasje het ectoderm raakt, wordt de vorming van de 

lensplacode geïnduceerd. Deze placode  zal vervolgens gaan invagineren, waardoor het lensblaasje gevormd wordt (naar: 

Gilbert - 1, 2000).  

 

Fig. 3 Differentiatie van de lenscellen (naar: Gilbert - 2, 2000). A) Lensblaasje. B) Verlenging van de primaire lensvezels. C) 

Lens, opgevuld met kristalline producerende lensvezels. D) Secundaire lensvezels worden gevormd vanuit de equatoriale 

epitheelcellen. E) Volwassen lens, met centraal de primaire lensvezels en perifeer de continu gevormde secundaire lensvezels.  
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2.2. Etiologie en voorkomen van cataract 

Lenscataract of staar is een veel voorkomend probleem bij de hond en wordt gedefinieerd als zijnde 

iedere vorm van troebelheid van de lens en/of het lenskapsel (Crispin, 2005). Het wordt geassocieerd 

met neerslag van eiwitten ter hoogte van de lens, of vacuolisatie in de lens (Bistner et al., 1977). 

Cataract kent verschillende uitingsvormen. Zo kan het unilateraal of bilateraal zijn, kan het de hele 

lens aantasten, of enkel een gedeelte van de lens. Verder kan het progressief, tijdelijk, stabiel of aan 

resorptie onderhevig zijn (Gelatt, 2001; Barnett, 2006).  

Vanwege deze variabiliteit wordt er vaak gebruik gemaakt van een classificatiesysteem (Crispin, 

2005), waarbij de cataract wordt opgedeeld in groepen naargelang: 

- De periode van ontstaan (congenitaal, juveniel, seniel) 

- De locatie (capsulair, subcapsulair, equatoriaal, corticaal, nucleair, axiaal, polair) 

- De mate van maturatie (beginnend, immatuur, matuur, hypermatuur) 

- Oorzaak (erfelijk, traumatisch, metabool (bvb diabetes mellitus), nutritioneel, toxisch, radiatie 

of gecompliceerd (bvb bij neoplasie, systemische ziekte of een uveïtis)). 

 

Onder andere bij de Cavalier King Charles Spaniel, Duitse Herder, Labrador Retriever en de Welsh 

Corgi  is aangetoond dat de cataract erfelijk is (Bistner et al., 1977; Gelatt, 2001; Barnett, 2006). Voor 

een volledige lijst van rassen waarbij cataract erfelijk is, wordt verwezen naar bijlage I.  

 

Verder komt er bij honden vaak seniele nucleaire sclerose voor. Dit kan foutief worden aangezien als 

zijnde cataract, maar het is echter een normaal verouderingsproces van de lens. Het ontstaat doordat 

de lensvezels in de kern van de lens sterk samengeperst worden (Gelatt, 2001). In tegenstelling tot 

cataract gaat dit niet gepaard met verlies van zicht (Gelatt, 2001). Het is goed van cataract te 

differentiëren door middel van ophthalmoscopie (Barnett, 2006).  

 

2.3. Pathogenese 

De exacte cellulaire pathogenese van cataract is nog niet bekend. Er is geweten dat cataract begint 

als vacuolisatie in de lens, en daaropvolgend ontstaat er neerslag van eiwitten ter hoogte van de 

lensvezels. Dit laatste veroorzaakt het troebel worden van de lens (Bistner et al., 1977). Enkel de 

pathogenese van cataract secundair aan diabetes mellitus is grotendeels bekend (Helper, 1989). 

Aangezien de volwassen lens geen bloedtoevoer heeft, zijn vertroebeling van de lensvezels en een 

gewijzigde vochtconcentratie de enige mogelijke pathologische wijzigingen die een lens kan 

ondergaan (Helper, 1989). Enkel via het glasachtig lichaam en het oogkamer vocht kunnen 

voedingsstoffen worden geleverd en afvalstoffen worden afgevoerd. Veranderingen ter hoogte van het 

glasachtig lichaam en het oogkamer vocht brengen daardoor ook veranderingen ter hoogte van het 

lensmetabolisme met zich mee (Helper, 1989). Indien het lenskapsel minder of meer permeabel wordt, 

geeft dit ook een wijziging in uitwisseling van voedings- en afvalstoffen. Dit houdt concreet in dat 

zowel het glasachtig lichaam en het oogkamervocht, als het lenskapsel van cruciaal belang zijn in de 

pathogenese van cataract (Helper, 1989).  
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Er zijn verschillende theorieën over het ontstaan van cataract. Volgens één ervan wordt staar 

veroorzaakt door een wijziging in enkele specifieke fysico-chemische mechanismen. Verlies van één 

of enkele van deze mechanismen heeft vertroebeling van de lensvezels tot gevolg. Hierdoor bestaat 

er voor iedere vorm van cataract een specifieke pathogenese (Helper, 1989).  

Cataract kent verschillende achtereenvolgende ontwikkelingsstadia. In chronologische volgorde zijn 

dit: beginnend cataract, immatuur cataract, matuur cataract en hypermatuur cataract. Het hypermature 

cataract kan vervolgens nog opgedeeld worden in cataract waarbij de lens is gekrompen,  

Morgagnian cataract en uiteindelijk resorptie van het lensmateriaal (Bistner et al., 1977). 

 

Beginnend cataract 

Bij beginnend cataract is er een lichte vorm van lensvertroebeling aanwezig. Het zicht is nog niet 

aangetast. Soms is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen deze beginvorm van cataract en 

seniele nucleaire sclerose (Bistner et al., 1977; Gelatt, 2001). 

 

Immatuur of onrijp cataract 

Bij dit stadium is er een duidelijke, afgelijnde troebele zone in de lens zichtbaar. De fundus is niet 

goed te zien, maar de fundus reflex (het visualiseren van de tapetale kleur of de reflectie van licht door 

het tapetum) is wel positief. Ook zal de lens zwellen, wat resulteert in een vergrootte lens. 

In dit stadium is het zicht van het aangetaste oog verminderd of onveranderd en eventueel is er 

secundair glaucoom aanwezig (Bistner et al., 1977; Gelatt, 2001). Het glaucoom kan veroorzaakt 

worden doordat het oogkamer vocht niet meer goed afgevoerd kan worden, vanwege een (partiële) 

obstructie van iridocorneale hoek (Biros et al., 2000). 

 

Matuur of rijp cataract 

Er is sprake van rijp cataract indien de volledige lens troebel en zeer dens is. De fundus reflex is nu 

afwezig en de fundus zelf is niet meer te visualiseren met behulp van een ophthalmoscoop.  

Vroeger werden de meeste chirurgische ingrepen gedaan wanneer een lens zich in dit stadium  van 

cataract bevond (Bistner et al., 1977; Gelatt, 2001). Tegenwoordig echter, gebeurt de ingreep vroeger, 

aangezien een mature lens een grotere kans op lens-geïnduceerde uveïtis geeft (Wilkie et al., 2009). 

 

Hypermatuur of overrijp cataract 

Nadat de lens is geëvolueerd tot een rijp cataract, kunnen er nog bijkomende veranderingen ontstaan. 

Dit resulteert in een verdere onderverdeling in drie categorieën (Bistner  et al., 1977).  

Een eerste vorm is gekrompen cataract, waarbij er sprake is van een kleine, harde en droog uitziende 

lens. Het lensoppervlak is ook zeer onregelmatig van vorm (Bistner  et al., 1977). 

Morgagnian cataract (een tweede vorm van hypermatuur cataract), geeft aanleiding tot een verweekte 

en deels geresorbeerde lenscortex. Vanwege deze verweking ziet de lens er melkachtig wit uit en kan 

de lensnucleus naar beneden zakken in het lenskapsel. Bij abrupte bewegingen van de kop, zal de 

lensnucleus voor de pupil bewegen en pas weer tot stilstand komen wanneer het hoofd stil gehouden 

wordt (Bistner et al., 1977). 
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De derde vorm van overrijp cataract is volledige lensresorptie. Doordat de lens verweekt en vloeibaar 

wordt, kan deze  gedeeltelijk geresorbeerd worden in het glasachtig lichaam. Hierdoor zal de lens in 

grootte afnemen en zullen uiteindelijk enkel het lenskapsel en een aantal lensvezels overblijven. 

Aangezien de troebele lens geresorbeerd wordt, kan het zicht weer terug komen. De kwaliteit van het 

zicht is vergelijkbaar met deze verkregen na lensverwijdering door middel van chirurgie. Men wacht 

echter niet totdat er lensresorptie zal ontstaan, omdat er een grote kans is op een lenseiwit 

geïnduceerde uveïtis. Deze uveïtis kan uiteindelijk verlies van het volledige oog tot gevolg hebben. 

Volledige resorptie komt het meest voor bij juveniele cataract (Bistner et al., 1977).  

Naast de indeling naar de mate van maturatie (zoals hierboven vermeld), is cataract ook in te delen 

naargelang de locatie, oorzaak en periode van ontstaan. Achtereenvolgens zullen daarom nog de 

pathogenese van congenitaal cataract, juveniel cataract, seniele cataract, cataract als complicatie bij 

diabetes mellitus, gecompliceerde en traumatische cataract besproken worden. 

 

Congenitaal cataract 

Deze vorm van cataract ontstaat al tijdens het foetale leven en is dus al aanwezig bij de geboorte. 

Indien de staar sterk genoeg ontwikkeld is, is het bij de gezelschapsdieren rond de 8-12 weken leeftijd 

te diagnosticeren (Bistner et al., 1977). Congenitaal cataract kan zowel progressief als stabiel zijn, 

erfelijk, secundair aan andere oogontwikkelingsproblemen of veroorzaakt worden door maternale 

invloeden (Bistner  et al., 1977). De meest voorkomende oogontwikkelingsstoornissen waarbij 

secundair congenitaal cataract ontstaat, zijn een persisterend pupillair membraan, een persisterende 

a. hyaloidea, microphthalmie en multipele oculaire abnormaliteiten (Bistner et al., 1977). 

 

Juveniele cataract of ontwikkelingscataract 

De gemiddelde leeftijd waarop juveniele cataract wordt gediagnosticeerd ligt tussen de één en zes 

jaar, maar het kan zich al ontwikkelen op vier maanden leeftijd. Over het algemeen wordt eerst de 

cortex aangetast en volgt de nucleus later (Bistner et al., 1977). Ontwikkelingscataract kent 

verschillende oorzaken, zoals nutritioneel, inflammatoir, toxisch, secundair aan bestraling of genetisch 

(Helper, 1989). Voornamelijk de erfelijke factor speelt een grote rol (Bistner et al., 1977) en deze vorm 

van cataract wordt dan ook veel gezien bij de Afghaanse Windhond, de Beagle, de Boston Terriër en 

nog een aantal andere rassen (zie bijlage I, Bistner et al., 1977; Gelatt, 2001; Barnett, 2006).  

De progressie van beginnend cataract tot matuur cataract kan enkele maanden tot jaren in beslag 

nemen en de ontwikkeling is heel wisselvallig (Bistner et al., 1977).  

 

   Fig. 4 De verschillende maturatievormen van cataract. A. Beginnend cataract, B. Immatuur cataract, C. Matuur cataract,  

D. Hypermatuur cataract (gekrompen), E. Hypermatuur cataract (resorptie), F. Hypermatuur cataract (Morgagnian). 

Naar: Helper (1989) en Gelatt (2001). 
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Seniele cataract 

Honden met seniele nucleaire sclerose zijn gepredisponeerd voor seniele cataract, maar het zijn twee 

verschillende zaken (Bistner et al., 1977).  Deze vorm van staar kan zich zowel corticaal als nucleair 

oriënteren. De corticale vorm kan zowel in de diepe lagen van de equatoriale zone beginnen, als 

uitstralen vanuit de cortex naar de nucleus. Doordat er zowel troebele als heldere segmenten in de 

lenscortex ontstaan, krijgt de lens een geschakeerd uitzicht. Naargelang de seniele cataract verder 

ontwikkelt, zullen de heldere zones verdwijnen en zal uiteindelijk de gehele lenscortex troebel worden. 

Gelijktijdig met dit proces, zal ook de lenskern vertroebelen, waardoor de gehele lens troebel zal 

worden (Bistner et al., 1977). De zo ontstane mature cataract kan zich verder ontwikkelen tot een 

krimpende cataract, waardoor er een zeer harde, kleine lens ontstaat. Deze verkleinde lens kan 

eventueel luxeren. Ook ontwikkeling tot Morgagnian cataract is mogelijk (Bistner et al., 1977). 

