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SAMENVATTING 

Een mannelijke cavia van 4 jaar vertoonde anorexie en hematurie. Bij algemeen klinisch onderzoek 

was er niet veel afwijkends te vinden en er werd besloten om RX-opnames te maken. Er was een 

radiopake structuur te zien op de röntgenfoto’s en de locatie ervan was indicatief voor een ureterolith. 

Op het bloedonderzoek bleek de nierfunctie niet gecompromitteerd. Via echografie werd bevestigd dat 

het om een urolith in de rechterureter ging. Uit het daaropvolgend bloedonderzoek bleek dat de 

nierfunctie niet gecompromitteerd was. Er werd vervolgens overgegaan tot een chirurgische 

verwijdering van de steen. Tijdens de celiotomie was te zien dat de urolith vastzat in de ureter, vlak 

voor de blaasingang. Het bleek niet mogelijk om de steen door te masseren tot in de blaas, om deze 

vervolgens via een cystotomie te verwijderen. Daarom is er een ureterotomie uitgevoerd. Zowel de 

operatie als de recovery verliepen goed. Ter preventie werd een calcium- en oxalaat-arm dieet 

aangeraden, in combinatie met nutritionele stimulatie van de urineproductie en orale supplementatie 

van kalium-citraat. 
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1.  INLEIDING 

In de dierenartsenpraktijk komen bijzondere en exotische diersoorten steeds vaker voor. Er zijn 

tegenwoordig ook meer diagnostische middelen beschikbaar. In combinatie met een gemotiveerde 

eigenaar is het meestal mogelijk om een precieze diagnose te stellen bij deze dieren. In het geval van 

cavia’s is het belangrijk om te weten dat het prooidieren zijn. Dat betekent dat ze hun symptomen 

vaak zullen verbergen (Hoefer, 2006). Het is typisch dat er een cavia binnenkomt in de praktijk die 

ofwel een duidelijk letsel heeft, ofwel niet meer eet of het minder goed doet. In dit laatste geval is het 

van belang om een grondige anamnese af te nemen, want elke kleine verandering in gedrag (eten, 

drinken, plassen, ontlasten, geluid maken, etc.) kan een belangrijke tip zijn naar de onderliggende 

aandoening. Door middel van een grondig klinisch onderzoek en andere diagnostische middelen, 

zoals radiografie, echografie of een bloedonderzoek, is het meestal mogelijk de precieze oorzaak te 

achterhalen. 

 

Hier wordt het geval besproken van een cavia die initieel wat minder begon te eten. Hierbij hoort aan 

gastro-intestinale problemen en tandproblemen gedacht te worden, maar daarnaast ook aan 

aandoeningen die zorgen dat het dier zich ziek voelt of pijn heeft. Zelfs gewoon stress, 

omgevingsveranderingen of voedingsproblemen kunnen dit in de hand werken (Capello, 2006). Toen 

later een tweede symptoom verscheen, meerbepaald hematurie, kon na grondig onderzoek de 

diagnose van urolithiasis gesteld worden. Urolithiasis is een bekend probleem bij cavia’s. De 

pathogenese is nog steeds niet helemaal duidelijk, maar een hoog calcium-gehalte in de voeding en 

een opklimmende urineweg-infectie zouden hier zeker een rol in spelen (Hoefer, 2004). De 

symptomen verschillen afhankelijk van de plaats van de steen. In de hogere urinewegen zal de cavia 

vooral tekenen van pijn tonen, terwijl in de lagere urinewegen eerder veranderingen in de mictio zullen 

optreden. De diagnose kan normaal gesteld worden met een radiografie, omdat de stenen bij de cavia 

meestal bestaan uit calcium-zouten. Deze vallen niet op te lossen met een aangepast dieet en horen 

chirurgisch verwijderd te worden (Hoefer, 2006). De prognose is gereserveerd, omdat de kans op 

nieuwe stenen reëel is. Ter preventie wordt aangeraden om het calcium- en oxalaatgehalte in de 

voeding te beperken en de vochtopname te verhogen (Fehr, 1990; Hoefer, 2004). Alles bij elkaar 

geteld kunnen de kosten voor de behandeling hoog oplopen. Daarom zal de behandeling vaak 

afhangen van de motivatie van de eigenaar.  
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2.  CASUÏSTIEK 

2.1.  ANAMNESE 

2.1.1.  Signalement en medische voorgeschiedenis 

Een mannelijk intacte cavia van 4 jaar oud en met een gewicht van 900 gram begon sinds een maand 

minder te eten. De eigenaar is toen op consultatie geweest bij zijn eigen dierenarts. Deze stelde de 

diagnose van een darmprobleem. Het dier werd daarom gedwangvoederd met critical care (een 

voedingssupplement voor kleine herbivoren, bestaande uit timotee-gras, sojapeulen, vitaminen, 

mineralen, etc.) en er werd een therapie opgestart voor de gastro-intestinale klachten. Het dier kreeg 

dagelijks 20 mg enrofloxacine (Baytril 0,2 ml, tweemaal per dag), 0,3 mg meloxicam (Metacam 0,2 ml, 

tweemaal per dag) en metoclopramide (Primperan). Hiermee vertoonde het dier eigenlijk weinig 

beterschap. Omdat de anorexie aanwezig bleef, ging de eigenaar opnieuw naar de dierenarts. Deze 

vermoedde toen een probleem in de mondholte, mogelijk een tandprobleem of een fistel. De cavia 

had immers eerder al een fistel onder de kin gehad. Het dier werd dus onder anesthesie gebracht voor 

een oraal onderzoek. Er was geen fistel te zien, maar de tanden werden wel ingekort. Na deze 

ingreep wou de cavia nog steeds niet goed eten, kwijlde hij en vertoonde hij bloed in de urine. Dit 

nieuwe symptoom gaf de dierenarts het vermoeden van een ontsteking van de blaas en behandelde 

de cavia met enrofloxacine (Baytril). Het bloed in de urine verdween, maar het dier bleef anorectisch, 

hoewel hij wel honger leek te hebben. Omdat de cavia erna op drie dagen 40 g was afgevallen en het 

probleem bleef aanslepen, kwam de eigenaar met zijn dier op consultatie op de dienst Pluimvee en 

Bijzondere Gezelschapsdieren van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke. 

2.1.2.  Consultatie 

De cavia had nog steeds last van anorexie en vertoonde opnieuw bloederige urine. Hij was wel 

levendig en alert. Normaal at hij groenten, gras, korrels en hooi, maar door zijn anorexie werd hij 

gedwangvoederd met critical care, bambix-graanvlokken en zelf gemixte groenten. Drinkwater kreeg 

hij via een spuitje, meerbepaald 3 tot 4 ml water per dag. De uitwerpselen van het dier waren soms 

minder vast. De enige medicatie die nog werd gegeven was metoclopramide (Primperan).  

2.2.  KLINISCH ONDERZOEK 

Bij het lichamelijk onderzoek was er weinig afwijkends te vinden. Bij palpatie van de kaaktakken was 

er aan de linkerkant een lichte “bulging” te voelen. Dit zijn bolvormige uitpuilingen ventraal op de 

mandibula. Ze zijn indicatief voor doorgegroeide tandwortels. Bij inspectie van de mondholte met een 

otoscoop werd gezien dat er weinig ruimte was tussen de eerste kiezen onderaan. Dit wijst op een 

beginnende brugvorming. Verder was het klinisch onderzoek normaal. Voor verdere diagnose werd 

besloten om röntgen-foto’s te nemen van de buikholte voor evaluatie van de darmen en van het 

urogenitaal stelsel. Om de tanden te beoordelen werden radiografieën van de schedel gemaakt. 

Aanvullend zou er nog een echografisch onderzoek van de buik en een bloedonderzoek uitgevoerd 

worden.  
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2.3.  DIFFERENTIAAL DIAGNOSE HEMATURIE  

Hematurie is een symptoom dat wijst op een bloeding ter hoogte van het urogenitaalstelsel. Bij cavia’s 

zijn er enkele aandoeningen die specifiek in verband worden gebracht met bloed in de urine. De 

belangrijkste zijn urolithiasis, cystitis of andere urineweginfecties (Hoefer en Latney, 2009). Verder 

komt hematurie ook voor bij een renaal infarct of urogenitale neoplasie (Fisher, 2006). Met deze 

aandoeningen in het achterhoofd bij cavia’s zal vaak de diagnose gesteld kunnen worden. Dit zijn 

echter niet alle mogelijke oorzaken van bloed in de urine. Verder kunnen immers trauma van het 

urogenitaalstelsel, prostaatproblemen (infectie, cyste, abces, tumor), stollingsstoornissen, vergiftiging, 

hypovitaminose A, etc. ook zorgen voor hematurie (Donnelly, 2007; Grauer, 2009). 

Om de precieze oorzaak te achterhalen kunnen verschillende diagnostische middelen gebruikt 

worden. Via een bloedonderzoek kan gezien worden of er een ontstekingsbeeld aanwezig is en de 

nierfunctie kan beoordeeld worden. Door middel van echografie kan het urogenitaalstelsel 

geëvalueerd worden, met aandacht voor ontsteking, neoplasie en calculi. Röntgen-opnamen zijn 

uitermate geschikt om urolithen te diagnosticeren. Een urineonderzoek kan informatie geven over 

mogelijke ontsteking, nierschade of bacteriële infectie. Een urinecultuur zal uitsluitsel geven over de 

aanwezigheid van pathogene kiemen in de urine. Indien deze testen nog geen diagnose opleveren, 

kunnen er nog stollingstesten, toxicologisch onderzoek, endoscopie of geavanceerdere beeldvorming, 

zoals MRI en CT, gedaan worden. 

2.4.  DIFFERENTIAAL DIAGNOSE ANOREXIE  

Anorexie is een vaag symptoom dat het gevolg kan zijn van erg uiteenlopende problemen. Bij de cavia 

kunnen alle oorzaken van stress, pijn, ziekte of ongemak anorexie uitlokken. Dit kan gaan van 

medische aandoeningen, omgevingsveranderingen tot nutritionele problemen (Capello, 2006). De 

meest voorkomende reden tot een verminderde eetlust is een verminderde opname van vezels. 

Daardoor neemt de motiliteit van het spijsverteringsstelsel af, wat leidt tot stase en gasvorming in de 

darmen. Dit opgeblazen gevoel kan voor genoeg ongemak zorgen zodat de cavia niet meer eet 

(Capello, 2006). Er zijn nog andere gastro-intestinale oorzaken van anorexie, bijvoorbeeld 

tandproblemen (malocclusie), primaire bacteriële enteritis, haarballen, ulceraties, etc. Ook ruimte-

innemende processen in de buikholte, zoals neoplasie, ovariële cysten, late dracht,… zullen de eetlust 

van het dier doen afnemen (Harkness en Wagner, 1989; Capello, 2006).  

Als het dier zich ziek voelt, zal het zeker minder eten. Daarom moet er gedacht worden aan 

hypovitaminose C, ketose, hepatische lipidose, balanopostitis, urolithiasis, cystitis, pododermatitis, 

(jeukende) huidproblemen, toxemie, etc. (Harkness en Wagner, 1989; Capello, 2006). 

Daarnaast leidt stress ook tot anorexie en omdat cavia’s vrij neofoob zijn, kunnen veranderingen in 

hun omgeving al leiden tot een verlies van eetlust. Dit kunnen banale dingen zijn, zoals een nieuw 

voeder, een nieuwe cavia in het hok, het hok dat verplaatst is, verschillen in klimaat, etc. Anderzijds 

kan de omgeving of de voeding gewoon inadequaat zijn. Problemen met de toegang tot eten en 

drinken, slechte voeding, onvoldoende wateropname of een onaangepaste huisvesting kunnen 



5 

 

anorexie in de hand werken. Een laatste belangrijke oorzaak, die moeilijk te achterhalen is, is het 

verlies van de reukzin (Harkness en Wagner, 1989). 

Omdat de redenen voor het verlies van eetlust zo uitgebreid kunnen zijn, hoort de anamnese en het 

onderzoek ook uitgebreid te gebeuren. In de anamnese hoort aandacht besteed te worden aan de 

huisvesting, voeding, omgeving, gedrag en andere symptomen van de cavia. In het verdere 

onderzoek moet zeker de mondholte geïnspecteerd worden. Radiografieën van de buik zullen 

informatie leveren over het spijsverteringsstelsel, ruimte-innemende processen, gasvorming, urolithen, 

etc. Dit valt te combineren met een bloedonderzoek, een urineonderzoek, echografie, cytologie en 

histopathologie (Capello, 2006). 

2.5.  MEDISCHE BEELDVORMING 

2.5.1.  RX-opnames 

De laterale foto van het abdomen toonde degeneratieve veranderingen ter hoogte van L6-L7. Het 

spijsverteringsstelsel was gevuld met inhoud en gas. Dit wees op een lichte hypomotiliteit van de 

darmen. Dorsaal in het caudale abdomen was er een ovale, scherp afgelijnde, sterk radiopake 

structuur te zien. Dit was waarschijnlijk een urolith. Er werden verder nog enkele kleine radiopake 

structuren gezien tussen de elfde en twaalfde rib. Dit waren vermoedelijk structuren ter hoogte van de 

milt.  

 

 

Fig. 1: De laterale opname van de buikholte waarop een duidelijke radiopake structuur te zien is in het caudale 

abdomen. Er is veel gas aanwezig in de darmen en een kleine calcificatiehaard voor de voorlaatste rib. (Vakgroep 

Medische Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, Gent, 2010) 
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Op de dorsoventrale opname was de radiopake massa in het caudale abdomen ook duidelijk 

zichtbaar en de locatie ervan was erg indicatief voor een urolith ter hoogte van de rechtse ureter. De 

radiopake structuren ter hoogte van de ribben waren op deze opname niet duidelijk te zien.  

 

 

 

Op de foto van de kop werd gezien dat de mandibula te ver naar rostraal stond. De mandibulaire 

kaaktakken vertoonden bulging. Verder was de aflijning van het incisief gedeelte van de mandibula 

onregelmatig, mogelijk door lokale beweging van een tand. Ter hoogte van het os palatinum was er 

nog een kleine radiolucente lijn te zien. Het beeld van de maxillaire kiezen werd subjectief beoordeeld 

als een milde vorm van overgroei. 

 

Fig. 2: De dorsoventrale opname van het 

abdomen en de thorax waar een radiopake 

structuur zichtbaar is rechts in het 

bekkenkanaal. (Vakgroep Medische 

Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, 

Gent, 2010) 
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2.5.2.  Echografie 

Het abdomen werd bekeken. De lever was normaal in grootte, scherp afgelijnd en er was een 

homogeen parenchym te zien. Hetzelfde gold voor de milt. Beide nieren waren normaal in grootte en 

vorm. Er werden wel twee ronde, anechogene structuren gezien in de cortex van de linkernier, met 

diameters van vier en zeven millimeter. Ook in de rechternier was er zo'n structuur te zien op de 

overgang tussen cortex en medulla. Dit waren corticale niercysten. Ze hadden waarschijnlijk geen 

klinisch belang.  

Fig. 3: De laterale opname van de kop 

waarop bulging ter hoogte van de 

mandibula te zien is. (Vakgroep 

Medische Beeldvorming, Faculteit 

Diergeneeskunde, Gent, 2010) 
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Fig. 4: Een echografisch beeld van de rechternier, waarop ter hoogte van de overgang nierschors en -merg een 

anechogene structuur zichtbaar is, rechtsboven in beeld. Dit is een niercyste. (Vakgroep Medische Beeldvorming, 

Faculteit Diergeneeskunde, Gent, 2010) 

 

Verder waren de nierbekkens aan beide kanten redelijk gedilateerd (1,5 mm in diameter). De 

rechterureter vertoonde duidelijk dilatatie over zijn hele lengte en op de ureterovesiculaire overgang 

was een semilunaire massa te zien. Deze was hyperechogeen en zorgde voor een sterke akoestische 

schaduw. De massa had een lengte van vijf millimeter.  

 

                 

Fig. 5: Een echografisch beeld van de massa in de rechterureter. De hyperechogene massa wordt gemeten en 

heeft een lengte van 5,5 mm. Er is ook een akoestische schaduw te zien onder de urolith. De ureter proximaal 

van deze steen is gedilateerd en gevuld met hypoechogeen vocht. Deze is zichtbaar op het beeld, links van de 

steen. De diameter van de ureter bedraagt 4,8 mm. (Vakgroep Medische Beeldvorming, Faculteit 

Diergeneeskunde, Gent, 2010) 
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Dan werd de blaas beoordeeld. Die was redelijk gevuld en had een gladde wand. Verschillende 

hyperechogene structuren verschenen in het lumen. Dit waren sedimenten die in de urine zaten. 

Verder zag het spijsverteringsstelsel er normaal uit. De darmwanden vertoonden een normale 

gelaagdheid en dikte. Er waren geen tekenen van mesenteriale lymfodenopathie, maar de sublumbale 

lymfeknopen waren wel opgezet. De testes bleken ten slotte normaal. 

2.6.  BLOEDONDERZOEK 

Er werd bloed geprikt in de achterpoot van de cavia. Met een bruine naald (26 G) werd er bloed 

getrokken uit de vena saphena lateralis. Het biochemisch onderzoek leverde de volgende waarden 

op. 

Tabel 1: Bloedwaarden van de cavia (Naar: Ness, 2005) 

Bloedwaarden Cavia   Referentie-waarden 

Alb          ↓ 1,8 g/dL 2,1 - 3,9 

ALP 52 U/L - 

ALT        ↑ 42 U/L 10,0 - 25 

Amy 1575 U/L - 

Totaal Bilirubine   ↑ 4,0 µmol/L 0,3 - 0,9 

BUN 9,8 mg/dL 9,0 – 32  

Ca 10,9 mg/dL 8,2 – 12,0 

Phos 4,0 mg/dL 3,0 – 7,6 

Cre 0,5 mg/dL 0,6 - 2,2  

Glu         ↑ 140 mg/dlL 60 - 125 

Na 141 mEq/L 146 - 152 

K            ↓ 3,1 mEq/L 6,8 - 8,9 

TP          ↓ 4,2 g/dL 4,6 - 6,2 

Glob 2,4 g/dL 1,7 - 2,6 
 

Hieruit bleek dat het totaal eiwit, albumine- en kalium-gehalte gedaald waren. Het totaal bilirubine-, 

ALT- en glucose-gehalte bleken gestegen te zijn. Verder lagen de nierwaarden en elektrolyten binnen 

de normale waarden. Het natrium- en creatinine-gehalte liggen net onder de minimale referentie-

waarden, maar dit is zo mild dat het nauwelijks van belang is.  

2.7.  DIAGNOSE 

Uit de klinische symptomen (recurrente hematurie en anorexie) en de medische beeldvorming kon de 

diagnose van een ureterolith gesteld worden. Deze bevond zich ter hoogte van de ureterovesicale 

overgang van de rechterureter. De irritatie en pijn die de  steen veroorzaakte, konden aan de basis 

liggen van de verminderde eetlust van de cavia. Uit de bloedwaarden bleek dat de nierfunctie nog niet 

gecompromitteerd was.  



10 

 

2.8.  PROGNOSE 

Zonder behandeling zou er waarschijnlijk geen verandering komen in de situatie en zou het dier door 

zijn anorexie en pijn uiteindelijk sterven. Het was mogelijk om enkel pijnmedicatie te geven, omdat de 

nierfunctie nog adequaat was. Als de cavia in dat geval weer begon te eten, kon dit mogelijk een 

oplossing bieden. Aangezien de calculi bij de cavia meestal calcium-zouten zijn, was het niet mogelijk 

om de steen op te lossen door middel van een aangepast dieet. De optimale behandeling was een 

chirurgische verwijdering van de steen. Maar spijtig genoeg blijft de prognose van urolithiasis over het 

algemeen gereserveerd, omdat er een grote kans is dat het dier later opnieuw stenen ontwikkelt 

(Hoefer, 2004). 

2.9.  THERAPIE 

In overleg met de eigenaar werd gekozen voor een chirurgische verwijdering van de steen. In het 

geval van een uretersteen zijn er verschillende chirurgische opties mogelijk. In eerste instantie kan 

geprobeerd worden om de steen door te masseren tot in de blaas en vervolgens te verwijderden via 

een cystotomie. Vaak lukt dit niet door de grootte en vorm van de steen of is de kans op trauma en 

scheuren te groot. Dan is het mogelijk een ureterotomie uit te voeren. Hier is echter microchirurgie-

materiaal en voldoende ervaring voor nodig. Een laatste optie, die chirurgisch makkelijker is dan een 

ureterotomie, is het verwijderen van de hele nier en ureter (Van Messel en Straatman, 2005). Dit zal 

ook eerder gedaan worden als de betreffende nier niet meer functioneel is (Bennett, 2009). Er bestaat 

tot slot nog een endoscopische techniek om urolithen te verwijderen, maar deze is nog niet 

beschreven voor ureter-stenen bij cavia’s (Lennox, 2005; Pizzi, 2009).  

Hier volgt een beschrijving van de mogelijke chirurgische technieken in het geval van een uretersteen. 

2.9.1.  Cystotomie 

De cavia wordt op zijn rug gepositioneerd. De buik wordt op voorhand geschoren en gescrubd. Er 

wordt een incisie gemaakt door de huid en buikwand in de ventrale middellijn ter hoogte van het 

caudale abdomen. Doorgesneden bloedvaten dienen geligeerd te worden. Dit gebeurt best door 

middel van radiochirurgie, omdat die techniek makkelijk en vooral snel is. In het geval van kleine 

zoogdieren is dit aangeraden, omdat de anesthesie liefst zo kort mogelijk gehouden wordt. Eenmaal in 

de buikholte wordt de blaas gelokaliseerd en geïsoleerd. Hiervoor wordt het craniale deel van de blaas 

uit de buikholte geëleveerd en worden vochtige gaasjes met steriele NaCl-oplossing aangebracht 

tussen de blaas en de buikwand. Het is mogelijk om een gaasje van craniaal naar caudaal onder de 

blaas te schuiven en de blaas hierop te laten rusten. Het is aangeraden om vervolgens een 

steunhechting op de apex en beiderzijds van de komende cystotomie-snede te zetten om manipulatie 

te vergemakkelijken. De twee steunhechtingen naast de snede kunnen voor of na de incisie geplaatst 

worden.  
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De incisie zelf kan dorsaal of ventraal op de blaas gebeuren, maar meestal is een ventrale benadering 

het meest praktisch. Er wordt gesneden in de middellijn van de blaas, weg van de ureters en urethra 

en tussen de grote bloedvaten. De aanwezige urine dient afgezogen te worden via suctie na opening 

van de blaas of verwijderd te worden via een intra-operatieve cystocentese voor het openen van de 

blaas. De blaasstenen horen verwijderd te worden met een (zacht) lepeltje, een botte curette, etc. Het 

is hierbij van belang de mucosa van de blaas zo weinig mogelijk te beschadigen. Heel het lumen van 

de blaas moet goed geëvalueerd worden of er nog steentjes aanwezig zijn. Erg kleine steentjes 

kunnen verwijderd worden via suctie of met een vochtig gaasje. De mucosa hoort daarna gecheckt te 

worden op vitaliteit en defecten. Om de doorgankelijkheid van de urethra te beoordelen, kan hierin 

een katheter aangebracht worden. Tot slot wordt er nog een stukje blaaswand verwijderd aan de 

randen van de incisie. Dit dient voor de aanmaak van een cultuur en histopathologisch onderzoek. 

Dan kan de blaas weer gesloten worden. Hierbij wordt een waterdichte sluiting beoogd, die geen 

calculus-vorming in de hand werkt. Een doorlopende appositionele hechtingstechniek is voldoende om 

de blaaswand te dichten. Het kan geen kwaad als het hechtmateriaal door de mucosa gaat en in het 

lumen van de blaas aanwezig is. Dit wordt niet geassocieerd met de vorming van stenen, als 

resorbeerbaar materiaal wordt gebruikt. Niet-resorbeerbaar materiaal is echter uit den boze, omdat dit 

in het blaaslumen wel aanleiding geeft tot calculus-vorming. Mocht de kans op lekkage of erge 

bloeding van de blaas groot zijn, kan gekozen worden om de blaaswand in 2 lagen te hechten. 

Hiervoor wordt de mucosa doorlopend appositioneel en de seromuscularis inverterend gehecht 

(Cushing- of Lembert-hechttechniek). Dit zorgt voor een goede serosa-appositie met een versnelde 

heling tot gevolg. Als hechtmateriaal wordt een resorbeerbaar monofilament gebruikt met dikte 4/0 tot 

6/0, voorzien van een ronde naald. De blaas wordt vervolgens teruggeplaatst in de buikholte en de 

buikwand dichtgehecht. Hiervoor worden de abdominale spieren doorlopend appositioneel gehecht, 

net als de subcutis. Ten slotte wordt de huid intradermaal gesloten. Voor al deze hechtingen kan een 

resorbeerbaar monofilament gebruikt worden (Johnson-Delaney, 1998; Fossum, 2007a; Fossum, 

2007c; Bennett, 2009).  

Fig. 6: Chirurgische preparatie van de 

blaas voor een cystotomie. De blaas is op 

een steriel gaasje geplaatst en er zijn 

steunhechtingen geplaatst beiderzijds 

van de plaats waar de incisie zal komen. 

(Naar: Fossum 2007c) 
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2.9.2.  Ureterotomie 

Voor deze ingreep wordt een mediale celiotomie uitgevoerd. De blaas en ureters worden 

gelokaliseerd. Vervolgens is materiaal voor microchirurgie nodig, onder andere een bril met loepen en 

een speciaal instrumentarium. De ureter wordt proximaal van de steen of ter hoogte van de steen 

ingesneden. Dit gebeurt longitudinaal of transversaal op de lengterichting van de ureter. Nadat de 

ureterolith werd verwijderd, hoort de ureter gespoeld te worden. Dit gebeurt door een katheder in te 

brengen ter hoogte van de incisie en dan de ureter zowel naar proximaal als naar distaal te flushen 

met warme fysiologische oplossing. Als de ureter helemaal vrijgemaakt is, kan de snede gesloten 

worden. Als hechtmateriaal wordt gebruik gemaakt van een resorbeerbaar monofilament met dikte 7/0 

tot 8/0 en een ronde naald. Bij een gedilateerde ureter kan de incisie met enkelvoudige appositionele 

hechtingen gesloten worden. Als de ureter niet gedilateerd is of er bestaat een grote kans op strictuur, 

wordt best gekozen voor een transversale sluiting van een longitudinale incisie. Op deze manier 

verkleint de kans op strictuurvorming. Er bestaat ook een mogelijkheid om een stent in te brengen, 

maar dit zal meestal juist aanleiding geven tot stricturen. Als ze toch worden gebruikt, hoort de 

diameter ervan kleiner te zijn dan die van de ureter zelf (Van Messel en Straatman, 2005; Fossum, 

2007b; Bennett, 2009).  