 

Cataract als complicatie bij diabetes mellitus 

Bij diabetes mellitus is er een hoge bloedsuikerspiegel, wat resulteert in hoge concentraties glucose 

ter hoogte van de lens. Deze hoge concentraties brengen een wijziging in het glucose metabolisme 

teweeg, waardoor er door het enzym aldose reductase, onder andere sorbitol gevormd zal worden. 

Het sorbitol zorgt voor een gewijzigde osmolariteit en kan niet geresorbeerd worden uit de lens, 

waardoor het zwelling en zelfs barsten van de lensvezels veroorzaakt (Helper, 1989). De zwelling 

geeft vertroebeling van de lens, wat zich uit als cataract (Bistner et al., 1977).  Een van de eerste 

tekenen van cataract veroorzaakt door diabetes mellitus, is het ontstaan van vacuolen ter hoogte van 

de middenlijn van de lens (Gelatt, 2001).  

Aangezien dit een veel voorkomende oorzaak van cataract is, is het aangewezen om alle honden van 

drie jaar en ouder die een snel ontwikkelende cataract vertonen, te screenen op de aanwezigheid van 

diabetes mellitus. Dit is te testen aan de hand van het glucosegehalte in het bloed of door middel van 

een urineonderzoek (Bistner et al., 1977).  

 

 

 

 

 

Fig. 5 Cataract ten gevolge van diabetes mellitus.  

Vacuolisatie ter hoogte van de lens zichtbaar (pijl). Dit is typisch voor progressief cataract. 

Naar: Gelatt (2001). 

 

Gecompliceerde en traumatische cataract 

Naast voorgaande oorzaken, kan cataract ook ontstaan naar aanleiding van een oogtrauma, een 

ontsteking nabij het oog of een systemische ziekte. De meest voorkomende oorzaak van 

gecompliceerde staar is echter een uveïtis (Bister et al., 1977; Gelatt, 2001).  

 

Afhankelijk van de oorzaak, zal de cataract zich verschillend ontwikkelen. Zo kan het verbeteren, 

stabiel blijven of progressief verergeren (Bistner et al., 1977). 
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2.4. Symptomen en diagnose 

Niet elke cataract geeft dezelfde symptomen, maar er zal bij iedere vorm een vertroebeling van de 

lens zichtbaar zijn. Dit troebel worden uit zich (naargelang het stadium, oorzaak en plaats van de 

cataract) in een deels of geheel witte en ondoorzichtige lens. Hierdoor zal de retina, die achter de lens 

ligt, niet meer te visualiseren zijn tijdens een ophthalmologisch onderzoek en is de fundus reflex 

negatief (Gelatt, 2001). 

Indien het om een congenitale cataract gaat, zullen over het algemeen beide ogen zijn aangetast. De 

mate van aantasting kan wel verschillen tussen de ogen (Gelatt, 2001). 

Bijna alle vormen resulteren in een achteruitgang van het zicht van de hond, wat meestal ook de 

hoofdklacht van de eigenaar is. Enkel bij een beginnend cataract kan het zijn dat het zicht nagenoeg 

niet is aangetast (Bistner et al., 1977). Indien er sprake is van een progressieve vorm van cataract,  

zal het zicht van de hond geleidelijk verminderen, totdat de hond volledig blind wordt. Zoals eerder 

vermeld, kan het zicht weer terug komen na lensresorptie, maar dit gebeurt slechts zelden (Bistner et 

al., 1977). 

Bij een hypermature, krimpende cataract is een kleine, harde lens met een onregelmatig oppervlak te 

zien. Bij Morgagnian cataract zal de lens los in het kapsel gelegen zijn en bij abrupte beweging van de 

kop in het lenskapsel rond gaan zweven, wat goed te zien is doorheen de pupil.  

Zeer veel honden met cataract ontwikkelen ook een lens-geïnduceerde uveïtis (LIU), maar dat zijn 

voornamelijk dieren die een hypermature cataract hebben (Gelatt, 2001). De voornaamste symptomen 

van deze LIU zijn conjunctivale hypermie, fotofobie, tranen en blepharospasmen (Gelatt, 2001). 

Normaal gesproken is er geen sprake van pijn, maar dit kan wel aanwezig zijn indien de cataract 

secundair is aan bijvoorbeeld trauma of een uveïtis (Bistner et al., 1977).  

Aangezien er veel onderliggende oorzaken van staar zijn (zoals bijvoorbeeld een intoxicatie, diabetes 

mellitus, trauma of neoplasie), kan er een uitgebreide waaier aan symptomen aanwezig zijn, naast de 

typische cataract symptomen (Bistner et al., 1977). 

De diagnose van cataract kan gesteld worden door middel van een ophthalmologisch onderzoek met 

een spleetlamp. Om de lens goed te kunnen visualiseren is mydriasis wel een vereiste. Dit is te 

bekomen door middel van tropicamide oogdruppels (Kopala, 2008). Eventueel kan ook echografie 

gebruikt worden om de lens te visualiseren indien de cornea of de voorste oogkamer ondoorzichtig is. 

Deze zal bij cataract zichtbaar worden als een hyperechogene zone (Kopala, 2008). 

 

2.5. Behandelingen en prognoses 

Er zijn geen medicamenteuze behandelingen bekend voor cataract (Helper, 1989). Wel is het 

eventueel mogelijk om het zicht tijdelijk te verbeteren door middel van atropine druppels, die mydriasis 

geven (Helper, 1989; Slatter, 1990). Er wordt echter de voorkeur gegeven om zo snel mogelijk over te 

gaan to chirurgie, zodat er zo min mogelijk kans bestaat tot complicaties (Wilkie et al., 2009). Ook 

moet de behandeling met atropine met alle voorzichtigheid gebeuren, aangezien het glaucoom kan 

induceren, of al aanwezig glaucoom kan verergeren (Biros et al., 2000)  Chirurgie is tot nu toe de 

enige goede en betrouwbare behandelingsmethode (Helper, 1989; Slatter, 1990). De beslissing of 
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men tot chirurgie over zal gaan, is afhankelijk van het stadium van de cataract en de mate van zicht 

die de hond nog heeft. Over het algemeen wordt lensextractie enkel uitgevoerd als er geen LIU, 

progressieve retina atrofie (PRA) of andere oogaandoening aanwezig is. Verder moet de hond klinisch 

gezond zijn en uiteraard moet de eigenaar bereid zijn om veel tijd en financiën op te brengen voor de 

pre- en postoperatieve zorgen.  

Zoals eerder vermeld, worden de meeste lensextracties uitgevoerd wanneer het een mature cataract 

betreft (Bistner et al., 1977; Gelatt, 2001).  Het is het best om een hypermatuur cataract zo snel 

mogelijk te opereren, aangezien het vaak leidt tot het lekken van lenseiwitten naar de voorste en 

achterste oogkamer. Dit geeft meestal een lens-geïnduceerde uveïtis en soms secundair glaucoom, 

maar het kan ook leiden tot verlies van het volledige oog (Helper, 1989; Sigle et al., 2006).  

De gecreëerde aphakia (afwezigheid van een lens in het oog) zorgt ervoor dat de hond weer zal 

kunnen zien. Het brengt echter ook met zich mee dat het focuspunt verplaatst zal zijn en er zal ook 

geen accommodatie meer mogelijk zijn. Dit heeft als gevolg dat de hond niet meer scherp zal kunnen 

zien. Om dit onscherpe zicht te verhelpen, kan eventueel geopteerd worden voor het plaatsen van een 

kunstlens (Helper, 1989).  

De prognose na lensextractie is zeer goed. Tachtig tot negentig procent van de honden heeft weer 

voldoende zicht om gewoon te kunnen functioneren (Helper, 1989). De mate waarin het zicht terug zal 

keren is onder andere afhankelijk van de leeftijd van de hond, de preoperatieve mate van bijziendheid, 

de afwezigheid van complicaties en de ervaring van de chirurg (Helper, 1989). 

 

Vooraleer aan de operatie te beginnen, moeten er maatregelen getroffen worden. Zo is bij sommige 

rassen de oogbol enkel voor een klein deel zichtbaar, waardoor er een laterale canthotomie 

(verlengen van de laterale ooghoek) nodig is. Het oog zal vervolgens goed open gespreid worden met 

ooglidspreiders of kleine wondspreiders. Verder wordt de chirurgie uitgevoerd onder volledige 

anesthesie, waardoor de oogbol weg zal draaien. Om dit tegen te gaan, zijn steunhechtingen nodig. 

De hechtingen worden het best ter hoogte van de conjunctiva geplaatst.  Naast deze zaken is het ook  

nodig om mydriasis te creëren, zodat de lens goed te visualiseren is. De mydriasis wordt het best 

bekomen door middel van tropicamide en phenylefrine oogdruppels. Ook wordt er preoperatief 

prednisolone en antibiotica gegeven (Bistner et al., 1977; Helper, 1989). 

 

Er zijn vier methoden om een lensextractie uit te voeren, namelijk een extracapsulaire extractie, een 

intracapsulaire lensextractie, verbrijzelen gevolgd door aspiratie en phacoemulsificatie (Bistner et al., 

1977; Helper, 1989). De technieken zullen achtereenvolgens besproken worden. Extra toelichtende 

figuren over de extractievormen zijn weergegeven in bijlage II. 

 

Extracapsulaire lensextractie 

Hierbij wordt er een incisie gemaakt ter hoogte van het voorste lenskapsel. Vervolgens wordt de 

volledige lens door deze incisie verwijderd. Zowel het achterste lenskapsel als de vezels van Zinn 

worden op deze manier onaangeroerd gelaten (Helper, 1989). Met name deze techniek wordt 

gebruikt, aangezien deze het veiligst en eenvoudigst  is (Slatter, 1990).  



11 
 

 

 

Fig. 6 De verschillende operatietechnieken ter behandeling van cataract. A. Verbrijzelen en aspireren; B. Intracapsulaire 

lensextractie; C, Extracapsulaire lensextractie. Naar: Slatter, 1990. 

Eén van de nadelen van deze techniek is, dat er eventueel lensmateriaal in het oog terecht kan 

komen, wat tot ontsteking kan leiden (Helper, 1989). Een tweede nadeel is, dat fragmentjes van de 

lens en het lenskapsel ervoor kunnen zorgen dat er vergroeiingen ter hoogte van de iris kunnen 

ontstaan, waardoor de pupil versmalt of zelfs volledig kan verdwijnen (Helper, 1989).  Het 

succespercentage op lange termijn is ongeveer 80-95% (Helper, 1989; Sigle et al., 2006).  

 

Intracapsulaire lensextractie 

Bij deze chirurgie wordt er geen opening gemaakt in het voorste lenskapsel, maar wordt de lens 

samen met het voorste en achterste lenskapsel en de vezels van Zinn verwijderd (Helper, 1989). Bij 

intracapsulaire lensextractie is er een grote kans dat het glasachtig lichaam wordt beschadigd, 

waardoor er vocht uit zal lopen (Helper, 1989). Indien dit gebeurt, is er een grote kans op verlies van 

zicht of zelfs verlies van het oog (Helper, 1989; Slatter, 1990). Intracapsulaire lensextractie wordt bijna 

nooit meer gebruikt. Eventueel wordt het nog gebruikt bij een lensluxatie (Slatter, 1990).  

 

Verbrijzelen en aspireren 

Deze methode kan enkel gebruikt worden bij zeer jonge honden (liefst jonger dan zes maanden oud), 

aangezien de lens dan nog zacht genoeg is om te verbrijzelen (Bister et al., 1977; Helper, 1989; 

Slatter, 1990). De lens wordt hierbij eerst verbrijzeld, waarna de lensdeeltjes kunnen worden 

geaspireerd. Enkel het voorste lenskapsel moet worden geopend voor deze techniek en het kan dus 

gezien worden als een vorm van extracapsulaire lensextractie (Helper, 1989). Een grote complicatie is 

dat er zich bijna altijd een uveïtis zal ontwikkelen (Bistner et al., 1977).  