 

                    

 

Mocht de schade aan de ureterwanden te groot zijn, is de optimale oplossing om een resectie en 

anastomose van de ureter uit te voeren. Deze handeling is technisch erg moeilijk, omdat bij 

manipulatie van de ureter de kans op weefselschade en stricturen groot is. Voornamelijk bij kleine 

Fig. 7: Een schematische voorstelling van de 

uitvoering van een ureterotomie. A: Er wordt 

een longitudinale incisie gemaakt proximaal 

en ter hoogte van de calculus. B: De opening 

wordt longitudinaal gehecht. C: De 

longitudinale opening wordt transversaal 

gehecht om de kans op strictuur te 

verkleinen. (Naar: Fossum, 2007b) 
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dieren, zoals katten, dwergrassen van honden, knaagdieren, konijnen, etc. is deze techniek niet 

makkelijk. Daarom kan beter geopteerd worden voor een (uretero)nefrectomie, als de andere nier nog 

goed functioneert. Als de ureter weer gesloten is, wordt de buikwand, subcutis en de huid volgens de 

standaardtechniek gesloten (Van Messel en Straatman, 2005; Fossum, 2007b; Bennett, 2009). 

2.9.3.  Nefrectomie 

Voordat een nefrectomie wordt uitgevoerd, moet de functie van de andere nier geëvalueerd worden. 

Dit kan gebeuren door een glomerular filtration rate-test of door een excretorisch urogram. Tijdens de 

operatie gebeurt er een mediane celiotomie en wordt de betreffende nier gelokaliseerd. Het 

peritoneum dat de nier bedekt, wordt ingesneden en de aanhechtingen van de nier worden stomp 

vrijgeprepareerd of losgesneden. Dan wordt de nier opgeheven en naar mediaal geklapt. Zo is het 

mogelijk de arteria en vena renalis te benaderen. Deze bloedvaten dienen beide dubbel geligeerd te 

worden, want bij ligatie van de twee bloedvaten samen bestaat de kans op de vorming van een 

arterioveneuze fistel. Vervolgens wordt de ureter geligeerd. Dit is het makkelijkst dicht bij de nier zelf. 

Na het doorsnijden van de nierbloedvaten en ureter kan de nier verwijderd worden. De buikwand, 

subcutis en huid worden volgens de standaardtechniek gesloten (Fossum, 2007b). 

2.9.4.  Eigenlijke chirurgie 

De operatie werd aangevangen met het plan om de steen door te masseren tot in de blaas en een 

cystotomie uit te voeren.  

2.9.4.1. Voorbereiding van de operatie en anesthesie 

Het dier werd gepremediceerd met Buprenorfine (Temgesic, 0,05 mg/kg SC). Vervolgens werd het 

caudale abdomen geschoren. Dit gebeurde in de voorbereidingsruimte. Dan werd de cavia naar de 

operatiekamer gebracht. Hier werd hij op de operatietafel geïnduceerd door middel van 

gasanesthesie. Hij werd een gasmasker opgezet en kreeg 4% isofluraan toegediend als inductiedosis. 

Eenmaal het dier voldoende onder anesthesie was, werd er overgeschakeld op een onderhoudsdosis 

van 3,2% isofluraan. Dan werd het dier op zijn rug gepositioneerd en kon de buik gescrubd worden 

met een chlorhexidine-oplossing, gevolgd door een povidone-jood-oplossing. In de ogen werd oogzalf 

(Gloveticol) aangebracht om uitdroging van de ogen tegen te gaan. Onder de cavia werden er 

warmtematjes gelegd die in handdoeken waren gewikkeld. Deze voorverwarmde gelpads dienden om 

de temperatuur van de cavia tijdens de operatie op peil te houden. Ten slotte werd een stethoscoop op 

zijn thorax aangebracht. De anesthesist zou gedurende de operatie de hartslag en ademhaling 

monitoren door middel van auscultatie. 

2.9.4.2. Chirurgie 

De buikwand werd in de mediaanlijn ingesneden en bij exploratie van de buikholte werden de blaas en 

ureters opgezocht. In de distale rechterureter, vlak voor de blaasingang, was de urolith terug te 

vinden. Deze lag dicht bij grote bloedvaten en in vetweefsel. Er werd getracht de steen door te 

masseren tot in de blaas, maar dit lukte niet. De steen zat te vast en de kans op schade aan de ureter 

of aan de bloedvaten door de manipulatie was te groot. Daarom werd ervoor gekozen de ureter te 

openen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een vergrootbril en een microchirurgisch 
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instrumentarium. Aangezien er geen andere locatie mogelijk was, gebeurde de insnede ter hoogte van 

de steen zelf. De snede werd longitudinaal over de steen gemaakt en de steen werd verwijderd uit de 

ureter. Daarna werd de vitaliteit van de ureter beoordeeld. Dit bleek hier in orde. Vervolgens werd de 

longitudinale incisie dwars dichtgehecht met een monocryl 6/0. Er werden 3 enkelvoudige hechtingen 

gezet om de wonde appositioneel te sluiten. Na repositie van de organen werd de buikwand 

(buikspieren en peritoneum) en de huid volgens de standaardtechniek gesloten met een vicryl 4/0. 

2.9.4.3. Postoperatieve zorgen 

Na de operatie werd de cavia in een couveuse gelegd om zijn lichaamstemperatuur op peil te houden. 

Er werd meloxicam 0,3 mg/kg (Metacam) en enrofloxacine 10 mg/kg (Baytril) toegediend. De recovery 

na operatie verliep vlot en de cavia ging daarom de dag zelf nog terug naar huis. Een rustige en 

vertrouwde omgeving helpt immers om de postoperatieve stress te verminderen. Dit komt de heling 

ten goede en zorgt voor een betere prognose. De cavia kreeg nog gedurende twee weken 

enrofloxacine. Daarnaast kreeg hij ook meloxicam. De eerste vijf dagen kreeg hij dit laatste drie maal 

per dag. Daarna werd dit afgebouwd tot twee maal per dag, aangezien hij goed at. De eigenaars 

moesten de activiteit, de eetlust en de mestproductie goed opvolgen. Bij problemen zou de dierenarts 

meteen verwittigd worden. De recovery verliep echter goed. De cavia herstelde vlot. Hij had een 

goede eetlust en normale mest.  

De samenstelling van de steen is post-operatief niet geanalyseerd geweest. 

2.10. PREVENTIE VAN NIEUWE UROLITHEN 

Om de vorming van nieuwe calculi te voorkomen wordt de cavia op een speciaal dieet gezet. Het dieet 

bevat een laag gehalte aan calcium en oxaalzuur, aangezien deze stoffen worden geacht een 

belangrijke rol te spelen in de vorming van urolithen bij cavia’s (Hoefer en Latney, 2009). Daarnaast 

wordt aanbevolen om kaliumcitraat bij te geven. Dit zou de kristallisatie van calcium-zouten in de urine 

inhiberen (Hoefer, 2004). Daarnaast wordt een verhoogde urineproductie beoogd (Fehr, 1990). 

Een calciumarm dieet bestaat uit gras of hooi. Timoteegras bevat het laagste Ca-gehalte en verdient 

de voorkeur, maar gewoon gras/hooi kan geen kwaad. Timoteegras heeft het bijkomende voordeel dat 

het ook een hoger vezelgehalte heeft dan de traditionele voeders en daarom ook zorgt voor een 

betere gezondheid van de tanden (Hoefer en Latney, 2009). Luzerne en klaver dienen wel vermeden 

te worden, aangezien deze planten erg veel calcium bevatten (Hoefer, 2006; Donnelly, 2007). 

Daarnaast bestaat het dieet uit calcium-arme groenten. Dit zijn onder andere wortelen, sla, kool, 

paprika, radijsjes, snijbiet, andijvie, etc. Calciumrijke groenten, zoals witlof, peterselie, Chinese kool, 

spinazie, koolraap, etc., worden best niet gegeven.  

Het oxalaat-gehalte in de voeding dient ook zo laag mogelijk te zijn (Hoefer en Latney, 2009). 

Spinazie, peterselie, selderij, aardbeien en vitamine C bevatten veel oxaalzuur (Hoefer, 2004). Deze 

moeten dan ook tot een minimum beperkt worden. Vitamine C moet natuurlijk steeds gegeven 

worden, maar aan een optimale dagelijkse dosis van 10-25 mg/dag voor een cavia van 1 kg. Andere 

groenten zijn beter in oxaalzuur-gehalte, bijvoorbeeld broccoli, hoewel dit een vrij hoog calcium-

gehalte heeft.  
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Voor de rest mag het voeder ook nog fruit bevatten, maar slechts matig in hoeveelheid (Donnelly, 

2007). Het hoge suiker-gehalte kan immers zijn invloed hebben op het gastro-intestinale stelsel. 

Pellets kunnen ook gewoon gegeven worden. 1 soeplepel per dag is voldoende. Deze zijn best op 

basis van timoteegras en niet op basis van luzerne. Verder dienen klaver, commerciële cavia-

snoepjes, knaag- en likstenen vermeden te worden. 

Kalium-citraat kan toegediend worden in het drinkwater. Een dosis van 1 g kaliumcitraat-poeder per 

100 ml water wordt hier voorgesteld (Donnelly, 2007).  

Stimulatie van de urineproductie kan medicamenteus, maar ook via de voeding. In dit geval wordt de 

nutritionele stimulatie gekozen, omdat dit normaal goedkoper en makkelijker is. Er kan suiker 

toegevoegd worden aan het drinkwater om het lekkerder te maken en de drankopname zo te 

bevorderen. De voeding kan ook natgemaakt worden en aangereikt met paardenbloem. De 

paardenbloem stimuleert de urineproductie. Dit mag echter niet in te hoge mate gegeven worden, 

want paardenbloemen bevatten veel calcium (Donnelly, 2007).   
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3.  DISCUSSIE 

3.1.  VOORKOMEN 

Er bestaan verschillende meningen in verband met het voorkomen van urolithiasis bij de cavia. In 

sommige bronnen wordt vermeld dat de aandoening vrij zeldzaam is (Spink, 1978: Stuppy et al., 1979; 

Okewole et al., 1991), terwijl andere spreken over een vrij frequent voorkomen (Hoefer, 2004; 

Hawkins, 2009). Het zijn voornamelijk de oudere werken die de aandoening als zeldzaam 

bestempelen. In een grote studie met 170 cavia’s (Peng, 1990) ontwikkelden 6 dieren calculi ter 

hoogte van het urogenitaal stelsel. Deze resultaten geven een incidentie weer van ongeveer 3,5 % in 

een normale populatie. Donnelly (2007) spreekt van een algemene incidentie van zo’n 10 %. 

Het wordt aangenomen dat vooral vrouwelijke cavia’s op middelbare tot oude leeftijd gepredisponeerd 

zijn voor urolithen (Hoefer en Latney, 2009). De ware getallen van de studies lopen echter nogal uit 

mekaar, betreffende het geslacht. In de studie van Hawkins (2009) waren 60% (102/170) van de 

urolithen afkomstig van mannelijke dieren. Andere onderzoeken tonen daarentegen voornamelijk 

vrouwelijke dieren met urolithiasis, onder andere Fehr (1997) waarbij 75 % (15/20) van de gevallen 

vrouwelijk waren en Peng (1990) die een percentage van 83 % (5/6) vrouwelijke dieren had. De 

resultaten van deze studies zijn gebaseerd op een beduidend kleiner aantal dieren dan het onderzoek 

van Hawkins (2009), waardoor ze mogelijk minder betrouwbaar zijn. Toch zoekt Hawkins (2009) een 

verklaring voor het verschil in resultaten met de wetenschappelijke literatuur. Zij vermeldt dat de 

grotere kans op urethrale obstructie bij mannelijke dieren misschien aan de basis daarvan ligt. De 

urethra van mannelijke dieren is nauwer en langer dan die bij vrouwtjes. Daarom is de kans bij 

beertjes groter dat de stenen vast komen te zitten en de hele urinebuis blokkeren. Een obstructie leidt 

tot ernstigere symptomen en daarom is er vaker een veterinaire ingreep vereist. Dit kan verklaren 

waarom het aantal mannelijke dieren groter is in de studie. Ondanks deze verklaring lijken de 

vrouwelijke dieren over het algemeen meer gepredisponeerd. Dit zou het gevolg zijn van een grotere 

kans op een urineweginfectie bij zeugjes, welke op zijn beurt weer urolithen in de hand werkt (Peng, 

1990). In het huidige geval is de patiënt mannelijk. Omdat het hier slechts om één dier gaat en de 

steen in de ureter zit, die bij beide geslachten vrijwel identiek is, levert deze casus weinig informatie 

op in verband met de geslachtspredispositie. 

Over het algemeen komt urolithiasis voornamelijk voor bij cavia’s ouder dan 2,5 jaar (Hoefer, 2004; 

Hawkins en Latney, 2009). Dit zijn dieren van middelbare tot hoge leeftijd. De meeste onderzoekers 

hieromtrent tot een gelijkaardig besluit. De aangetaste dieren zijn meestal iets ouder dan de 

gemiddelde leeftijd van de groep (Peng, 1990). De aangetaste mannetjes blijken echter iets jonger te 

zijn dan de aangetaste vrouwtjes (Hawkins, 2009). In dit geval was het dier vier jaar, wat volledig 

overeenstemt met deze theorie.  