 

Phacoemulsificatie 

Kelman heeft als eerst deze techniek ontworpen. Tegenwoordig is het de meest gebruikte techniek 

van lensextractie (Wilkie et al., 2009). Hierbij wordt de lens door middel van ultrasone trillingen 

geëmulgeerd en daarna of tegelijkertijd geaspireerd. Het grootste voordeel van deze techniek is, dat 

er een constante druk wordt behouden ter hoogte van voorste oogkamer (Bistner et al., 1977). Verder 

is er ook maar een kleine incisie ter hoogte van de sclera en het voorste lenskapsel nodig (Bistner et 

al., 1977). Ook bij deze methode is een uveïtis de meest voorkomende complicatie. Naast uveïtis is er 

ook kans op het ontstaan van beschadiging van het cornea epitheel.  

Postoperatief wordt zowel lokaal als systemisch prednisolone en antibiotica gegeven.  
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2.6. Complicaties bij phacoemulsificatie 

Volgens een studie uitgevoerd door Sigle et al. (2006) is vertroebeling van het achterste lenskapsel de 

meest voorkomende complicatie na phacoemulsificatie. Naast vertroebeling van het achterste 

lenskapsel, komen er nog meer complicaties voor zoals endophthalmitis (ontsteking in het inwendige 

van de oogbol, door trauma tijdens de chirurgie of lekkage van vocht uit het glasachtig lichaam), 

glaucoom (door vernauwing van de voorste oogkamer), hergroei van lensmateriaal, retinaloslating, 

infectie, lens-geïnduceerde uveïtis, oculaire hypertensie, synechia (verkleving van de iris aan de 

cornea of aan het voorste lenskapsel), hyphema (bloeding in de voorste oogkamer), cornea endotheel 

degeneratie of schade, cornea ulcus of oedeem, iris prolaps, blindheid en  wonddehiscentie (Bistner et 

al., 1977; Helper, 1989; Sigle et al., 2006; Wilkie et al., 2009). 

 

Lens-geïnduceerde uveïtis (LIU) 

Uveïtis is een ontsteking van de uvea en kan opgedeeld worden in een voorste uveïtis (ontsteking iris 

en corpus ciliare) en een achterste uveïtis (ontsteking van het choroïd). Uveïtis kan ontstaan door een 

systemische aandoening zoals bijvoorbeeld een septicemie, of door een oogaandoening. Voorbeelden 

van oogaandoeningen die uveïtis kunnen veroorzaken zijn oogtrauma, primaire neoplasie of LIU. 

LIU heeft veel verschillende uitingsvormen, maar de twee meest voorkomende vormen zijn 

phacolytische en phacoclastische uveïtis (Gilger, 2001). 

Een eerste vorm van phacolytische uveïtis (de zogenaamde non-granulomateuze LIU) ontstaat 

wanneer er oplosbare lenseiwitten doorheen het lenskapsel van een intacte lens sijpelen. Dit is onder 

andere het geval bij een snel ontwikkelende hypermature cataract (Gilger, 2001). Hiernaast bestaat er 

ook een granulomateuze LIU. Dit komt voornamelijk voor bij oudere dieren met een snel 

ontwikkelende of chronische cataract. Kenmerkend voor de granulomateuze LIU is dat er vetachtige 

keratine neerslag ontstaat (Gilger, 2001). 

Phacoclastische uveïtis ontstaat meestal secundair aan een oogtrauma waarbij het lenskapsel is 

gescheurd (Gilger, 2001). 

Symptomen van uveïtis zijn onder andere miose, vertroebeling van de voorste oogkamer door de 

aanwezigheid van cellen en eiwitten, hyperemie van de sclera, fotofobie, pijn en keratine neerslag ter 

hoogte van de cornea (Gilger, 2001). 

LIU kan leiden tot erge complicaties als retinaloslating, glaucoom, intraoculaire bloedingen en 

littekenvorming (Wilcock et al., 1987).  

 

Hergroei / regrowth van lensmateriaal 

Hergroei van het lensmateriaal ontstaat doordat niet al het lensmateriaal is verwijderd tijdens de 

phacoemulsificatie. Hierdoor kunnen de cellen weer gaan prolifereren en cataract vormen. Regrowth 

kent twee verschillende vormen. Bij de eerste vorm, vormt achtergelaten lensmateriaal kleine propjes. 

Deze propjes kunnen eventueel een ontstekingsreactie zoals bijvoorbeeld een uveïtis uitlokken. 

Verder kan ook hergroei ontstaan vanuit het achtergelaten lenskapsel. Deze vorm van hergroei wordt 

bij bijna alle behandelde honden gezien en geeft meestal geen verlies van zicht. Over het algemeen is 

er geen chirurgische behandeling nodig voor regrowth (Sigle et al., 2008). 
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3. Bespreking casus 

3.1. Samenvatting 

Op 2 juli 2009 werd er op de vakgroep ophthalmologie aan de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke 

een Newfoundlander aangeboden met de klacht van ectropion, donkerverkleuring van de iris en 

recidiverende oogontsteking van het linkeroog. Na een volledig ophthalmologisch onderzoek werd de 

diagnose van chronische uveïtis en multifocale, immature corticale en nucleaire cataract ter hoogte 

van het linkeroog gesteld. Aanvankelijk werd besloten tot medicamenteuze behandeling met 

prednisolone (Pred Forte
®
 1%), driemaal daags, gedurende vier tot zes weken, om de uveïtis te doen 

verminderen. Na verscheidene controles werd besloten tot operatieve behandeling van de cataract 

door middel van een lensextractie. Bij de eerste postoperatieve controle (na één week), was de wonde 

mooi geheeld en waren er verder geen abnormaliteiten te zien. Drie weken postoperatief werd er een 

klein propje lensmateriaal zichtbaar ter hoogte van de voorste oogkamer.  Tevens waren er iriscysten 

ontstaan. Ongeveer vier maanden na de lensextractie werd besloten om het ontstane regrowth 

materiaal te verwijderen. De hond is hierna nog verscheidene malen op controle geweest en er is 

enkel nog wat fibrose op de randen van het lenskapsel aanwezig. De uveïtis is na de lensextractie 

geleidelijk verdwenen. Gedurende de totale behandelingsperiode, is de hond behandeld met 

prednisolone, antibiotica, Trusopt
®
 (een koolzuuranhydraseremmer) en Aculare

®
 (een NSAID).  

 

3.2. Beschrijving van de casus  

3.2.1. Signalement en anamnese 

Het betreft hier een mannelijke, niet-gecastreerde Newfoundlander, die op het moment van de eerste 

consultatie drie jaar en drie maanden oud was.  

 

De eigenaren van de hond waren al tweemaal naar hun eigen dierenarts geweest, omdat de hond last 

had van zijn linkeroog. Deze klachten bestonden al ruim twee maanden. De dierenarts heeft toen 

vastgesteld dat er een recidiverende oogontsteking van het linkeroog aanwezig was en dat de hond 

last had van ectropion (naar buiten gekrulde oogleden)  aan hetzelfde oog. Omdat na behandeling van 

de oogontsteking met een oogzalf (onbekend welke oogzalf) het oog ontstoken bleef, heeft de 

plaatselijke dierenarts de eigenaren geadviseerd een afspraak te maken met de vakgroep 

ophthalmologie aan de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke. 

 

Volgens de eigenaren heeft de hond geen last van het oog (knippert niet vaker, krabt niet aan het oog 

en knijpt het oog ook niet dicht). Ook is er geen afwijkende of overvloedige ooguitvloeiing te zien. 

Buiten de oogzalf tegen de ontsteking, worden er geen medicijnen gegeven. De eetlust en 

drankopname zijn normaal en het dier heeft een goede vaccinatiestatus. Verder is de 

buitenlandanamnese negatief. Over de nestgenoten en de ouders van deze hond zijn geen gegevens 

bekend.  

 



14 
 

3.2.2. Klinisch- en ophthalmologisch onderzoek en diagnosestelling 

Op het moment van de eerste consultatie (2 juli 2009) op de faculteit diergeneeskunde was de hond 

zeer alert en had een goede algemene gezondheid. De temperatuur en hart- en 

ademhalingsfrequentie lagen binnen de normaalwaarden. Het gewicht van de hond was op dat 

moment ongeveer 88 kilo.   

Uit ophthalmologisch onderzoek van het rechteroog bleek, dat er enkel lichte ectropion van het 

onderste ooglid aanwezig was. De overige structuren van het rechteroog (bulbus, conjunctiva, sclera, 

cornea, voorste oogkamer, iris, papil, lens en vitreum) waren normaal. De Schirmer Tear Test
®
 werd 

uitgevoerd en bedroeg bij dit oog 25mm (normaal > 10mm/min; Kopala, 2008). De intraoculaire druk 

werd gemeten met een applanatie tonometer. Deze bedroeg 18mmHg (normaal 15 - 25mmHg; 

Kopala, 2008). Verder werd er nog een fluoresceïne test uitgevoerd, die negatief was. 

Links was er eveneens matige ectropion van het onderste ooglid aanwezig. Verder waren zowel de 

bulbaire als palpebrale conjunctiva gestuwd. Ook de sclera was licht gestuwd. Met een spleetlamp 

werd gekeken naar de bulbus, cornea, voorste oogkamer, iris en de lens. De iris was donker verkleurd 

en had een verdikte pupilrand, maar was verder normaal. Ter hoogte van de bulbus, cornea en 

voorste oogkamer waren geen abnormaliteiten zichtbaar. In de lens was een immature, multifocale 

corticale en nucleaire cataract te zien. Vanwege deze cataract waren de fundus, papil en het vitreum 

(die met een ophthalmoscoop werden bekeken) niet te beoordelen. Wel was zijdelings in de fundus 

een bloedvat zichtbaar. De Schirmer Tear Test
®
 bedroeg bij het linker oog 25mm en de oogdruk was 

15mmHg, wat wederom beide normaal is. Ook hier was de fluoresceïne test negatief. 

 

Als diagnose werd een laaggradige chronische uveïtis en een multifocaal, immatuur corticaal en 

nucleair cataract van het linkeroog gesteld. 

 

3.2.4. Behandeling 

Er werd in eerste instantie met een medicamenteuze behandeling gestart, om de uveïtis beter te 

kunnen reguleren. Deze behandeling bestond uit Pred Forte
®
 1% oogdruppels (prednisolone acetaat 

1%) voor het linkeroog, driemaal daags, gedurende vier tot zes weken. Verder werd er een afspraak 

gemaakt voor controle vijf weken na de start van deze therapie. 

Op  13 augustus 2009 werd deze eerste controle uitgevoerd, waarbij werd vastgesteld dat de uveïtis 

onder controle was gebracht. De cataract was niet zichtbaar verder geëvolueerd. Verder bleef de 

donkerverkleuring van de iris bestaan. Hiertoe werd besloten om de behandeling met Pred Forte
®
 1% 

af te bouwen (14 dagen tweemaal daags, daarna eenmaal daags uitgeven) en werd er een nieuwe 

afspraak voor controle gemaakt. Op 29 oktober 2009 werd de hond opnieuw aangeboden en opnieuw 

werd er een ophthalmoscopisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat alles in orde was. 

De uveïtis was nog steeds goed onder controle, de cataract en de donkere iris waren niet verder 

geëvolueerd. De afbouwende behandeling met Pred Forte
 ®

 1% werd voortgezet en een afspraak voor 

gonioscopie (beoordeling van de filtratiehoeken) en eventueel een echo en een lensoperatie werd 

gemaakt. De eigenaars werd aangeraden direct contact op te nemen met de ophthalmoloog indien er 

een recidief was van de uveïtis. 
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Vier maanden nadien (25 februari 2010) was de hond terug op de faculteit diergeneeskunde voor een 

preoperatieve gonioscopie en een controle van de uveïtis. Uit het oogonderzoek van het linkeroog 

bleek dat er ter hoogte van de oogleden, conjunctiva, cornea en pupil geen afwijkingen aanwezig 

waren. De cataract was niet verder geëvolueerd en de iris was nog altijd donker verkleurd. Uit het 

gonioscopisch onderzoek bleek dat de filtratiehoek van de voorste oogkamer open was. In het rechter- 

oog waren geen abnormaliteiten te zien. Naast een ophthalmologisch en gonioscopisch onderzoek, 

werd nog een echografisch onderzoek van het linkeroog uitgevoerd. Uit dit onderzoek werd 

geconcludeerd dat er geen retinaloslating of een verdikt corpus ciliare aanwezig was en dat de 

voorste oogkamer normaal van uitzicht was. Vanwege deze resultaten werd besloten tot een 

lensextractie van de linkerlens. De behandeling met Pred Forte
®
 1% werd weer opgedreven tot 

driemaal daags, samen met de Aculare
®
 (ketorolac trimetamine 0,5%) gedurende drie dagen 

preoperatief. Verder werd er Clavobay
®
 500mg (amoxycilline - clavulaanzuur) twee tabletten, 

tweemaal daags gedurende drie dagen preoperatief en prednisolone 20mg, twee tabletten, tweemaal 

daags gedurende één dag preoperatief gegeven.  

Op 3 juni 2010 werd de lensextractie uitgevoerd. Preoperatief werd nog een oogheelkundig onderzoek 

uitgevoerd, waaruit bleek dat er geen verdere afwijkingen waren ontstaan. De hond werd 

gepremediceerd met 0,5ml Dexdomitor
®
 (dexmedetomidine) en 0,8ml Mephenon

®
 (methadon) en 

kreeg preoperatief 15ml Augmentin
®
 (amoxycilline-clavulaanzuur) en 4,8ml Rimadyl

®
 5% (carprofen). 

De hond werd geïnduceerd met 20ml Propovet
®
 1% (propofol) en 2,5 ml Tracrium

®
 25mg/2,5ml 

(atracuriumdibesilaat, een spierrelaxans). Tijdens de chirurgie werd de hond geanestheseerd met 

isofluraan en een CRI fentanyl (20ml in totaal). De hond werd in rechter zijligging gelegd en alvorens 

de operatie te starten werden er epinefrine oogdruppels gegeven, om mydriase te bekomen. De 

oogleden werden opengesperd met een ooglidspreider en met Vicryl
®
 4/0 werden verscheidene 

steunhechtingen geplaatst ter hoogte van de sclera. Deze hechtingen zorgen ervoor dat de oogbol 

beter gepositioneerd is. Vervolgens werd door middel van een steekincisie met een diamantvormig 

mesje een opening van ongeveer 3,2 millimeter gemaakt ter hoogte van de sclero-corneale overgang. 

Hierdoor werd de voorste oogkamer geopend. Om de juiste oogdruk te behouden en het cornea 

endotheel te beschermen, werd de voorste oogkamer opgevuld met hyaluronzuurgel, die via een 

injectiespuit- en naald werd ingebracht. Het voorste lenskapsel werd eveneens met het 

diamantvormige mesje geopend door middel van een steekincisie. Deze incisie werd gevolgd door 

hydrodissectie, om de lens cortex los te maken van het kapsel. Vervolgens werd een capsulorrhexis 

(een cirkelvormige opening in het kapsel) uitgevoerd. De lensnucleus werd via phacoemulsificatie 

opgezogen. Hierna moest de zachtere lenscortex nog worden verwijderd. Dit gebeurde door middel 

van irrigatie en aspiratie. Tijdens de chirurgie werden grote iriscysten vastgesteld. Deze werden 

verwijderd door ze aan te prikken. Nadat de volledige lens was verwijderd en alle cysten waren 

aangeprikt, werd de hyaluronzuurgel uit het lenskapsel en de voorste oogkamer verwijderd. Wegens 

een grote vlek cataract op het achterste lenskapsel, werd een opening gemaakt in dit kapsel en het 

materiaal met de vlek verwijderd. De incisieplaats ter hoogte van de cornea werd enkelvoudig gehecht 

met Coated Vicryl
®
 8/0. Alvorens de incisieplaats volledig te sluiten, werd er nog een 0,1ml  TPA

®
 

(Tissue Plasminogen Activator) geïnjecteerd, dat fibrinevorming tegengaat en de oculaire druk werd 
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op peil gebracht met druppels BSS
®
 (Balanced Salt Solution). De wonde werd vervolgens met een 

laatste hechting volledig gesloten en gecontroleerd op lekkage. De steunhechtingen en ooglidspreider 

werden verwijderd en 0,3ml Moderin
®
 (methylprednisolone 40mg/ml) werd subconjunctivaal ter hoogte 

van het bovenste ooglid geïnjecteerd. Het oog werd ook nog beschermd tegen uitdrogen en infectie 

met Gloveticol
® 

 oogzalf (chlooramfeticol 10mg/g). Gedurende de volledige ingreep werd de cornea 

tegen uitdrogen beschermd door middel van druppels BSS
®
. Postoperatief werden Aculare

®
 

oogdruppels, Trusopt
®
 2% oogdruppels (dorzolamide hydrochloride 20mg/ml, een koolzuuranhydrase- 

remmer ter voorkoming van glaucoom), Gloveticol
®
 oogzalf en Pred Forte

®
 oogdruppels 

voorgeschreven, driemaal daags. Ook werden Clavubactin
®
 500 (amoxycilline-clavulaanzuur) twee 

tabletten, tweemaal per dag en prednisolone 20mg, twee tabletten tweemaal daags voorgeschreven.  

 

3.2.5. Resultaat 

Eén week postoperatief zagen de conjunctiva en de corneawonde er mooi uit. De fundus had een 

normaal uitzicht en ook de directe pupilreflex was normaal. De oogdruk werd gemeten en bedroeg 

9mmHg. Het ophthalmologisch advies bestond uit driemaal per dag Aculare
®
 oogdruppels, Trusopt

®
 

oogdruppels, Pred Forte
® 

1% oogdruppels en Gloveticol
®
 oogdruppels. De prednisolone tabletten 

werden gedurende veertien dagen nog twee, tweemaal per dag gegeven en daarna afgebouwd tot 

twee tabletten om de dag. De Clavubactin
®
 500 tabletten moesten nog twee weken gegeven worden, 

tweemaal per dag twee tabletten.  

 

3.2.6. Follow up 

Drie weken postoperatief (24 juni 2010) werd de hond weer aangeboden ter controle. Uit 

ophthalmologisch onderzoek bleek dat de conjunctiva, pupil en fundus normaal waren, net als de 

gemeten oogdruk. De uitgevoerde fluoresceïne test was negatief. Wel was er een klein propje fibrine 

zichtbaar in de voorste oogkamer. Er werd geadviseerd om de Aculare
®
, Pred Forte

®
, Trusopt

®
 en 

Gloveticol
®
 gedurende een week nog driemaal per dag toe te dienen en vanaf dan gedurende een 

week nog maar tweemaal daags. De prednisolone werd verder afgebouwd, gaande van tweemaal een 

half tablet om de dag gedurende een week, naar tweemaal een kwart tablet om de dag, totdat de 

tabletten op waren. De antibiotica werd volledig stopgezet. 

Bij de eersvolgende controle (29 juli 2010) waren de conjunctiva licht gestuwd, maar waren er verder 

geen veranderingen zichtbaar.  De Aculare
®
, Pred Forte

®
, Trusopt

®
 en Gloveticol

®
 werden wederom in 

dosis verminderd, namelijk gedurende een maand tweemaal per dag, gevolgd door een maand 

eenmaal daags en tenslotte eenmaal om de dag.  

Op 14 oktober 2010 (ruim vier maanden na de lensextractie) werd de diagnose gesteld van uveïtis 

met lokaal wat bloedingen,  regrowth van lensmateriaal in de voorste oogkamer en opnieuw was er 

vorming van iriscysten. Hiertoe werd besloten om het fibrine en de iriscysten operatief te verwijderen.  

Preoperatief werd de hond behandeld met 0,7 ml Clamoxyl
®
 (amoxycilline) en 3,5ml Rapidexon

®
 

(dexamethason). De hond werd vervolgens gepremediceerd met 1,8mg ACP  (acepromazine), 1,4ml 

ketamine 1000 Ceva
®
, 3ml Dormicum

®
 15mg/ml (midazolam) en 1,5ml Mephenon

® 
en geïnduceerd 

met 10ml Pentothal
®
 (thiopental) en 6ml Propovet

®
 1% . Tijdens de operatie werd de hond 
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geanestheseerd met isofluraan en kreeg de hond een CRI fentanyl (in totaal 5ml). Als lokaal 

anestheticum werd 1ml Xylocaïne
®
 2% gegeven. De hond werd in rechter zijligging geplaatst en voor 

een goede expositie van de oogbol werden met Vicryl
®
 4/0 vier steunhechtingen geplaatst ter hoogte 

van de sclera. De oogleden werden opengespreid met een ooglidspreider. Om mydriase te bekomen, 

werden epinefrine oogdruppels toegediend. Gedurende de volledige ingreep werd de cornea tegen 

uitdrogen beschermd door middel van druppels BSS
®
. Met een diamantvormig mesje werd een incisie 

gemaakt ter hoogte van de sclero-conjunctivale overgang. Om een normale oogdruk te behouden, 

werd hyaluronzuurgel ingebracht met een injectiespuit- en naald. Met een irrigatie- en afzuigtoestel 

werd het regrowthmateriaal verwijderd. Tevens werden de aanwezige iriscysten doorstoken. 

Vastzittend lens- en cystemateriaal werd met een fijn mesje losgemaakt. Na verwijdering van al het 

materiaal, werd het hyaluronzuurgel uit het oog gespoeld met  BSS
®
. De incisieplaats in de cornea 

werd gehecht met Vicryl
®
 8/0 en alvorens de wonde volledig te sluiten, werd nog een halve milliliter 

TPA
®
 in de voorste oogkamer ingespoten en de oogboldruk werd op peil gebracht met BSS

®
. Hierna 

werd de wonde volledig gesloten en gecontroleerd op lekkage. Vervolgens werden de 

steunhechtingen en de ooglidspreider verwijderd en 0,3 ml Moderin
®
 40mg/ml werd subconjunctivaal 

geïnjecteerd. Het oog werd verder nog tegen uitdrogen en infectie beschermd door er Gloveticol
®
 

oogzalf op aan te brengen.  

De eigenaars werd geadviseerd om driemaal daags Aculare
®
, Tobrex

®
, Trusopt

®
 en Pred Forte

®
 

oogdruppels toe te dienen, naast Clavubactin
®
 500 twee tabletten, tweemaal per dag en prednisolone 

20mg, twee tabletten tweemaal daags. Bij de controle één week postoperatief werden er op 

oogheelkundig onderzoek, buiten wat fibrine op de randen van het lenskapsel, geen afwijkingen 

geconstateerd. De wonde was mooi genezen, de fluoresceïne test was negatief en de oogdruk was 

9mmHg. Alle oogdruppels werden voortgezet zoals voordien. De Clavubactin
®
 500 werd vervangen 

door Augmentin
®
 500 tweemaal daags gedurende een week en dan stopgezet. De prednisolone werd 

nog één week tweemaal per dag twee tabletten gegeven, waarna over werd gegaan tot twee tabletten 

om de dag. Op 18 november 2010 was er geen verandering te zien en zag het linkeroog er zeer goed 

uit. Er was enkel nog een lichte stuwing van de bulbaire conjunctiva te zien. De prednisolone werd 

verder afgebouwd tot een kwart tablet om de dag, tot de volgende controle. De Pred Forte 
® 

werd 

verminderd tot tweemaal per dag. De overige oogdruppels werden nog driemaal per dag gegeven. 

Eventueel kon de Tobrex
®
 vervangen worden door Gloveticol

®
. Tijdens de laatste controle (16 

december 2010) was de palpebrale conjunctiva niet meer gezwollen en zag het oog er zeer mooi uit. 

De oogdruk was 9mmHg en de fluoresceïne test was negatief. Trusopt
®
 en Aculare

®
 moeten nog 

driemaal per dag worden gegeven en de Pred Forte
®
 tweemaal daags. De dosering van de 

prednisolone bleef ongewijzigd.  

 

 

 

 

Fig. 7 Uitzicht van het oog op 16 december 2010 (twee maanden na verwijdering  regrowth 

en iriscysten). Bemerk de lichte fibrose ter hoogte van het lenskapsel (witte pijl) en de 

mooie heling van de wonde (zwarte pijl). 
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4. Nawoord 

Zoals eerder vermeld, is cataract een van de meest voorkomende oogaandoeningen bij honden en de 

behandeling via phacoemulsificatie is tegenwoordig dan ook een routine-operatie geworden. 

Bij deze, in de casus besproken hond, is het de vraag wat oorzaak en gevolg zijn. Een uveïtis kan 

namelijk cataract veroorzaken, maar omgekeerd geldt hetzelfde: cataract kan zorgen voor lens-

geïnduceerde uveïtis (LIU). Wat initieel aanwezig was bij deze hond is niet bekend, maar postoperatief 

is het zeer waarschijnlijk dat het regrowth materiaal een LIU heeft veroorzaakt, aangezien de uveïtis 

preoperatief onder controle was gebracht en na de lensextractie weer opflakkerde.  