3.2.  SOORTEN STENEN  

3.2.1.  Plaats 

De stenen kunnen overal in de urinaire tractus voorkomen, van de nieren tot de urethra (Hoefer, 



17 

 

2004). Afhankelijk waar ze zich bevinden, zullen de symptomen verschillen. Bij de cavia bevinden de 

urolithen zich meestal ter hoogte van de blaas of de urethra (Hawkins, 2009). Een calculus ter hoogte 

van de ureter wordt als vrij zeldzaam beschouwd (Stieger et al., 2003), hoewel er reeds verschillende 

case reports zijn geschreven omtrent deze problematiek (Boll et al., 1991; Gaschen et al., 1998; 

Stieger et al., 2003; Van Messel en Straatman, 2005; Hawkins, 2009). Capello (2006), Hoefer en 

Latney (2009) beschouwen distale ureterstenen daarentegen als veelvoorkomend. Ook in dit geval 

gaat het om een calculus in de distale ureter. 

3.2.2.  Samenstelling 

In oudere bronnen wordt calcium-oxalaat aangehaald als de belangrijkste component in de urolithen 

(Spink, 1978; Okewole, 1991). Recentere studies geven aan dat de calculi meestal calciumzouten 

zijn, maar daarom niet in eerste plaats calcium-oxalaten. In een studie op 127 urolithen bij cavia’s 

blijken deze voornamelijk uit calcium-carbonaat te bestaan (Hawkins, 2009). Bijna 90 % van deze 

stenen zijn opgebouwd uit puur Ca-carbonaat. De andere stenen bestaan deels uit Ca-carbonaat, 

deels uit struviet, Ca-oxalaat of Ca-fosfaat (Hawkins, 2009). Een grootschalig rapport bevestigt de 

uitkomst van dit onderzoek (Osborne et al., 2008). Er wordt beschreven dat 878 van 948 onderzochte 

urolithen bij cavia’s bestaan uit Ca-carbonaat. Het verschil in resultaten met oudere studies zou te 

wijten zijn aan de analyse-methoden. Omdat Ca-carbonaat en Ca-oxalaat monohydraat gelijkaardige 

microscopische eigenschappen hebben, is het moeilijk om deze van elkaar te differentiëren met een 

gewone microscoop. Hiervoor zijn bijkomende analysetechnieken nodig. Nieuwere technieken, zoals 

microscopie met gepolariseerd licht en infrarood spectroscopie, kunnen het verschil tussen Ca-oxalaat 

en Ca-carbonaat wel duidelijk te maken (Hawkins, 2009). Het huidige geval kan geen extra informatie 

leveren, want de urolith is niet geanalyseerd geweest. 

3.3.  ETIOLOGIE  

De precieze etiologie en pathogenese van urolithiasis bij de cavia is nog niet volledig bekend (Hoefer 

en Latney, 2009). Een mogelijke oorzaak kan een hoog calcium- of oxalaat-gehalte in de voeding zijn 

(Stieger et al., 2003; Hoefer en Latney, 2009). Cavia’s hebben een vrij lage behoefte aan calcium, 

fosfor en magnesium. Doch de normale voeding van de cavia bevat vaak teveel van deze mineralen 

(Fehr, 1990). Verder worden magnesium en calcium niet uitgescheiden in de gal, maar via de nieren 

(Stieger et al., 2003). Deze factoren dragen bij tot een hoge concentratie van deze mineralen in het 

bloed en de urine. Hoe hoger de concentratie aan mineralen, hoe meer ze neerslaan en hoe groter de 

kans op concrementvorming in het urinestelsel. Het hoge watergehalte in de voeding van de cavia 

wordt aanzien als de belangrijkste reden dat er zelden spontaan zoutkristallen gevormd worden in de 

bovenste urinewegen (Stieger et al., 2003).  

Een andere bijdragende factor kan een urineweg-infectie zijn. Bij de cavia zijn E. coli, Streptococcus 

pyogenes, Proteus mirabilis, Bacillus pasteurii en Corynebacterium renale de belangrijkste 

pathogenen (Hawkins, 2009; Hoefer en Latney, 2009). Deze bacteriën kunnen zich groeperen tot 

conglomeraten en gaan ook zorgen voor een verhoogd gehalte aan organisch debris. Op het 

oppervlak van deze materie kunnen de mineralen gaan kristalliseren (Johnson-Delaney, 1998; Stieger 
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et al, 2003; Grauger, 2009). In het geval van calciet-stenen (Ca-carbonaat) is de bacteriële infectie 

primair. De calciet-precipitatie is immers het gevolg van de werking van het urease van E. coli en 

Bacillus pasteurii (Bachmeier, 2002). Aangezien er bij vrouwelijke dieren, door hun urogenitale 

anatomie, minder afstand is tussen de anus en de urethra, zijn deze gevoeliger voor opklimmende 

urinaire infecties. Ook de kortere urethra draagt hiertoe bij (Peng, 1990; Grauger, 2009). Dit kan een 

verklaring zijn waarom de vrouwelijke dieren licht gepredisponeerd zijn tot urolithiasis (Hoefer en 

Latney, 2009). Dit geval van urolithiasis lijkt geen typisch geval te zijn wat de etiologie betreft, want het 

gaat hier om een mannelijk dier en de urinecultuur die gedaan is, gaf een negatief resultaat. 

3.4.  SYMPTOMEN 

Cavia’s zijn prooidieren en zullen sowieso slechts weinig tekenen van pijn of ziekte vertonen (Hoefer, 

2006). De symptomen zullen daarom vaak subtiel zijn, waardoor ze gemist kunnen worden. De 

tekenen van urolithiasis zijn ook sterk afhankelijk van de locatie van de stenen. Er dient vooral gelet te 

worden op symptomen als hematurie, strangurie, dysurie, anurie, pollakisurie, gedaalde eetlust, 

kreunen tijdens de mictio en slechte vacht (Hoefer en Latney, 2009). De urolithen kunnen erg pijnlijk 

zijn, zeker in het geval van ureterolithen. De abdominale pijn kan zich uiten onder de vorm van een 

ineengedoken houding, anorexie en lethargie (Hoefer en Latney, 2009). Maar aangezien de 

symptomen erg miniem kunnen zijn, hoort urolithiasis bij elke “zieke” cavia in de differentiaal diagnose 

te zitten (Hoefer, 2004). Een enkele keer werd zwakte van de achterhand vermeld als symptoom bij 

een uretersteen (Stieger et al., 2003). Er zijn dus wel verschillende symptomen mogelijk, maar ze 

komen zelden allemaal samen voor. Soms tonen de dieren zelfs geen symptomen (Donnelly, 2007). 

Ook in het huidige geval zijn er slechts twee opvallende ziektetekenen, meerbepaald hematurie en 

anorexie.  

3.5.  DIAGNOSE 

Ziektetekenen zoals strangurie, dysurie, pollakisurie, hematurie,… wijzen sterk in de richting van 

problemen van het urinaire stelsel. Verdere diagnose van urolithen gebeurt door palpatie van de 

buikholte en medische beeldvorming. Soms zijn de stenen te voelen in de blaas of de distale urethra. 

In dit geval was dat niet mogelijk, hoewel het om een vrij grote steen ging. Een pijnlijke buik bij 

palpatie komt ook voor, voornamelijk in het geval van ureterstenen. Ook dit viel bij deze cavia niet op 

tijdens de abdominale palpatie, niettegenstaande dat hij wel anorectisch was ten gevolge van de pijn. 

Het belangrijkste diagnostisch middel is een goede röntgenfoto van het abdomen. De urolithen zijn 

normaal opgebouwd uit Ca-zouten en zijn dus radiopaak. Ze zijn daarom duidelijk te zien op RX-foto’s. 

De positie en grootte ervan kan op de opname meteen bepaald worden. De positionering hoort goed 

te gebeuren, best na sedatie. Als het dier niet juist ligt, kan de locatie van de calculus fout 

geïnterpreteerd worden. Aangezien de behandeling sterk afhangt van de positie van de steen, is een 

correcte positionering dus van vitaal belang (Hoefer en Latney, 2009). Vooral het onderscheid tussen 

een steen in de ureter of in de blaas hoort goed beoordeeld te worden. Hiervoor worden best 

ventrodorsale en laterale opnames gemaakt (Van Messel en Straatman, 2005). Ook bij deze cavia 
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leidde de radiografische opnames tot de precieze diagnose. De positie kon juist geïnterpreteerd 

worden, waardoor de exacte locatie gekend was. De steen was groot en goed zichtbaar op de foto’s. 

Abdominale echografie kan mogelijk extra informatie geven. Hiermee kan de exacte positie van de 

steen verduidelijkt worden, bijvoorbeeld als er twijfel bestaat of de steen nu in de blaas of ureter zit. 

Verder kan de morfologie van de nieren, ureter, blaas en urethra beoordeeld worden. Dit geeft een 

beeld van de schade aan het urinaire stelsel, waardoor een nauwkeurigere prognose kan gemaakt 

worden. Maar de echo kan ook niet conclusief zijn, vooral in het geval van grote hoeveelheden gas in 

de darmen. Bij deze cavia werd de anatomische positie van de steen goed beoordeeld met 

echografie. Verder was het beeld van de nieren normaal, wat een betere prognose gaf en de 

operatieve ingreep, in combinatie met het bloedonderzoek, verantwoordde. Andere 

beeldvormingstechnieken zoals contrast studies (excretorisch intraveneus pyelogram), CT-scan, etc. 

kunnen ook aangewend worden, maar dit zal weinig meewaarde geven ten opzichte van de prijs 

ervan (Hoefer, 2006). De onderzoeken worden best vervolledigd met een urine-analyse en een 

urinecultuur (Hoefer en Latney, 2009). 

3.6.  CHIRURGIE 

Naast de chirurgische cystotomie bestaat er ook een endoscopische techniek om urolithen te 

verwijderen uit de blaas. Deze techniek is nog maar recent beschreven (Lennox, 2005) en toegepast 

(Pizzi, 2009). Een endoscoop met een diameter van 2,7 mm wordt in een endoscopie-schede van 4,8 

mm in de urethra van een zeugje ingebracht en doorgeschoven tot in de blaas. Na flushen van de 

blaas wordt de blaaswand beoordeeld en de urolith opgezocht. De steen wordt dan met een 

endoscopische tang vastgegrepen en eruit gehaald, samen met de endoscoop en de schede. Deze 

werkwijze is minder invasief dan een cystotomie. Het grootste voordeel is dat de ingreep erg snel 

verloopt, waardoor de duur van de anesthesie drastisch verlaagd kan worden. De beschreven 

endoscopie duurde nog geen zes minuten (Pizzi, 2009). De handeling is eenvoudiger dan bij honden 

of katten. De sonde kan makkelijker ingebracht worden, omdat het zeugje een aparte urinaire papil 

heeft. Het nadeel is dat door de diameter van de endoscoop en de anatomie van het 

urogenitaalstelsel, deze techniek enkel toepasbaar is bij vrouwelijke dieren. De techniek is ook enkel 

toepasbaar voor blaas- en urethrastenen. De verwijdering van ureterstenen via endoscopie is bij de 

cavia nog niet beschreven.  

De blaas geneest normaal binnen de 14 tot 21 dagen (Fossum, 2007c). De trekkracht van de draden 

moet dus gedurende die tijd aanwezig blijven. Knaagdieren houden hun urine niet lang op. Daarom is 

de kans op erge dilatatie en sterke tractie op de hechtdraad vrij miniem (Bennett, 2009). Het blijkt wel 

dat hechtmateriaal, zoals PDS, Monocryl en Vicryl, sneller degraderen in contact met alkalische urine 

dan met zure urine (Fossum, 2007c). Uit een studie van Greenberg (2004) blijkt dat alle resorbeerbare 

monofilamenten binnen 7 dagen degraderen in (honden)urine die geinoculeerd werd met Proteus 

mirabilis. Deze infectie geeft typisch een alkalische urine. Aangezien cavia’s van nature een alkalische 

urine hebben, is het toch aan te raden om het contact tussen hechtmateriaal en urine te vermijden en 

dus geen hechtmateriaal in het lumen van de blaas te laten komen. 
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3.7.  THERAPIE 

De behandeling van urolithiasis hangt af van de grootte of locatie van de steen. In het geval van kleine 

steentjes is het voldoende om deze op te volgen door middel van urine-dipsticks, een regelmatige 

röntgenfoto en aanpassing van het dieet. Bij grote of pijnlijke stenen is de eerste keuze van 

behandeling het chirurgische verwijderen van de steen (Hoefer, 2007). De locatie van de steen zal 

bepalen welke operatie er uitgevoerd wordt, gaande van een nefrectomie tot urethrostomie. Verdere 

behandeling en preventie zijn gebaseerd op antibiotica, pijnbestrijding en dieetwijzigingen. 

 

Een antibiotica-kuur dient ter controle en preventie van een infectie van het urinaire stelsel. De keuze 

van het antibioticum gebeurt best aan de hand van een urinecultuur of een cultuur van de blaaswand 

(Harkness et al., 2010). Voor urineweginfecties kunnen onder andere chloramfenicol, trimethoprim-

sulfa en enrofloxacine gebruikt worden (Pizzi, 2009; Harkness et al., 2010). Een mogelijk 

behandelingsschema is het oraal toedienen van trimethoprim-sulfa gedurende twee weken, 2x per 

dag, aan een dosis van 30 mg/kg (Ness, 2005; Pizzi, 2009). De urinecultuur van deze cavia was 

negatief en daarom kon er geen sensitiviteit van kiemen bepaald worden. Dus werd besloten het dier 

gedurende twee weken te behandelen met enrofloxacine. 