Wat de initiële oorzaak van de uveïtis en de cataract was, is niet bekend, maar hoogstwaarschijnlijk 

komt de erfelijke factor te vervallen. Erfelijke cataract is bij de Newfoundlander namelijk nog niet 

beschreven (Gelatt, 2001), wat niet inhoudt dat het bij deze hond niet aanwezig kan zijn, maar de 

waarschijnlijkheid is sterk gelimiteerd.  

Uit onderzoek van Urfer et al. (2010) blijkt leeftijd gerelateerde cataract (ARC – Age-Related Cataract) 

direct verbonden te zijn aan de levensverwachting van verscheidene hondenrassen. Kleine 

hondenrassen leven over het algemeen langer dan grote hondenrassen en hebben een lagere ARC 

prevalentie dan de grotere hondenrassen. Aangezien het hier om een grote Newfoundlander gaat, 

was er, volgens deze studie, een reële kans dat de hond cataract zou gaan ontwikkelen gedurende 

zijn leven.  

 

Postoperatief van de lensextractie zijn complicaties opgetreden (namelijk regrowth, uveïtis en 

iriscysten). Al deze complicaties worden meerdere malen beschreven als zijnde veel voorkomende 

complicaties na lensextractie (Bistner et al., 1977; Helper, 1989; Sigle et al., 2006; Wilkie et al., 2009). 

Normaal gesproken wordt regrowth niet verwijderd (Sigle et al., 2006), maar aangezien het in dit geval 

voor een beperking van het zicht en een uveïtis zorgde, werd toch besloten om het te verwijderen. Bij 

deze hond werd na de lensextractie geen IOL (intra-oculaire lens) geplaatst, aangezien er cataract 

aanwezig was op het achterste lenskapsel, waardoor het zicht, zelfs na plaatsen van een IOL, 

duidelijk verminderd zou zijn. Verder vertoonde het rechteroog geen cataract en de hond zou dus nog 

voldoende scherp zicht hebben met één lens.  

 

Honden worden over het algemeen later aangeboden met de klacht van cataract dan de mens. Dit 

verschil ontstaat, doordat de mens een grote gele vlek (macula) heeft, die verantwoordelijk is voor het 

scherpe zicht. Een kleine verandering in de lens, zorgt al snel voor een vermindering van lichtinval ter 

hoogte van de macula. Hierdoor vermindert het scherpe zicht drastisch en de mens zal dus al in een 

vroeg stadium van cataract de oogarts inschakelen. Bij de hond echter, bestaat er geen echte macula, 

maar is er eerder sprake van een visuele strook. Een hond heeft daardoor minder scherp zicht dan 

een mens. Bij een kleine wijziging in densiteit van de lens, zal dit niet zo’n groot effect op het zicht 

hebben, waardoor cataract pas in een later stadium wordt opgemerkt bij de hond (La Croix, 2008).   

 

Hoe later staar wordt gediagnosticeerd, hoe groter de kans op eventuele complicaties. Daarom is het 

van groot belang om het oogheelkundig onderzoek standaard uit te voeren bij elke consultatie.  
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Bijlagen 

Bijlage I: Tabel met gegevens betreffende de erfelijkheid van cataract bij bepaalde hondenrassen 

Ras Tijdstip van ontstaan Progressie 
Geassocieerde 
oogafwijkingen 

Afghaanse windhond Congenitaal – 2 jaar Snel Nee 

Amerikaanse Cocker 
Spaniel 

Congenitaal 
Juveniel (1,5 – 7 jaar) 

Gemiddeld 
Langzaam 

Nee 

Beagle Congenitaal – 4 m. Gemiddeld Nee 

Boston Terrier Congenitaal – 4 m. Langzaam Nee 

Chesapeak Bay 
Retriever 

6 maanden – 7 jaar Variabel Nee 

Cavalier King Charles 
Spaniel 

Congenitaal Onbekend Lenticonus posterior 

Duitse Herder Congenitaal – 2 jaar Langzaam Nee 

Golden Retriever 
Congenitaal en 
volwassen 

Progressief of niet- 
progressief *

1
 

Nee 

Ierse Setter 4,5 maanden – 2 jaar Snel Nee 

Labrador Retriever Juveniel of congenitaal *
2
 Gemiddeld – snel Retinale dysplasie (?) 

Miniatuur Poedel Juveniel Gemiddeld – snel Nee (PRA ?) 

Miniatuur Schnauzer Congenitaal Variabel Microphthalmos 

Old English Sheepdog Congenitaal Gemiddeld – snel Multipele 

Rode Cocker Spaniel Congenitaal *
3
 *

3
 

Siberische Husky 4 – 18 maanden Langzaam Nee 

Staffordshire Bull 
Terrier 

4 maanden Langzaam Nee 

Standaard Poedel Congenitaal – 2 jaar Gemiddeld Nee 

Toy Poedel Juveniel Gemiddeld PRA 

Welsh Corgi Congenitaal – 2 jaar Langzaam Nee 

Welsh Springer Spaniel Congenitaal – 8 weken * 
3
 *

3
 

West Highland White 
Terrier 

Congenitaal – 6 jaar *
3
 *

3
 

Naar: Gelatt (2001) en Barnett (2006). 

 

* 
1
  Indien homozygoot aanwezig, zal het progressief verergeren. Indien heterozygoot aanwezig, is het niet-progressief. 

*
 2
  Er is zowel een juveniele als een congenitale vorm bekend  

*
 3
  Gegevens waren niet vermeld in de literatuur 
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Bijlage II: Toelichtende figuren over de verscheidene vormen van lensextractie 

A. Verbrijzelen en aspireren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laterale canthotomie en plaatsing van een steunhechting en ooglidspreiders om een goede expositie en bereikbaarheid 

van de oogbol te bekomen.  

2. Vorming van een conjunctivaalflap en binnenbrengen van een mesje tot in de voorste oogkamer.  Er moet worden opgelet 

dat de iris niet geraakt wordt. Indien de voorste oogkamer op deze manier benaderd wordt, is er een minimum aan verlies 

van oogvocht.  

3. Maken van een kruisvormige incisie in het voorste lenskapsel. Het doorgesneden lenskapsel zal  zich terugtrekken 

richting de equator van de lens. Het puntje van het mesje zal worden gebruikt om de lens in kleine stukjes te breken. Er 

moet op gelet worden dat het achterste lenskapsel niet gebroken wordt. 

4. Het mesje wordt verwijderd van de voorste oogkamer en de limbale incisie wordt vergroot, zodat een aspiratienaald kan 

worden ingebracht. Er kan gebruikt worden gemaakt van een tweeweg naald (4.) of een drieweg naald (5.).  

Intermitterend wordt er geaspireerd en gespoeld, net zolang tot het lensmateriaal is verwijderd.  

5. De naald wordt in verschillende richtingen gedraaid, totdat zoveel mogelijk materiaal is verwijderd. 

6. De limbale incisie wordt gehecht. Voordat de gehele incisie wordt gesloten, wordt de oogdruk hersteld met een 

zoutoplossing. De conjunctivaalflap en de laterale canthotomie worden vervolgens ook gehecht.  

 

Naar: Bistner et al., 1977 
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B. Phacoemulsificatie 

 

1. Maximale dilatatie van de lens door middel van epinefrine druppels. Plaatsing van een ooglidspreider en inhechten van 

een Flieringaring om het oog te fixeren in de juiste positie. De pijl geeft de positie aan van de incisie ter hoogte van de 

sclero-conjunctivale overgang. Eventuele kleine bloedingen kunnen worden gestelpt door middel van een electrocauter.  

2. Twee incisies van ongeveer 3mm worden gemaakt ter hoogte van de limbus.  

3. Een Von Grafe cystostome wordt ingebracht via de mediale limbale incisie (pijl). Een Randolph cyclodialysiscanule wordt 

via de andere incisie ingebracht.  

4 A. De cystotoom wordt gebruikt om het voorste lenskapsel te breken. Hierna wordt de cystotoom verwijderd en de 

phacofragmentatienaald ingebracht doorheen dezelfde opening.  

4. Hier is te zien hoe de lens in de voorste oogkamer wordt gebracht met behulp van de Randolph cyclodialysiscanule en de 

phacofragmentatienaald.  

5. Korte ultrasone stoten en aspiratie, zorgen voor fragmentatie en verwijdering van de zo gevormde kleine lensdeeltjes.  

6. De Randolph cyclodialysiscanule wordt gebruikt om resterende lensdeeltjes richting de aspiratienaald te verplaatsen. Er 

moet worden opgelet dat het achterste lenskapsel niet gebroken wordt, omdat dan materiaal van het glasachtig lichaam 

verloren kan gaan.  Zowel de positie van de aspiratienaald als de canule moeten te allen tijde bekend zijn, opdat het 

cornea epitheel niet beschadigd wordt.    

 

Naar: Bistner et al., 1977 
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C. Extracapsulaire lensextractie 

 

A. Laterale canthotomie en plaatsing van steunhechtingen en een ooglidspreider. 

B. Limbale incisie 

C. Vergroting van de limbale incisie met behulp van cornea scharen. 

D. Plaatsing  van een voorlopige hechting met een porseleinen kraal. Deze zal gebruikt worden voor manipulatie van de 

cornea en ter voorkoming van beschadiging van het endotheel. 

E. Het voorste lenskapsel wordt vastgepakt, rondom volledig losgesneden en weggenomen. 

F. Een irrigator wordt geplaatst tussen de lenscortex en het achterste lenskapsel. Voorzichtig wordt de lens naar de 

incisieplaats gebracht via irrigatie met een zoutoplossing en het duwen met een lepelvormig instrument op de lens. 

G. Eventueel moet er een sfincterotomie worden uitgevoerd indien er miose optreedt. Een alternatief hiervoor is iridectomie.  

H. De bij D.geplaatste hechting wordt gebruikt om de limbale incisie te sluiten. De wonde wordt verder volledig gesloten met 

enkelvoudige hechtingen.  

I. Een conjunctivaalflap wordt over de wonde geplaatst en de oogdruk wordt hersteld.  

 

Naar: Slatter, 1990 
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De auteur en de promotor 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 studie, berust bij de promotor. 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 zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die 

in deze studie geciteerd en beschreven zijn.  
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Samenvatting 

In deze casusbespreking worden de dermatologische afwijkingen van een mannelijke, gecastreerde 

kater van 12 jaar oud met een FIV-infectie besproken. De kat werd aangeboden met de klacht van 

gezwollen zoolkussentjes, een gezwollen dorsale neusrug, cerumineuze otitis externa en purulente 

korsten ter hoogte van een nagel. Na onderzoek werd de kat gediagnosticeerd met plasmacel 

pododermatitis, bacteriële paronychia, bilaterale cerumineuze otitis externa ten gevolge van een 

Demodex cati infectie en een Demodex cati infectie ter hoogte van de dorsale neusrug. 

De kat wordt voorlopig enkel behandeld voor de plasmacel pododermatitis met Doxycycline 5-10 

mg/kg tweemaal daags, totdat de voetzooltjes volledig genezen zijn.  

 

Sleutelwoorden: plasmacel pododermatitis – gezwollen neus – FIV – paronychia – Demodex –  

   dermatologische afwijkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In this case report the dermatological disorders of a male, neutered cat of 12 years old with a FIV-

infection will be discussed. The cat was presented with the complaint of swollen footpads, a swollen 

nosal bridge, ceruminous otitis externa and purulent crusting of a nail bed. After examination of the 

cat, the diagnosis of plasma cell pododermatitis, bacterial paronychia, bilateral ceruminous otitis 

externa due to a Demodex cati infection and a Demodex cati infection at the site of the nose bridge 

was made. For the present the cat is treated only for the plasma cell pododermatitis with Doxycyline
®
 

5-10 mg/kg twice a day, untill the footpads are healed completely. 

 

Keywords: plasma cell pododermatitis – swollen nose – FIV – paronychia – Demodex –  

     dermatological disorders 
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1. Inleiding 

Het Feliene Immunodeficiëntie Virus (FIV) is een single-strand RNA virus dat behoort tot de familie 

van de Retroviridae (subfamilie Lentivirinae) en wordt voornamelijk via bijtwonden overgebracht 

(Lappin, 2009). Aangezien mannelijke, seksueel intacte katten die buiten rond kunnen lopen vaker in 

territoriale gevechten terecht komen, hebben deze katten een groter risico om met FIV besmet te 

raken (Grace, 2011). Eventueel kan FIV ook transplacentaal, via colostrum of speeksel van het 

moederdier worden overgedragen. Het komt echter nauwelijks voor bij kittens (Grace, 2011). Uit een 

studie uitgevoerd door Dorny et al. (2002), bleek dat FIV in België een prevalentie heeft van 11.3%,  

met een gemiddelde leeftijd van FIV-positieve dieren tussen de drie en de tien jaar (Lappin, 2009).   

Ziekteverschijnselen kunnen opgedeeld worden in drie fasen, zijnde een acute fase, een 

asymptomatische fase en als derde een terminale fase. Tijdens de acute fase (die enkele dagen tot 

enkele weken kan duren) is er over het algemeen sprake van niet-specifieke symptomen als koorts, 

sloomheid, enteritis, stomatitis, perifere lymfadenopathie en respiratoire ziekten. Hierop volgend wordt 

de kat een asymptomatische drager van het virus. Deze fase kan jaren aanhouden. Naarmate de kat 

langer drager is, kunnen opportunistische infecties, neurologische symptomen of neoplasie ontstaan. 

In de derde, terminale fase is er voornamelijk sprake van gewichtsverlies, gingivitis, stomatitis, 

persisterende diarree, chronische respiratoire afwijkingen, lymfadenopathie en chronische 

dermatologische afwijkingen (Grace, 2011).  

Zoals hierboven vermeld, kan FIV gepaard gaan met dermatologische afwijkingen. In tegenstelling tot 

HIV (Humane Immunodeficiëntie Virus), dat bij de mens veel huidproblemen kan veroorzaken, wordt 

FIV veel zeldzamer geassocieerd met huidziekten (Guaguère en Declercq, 1999). Voorbeelden van  

huidproblemen die geassocieerd kunnen worden met FIV zijn epidermale hoornen (Campbell, 2006), 

plasmacel pododormatitis, plasmacel stomatitis, plasmacel chondritis en opportunistische huidinfecties 

zoals otitis externa (Guaguère en Declercq, 1999). Achtereenvolgens zullen deze verschillende  

huidafwijkingen kort besproken worden. 

Epidermale hoornen bestaan uit een zeer sterk verdikte hoornlaag (hyperkeratose). Eventueel kan er 

ook sprake zijn van dyskeratose (abnormale en onvolledige keratinisatie). Soms worden ook 

multinucleaire reuzencellen aangetroffen in de epidermale hoornen (Guaguère en Declercq, 1999). 

Behandeling is mogelijk via chirurgische excisie (Guaguère en Declercq, 1999).  

De plasmacel pododermatitis, -stomatitis en -chondritis zijn te verklaren doordat het virus zich onder 

andere in T-lymfocyten, B-lymfocyten en macrofagen vermenigvuldigt. Dit kan tot activatie van deze 

cellen leiden, met onder andere plasmacel pododermatitis tot gevolg (Guaguère en Declercq, 1999). 

Plasmocytaire stomatitis geeft pijnlijke, proliferatieve letsels ter hoogte van het harde verhemelte. Dit 

leidt meestal tot anorexie, halithose (slecht ruikende adem), overmatig kwijlen en gewichtsverlies. 

Vaak zullen deze letsels gaan ulcereren en uiteindelijk gaan bloeden (Guaguère en Declercq, 1999). 

Volgens studies gedaan door Knowles et al. (1989) is FIV een predisponerende factor voor het 

ontwikkelen van plasmacel stomatitis. 

Plasmocellulaire chondritis is een zeer zeldzaam voorkomende huidaandoening die wordt 

gekarakteriseerd door een zwelling van de oorschelp. De zwelling (die meestal bilateraal aanwezig is) 
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zal over het algemeen spontaan afnemen, waarna de oorschelp vaak zonder behandeling zal 

genezen (Guaguère en Declercq, 1999).  

Ongeveer 40-60% van de katten besmet met het Feliene Immunodeficiëntie Virus, heeft symptomen 

van feliene plasmacel pododermatitis (Malik en Norsworthy, 2011; Guaguère et al., 2004). Feliene 

plasmacel pododermatitis wordt ook wel (lymfo)plasmocytaire pododermatitis of “Mushy Pad Disease” 

genoemd en is een weinig voorkomende aandoening bij de FIV-negatieve kat (Declercq en De Man, 

2002).  

Er is nog maar zeer weinig gekend over de etiologie en de pathogenese van deze aandoening, maar 

er wordt verondersteld dat het om een immunologische aandoening gaat. Plasmacel pododermatitis 

wordt gekarakteriseerd door een zachte, meestal pijnloze zwelling van één of meerdere 

zoolkussentjes. Over het algemeen zijn er meerdere kussentjes aangetast en is er een hogere 

predispositie voor de metacarpale en metatarsale zoolkussens (Declercq en De Man, 2002). De 

gezwollen zoolkussens kunnen schilferige striae en paarsverkleuring vertonen, maar dit is niet altijd 

aanwezig (Declercq en De Man, 2002). Eventueel kunnen ulceraties van de zoolkussens (soms 

gevolgd door prolaps van het vetkussen), secundaire infecties, pijn, manken, bloedingen en 

lymfadenopathie optreden (Scott et al., 2001; Declercq en De Man, 2002).   

In zeldzame gevallen ontstaat er tevens een niet-pijnlijke, diffuse zwelling ter hoogte van de dorsale 

neusrug (Declercq en De Man, 2002; De Man, 2002; Hnilica 2011a; Malik en Norsworthy, 2011). Deze 

aandoening kent ook andere benamingen, waaronder “Shar pei neus” of “ectopische plasmacel 

pododermatitis” (Declercq en De Man, 2002).  

Naast deze symptomen kan plasmacel pododermatitis ook leiden tot plasmocytaire stomatitis (zie 

boven), immuun-gemedieerde glomerulonefritis of renale amyloïdose (Hnilica, 2011a).  

De diagnose van plasmacel pododermatitis kan gesteld worden aan de hand van de klinische 

symptomen en cytologie (Hnilica, 2011a). Echter, om zeker te zijn van de diagnose is een biopt van 

het letsel nodig voor histopathologisch onderzoek (Scott et al., 2001). Ter behandeling van 

plasmocytaire pododermatitis zijn er verschillende mogelijkheden. Het is medicamenteus te 

behandelen (glucocorticosteroïden, goudzouten, doxycyline, cyclosporine), maar kan ook chirurgisch 

verwijderd worden. Spontane regressie kan echter ook optreden, waardoor niet met zekerheid gezegd 

kan worden in welke mate therapie voor regressie van de symptomen zorgt.  Verder treedt bij 

sommige katten na regressie weer een opflakkering van plasmacel pododermatitis op (Declercq en De 

Man, 2002; Hnilica, 2011a). 

Aangezien FIV het immuunsysteem onderdrukt, kunnen allerhande infectieuze huidaandoeningen 

voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn mycosen, multicentrische paronychia (ontsteking van het 

nagelbed), diepe pyodermie of parasitaire dermatosis zoals bijvoorbeeld Demodex cati (Guaguère en 

Declercq, 1999). Deze infecties kunnen met de standaard antibiotica, antimycotica en antiparasitica 

worden bestreden.  

 

In deze casusbespreking worden in detail de huidletsels beschreven bij een kat, die onder andere 

plasmocytaire pododermatitis ontwikkelde, na infectie met het Feliene Immunodeficiëntie Virus.  
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2. Bespreking casus 

2.1. Signalement en anamnese 

Een gecastreerde mannelijke zwarte kat van 12 jaar oud met buitenbeloop, werd op drie november 

2010 op de Faculteit Diergeneeskunde (Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine 

Huisdieren; Universiteit Gent) aangeboden met de anamnese van verscheidene dermatologische 

problemen, waaronder gezwollen zoolkussentjes en een gezwollen neus. Deze klachten waren al 

enige tijd aanwezig. Tevens was bekend dat de kat geïnfecteerd was met het Feliene 

Immunodeficiëntie Virus. Na gesprek met de eigenaar werd besloten om de kat voor verder onderzoek 

op de Faculteit Diergeneeskunde te hospitaliseren gedurende een achttal weken.   

2.2. Lichamelijk onderzoek 

Er werd op de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Gent) onder andere een algemeen klinisch 

onderzoek en een uitgebreid dermatologisch onderzoek uitgevoerd.  

2.2.1. Algemeen lichamelijk onderzoek 

De kat maakte een rustige, maar alerte en responsieve indruk. Hij woog 4,28kg en had een BCS 

(Body Condition Score) van ongeveer twee op vijf. Zijn ademhalingsfrequentie bedroeg 24 

bewegingen per minuut en hij had een hartfrequentie van 100 slagen per minuut. Bij auscultatie van 

het hart is een matig tot sterk bijgeruis te horen. De rectale temperatuur bedroeg 37,7
o
C. De mucosae 

waren normaal van kleur en de CVT (Capillaire Vullings Tijd) was korter dan twee seconden. De 

huidturgor was normaal. Bij palpatie van de lymfeknopen, werd geconstateerd dat zowel de linker als 

rechter axillaire en de linker popliteus lymfeknopen waren opgezet. Er was geen sprake van braken, 

diarree of urinaire problemen. De drankopname en voedselopname waren ook normaal. De kat stapt 

en steunt moeilijk, voornamelijk op de voorpoten en manipulatie van de voorpoten lijkt pijnlijk te zijn. 

Op stomatologisch onderzoek werd er, buiten halithose, niets afwijkends geconstateerd. Eventuele 

zenuwsymptomen die kunnen ontstaan na infectie met FIV, werden niet gevonden. Ter hoogte van de 

ogen waren de volgende afwijkingen aanwezig: bilateraal sterk gezwollen rood-grijze conjunctivae met 

vaatinjecties, cornealetsel ter hoogte van de linker cornea, bilateraal pigmentafzettingen ter hoogte 

van de iris, bilateraal purulente oogvloei en gepigmenteerde bruine korsten. Op respiratoir vlak zijn er 

geen afwijkingen gevonden.  

2.2.2. Dermatologisch onderzoek 

De vacht is matig verzorgd en bevat doffe, stugge plekken ter hoogte van de achterhand. Ook zijn er 

schilfers aanwezig, diffuus verspreid over het lichaam. Naar de voorhand toe zijn er nog wel delen van 

de vacht die glanzend zijn. De kat lijkt zich niet actief te verzorgen. 

Zowel ter hoogte van het linker- als het rechteroor is een cerumineuze otitis aanwezig. 

De dorsale neusrug is sterk gezwollen (Figuur 1a en b), net als beide metacarpale en metatarsale 

zoolkussentjes. Deze kussentjes bevatten schilferige striae (Figuur 2a en b). Het rechter metacarpale 

zoolkussentje is duidelijk sterker aangetast dan het linker. Rechtsvoor is het teenkussentje van de 

vierde teen ook sterk gezwollen en lijkt geülcereerd. Tevens is rechtsachter het teenkussentje van de 

derde teen sterk gezwollen. Aangezien de kat niet goed wil steunen op de voorpoten, kan 
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aangenomen worden dat de zwellingen pijnlijk zijn. Ter hoogte van de nagelriem van de vierde teen 

van de rechtervoorpoot is een opgedroogde purulente korst aanwezig (figuur 3a en b).  

In deze casusbespreking zal enkel verder ingegaan worden op de dermatologische problemen van de 

kat.  

 

 

Figuur 1. A: Dorsaal zicht van de gezwollen neusrug. B: Lateraal zicht van de gezwollen neusrug. 

 

Figuur 2. A. Gezwollen metacarpale zooltjes. Bemerk het sterker gezwollen rechter  voetzooltje en het gezwollen kussentje van  

de vierde teen rechts. Dit teenkussentje lijkt geülcereerd te zijn. B: Gezwollen metatarsale zooltjes. Bemerk ook het aangetaste  

teenkussentje van de derde rechter teen. Alle kussentjes bevatten schilferige striae.  

 

Figuur 3. Zowel A als B tonen een opgedroogde purulente korst ter hoogte van de vierde teen van de rechtervoorpoot (pijlen). 
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2.3. Probleemlijst en differentiaal diagnoses 

2.3.1. Verdikte zoolkussentjes  

Verdikte zoolkussentjes kunnen het gevolg zijn van contactdermatitis, trauma (chemische irritatie, 

brandwonden), bacteriële infectie, schimmelinfectie, virale infectie, parasitaire infectie (Anatrichosoma 

sp.), eosinofiele granuloma’s, metabole epidermale necrose, plasmacel pododermatitis, neoplasie, 

overgevoeligheidsreactie, vasculitis, of immuungemedieerde ziekten als pemphigus foliaceus of 

systemische lupus erythematosus (Ramiro-Ibañez, 2002; De Man, 2003; Campbell, 2006; Hnilica, 

2011a). Onderstaand een aantal foto’s van katten met verdikte zoolkussentjes ten gevolge van 

verschillende aandoeningen (figuur 4).  