 

De pijnbestrijding kan simpelweg met NSAID’s (niet-steroïdale anti-inflammatoire medicamenten). Zo 

werd door Pizzi (2009) gedurende vijf dagen, 2x per dag, meloxicam oraal gegeven aan een dosis van 

0,6 mg/kg. Ook in dit geval is gekozen voor meloxicam, alleen werd het langer toegediend aan de 

cavia. De startdosis was 0,3 mg/kg, driemaal per dag, en na vijf dagen werd de dit verlaagd naar 

tweemaal per dag. 

De preventie van nieuwvorming van stenen wordt in het volgende punt behandeld. 

3.8.  PREVENTIE  

De calculi ontstaan omdat er calcium-zouten neerslaan in de urine. Het volledige mechanisme is 

echter nog niet achterhaald. Daarom is het moeilijk om de vorming van de stenen volledig te 

voorkomen (Hoefer, 2006). De resultaten in de preventie van urolithen zijn meestal vrij teleurstellend 

(Becker en Schottstedt, 2009). 

Een eerste mogelijke preventiemaatregel is het vermijden van een hoog calciumgehalte in de voeding. 

Het overtollige calcium wordt immers volledig uitgescheiden in de urine en niet via de gal (Stieger, 

2003). Hoe hoger de concentratie van calcium in de urine, hoe groter de kans dat het calcium niet 

meer oplost en gaat neerslaan. Daarom wordt in dit geval een calcium-arm dieet aangeraden (Hoefer 

en Latney, 2009).  

Als tweede blijft een laag oxalaat-gehalte in de voeding aangewezen (Hoefer en Latney, 2009). 

Hoewel uit onderzoek blijkt dat de stenen meestal niet uit Ca-oxalaat bestaan, wordt dit nog steeds als 

deel van de preventie beschouwd. In dit geval werd het ook aangeraden aan de eigenaar, omdat het 

mogelijk kan helpen en het geen kwaad kan. Ook dient het vitamine C-gehalte strikt volgens de 
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behoefte gegeven worden, want dit bevat veel oxaalzuur. Er zijn echter verschillende waarden te 

vinden voor de dagelijkse onderhoudsbehoefte van ascorbinezuur voor de cavia. Hoefer en Latney 

(2009) vermelden een dagelijkse dosis van 25-100 mg vitamine C per kilogram lichaamsgewicht. 

Carpenter en Kolmstetter (2000) en Donnelly (2007) spreken daarentegen van een minimale 

dagelijkse behoefte van 10 mg/kg lichaamsgewicht/dag. Over het algemeen liggen de aangeraden 

dosissen steeds tussen de 10 en 100 mg vitamine C per kilogram per dag. Deze waarden lopen vrij 

ver uit mekaar en er lijkt in de literatuur niet meteen een gouden standaard terug te vinden. In dit geval 

wordt 10-25 mg/kg lichaamsgewicht aangeraden, wat tot de laagste dosissen van deze range behoort. 

Ten derde wordt het supplementeren van kalium-citraat beschreven om de vorming van urolithen 

tegen te gaan (Hoefer, 2004). Bij dieren met een zure urine kan dit gebruikt worden om de kristallisatie 

van calciumstenen te verhinderen. Het bindt calcium, waardoor de saturatie van calcium in de urine 

daalt en de urine alkalischer wordt. Het is nog niet getest op dieren die van nature alkalische urine 

produceren, zoals de cavia. Volgens sommige dierenartsen helpt het wel om de ontwikkeling van 

urolithen tegen te gaan (Donnelly, 2007; Hoefer en Latney, 2009). Daarom werd het hier ook 

geadviseerd. Er wordt echter een dosis van 150 mg/kg per dag beschreven om urolithen te 

voorkomen (Hoefer en Latney, 2009). In dit geval wordt er een dosis van 1 g per 100 ml water 

gegeven en een cavia drinkt gemiddelde 10 ml water/100 g lichaamsgewicht per dag (Harkness en 

Wagner, 1989). Dit geeft een dosis van 900 mg per dag in dit geval. Deze ligt beduidend hoger dan de 

aanbevolen hoeveelheid. De gegeven dosis is echter empirisch bepaald en lijkt aan deze concentratie 

ook een positief effect te hebben (Donnelly, 2007). 

Een ander supplement dat vermeld wordt, is magnesiumhydroxide (Huerkamp et al., 1996). Dit zou 

aan een dosis van 4 mg/kg/dag helpen om calciumstenen te voorkomen. Het wordt oraal gegeven. Dit 

is niet gegeven in het huidige geval.  

Ten slotte kan het helpen om de diurese te bevorderen. Door de verhoogde vochtafdrijving zal het 

calcium in de urine meer verdund worden en is er minder tijd om grote concrementen te vormen, 

omdat de blaas frequenter wordt geledigd. Een verhoogde wateropname kan via de voeding 

gerealiseerd worden door meer groenten en fruit te geven die veel vocht bevatten, door meer zout 

(natriumchloride) te geven (Fehr, 1990) of door suiker aan het drinkwater toe te voegen (Donnelly, 

2007). Een andere optie is medicamenteus ingrijpen. Diuretica zullen een zelfde effect hebben. 

Lisdiuretica zijn echter uit den boze, omdat deze zorgen voor een verhoogde uitscheiding van calcium 

in de urine. Daartegenover staan de thiazide-diuretica, die de uitscheiding van calcium in de urine 

verlagen (Donnelly, 2007). Het is beschreven dat een behandeling met hydrochlorothiazide (1 mg/kg 

1-2x per dag) leidde tot een succesvolle postoperatieve profylaxis van urolithiasis gedurende 25 

maanden (Becker en Schottstedt, 2009). De medicamenteuze behandeling is over het algemeen 

duurder en arbeidsintensiever dan de nutritionele behandeling, maar lijkt wel betere resultaten te 

geven. De auteurs benadrukken dat deze bevindingen slechts gebaseerd zijn op de resultaten bij twee 

cavia’s en dat er nog verder onderzoek nodig is om dit gegeven te bevestigen.  
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Er zijn ook wilde planten die de diurese gaan bevorderen. Die kunnen ook gegeven worden in de 

voeding om een verhoogde urineproductie te krijgen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 

paardenbloem, kleefkruid, bakbanaan en duizendblad (Donnelly, 2007).  
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SAMENVATTING 

Een mannelijk gecastreerde Europese korthaar van 10 jaar kwam op consultatie met de klachten van 

jeuk, schilfering, alopecie en korsten. Op de biopten van de huid was een interfacedermatitis te zien 

en een murale lymfocytaire folliculitis. Deze huidveranderingen worden vaak gezien als 

paraneoplastisch syndroom bij een thymoma. Op radiografie was dan ook een grote massa te zien 

craniaal in de thoraxholte. Er gebeurde een sternale thoracotomie waarbij een grote tumor en twee 

kleine gezwellen verwijderd werden. Histopathologisch onderzoek van de massa toonde aan dat het 

wel degelijk ging om een lymfocytrijk thymoma. De twee kleinere gezwellen hadden dezelfde 

histologische eigenschappen. De kat stelde het goed post-operatief. De huidletsels verbeterden, maar 

bleken na enkele maanden weer te verergeren. Ze werden opnieuw in regressie gebracht met 

dexmethasone. 
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1. INLEIDING 

Een thymoma is een tumor die uitgaat van de epitheliale cellen van de thymus. Het komt vooral voor 

bij oudere katten en is een belangrijke differentiaal diagnose van een mediastinaal lymfoma (White en 

Lascelles, 2003). Er zijn reeds verschillende paraneoplastische syndromen beschreven bij deze 

aandoening. De belangrijkste bij de kat zijn myastenia gravis, polymyositis, granulocytopenie en 

exfoliatieve dermatitis (Singh et al., 2010). De pathogenese van deze syndromen is nog niet volledig 

achterhaald, maar er bestaat een sterk vermoeden dat een afwijking van het immuunsysteem hierin 

een belangrijke rol speelt. In het geval van de exfoliatieve dermatitis zou een T-cel-gemedieerd proces 

aan de basis liggen (Rottenberg et al., 2004; Singh et al., 2010). Bij een thymoma treden er ook 

symptomen op door het massa-effect in de borstkas (Tilley en Smith, 2007). De eerste keuze van 

behandeling is nog steeds chirurgische excisie, hoewel radiatie- en chemotherapie ook gebruikt 

kunnen worden. Vaak geeft een combinatie van therapieën het beste resultaat (Kaser-Hotz et 

al.;Smith et al., 2001; Zitz et al., 2008). Door excisie verdwijnen de symptomen van de drukkende 

massa en ook de paraneoplastische syndromen. Het is echter beschreven dat onder andere 

myastenia gravis kan terugkeren of ontwikkelt na de thymectomie (White en Lascelles, 2003; Zitz, 

2008). In het huidige geval waren er helemaal geen respiratoire symptomen aanwezig en was de 

enige aanwijzing die in de richting van een thymoma wees het huidprobleem.  
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2.  CASUÏSTIEK 

2.1 SIGNALEMENT 

Een zwarte Europese korthaar werd aangeboden op consultatie. Het betreft een gecastreerde kater 

van 10 jaar, met een gewicht van 4,95 kg. 

2.2 ANAMNESE 

2.2.1 Medische voorgeschiedenis 

Sinds maanden vertoont de kat huidproblemen. Hij heeft last van jeuk, veralgemeende partiële 

alopecie, schilfers en korsten over heel zijn lichaam.  

 

Fig. 1: De kat heeft kale plekken en schilfers over heel 

het lichaam. (Dr. Vandenabeele) 

 

Fig. 2: Ter hoogte van de kop valt vooral de 

schilfering op. (Dr. Vandenabeele)

Daarom werd een dierenarts geconsulteerd, die punch-biopten van de huid nam. In afwachting van de 

resultaten behandelde hij het huidprobleem met methylprednisolon, meerbepaald met 1/2 Moderin-

tablet (4 mg) per dag. Hierop reageerde de kat goed. Vooral de jeuk verminderde. Op het 

microscopisch beeld van de huidbiopten was er een interfacedermatitis te zien. Deze dermatitis 

kenmerkt zich door vacuolaire degeneratie van de basale keratinocyten ter hoogte van de dermo-

epidermale overgang.  hyperkeratose, apoptose van de keratinocyten, lymfocytaire exocytose en 

vacuolaire degeneratie te zien. Deze dermatitis bleek hier vergezeld van een lymfocytaire exocytose, 

wat een lichenoid infiltraat wordt genoemd (Yager en Wilcock, 1994). Dit ontstekingsinfiltraat van 

lymfocyten was ook aanwezig in de follikels, wat duidt op een murale lymfocytaire folliculitis. 

Daarnaast was er nog apoptose van de keratinocyten en hyperkeratose in de epidermis aanwezig.  
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Fig. 3: Een microscopisch beeld van interface dermatitis die voorkomt bij exfoliatieve dermatitis in associatie met 

een thymoma. In de basale laag van de epidermis zijn vele apoptotische cellen en hydropische degeneratie te 

zien. Er is ook lymfocytaire exocytose te zien in de onderste lagen van de epidermis. (In: Yager en Wilcock,1994) 

Omdat dit pathologisch beeld van de huid meestal wordt gezien bij een exfoliatieve dermatitis, 

secundair aan een thymoma, heeft de dierenarts thoraxfoto’s genomen van de kat. Hierop was een 

radiodense zone te zien craniaal in de thoraxholte.  

 

Fig. 4: De laterale thorax-foto van de kat. Cranioventraal in de borstholte is een massa te zien die een groot deel 

van de borstkas opvult. (RX foto genomen door doorverwijzende dierenarts) 

De dierenarts stelde zo de vermoedelijke diagnose van een thymoma. Hij heeft de kat daarom 

doorgestuurd naar de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke voor verdere behandeling. 
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2.2.2 Consultatie aan de faculteit 

Op consultatie had de kat nog altijd last van schilfering, korsten en alopecie. De pruritis was 

verminderd. Verder vertoonde de kat geen andere symptomen. Hij at en dronk goed. Ook het urineren 

en defaeceren verliep normaal. Ondanks de massa in de thoraxholte had de kater geen respiratoire 

klachten. De eigenaar was intussen vijf dagen gestopt met het geven van de methylprednisolon met 

oog op een mogelijke chirurgische ingreep. Bij navraag bleek de kat in het verleden al eens 

geopereerd geweest aan een tumor in de buurt van de nieren. Dit gebeurde zo’n 8 jaar geleden. En 

ongeveer een jaar geleden had de kat een periode van niezen, snotteren en hoesten. Daarvoor is hij 

behandeld geweest en had er sindsdien geen last meer van. 

2.3 LICHAMELIJK ONDERZOEK 

Bij het algemeen klinisch onderzoek leek de kat algemeen levendig en alert. De lichaamstemperatuur 

bedroeg 38,8 °C. Hij had een ademhalingsfrequentie van 24/minuut en een goedgeslagen pols van 

160 slagen per minuut. Bij auscultatie van zowel het hart als de longen was niets abnormaals op te 

merken. De mucosae zagen er roze uit, waren niet plakkerig en de capillaire vullingstijd was minder 

dan 2 seconden. De mandibullaire lymfeknopen waren wel opgezet. De kat had een Body Condition 

Score (BCS) van 2. Dermatologisch viel meteen op dat de kat nog steeds last had van schilfers over 

het hele lichaam.  