2.3.2. Gezwollen neus 

Ook een verdikte, gezwollen neus kent bij de kat verschillende ontstaanswijzen. Onder andere virale 

infecties (koepokken), parasitaire infecties (Leishmania, Demodex), schimmels (Cryptococcen, 

sporotrichiosis, Alternaria infectie), mycobacteriële infecties (feline tuberculose), 

overgevoeligheidsreacties, steriele granuloma’s (histiocellulair granuloma, collagenolytisch 

granuloma), neoplasiën (mastocytoma, lymfoma), plasmocellulaire dermatitis of metabole afzettingen 

ter hoogte van de neus (calcinosis, xanthomatosis) kunnen een verdikking van de neusrug 

veroorzaken (De Man, 2002; Declercq en De Bosschere, 2010). Deze verdikking kan verschillende 

vormen aannemen en kan zowel de gehele neusrug, als een deel ervan beslaan, ulceratief, nodulair 

of glad zijn (De Man, 2002). In figuur 5 worden verschillende vormen van een gezwollen neus 

geïllustreerd.  

 

Figuur 4. Verschillende aandoeningen waarbij de zoolkussentjes zwelling vertonen. 

A: Overgevoeligheid na muggenbeet   

B: Pemphigus foliaceus  

C: Contactdermatitis 

D: Lymphangiosarcoma 

E: Eosinofiel granuloom complex 

F: Anatrichosoma sp. 

Naar: Hnilica, 2011a (A, B, C); Lenard et al., 2007 (D); Marvistavet, 2008 (E); Ramiro-Iba ñez, 2002 (F) 
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2.3.3. Purulente korsten ter hoogte van de nagels (paronychia) 

Mogelijke oorzaken voor paronychia (ontsteking van het nagelbed) zijn trauma, dermatophytose, 

Malassezia, primaire bacteriële infectie, vasculitis, eosinofiel granuloma complex, pemphigus 

foliaceus, ulcus of squameus cel carcinoma. Het purulente karakter kan worden verklaard doordat een 

secundaire bacteriële infectie is ontstaan. Figuur 6 illustreert een aantal van bovenstaande 

nagelaandoeningen. 

 

 

 

 

Figuur 5. Katten met een gezwollen neus ten gevolge van verschillende etiologiën 

A: Cryptococcus gattii 

B: Corynebacterium pseudotuberculosis 

C: Pheohyfomycosis vanwege Exophiala jeanselmei 

D: Lokaal lymphoma 

E: Overgevoeligheidsreactie na muggenbeet 

Naar: Malik et al., 2004 (A t/m D) en Hnilica, 2011a (E) 

 

Figuur 6. Verschillende oorzaken van korsten ter hoogte van de nagels bij een kat. 

A: Pemphigus foliaceus 

B: Primaire bacteriële infectie 

C: Dermatophytose ten gevolge van Microsporum canis 

Naar: Hnilica, 2011a 
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2.3.4. Cerumineuze otitis externa 

Otitis externa is een veel voorkomend probleem bij katten en kent een grote waaier aan oorzaken. 

Deze oorzaken zijn te groeperen in predisponerende factoren, primaire en secundaire oorzaken 

(Campbell, 2006). Voorbeelden van predisponerende factoren zijn onder andere haren in het 

oorkanaal, obstructie (neoplasie, poliep, granuloma) of bij immunosuppressie (FIV, Cushing of 

iatrogeen glucocorticosteroïden) (Campbell, 2006). Primaire oorzaken kunnen zijn: parasitair 

(Sarcoptes, Otodectes, Demodex, teken), endocrien, overgevoeligheid (atopie, contactdermatitis), 

vreemd voorwerp, keratinisatie stoornissen (faciale dermatosis bij Perzische katten), 

immuungemedieerd (pemphigus complex, lupus complex) of trauma (Campbell, 2006; Hnilica, 2011b).  

De voornaamste secundaire oorzaken zijn bacterieel (Staphylococcen, Streptococcen, Proteus), 

gisten (Malassezia), otitis media of een chronische ontsteking (Campbell, 2006; Hnilica, 2011b).  

Meestal resulteert otitis in jeuk en pijn, waardoor het dier aan het oor gaat krabben of met de kop gaat 

schudden. Hierdoor kunnen er oorhematomen ontstaan. In acute gevallen is zowel de pinna 

(oorschelp) als het oorkanaal erythemateus en gezwollen. In meer chronische gevallen kan er 

hyperkeratose, hyperpigmentatie en lichenificatie van de pinna ontstaan, net als stenose van het 

oorkanaal (Hnilica, 2011b).  

De cerumineuze otitis externa wordt bij katten in 50% van de gevallen veroorzaakt door een 

Otodectes cynotis infectie (Hnilica, 2011b), maar ook Demodex cati, een vreemd voorwerp, poliepen 

of neoplasie (adenoma, adenocarcinoma, squameus cel carcinoma) kunnen tot een cerumineuze otitis 

externa leiden (Hnilica, 2011b).  

 

2.4. Diagnostisch en therapeutisch plan 

2.4.1.Verdikte zoolkussentjes 

Gezien de kat FIV-positief is en geweten is dat bij 50% van de FIV-positieve katten plasmocytaire 

pododermatitis voorkomt, is de waarschijnlijkheidsdiagnose wat betreft de verdikte zoolkussentjes bij 

deze kat plasmocytaire pododermatitis. Zaken als een overgevoeligheidsreactie, contactdermatitis of 

een infectie kunnen echter niet volledig uitgesloten worden op basis van de anamnese en het klinisch 

beeld. Om tot een diagnose te komen, is het mogelijk om een cytologie uit te voeren van een fijne 

naald aspiraat (FNA) van het verdikte weefsel. Op zo’n cytologie zijn meestal veel plasmacellen te 

zien. Eventueel zijn er ook lymfocyten en neutrofielen te zien (Hnilica, 2011a). Voor een definitieve 

diagnose echter, wordt aangeraden om een biopt te nemen voor dermatohistopathologisch onderzoek 

(Scott et al., 2001; Hnilica, 2011a). In een vroeg stadium van plasmocytaire pododermatitis is een 

oppervlakkige en diepe perivasculaire dermatitis met veel infiltratie van plasmacellen zichtbaar. Deze 

plasmacellen kunnen Russell bodies (plasmacellen gevuld met immunoglobuline, dat eosinofiel 

aankleurt) bevatten. In een later stadium wordt er een diffuus ontstekingsbeeld zichtbaar. Eventueel 

zijn neutrofielen zichtbaar in dit stadium indien er sprake is van ulceratie of secundaire infectie van de 

zoolkussentjes (Scott et al., 2001; Hnilica, 2011a).  Aangezien hypergammaglobulinemie typisch is 

voor plasmacel pododermatitis, is het ook aangewezen om serumelectroforese uit te voeren (Scott  et 

al., 2001). Voorlopig werd enkel een cytologie uitgevoerd. 
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2.4.2. Gezwollen neus 

Het ontstaan van een gezwollen neus wordt beschreven bij plasmacel pododermatitis, maar is 

zeldzaam (Declercq en De Man, 2002; De Man, 2002; Hnilica 2011a; Malik en Norsworthy, 2011). 

Daarom mag er niet direct van uitgegaan worden dat de zwelling bij deze kat veroorzaakt wordt door 

een plasmocytaire dermatitis en moeten eerst andere oorzaken (zoals bvb Demodex, Cryptococcus of 

een overgevoeligheidsreactie) worden uitgesloten. Aangezien een FNA ter hoogte van de neus vrij 

pijnlijk is, werd er besloten om eerst een eventuele parasitaire, bacteriële of schimmelinfectie uit te 

sluiten. Daarom werd bij deze kat vooraleerst een trichografie (haarpluksel) uitgevoerd. In afwachting 

van de resultaten werd besloten om nog geen andere diagnostische maatregelen te treffen. 

2.4.3. Paronychia 

De meest waarschijnlijke oorzaken van paronychia zijn trauma, dermatophytose, Malassezia of een 

bacteriële infectie.  Over het algemeen geven vasculitis, eosinofiel granuloma complex, pemphigus 

foliaceus en het squameus cel carcinoma nog bijkomende symptomen, waardoor deze op basis van 

de anamnese en het klinisch onderzoek in eerste instantie uitgesloten kunnen worden. Het is echter 

wel bekend dat pemphigus foliaceus zich enkel ter hoogte van de zoolkussentjes en nagels kan 

manifesteren (Hnilica, 2011a).  De nagelletsels kunnen ook eventueel het gevolg zijn van een 

geülcereerd teenkussentje, waardoor het geen op zichzelf staande aandoening is, maar secundair is 

ontstaan aan de plasmocytaire pododermatitis. Om paronychia te diagnosticeren, is het aangewezen 

om cytologie uit te voeren door middel van een tape-strip of een afdrukpreparaat van de letsels. 

2.4.4. Cerumineuze otitis externa 

Zoals gezegd kent een cerumineuze otitis externa veel verschillende oorzaken. Door middel van het 

signalement en de anamnese kunnen soms al enkele zaken uitgesloten worden. Jonge dieren zijn 

over het algemeen gevoeliger voor het krijgen van oormijten dan oudere dieren. Oudere dieren 

daarentegen hebben weer een grotere kans om tumoren te ontwikkelen. Jeuk wijst meer in de richting 

van een allergie of ectoparasieten (Campbell, 2006). Een otoscopisch onderzoek kan aangewezen 

zijn om eventuele oormijten, poliepen, een vreemd voorwerp of massa’s ter hoogte van het oorkanaal 

te visualiseren (Campbell, 2006). Een cytologie van het cerumen (liefst van beide oren) is ook een 

zeer handige diagnostische methode om onder andere Otodectes cynotis, Demodex  cati, bacteriën, 

gisten of tumorale cellen aan te tonen. Het staal wordt genomen met behulp van een swab, best ter 

hoogte van het diepere deel van het oorkanaal (Campbell, 2006).  

Bij deze kat werd zowel een otoscopisch onderzoek, als een cytologisch onderzoek van het cerumen 

uitgevoerd.  

2.5. Resultaten 

Zoals boven is vermeld, werd er een cytologie uitgevoerd van de gezwollen zoolkussentjes. Uit deze 

cytologie bleek dat er infiltratie van plasmacellen en macrofagen aanwezig was ter hoogte van de 

dermis. Ook waren er talrijke mastcelgranules te zien en enkele eosinofielen. 

Om na te gaan wat de oorzaak van de zwelling ter hoogte van de dorsale neusrug was, werd een 

trichografie uitgevoerd. Deze gaf aan dat er een Demodex-infectie aanwezig was.  
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De paronychia werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een secundaire bacteriële infectie ten 

gevolge van een geülcereerd teenkussentje. Op cytologie werden veel staafjes en coccen 

teruggevonden.   

Het otoscopisch onderzoek toonde een overdaad aan cerumen en een erythemateuze oorschelp en 

oorkanaal. Er was geen massa, vreemd voorwerp, poliep of parasiet zichtbaar. Naast het otoscopisch 

onderzoek werd ook een cytologie van het cerumen uitgevoerd. Hieruit bleek een Demodex 

geïnduceerde otitis externa aanwezig te zijn. Zowel een otoscopisch, als een cytologisch beeld met 

Demodex worden weergegeven in figuur 7.  

2.6. Diagnose(s) en behandeling 

Zoals hierboven vermeld staat, werd de kat gediagnosticeerd met een plasmocytaire pododermatitis 

aan alle vier de poten, een Demodex cati infectie zowel ter hoogte van de dorsale neusrug als ter 

hoogte van het oorkanaal van beide oren en een bacteriële paronychia ter hoogte van de vierde teen 

van de rechtervoorpoot.  