2.4 PROBLEEMLIJST 

- Exfoliatieve dermatitis 

- Massa in de craniale thoraxholte 

- Opgezette mandibulaire lymfeknopen 

- Body Condition Score van 2 

2.5  DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

2.5.1 Exfoliatieve dermatitis 

- Paraneoplastische exfoliatieve dermatitis 

- Drug reactie 

- Epitheliotroop lymfoma 

- Erythema multiforme 

- Dermatofytose 

- FIV- of FeLV-dermatitis 

(Yager and Wilcock, 1994; Scott et al., 2001; Rottenberg et al., 2004) 

Een drug reactie is heel onwaarschijnlijk, omdat de medicamenten waarbij dit proces vooral voorkomt, 

niet zijn toegediend aan de kat. Enkel methylprednisolon werd gegeven. Het erythema multiforme 

complex gaat veeleer gepaard met erythemateuze papels, maculae en plaques. Het zal ook eerder 

mucocutaan voorkomen . Epitheliotroop lymfoma zal kenmerkend grote zilverwitte schilfers geven en 

niet reageren op systemische glucocorticoïden (Nuttall et al., 2010). De infectieuze aandoeningen, 
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zoals dermatofytose, FIV en FeLV zouden moeten verergeren bij een glucocorticoïden-behandeling in 

plaats van verbeteren. Het meest waarschijnlijke lijkt daarom paraneoplastische exfoliatieve 

dermatitis. Deze aandoening reageert wel positief op glucocorticoïden en kan een ziektebeeld geven 

van schilfering, al dan niet jeuk, korsten, alopecie en ulcers. 

2.5.2 Massa in de craniale thoraxholte 

- Neoplastisch:  - Lymfoma 

  - Thymoma 

  - Metastatische neoplasie (in de long of mediastinale lymfeknopen) 

  - Bronchiaal carcinoma of andere primaire longneoplasieën 

   - Lipoma 

  - Chemodectoma 

  - Granuloma 

  - Teratoma 

  - Schwannoma 

- Niet neoplastisch: - Abces 

        - Ectopische (para)thyroïd 

        - Cyste van de thymus 

        - Reactieve lymfeknopen 

        - Longlobtorsie 

(Zitz et al., 2008) 

We hebben te maken met een oudere kat, waardoor neoplastische processen meer waarschijnlijk zijn. 

De meest voorkomende zijn een lymfoma en een thymoma. Andere processen zijn mogelijk, maar 

minder waarschijnlijk. 

2.5.3  Opzetting van de mandibulaire lymfeknopen 

Opzetting van enkel de mandibulaire lymfeknopen wordt gezien bij onder andere een infectie of 

inflammatie ter hoogte van de kop. Het kan dus voortkomen uit de dermatitis die aanwezig is op de 

kop. Het kan ook komen door een allergische reactie of een neoplastisch proces, bijvoorbeeld 

lymfoma of metastasen van tumor thv de kop, etc.  

2.5.4  BCS van 2 

- Verminderde opname van voedingsstoffen:   

  - Anorexie 

 - Bemoeilijkte opname door orofaryngeale problemen 

  - Slechte vertering 

  - Enteritis 

- Verhoogd verlies van voedingsstoffen:  

  - Protein-losing enteropathie 

  - Protein-losing nefropathie 

  - Diabetes mellitus 
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- Verhoogd verbruik van energie:  

  - Koorts 

  - Neoplasie 

  - Hyperthyroïdie 

 - Intense arbeid 

In dit geval zijn er geen gastro-intestinale problemen of andere klachten. De kat eet goed, heeft geen 

diarree en braakt niet. Plassen doet hij ook normaal. Hij heeft enkel dermatologische symptomen. 

Daarom is de kat vooral verdacht van een verhoogd verbruik van voedingsstoffen , meest 

waarschijnlijk door neoplasie. Er zijn geen tekenen van hyperthyroïdie of koorts en de kat doet geen 

intense arbeid. 

Als we alles bij elkaar voegen, lijkt het hoogst waarschijnlijk dat de thoracale massa een tumoraal 

proces is, met de grootste kans op een thymoma. De huidletsels die we zien kunnen hiermee ook 

verklaard worden als een paraneoplastisch syndroom. De positieve reactie op de prenisolon-therapie 

past ook in dit plaatje. Het immuungemedieerde proces, dat zorgt voor de dermatitis, wordt door de 

corticoïden tegengegaan, maar de tumor in de borstholte blijft wel aanwezig.  

2.6 PLAN 

Door de diagnostiek van de behandelende dierenarts dienden er geen extra diagnostische testen 

gedaan te worden. De RX-foto van de dierenarts werd herbekeken en er werd een nieuwe foto 

gemaakt om de evolutie van de massa te bekijken. Het plan was om het thymoma chirurgisch te 

verwijderen, dus werd er nog een pre-anesthetisch bloedonderzoek gedaan. 
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2.7 RESULTATEN 

2.7.1 RX-opnamen 

 

Fig. 5: De laterale opname van de thorax van de kat. De massa lijkt licht toegenomen in grootte. (Vakgroep 

Medische Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke, 2010) 

Op de laterale radiografie van de thorax was de massa zichtbaar in het craniale mediastinum. Deze 

reikte van de derde tot de negende intercostaalruimte. Dit kwam overeen met een lengte van 8,4 cm 

en een hoogte van 4,5 cm. De massa vulde bijna heel de volledige hoogte van de thorax. De trachea 

werd duidelijk omhoog gedrukt en de hartschaduw kon nog moeilijk afgelijnd worden. De massa zelf 

leek caudaal gebilobeerd. Er was een mineralisatiehaard te zien in de massa ter hoogte van de 

zevende intercostaalruimte. In de longen was er caudaal een verhoogde zichtbaarheid van de 

bronchiale wanden. Ten opzichte van de vorige radiografie leek de massa groter en de trachea werd 

meer naar dorsaal gedrukt. 
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Fig. 6: De dorsoventrale opname van de thorax van de kat. De massa en het hart zijn moeilijk van mekaar te 

onderscheiden. (Vakgroep Medische Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke, 2010) 

Op de dorsoventrale RX-foto was te zien dat de massa de hele breedte van de thorax opvulde. De 

mineralisatiehaard was op deze projectie niet zichtbaar. 

Het beeld van de radiografieën was conform met een thymoma. Het bronchiaal longpatroon kwam 

waarschijnlijk door een allergische bronchitis, maar de kat vertoonde hier klinisch geen symptomen 

van. 

2.7.2 Bloedonderzoek 

2.7.2.1 Hematologie 

RBC  6,8 . 1012 /L  (5,0-10,0) 

HCT  31 %   (30-45) 

HGB  11,7 g/dL  (9,0-15,1) 

MCV  45,7 fL   (41,0-58,0) 

MCH  17,29 pg  (12,00-20,00) 

MCHC ↑ 37,8 g/dL  (29,0-37,5) 

WBC     ↑ 21,98 . 109 /L  (5,50-19,50) 

NEU  8,54 . 109 /L  (2,5-12,5) 

LYM      ↑ 11,76 . 109 /L  (0,4-6,8) 

MONO  1,38 . 109 /L  (0,15-1,70) 

EOS  0,28 . 109 /L  (0,10-0,79) 
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BASO  0,02 . 109 /L  (0-0,10) 

PLT  292 K/µL  (175-600) 

2.7.2.2 Biochemie 

UREA (BUN) 5,7 mmol/L  (5,7-12,9) 

Crea  106 µmol/L  (71-212) 

BUN/Crea 13 

TP  74 g/L   (57-89) 

Alb  33 g/L   (22-40) 

GLOB  41 g/L   (28-51) 

Alb/GLOB 0,8 

ALT  28 U/L   (12-130) 

ALKP  107 U/L   (14-111) 

Glu  7,9 mmol/L  (4,11-8,83) 

De uitslag van het bloedonderzoek was bijna volledig normaal. Enkel het aantal witte bloedcellen was 

licht gestegen, met in het bijzonder het aantal lymfocyten. Een lymfocytose is beschreven in associatie 

met een thymoma (Tilley et al., 2007). De MCHC was slechts zeer licht gestegen. 

2.8 DIAGNOSE 

Op basis van de resultaten van de radiografieën en het bloedonderzoek kon besloten worden dat de 

massa in de thorax hoogst waarschijnlijk een lymfoma of een thymoma was. De uitgesproken 

schilfering, alopecie en jeuk wordt beschreven als paraneoplastisch syndroom bij een thymoma bij de 

kat. Deze exfoliatieve dermatitis wordt niet gezien bij een lymfoma. Door middel van de huidbiopten 

werd bevestigd dat het om een interfacedermatitis ging, die typisch voorkomt in associatie met een 

thymoma. Aan de hand van al de resultaten was de meest waarschijnlijke diagnose dus een thymoma, 

waardoor de kat secundair een exfoliatieve dermatitis heeft ontwikkeld. 

2.9 BEHANDELING 

Als behandeling werd in overleg met de eigenaar beslist om de massa chirurgisch te verwijderen. 

Door de oorzaak van het paraneoplastisch syndroom weg te nemen, zou de exfoliatieve dermatitis ook 

moeten verdwijnen. 

2.9.1 Pre-operatieve zorgen 

De kat kreeg pre-operatief methadon (0,1 ml Mephenon 10 mg/ml) IV en werd geïnduceerd met 

propofol (Propovet 10 mg/ml) IV op effect. De intubatie gebeurde na een locale verdoving van de 

larynx met 0,2 ml Xylocaïne 2%. Er werd ook amoxicilline-clavulaanzuur (0,25 ml Synulox RTU 175 

mg/ml) subcutaan toegediend. De thorax werd ventraal geclipt, gescrubd met chloorhexidine 

(Hibiscrub 40 mg/ml) en ontsmet met alcohol. Vervolgens werd de kat op zijn rug gepositioneerd op de 

operatietafel. Omdat de operatie erg pijnlijk zou zijn, werd er gekozen voor een CRI van fentanyl. De 

onderhoudsanesthesie gebeurde door middel van gasanesthesie met isofluraan. De kat werd 
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beademd, omdat de borstholte werd opengemaakt en dus een normale ademhaling onmogelijk was. 

Dit gebeurde met Positive End-Expiratory Pressure (PEEP). Op die manier klapten de alveolen niet 

volledig dicht bij expiratie, wat te verkiezen valt bij een langdurige operatie.  

2.9.2 Chirurgie 

Er werd een huidincisie gemaakt ventraal in de middellijn van de thorax van ± 10 cm. De 

aangesneden bloedvaten werden door middel van elektrocoagulatie dichtgeschroeid. Ook het 

subcutane weefsel werd ingesneden. De spieren die op het sternum aanhechten werden losgemaakt 

met een periostale elevator en een bistouri. Vervolgens zijn het sternum en het manubrium sterni 

doorgesneden met behulp van een oscillerende zaag. Deze snede werd caudaalwaarts vergroot door 

middel van een osteotoom. Het xyphoïd bleef intact. De wanden werden bedekt met vochtige 

kompressen om uitdroging te vermijden. Er werd een Finochietto-spreider geplaatst. Craniaal in de 

thoraxholte was een grote massa aanwezig (8 x 5,5 x 3,5 cm). De massa was broos, lag ventraal van 

longen en hart, in het mediastinum, uitpuilend in de linkerhelft van de borstholte, en had 

aanhechtingen craniaal en caudaal op het mediastinum en op het hartzakje. Caudaal van deze massa 

waren er nog 2 gezwellen te zien in de thoraxholte, één van ± 6 mm en één van ± 3 mm in diameter. 

Deze twee zijn verwijderd door excisie. De aanhechtingen ter hoogte van het mediast zijn 

doorgesneden, waarbij er geen marge is gelaten. 

 

Fig. 7: : Intra-operatieve foto van de kat met thymoma (rechts is rostraal). Tijdens de thoracotomie bleek de 

glanzende, broze, lobulaire massa bijna heel de borstholte op te vullen. De massa (aangeduid met een gele pijl) 

drukte de longen (aangeduid met een groene pijl) helemaal weg naar caudaal.  

Het mediastinum werd craniaal geopend en er was geen teken van een gezwel of gelijkaardig proces 

rechts in de borstholte. De craniale aanhechting van het thymoma werd ondermijnd door een deel van 

het mediastinum weg te snijden. De andere aanhechtingen met het omliggend weefsel werden 
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losgemaakt met de elektrocauter en stomp met de weefselschaar. Er was een groot bloedvat 

aanwezig dat de massa craniaal inging. Dit werd geligeerd met Monocryl 4/0 en doorgesneden. Dan 

werd de massa vlot verwijderd uit de thoraxholte. De massa bleef macroscopisch intact. 

 

Fig. 8: De verwijderde massa was lobulair, glanzend, goed gevasculariseerd en broos. Ze had een omvang van 8 

x 5,5 x 3,5 cm. 

Vervolgens gebeurde er een spoeling van de thoraxholte met warme fysiologische oplossing. Dan 

werd er een thoraxdrain aangelegd links ventraal. Door een subcutane opening ter hoogte van de 

laatste rib werd de drain ingebracht, om tussen de tiende en elfde rib de thoraxholte in te gaan. De 

drain werd met een Ethilon 3/0 vastgehecht aan de huid en verankerd met een Chinese fingertrap-

hechting. Deze drain werd niet afgesloten. De thorax werd gesloten door kruishechtingen rond het 

sternum te plaatsen. Een PDS II 0 (snijdende naald) werd door de intercostaalspieren gehaald, links 

en rechts van het sternum, met aandacht voor de arteria thoracica interna. Zo werden er 3 hechtingen 

gezet, waarvan afwisselend de gekruiste draden ventraal en dorsaal van het sternum kwamen liggen. 

Craniaal en caudaal van deze hechtingen werden nog 2 gelijkaardige hechtingen gezet met een 

Monocryl 3/0. Dit gebeurde met een draadsparende motivatie. Dan werd de spierlaag doorlopend 

gehecht met een Monocryl 3/0 (ronde naald). Via de drain werd de lucht en het vocht uit de thorax 

gezogen met een spuit en driewegkraan totdat de thoraxholte vaccuüm was. De drain werd 

afgesloten. De subcutis werd doorlopend gehecht met een Monocryl 3/0 (ronde naald) en de huid 

werd intradermaal gehecht met een Monocryl 3/0 (snijdende naald).  

2.9.3 Post-operatieve zorgen 

Er werd een verband aangebracht over de incisieplaats rond de thorax. Toen de kat ontwaakte uit 

anesthesie, exciteerde hij. Hij is vervolgens aan een ketamine- en een fentanyl-infuus gelegd, 

waardoor hij rustig werd. De volgende dag leek het dier niet pijnlijk. De drain was amper productief en 
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werd verwijderd. De wonde zelf stond mooi. De incisieplaats was droog en de wondranden waren 

mooi geapositioneerd. De kat kreeg gedurende 10 dagen amoxicilline-clavulaanzuur (1,5 tabletten 

Clavubactin 50 mg, 2x per dag), gedurende 4 dagen meloxicam (0,5 ml Metacam 0,5 mg/ml, 1x per 

dag) en gedurende 2 dagen buprenorfine (0,2 ml Temgesic 0,3mg/ml, 3x per dag).  

2.10 OPVOLGING VAN DE PATIËNT 

2.10.1 Resultaat histologie tumor 

De tumor werd histopathologisch onderzocht. De grote massa was volledig ingebed. Er was een 

monomorfe populatie van lymfocyten aanwezig. Op verschillende plaatsen waren er cysten en 

opgeklaarde zones te zien waar telkens epitheliale cellen aanwezig waren met eosinofiel cytoplasma 

en grote bleke opgeklaarde celkernen. Deze bevindingen leidden tot de definitieve diagnose van een 

lymfocytrijk thymoma. De kleinere massa’s vertoonden een zelfde histologisch beeld. Deze uitslag 

wijst dus op een stage 3 thymoma (White en Lascelles, 2003). 

2.10.2 Controle-consultatie 

Een maand later kwam de kat op controle. Het dier stelde het goed. Hij was actief en was niet meer 

pijnlijk. Ook dermatologisch was er een opvallende verbetering te zien. De exfoliatieve dermatitis was 

geregresseerd tot lichte schilfering en meervoudige haarkraagjes ter hoogte van de kop, nek en de 

rug. Op de voetzolen was er toch nog schilfering te zien. De haren begonnen intussen weer in te 

groeien, hoewel ze iets grijzer van kleur waren. De kat had gedurende de twee weken na de operatie 

wel een snuivende ademhaling, maar dit was intussen niet meer aanwezig. De kat woog 4,6 kg. De 

BCS bedroeg 3 en was dus verbeterd. De evolutie was duidelijk erg positief. 

2.10.3 Verdere ontwikkeling 

Enkele maanden later bleek de kat echter te hervallen en opnieuw een exfoliatieve dermatitis te 

ontwikkelen. Buiten deze dermatologische klachten had het dier geen symptomen. Deze 

heropflakkering van de huidletsels werd behandeld met dexamethasone met remissie van de 

huidletsels tot gevolg.  
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3. DISCUSSIE 

De thymus is een orgaan dat vooral op jonge leeftijd een belangrijke functie heeft in het 

immuunsysteem. De thymus is voornamelijk actief tot het kat een leeftijd bereikt van zes maanden 

(White en Lascelles, 2003). Het volume van het orgaan is het grootst bij de geboorte en het involueert 

als het dier seksueel volgroeid is. Hierbij worden de epitheliale en lymfocytaire cellen vervangen door 

losmazig bindweefsel en vetweefsel, waardoor het onderscheid met het bindweefsel in het craniaal 

mediastinum nog moeilijk te maken is (Fry en McGavin, 2007). Desondanks de hoge activiteit op 

jonge leeftijd komt een thymoma vooral voor op oudere leeftijd. Meestal ontwikkelt een thymoma zich 

vanaf een leeftijd van 9 jaar, met een gemiddelde ouderdom van 10 jaar (White en Lascelles, 2003; 

Tilley en Smith, 2007). Verder wordt er geen geslachts- of raspredispositie opgemerkt (Tilley en Smith, 

2007). In dit geval is de kat precies 10 jaar. Deze leeftijd komt overeen met de meest voorkomende 

leeftijd om een thymoma te ontwikkelen. 

Een thymoma is een weinig voorkomende tumor bij de kat (Zitz et al., 2008). Het is wel een van de 

meest voorkomende neoplasieën in het craniale mediastinum bij hond en kat (Zitz et al., 2008). 

Hetzelfde geldt voor een mediastinaal lymfoma, wat bij de kat de belangrijkste differentiaal diagnose is 

voor een thymoma (White en Lascelles, 2003). De differentiatie tussen deze twee tumoren is dus 

belangrijk, omdat ze verschillen in behandeling. Lymfoma wordt best behandeld met chemotherapie, 

terwijl bij een thymoma eerder chirurgische excisie aangewezen is (Couto, 2009). Het verschil tussen 

de twee vormen van neoplasie wordt gebaseerd op meerdere punten. Op de eerste plaats is het 

signalement van belang. Een thymoma komt vooral voor bij oudere dieren. Een lymfoma presenteert 

zich eerder op jonge leeftijd, meerbepaald bij dieren van 1 à 3 jaar. Ten tweede kan de FeLV-status 

van de kat bijdragen tot de differentiatie. Dieren met lymfoma zijn meestal FeLV-positief, terwijl de 

meeste dieren met een thymoma FeLV-negatief zijn. Ook via echografie van de thorax kunnen er 

verschillen opgemerkt worden. Een thymoma is eerder heterogeen in echogeniciteit. Vaak zijn er ook 

hypo- of anechogene zones te onderscheiden in de tumor. Dit zijn cysten. Een lymfoma geeft eerder 

een algemeen hypo- tot anechogeen beeld, omdat er weinig stroma-cellen aanwezig zijn. De meest 

betrouwbare manier om het onderscheid te maken tussen een lymfoma en thymoma is het nemen van 

een fijne naald aspiraat of biopt van de massa. Op het cytologisch onderzoek van een lymfoma zal 

een monomorfe populatie van lymfoïde cellen te zien zijn. De meeste cellen zijn immatuur 

(lymfoblasten) en vaak zitten er veel vacuolen in de cellen. Op cytologie van het thymoma zal eerder 

een heterogene celpopulatie te zien zijn. De massa bestaat uit zowel kleine mature lymfocyten als 

epitheliale cellen. De epitheliale cellen zijn normaal veelhoekig of spoelvormig van vorm (Couto, 

2009). Minder goede differentiatietechnieken zijn bloedonderzoek en radiografie. Op bloedonderzoek 

kunnen beide tumoren lymfocytose en hypercalcemie veroorzaken. Op RX-foto gelijken beide massa’s 

sterk op elkaar, maar het lymfoma situeert zich meestal in het dorsale mediastinum, terwijl het 

thymoma eerder in het ventrale mediastinum voorkomt. Pleurale effusie komt eveneens bij beide 

tumoren voor (Couto, 2009). 

De symptomen van een thymoma zijn vooral gelinkt aan het ruimte-innemend proces in de thorax. 

Meestal ontwikkelen de dieren respiratoire problemen, zoals hoesten, tachypnee en dyspnee (White 
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en Lascelles, 2003; Couto, 2009). Verder kan de massa ook het vatenstelsel in de thorax blokkeren. 

De grote bloedvaten en lymfevaten in het craniale mediastinum worden dichtgedrukt door de massa, 

wat kan leiden tot het precavaal syndroom. Hierbij kunnen de kop, de nek en de voorpoten gaan 

zwellen en oedeem vertonen door de verminderde veneuze retour (White en Lascelles, 2003; Couto, 

2009). Andere beschreven symptomen zijn anorexie, lethargie, braken, dysfonie en regurgitatie 

(Gores et al., 1994; Zitz et al., 2008). Het komt ook voor dat de dieren geen symptomen vertonen 

(Gores et al., 1994). Verder kan een thymoma secundair aanleiding geven tot verschillende 

paraneoplastische syndromen, zoals myasthenia gravis, exfoliatieve dermatitis, polymyositis, immuun-

gemedieerde anemie, cytopenieën, hypercalcemie, glomerulonefritis, systemische lupus 

erythematosus, thyroïditis, rheumatoïde arthritis, etc. (Fidel et al., 2008; Zitz et al., 2008). Bij de kat 

zijn de belangrijkste paraneoplastiche syndromen myastenia gravis, exfoliatieve dermatitis, 

polymyositis, maar ook granulocytopenie is beschreven (White en Lascelles, 2003; Fidel et al., 2008). 

In het ziektebeeld kan daarom dus ook inspanningsintolerantie, megaoesophagus, spierzwakte, 

schilfering, erythema, etc. optreden. Deze kat toonde helemaal geen respiratoire symptomen, ondanks 

de grootte van het gezwel. Het enige klinische symptoom was de schilferige dermatitis. Daarnaast was 

er ook een lymfocytose te zien in het bloedbeeld, wat soms voorkomt bij een thymoma (Tilley en 

Smith, 2007). Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van respiratoire klachten is dat de tumor 

relatief traag groeide, zodat de kat zich lichamelijk en in levensstijl kon aanpassen aan de 

verminderde longcapaciteit.  

Er bestaat een duidelijke verband tussen het thymoma en de exfoliatieve dermatitis. Er zijn 

verschillende gevallen beschreven waarbij de dermatitis verdwijnt na een thymectomie (Rottenberg et 

al., 2008; Singh et al., 2010). De pathofysiologie van de exfoliatieve dermatitis secundair aan een 

thymoma is echter nog steeds niet bekend (Singh et al., 2010). Er zijn wel al hypothesen die een 

mogelijke link leggen tussen de tumor en de huidletsels. Zo wordt bijvoorbeeld verondersteld dat een 

bepaalde stof zou worden geproduceerd of uitgeput zou geraken door de tumor (McLean, 1986). Een 

andere theorie is een activatie van autoreactieve cytotoxische T-cellen die zouden zorgen voor de 

huidletsels. Dit is vergelijkbaar met graft-versus-host-reacties (Yager en Wilcock, 1994). Een andere 

mogelijkheid bestaat erin dat er een slechte anti-tumor-reactie plaatsvindt. Er zouden auto-antistoffen 

geproduceerd worden die een kruisreactie aangaan met de epitheliale antigenen. Dit zou geïnduceerd 

worden door de productie van een afwijkend cytokine door de tumorale cellen (Robinson et al., 1999). 

Deze theorie werd in een onderzoek van Rottenberg et al. (2004) echter weerlegd. In dit onderzoek 

konden er geen IgG-auto-antistoffen teruggevonden worden in de huid van katten met een 

paraneoplastische exfoliatieve dermatitis. Daarom lijkt de theorie van een T-cel-gemedieerd proces de 

meest waarschijnlijke. Dit wordt ondersteund door de aanwezigheid van een infiltraat van CD3+-

lymfocyten in de epidermis (Rottenberg, 2004). 

De huidletsels bij deze vorm van exfoliatieve dermatitis hebben een specifiek beeld op 

histopathologisch onderzoek. Er wordt een celarme, hydropische interfacedermatitis gezien (Turek, 

2003). Dit betekent dat er onder andere hydropische degeneratie van de basaalcellen optreedt. Er zijn 

ook apoptotische keratinocyten te zien in de epidermis en in de haarfollikel. De epidermis is licht 
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hyperplastisch en er treedt ortho- en parakeratotische hyperkeratose op. Daarnaast is er ook een 

lymfoïd ontstekingsinfiltraat te zien, voornamelijk perivasculair en epidermaal (Turek, 2003). Deze 

letsels zijn ook compatibel met graft-versus-host-reacties en met het erythema multiforme complex 

(Hargis en Ginn, 2007). Macroscopisch begint de exfoliatieve dermatitis meestal ter hoogte van de 

kop. Het dier gaat schilfering en erythema vertonen, vooral aan de oren. Dit zal zich generaliseren 

over het hele lichaam en kan evolueren tot alopecie met ulcer- en korstvorming (Hargis en Ginn, 

2007). 

De eerste keuze van behandeling van een thymoma is chirurgische excisie (White en Lascelles, 

2003). Op deze manier wordt heel het gezwel meteen weggenomen. Het is dus een snelle en 

effectieve therapie. De uitkomst van de operatie is wel sterk afhankelijk van de ervaring van de 

chirurg. De kans op complicaties is reëel en het anesthesie-risico speelt ook een belangrijke rol. 

Oudere patiënten met ademhalingsproblemen zijn niet steeds goede kandidaten voor een ingrijpende 

chirurgische ingreep en een langdurige anesthesie. Wat de chirurgische techniek betreft, wordt in het 

geval van kleine massa’s best voor een intercostale benadering gekozen ter hoogte van de derde of 

vierde linkse intercostaalruimte. Bij grotere massa’s is een sternotomie aangewezen, aangezien deze 

benadering een beter overzicht geeft van de hele borstholte (Fossum, 2007). Eenmaal de thoraxholte 

geopend is, kan de chirurg beoordelen of het gezwel kan weggesneden worden. Er zou immers geen 

enkele factor zijn die preoperatief duidelijke informatie kan geven over de reseceerbaarheid van de 

massa, zelfs niet de grootte ervan (Withrow, 2007). In een kleinschalig onderzoek op 4 honden bleek 

een CT-scan echter wel een goed hulpmiddel om de invasiviteit van de tumor te beoordelen (Zitz et 

al., 2008). Over het algemeen blijkt 70 % van de thymoma’s reseceerbaar. Aanhechtingen op 

bloedvaten, grote zenuwen, trachea, pericard en slokdarm bemoeilijken de thymectomie (Withrow, 

2007). De meest voorkomende complicatie tijdens de operatie is bloeding. Daarom is soms een 

bloedtransfusie vereist (Gores, 1994). 