Ter behandeling van plasmacel pododermatitis zijn er verschillende mogelijkheden. Echter, omdat de 

zwelling bij sommige katten spontaan kan regresseren, is het niet altijd aangewezen om een 

behandeling te starten (Scott et al., 2001). Over het algemeen wordt er geen behandeling gestart 

wanneer de zwellingen niet pijnlijk zijn (Hnilica, 2011a). Erg pijnlijke of geülcereerde voetzooltjes 

kunnen behandeld worden door systemisch glucocorticosteroïden toe te dienen. Vier mg/kg 

Prednisolone per os eenmaal daags, geeft normaalgesproken goede resultaten. Deze therapie wordt 

voortgezet totdat de lesies en zwellingen verdwijnen, waarna de therapie gradueel wordt afgebouwd. 

In principe zou er resultaat verwacht moeten worden binnen de twee tot drie weken (Hnilica, 2011a). 

Naast Prednisolone kan er ook gekozen worden voor Dexamethasone of Triamcinolone (Hnilica, 

2011a). Ook Cyclosporine (Atopica
®
) kan effectief zijn, maar dit mag niet gegeven worden indien een 

kat FeLV- of FIV-positief is (Hnilica, 2011a). Doxycycline
®
 (5-10 mg/kg tweemaal daags) geeft ook 

goede resultaten. Bij deze therapie wordt binnen één tot twee maanden effect verwacht. De therapie 

moet doorgezet worden totdat de voetzolen volledig genezen zijn, om remissie te voorkomen (Hnilica, 

2011a). Om bacteriële infectie te voorkomen bij ulceraties, wordt ook een antibioticatherapie 

aanbevolen (Nuttall, 1998).  

 

Figuur 7. A. Toont een otoscopisch beeld van een cerumineuze otitis, waarbij er lichte erytheem en wat purulent exsudaat te 

zien is.  B. Toont een Demodex cati op cytologisch onderzoek van het cerumen. (Naar: Hnilica, 2011b).  
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Naast medicamenteuze behandeling, is ook chirurgische behandeling mogelijk. 

Chirurgische behandeling wordt voornamelijk aangeraden indien er bloedende ulcera aanwezig zijn. 

Indien er een wijde excisie wordt uitgevoerd, kan het mogelijk zijn dat er geen verdere 

medicamenteuze therapie noodzakelijk is (Hnilica, 2011a). De prognose is over het algemeen goed, 

zolang de kat geen stomatitis of renale ziekte als glomerulonefritis of renale amyloïdose als 

complicatie van de plasmacel pododermatitis gaat ontwikkelen. Heling kan echter wel enkele weken in 

beslag nemen (Malik en Norsworthy, 2011). Bij onze kat is de prognose gereserveerder, aangezien 

het om een FIV-positief dier gaat. Voor deze kat werd besloten om tweemaal daags 5-10 mg/kg 

Doxycycline
®
 toe te dienen. 

Bij de meeste katten die symptomen vertonen van een Demodex cati infectie, is er sprake van een 

onderliggende immunosuppressieve aandoening. Daardoor is het een veelvoorkomende complicatie  

bij katten die geïnfecteerd zijn met het Feliene Immunodeficiëntie Virus (Campbell, 2006) en is het dus 

ook niet verwonderlijk dat de hier besproken kat een dergelijke infectie heeft. De veiligste manier om 

demodicosis te behandelen bij katten, is door middel van lime sulfur lokaal aan te brengen op de 

geïnfecteerde plaatsen (Campbell, 2006). Eventueel kan ook Amitraz
®
 lokaal aangebracht worden. Er 

moet wel worden opgelet, aangezien katten extreem gevoelig zijn voor Amitraz
®
 (Hnilica, 2011b). Een 

systemische behandelingswijze is ook mogelijk door middel van een hoge dosis ivermectine (Ivomec
®
) 

dagelijks of wekelijks (Campbell, 2006). Net als de behandeling met Amitraz
®
, is de behandeling met 

Ivomec
®
  niet geregistreerd voor katten (Campbell, 2006). Behandeling tegen demodicosis moet 

worden voortgezet, totdat de symptomen zijn verdwenen en er op twee follow-up onderzoeken 

(ongeveer vier weken na start van de therapie) geen mijten meer worden teruggevonden (Hnilica, 

2011b).  Over het algemeen is de prognose van een gelokaliseerde demodicosis goed en is Demodex 

cati (in tegenstelling tot Demodex gatoi) niet overdraagbaar naar andere huisdieren of de mens 

(Hnilica, 2011b). De beste behandelingswijze voor deze kat is een systemische therapie met 

ivermectine, aangezien zowel de neus als het externe oorkanaal zijn geïnfecteerd. 

Er mag niet van uitgegaan worden dat de zwelling van de neus volledig te wijten is aan Demodex cati, 

aangezien het soms (zij het zelden) kan ontstaan als complicatie bij plasmacel pododermatitis. De kat 

wordt echter ook behandeld met Doxycyline
®
, waardoor de neuszwelling ook zou moeten verdwijnen 

indien deze deels wordt veroorzaakt door plasmacel dermatitis.  

Ervan uitgaande dat de paronychia een secundaire bacteriële infectie is, zou een lokale antibioticazalf 

voldoende genezing moeten geven. 

Na een tweetal weken hospitalisatie, ontwikkelde de kat ook een epidermale hoorn ter hoogte van de 

derde teen van de linkervoorpoot (figuur 8). Deze hoorn is niet specifiek behandeld geweest en 

regresseerde spontaan.  

 

 

 

  

 

Figuur 8. Epidermale hoorn ter hoogte van de derde teen van de linkervoorpoot. 
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2.7. Opvolging 

Aangezien de kat naast dermatologische aandoeningen, ook een cardiologische aandoening en een 

FIV-infectie had, werd besloten om eerst de plasmacel pododermatitis onder controle te krijgen en 

daarna de Demodex cati infectie. Na zes weken te behandelen met Doxycycline
®
, was de zwelling ter 

hoogte van de zoolkussentjes en de teenkussentjes merkbaar afgenomen. Ook de zwelling ter hoogte 

van de dorsale neusrug is afgenomen. 

De paronychia is verdwenen, net als de epidermale hoorn. De cerumineuze otitis externa is 

verminderd, maar nog altijd aanwezig. Voor verduidelijkende figuren wordt verwezen naar figuur 9. 

 

 

  

 

Figuur 9. Opvolging van de kat na zes zeken te zijn behandeld met Doxycycline
®
.  

A:  Verminderde zwelling van de dorsale neusrug 

B en C: Verminderde zwelling t.h.v. resp. de linker en de rechter tarsaalkussentjes 

D en E: Verminderde zwelling t.h.v. resp. de linker en de rechter carpaalkussentjes 

Bemerk ook dat de paronychia thv de vierde nagel van de rechtervoorpoot en de epidermale hoorn thv de derde 

teen van de linkervoorpoot zijn geregresseerd. 
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3. Discussie 

Een gecastreerde mannelijke zwarte kat van 12 jaar oud met buitenbeloop, werd op drie november 

2010 op de Faculteit Diergeneeskunde (Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine 

Huisdieren; Universiteit Gent) aangeboden met de anamnese van verscheidene dermatologische 

problemen, waaronder gezwollen zoolkussentjes en een gezwollen neus. Deze klachten waren al 

enige tijd aanwezig. Tevens was bekend dat de kat geïnfecteerd was met het Feliene 

Immunodeficiëntie Virus. Het signalement van deze kat is karakteristiek voor het voorkomen van FIV-

geïnfecteerde katten, aangezien deze vaker in gevecht zullen raken met andere katten. 

Uit dermatologisch onderzoek bleek de kat gezwollen zoolkussentjes te hebben, gezwollen 

teenkussentjes, een gezwollen neus, paronychia en een bilaterale cerumineuze otitis externa. 

Cytologisch onderzoek van een fijne naald aspiraat van de zoolkussentjes toonde aan dat er 

plasmacellen, mastcellen, mastcelgranules en eosinofielen aanwezig waren, waarna de diagnose van 

plasmacelpododermatitis werd gesteld. Demodex cati werd teruggevonden in een uitstrijkje van het 

cerumen en ook in een trichogram van haren afkomstig van de dorsale neusrug. De paronychia was 

ontstaan ten gevolge van een secundaire bacteriële infectie.  

Ongeveer 40-60% van de katten besmet met het Feliene Immunodeficiëntie Virus, heeft symptomen 

van feliene plasmacel pododermatitis (Malik en Norsworthy, 2011; Guaguère et al., 2004). Het 

tegelijkertijd optreden van plasmacel pododermatitis en de gezwollen neus (ook wel “Shar pei neus” 

genaamd) wordt beschreven in de literatuur, maar is zeldzaam (Declercq en De Man, 2002; De Man 

2002; Hnilica, 2011a; Malik en Norsworthy, 2011). Behandeling van de plasmocytaire pododermatitis, 

gaf bij de besproken kat ook resultaten ter hoogte van de neus. Dit lijkt aan te tonen dat de 

neuszwelling bij deze kat niet enkel te verklaren is door de aangetoonde Demodex cati infectie, maar 

dat er ook sprake was van een zogenaamde “Shar pei" neus.  

De kat had naast gezwollen metacarpale en metatarsale zoolkussentjes, gezwollen teenkussentjes ter 

hoogte van de rechtervoorpoot en de rechterachterpoot. Over het algemeen worden voornamelijk de 

zoolkussentjes aangetast en is aantasting van een teenkussentje zeldzamer (Hnilica, 2011a).  

Over de etiologie en de pathogenese van plasmocytaire pododermatitis is nog maar zeer weinig 

bekend, maar er wordt verondersteld dat het om een immunologische aandoening gaat. Dit, vanwege 

de persisterende hypergammaglobulinemie, de proliferatie van plasmacellen, respons op 

immunosuppressieve therapie (zoals glucocorticosteroïden), glomerulonefritis en de associatie met 

FIV (Simon, 1993; Guaguère en Declercq, 1999; Declercq en De Man, 2002; Bettany et al., 2003). 

Een eventuele seizoensgebonden/allergische etiologie kan echter ook niet uitgesloten worden 

(Gruffydd-Jones et al., 1980; Malik en Norsworthy, 2011), net als infectieuze oorzaken (Guaguère, 

2002). Uit verschillende studies blijkt dat er geen ras-, leeftijds- of geslachtgebonden predispositie 

bestaat (Bettany et al., 2003; Pereira en Faustino, 2003). Om meer over deze aandoening te weten te 

komen is dus meer onderzoek nodig. 

Meer duidelijkheid over de etiologie en de pathogenese zal er ook voor zorgen dat de 

behandelingswijze van plasmacel pododermatitis verbeterd kan worden. Chirurgische verwijdering van 

de gezwollen zoolkussentjes is namelijk een zeer invasieve ingreep, maar medicamenteuze 

behandeling heeft ook zijn nadelen. Immunosuppressieve therapie met bijvoorbeeld Prednisolone, kan 



14 
 

leiden tot zeer ongunstige bijwerkingen en tetracyclines blijken bij sommige diersoorten 

immunomodulerend te werken (Bettenay et al., 2003).  Uit een prospectief onderzoek van Bettenay et 

al. (2003) bleek dat Doxycycline 
®
 bij 25% van de katten voor volledige remissie zorgde en bij 65% gaf 

het partiële remissie. Enkel bij twee katten gaf het geen enkele reactie. Hieruit is dus op te maken dat 

behandeling met Doxycycline
®
 bij ongeveer 90% van de katten voor verbetering zal zorgen. Daarom 

werd er bij deze kat voor Doxycycline
®
 behandeling gekozen. 

Spontane regressie kan echter ook optreden, waardoor niet met zekerheid gezegd kan worden in 

welke mate therapie voor regressie van de symptomen zorgt.  Verder treedt bij sommige katten na 

regressie weer een opflakkering van plasmacel pododermatitis op (Declercq en De Man, 2002; 

Hnilica, 2011a). 

Naast plasmacel pododermatitis en een gezwollen neus, had de kat ook een cerumineuze otitis 

externa (ten gevolge van Demodex cati) en paronychia. Beide aandoeningen zijn te verklaren door het 

immunosuppressieve karakter van FIV, waardoor opportunistische huidinfecties mogelijk worden.  

 

De kat wordt momenteel behandeld met Doxycycline
®
 (tweemaal daags 5-10 mg/kg), waarop hij goed 

reageert. Zowel de zwelling ter hoogte van de neus als de zwellingen ter hoogte van de zool- en 

teenkussentjes zijn merkbaar afgenomen. De paronychia en epidermale hoorn zijn verdwenen, maar 

de Demodex cati infectie is nog aanwezig. Deze zal te zijner tijd behandeld worden.  
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