Een andere mogelijkheid bestaat erin de tumor te bestralen (Withrow, 2007). Deze behandeling heeft 

als voordeel dat ze gebruikt kan worden bij patiënten die niet in aanmerking komen voor chirurgie en 

bij niet-reseceerbare tumoren. Het moet echter in gespecialiseerde centra gebeuren. Ook de reactie 

op de therapie is onzeker en het resultaat wordt pas na verloop van tijd gezien. Het is beschreven dat 

een thymoma verkleind kan worden door middel van radiatie-therapie. Deze behandelingsmethode 

staat echter nog niet op punt, waardoor precieze data voor een optimale respons nog ontbreken. Er 

zijn reeds protocols beschreven met stralingsdosissen van 15 tot 54 Gy, met variabele tijdsintervallen 

en behandelingsduur. Over het algemeen reageren de katten positief op deze therapie, met een 

duidelijke verlenging in hun overlevingstijd en zelfs partiële tot complete remissie van de tumor. 

Verdere evaluatie van de stralingsdosis en het tijdsinterval is echter nog nodig om een ideaal protocol 

op te stellen (Kaser-Hotz et al., 2001; Smith et al., 2001).  

Chemotherapie blijkt als behandelingsmethode bij een thymoma vrij onsuccesvol, in tegenstelling tot 

bij een lymfoma (White en Lascelles, 2003). De indicaties en tegenindicaties zijn vrij gelijkaardig aan 

die van radiatie-therapie. Er zijn wel enkele gevallen bekend waarbij remissie bewerkstelligd werd 

door chemotherapeutica. Doxorubicine, prednisone en COP, een preparaat van cyclofosfamide, 

vincristine en prednisone, hebben, al dan niet in combinatie met radiatietherapie, reeds kunnen 
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zorgen voor remissie van een thymoma bij de kat (Smith et al., 2001). De tumor is echter minder 

gevoelig aan chemotherapeutica als een lymfoma. Over het algemeen zijn andere 

behandelingsvormen bij een thymoma meer aangewezen dan chemotherapie. Het verschil in reactie 

op chemotherapie is reeds gebruikt als differentiatie-methode tussen lymfoma en thymoma,maar dit is 

niet aangeraden in de praktijk (White en Lascelles, 2003). 

Een combinatie van chirurgisch debulking met bestraling en/of chemotherapie is ook een optie bij niet-

reseceerbare tumoren (Withrow, 2007). Op deze manier wordt het achtergebleven tumorweefsel toch 

behandeld, met kans op een volledige remissie. Het kan ook omgekeerd. De tumor kan eerst door 

middel van radiatietherapie of chemotherapeutica verkleind worden om zo de chirurgische excisie te 

vergemakkelijken (Fidel et al., 2008).  

De prognose van een thymoma wordt algemeen vrij gunstig ingeschat. De overlevingskansen hangen 

af van verschillende factoren. De grootte en invasiviteit van de massa spelen hierin een rol. Bij kleine 

en niet-invasieve tumoren is de prognose bij resectie goed. Grote en invasieve tumoren zijn moeilijker 

in te schatten. In dit geval zouden de dieren tijdens de operatie zelf een grotere kans hebben op 

sterfte, maar na de chirurgie is de prognose wel gunstig (Zitz et al., 2008). Niet-reseceerbare tumoren 

hebben niet per definitie een slechte prognose. Aangezien een thymoma over het algemeen een traag 

groeiende tumor is, kan de overlevingstijd met behulp van een onvolledige resectie, radio-, 

chemotherapie of een combinatie van deze technieken wel degelijk verlengd worden (Gores et al., 

1994, Kaser-Hotz et al., 2001; Smith et al., 2001). Een andere belangrijke factor is het percentage 

lymfocyten in het thymoma. Vooral deze waarde zou statistisch een voorspellende waarde hebben 

naar overlevingstijd. Zo zou volgens de studie van Zitz et al. (2008) een toename van 10 % lymfocyten 

in de tumor zorgen voor een afname van 35 % in het sterftecijfer. Ten slotte heeft het optreden van 

paraneoplastische syndromen, vooral myasthenia gravis, een negatieve invloed op de prognose 

(White en Lascelles, 2003). Het is moeilijk om precieze getallen te plakken op overlevingskansen en   

-tijden. In de literatuur wordt immers dikwijls verwezen naar twee studies, namelijk een onderzoek op 

12 katten (Gores et al., 1994) en een op 9 katten (Zitz et al., 2008). Dit is een gering aantal aan 

gevallen om exacte waarden uit af te leiden. Daarnaast ontbreekt vaak een langdurige opvolging van 

de patiënten om een accurate gemiddelde overlevingstijd op te kunnen stellen. Uit het onderzoek van 

Gores et al. (1994) blijkt dat 83 % (10/12) van de katten de operatie overleefden en dat 50 % (6/12) 

overleefden tijdens hun opvolgingsperiode van gemiddeld 21 maanden. Bij de studie van Zitz et al. 

(2008) overleefde 89 % (8/9) katten de operatie. De overlevingskans van 1 jaar bleek 89 % en de 

overlevingskans van 3 jaar was 74 %. De gegevens leidden tot het besluit van een gemiddelde 

overlevingstijd van 5 jaar (Zitz et al., 2008). Andere case reports vermelden dat de katten overleefden 

na thymectomie in de follow-up-periode die varieert tussen de 6 en 10 maanden, behalve in één geval 

waarbij de kat 6 uren na de operatie stierf wegens longoedeem ten gevolge van hartfalen (Forster-Van 

Hijfte et al., 1997; Godfrey, 1999; Fidel et al., 2008; Singh et al., 2010). 

In het geval van radiatietherapie is er nog weinig bekend over de prognose. Uit de beperkte gegevens 

van twee onderzoeken bleken de volgende overlevingstijden (Kaser-Hotz, 2001; Smith et al., 2001).  
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Behandeling Overlevingstijd (dagen) 

Radiatie 60 - 1530 

Complete resectie + radiatie 913+ - 1825+ 

Partiële resectie + radiatie 602 

Chemotherapie + radiatie 21 - 720 

 (Naar: Kaser-Hotz, 2001; Smith et al., 2001) 

Het is bekend dat de tumor kan terugkeren na behandeling (Smith et al., 2001: Zitz et al., 2008). Het 

hervallen kan uiteindelijk leiden tot sterfte van het dier door dyspnee ten gevolge van het massa-effect 

van de tumor of pleurale effusie. Het percentage van terugkeren van een thymoma na behandeling 

blijkt uit onderzoek (Smith et al., 2001; Zitz et al., 2008) te liggen op 31 % (5/16). Hierbij zijn zowal 

chirurgische excisie als radiatie- en chemotherapie toegepast. Ook in het huidige geval is het mogelijk 

dat het thymoma zich opnieuw ontwikkelt, omdat de kat na enkele maanden weer dezelfde 

symptomen vertoont. Vermoedelijk is niet al het tumorale weefsel verwijderd tijdens de chirurgie en 

geeft het achtergebleven thymoma-weefsel na een groeifase weer klinische klachten. De kans op 

achtergebleven tumoraal weefsel is reëel, omdat er tijdens de operatie al gezwellen aanwezig waren 

buiten het kapsel van de primaire tumor. De massa’s hadden hetzelfde histopathologisch beeld als het 

thymoma en waren dus waarschijnlijk uitzaaiingen. Er zou een nieuwe RX-foto van de thorax gemaakt 

moeten worden om dit te evalueren. Als er weer een thymoma gediagnosticeerd wordt, kan deze weer 

chirurgisch verwijderd worden. Ook andere behandelingen, zoals bestraling en chemotherapie, zijn 

mogelijk, al dan niet in combinatie met een chirurgie. 

Er zijn nog andere paraneoplastische syndromen beschreven in associatie met een thymoma. 

Myastenia gravis (MG) is veruit de belangrijkste. MG is een neuromusculaire aandoening die 

congenitaal of verworven kan zijn. Het probleem situeert zich ter hoogte van de acetylcholine-

receptoren (AChR). Bij congenitale MG zijn de AChR deficiënt en bij verworven MG zijn er anti-stoffen 

die de AChR vernietigen. Beide vormen leiden tot een verminderde prikkeloverdracht van de zenuw 

naar de spieren. In het geval van congenitale MG is dit een kwalitatief tekort aan AChR en bij de 

verworven variant is dit een kwantitatief tekort. Dit kan leiden tot spierzwakte en megaoesofagus 

(Meeking et al., 2008). Het gaat in het geval van een thymoma om een verworven vorm door een 

afwijkende immuunreactie. Het is nog onzeker wat precies de auto-immuunreactie initialiseert en 

onderhoudt (Shelton, 1999). De dysfunctie van het immuunsysteem zorgt waarschijnlijk voor een 

afweerreactie tegen de thymus-cellen, die een antigene verwantschap vertonen met de AChR-

dragende cellen (Vincent, 2002; Meeking, 2008). Dit verklaart het verband tussen en thymoma en MG. 

Bij de kat is de associatie tussen MG en een thymoma beduidend groter dan bij de hond. Shelton et 

al. (1997, 2000) kwamen bij de kat op een incidentie van 25,7 % (27/105) en bij de hond op 3,4 % 

(35/1025) van MG in associatie met een thymoma. De meest voorkomende symptomen bij MG zijn 

spierzwakte, die verergert bij inspanning en verbetert bij rust, cervicale zwakte, afwezige 

ooglidreflexen, dysfagie, stemveranderingen en regurgitatie (Scott-Moncrieff et al., 1990; Shelton et 

al., 2000; Tilley en Smith, 2007; Taylor, 2009). De diagnose wordt gesteld door het aantonen van de 
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antistoffen tegen de AChR in het bloed. Een andere manier van diagnose is de Tensilon-test, waarbij 

0,1 mg edofroniumchloride/ kg lichaamsgewicht wordt toegediend. Dit is een kortwerkend 

anticholinesterase. Door de inhibitie van de hydrolyse van acetylcholine, zal er toch een sterker 

signaal doorgegeven kunnen worden. Daarom zullen de dieren vlak na de Tensilon-injectie duidelijk 

beter zijn. De aandoening kan behandeld worden met anticholinesterasen, zoals pyridostigmine 

(Mestinon 1-3 mg/kg, 3x/dag). In het geval van een thymoma kan een thymectomie zorgen voor 

genezing, maar de kat dient op voorhand gestabiliseerd te worden met anticholinesterasen (Tilley en 

Smith, 2007; Taylor, 2009). Het is echter ook beschreven dat katten juist MG ontwikkelen na de 

thymectomie (Gores, 1994).  

Polymyositis wordt ook beschreven als paraneoplastisch syndroom bij een thymoma (Carpenter en 

Holzworth, 1982; Taylor, 2009). De katten vertonen een plotse zwakte, waarbij ze niet meer kunnen 

springen, de kop op de voorpoten laten rusten en de nek duidelijk gebogen houden naar ventraal. 

Spierpijn kan optreden (Carpenter en Holzworth, 1982; Taylor, 2009). De ziekte is qua klinische 

symptomen vrij gelijkaardig aan MG. De diagnose kan gesteld worden door het bepalen van het CK- 

en AST-gehalte in het bloed, die bij polymyositis gestegen zullen zijn. Daarnaast zijn er nog 

abnormaliteiten te zien op een EMG. Op een biopt van de spieren zal necrose van de myofibrillen, een 

lymfocytaire ontstekingsreactie en fibrose te zien zijn (Taylor, 2009). De aandoening geneest vanzelf 

in 1 op 3 van de gevallen. Een behandeling met corticoïden of antibiotica kan verbetering geven 

(Taylor, 2009). 

Andere paraneoplastische syndromen zijn veel minder voorkomend. Er is slechts 1 case report dat 

granulocytopenie secundair aan een thymoma beschrijft (Fidel et al., 2008). Alle paraneoplastische 

syndromen, secundair aan een thymoma, kunnen wel gelinkt worden aan een deficiëntie in het 

immuunsysteem. Verder is ook de ontwikkeling van een squameus cel carcinoma in een goedaardig 

thymoma bij de kat beschreven (Carpenter en Valentine, 1992). Dit fenomeen is zeldzaam.  

Het huidige geval van een thymoma bij de kat was opmerkelijk, omdat het enige symptoom dat het 

dier had een exfoliatieve dermatitis was. Hij toonde geen respiratoire problemen, ondanks het feit dat 

het thymoma een erg groot deel van de borstkas opvulde. De kat had dus geen primaire problemen 

van het gezwel, maar enkel een secundair huidprobleem. Deze dermatologische klachten fungeerden 

in dit geval dus als marker voor een intern probleem. Er waren tijdens de operatie al extra massa’s 

aanwezig in de thoraxholte met een zelfde histopathologisch beeld. De tumor was dus waarschijnlijk al 

uitgezaaid in de thoraxholte. De letsels vertoonden na de behandeling duidelijk verbetering, maar toch 

herviel de kat uiteindelijk in haar ziektebeeld, waarschijnlijk door de terugkeer van het thymoma of 

door een verdergezette immuungemedieerde reactie. De letsels verbeterden vervolgens goed door 

een behandeling met dexmethasone. De goede respons op dexmethasone kan een indicatie zijn dat 

het huidletsel wel degelijk een immuungemedieerde reactie zijn op het thymoma.  
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