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SAMENVATTING

Cardiomyopathieën zijn aandoeningen van het myocardium die zowel bij de mens als bij verscheidene

diersoorten voorkomen. De onderverdeling van deze aandoeningen in dilatorische, hypertrofische en

restrictieve cardiomyopathie kan zowel bij de mens als bij de verschillende huisdieren worden

gehanteerd.

Zowel op vlak van etiologie, pathogenese, klinische symptomen als pathologische bevindingen

vertoont deze aandoening bij de mens vele gelijkenissen met deze bij de huisdieren. Dankzij deze

overeenkomsten kunnen diermodellen worden gebruikt voor onderzoek naar mogelijke oorzaken en

pathogenese van cardiomyopathieën.

Tot voor enkele decennia  was het grootste deel van de etiologie van cardiomyopathieën ongekend en

werd deze groep van aandoeningen als idiopatisch bestempeld. De laatste jaren is dankzij onderzoek

de kennis omtrent etiologie en pathogenese enorm toegenomen. Opvallend hierbij is de genetische

basis van bepaalde cardiomyopathieën waarvoor reeds verschillende mutaties werden aangetoond.

Omtrent de genetische oorsprong en de erfelijkheid bestaan echter nog vele vragen. Voor een groot

deel van de cardiomyopathiegevallen blijft de oorzaak onbekend. Verder onderzoek naar etiologie en

pathogenese is noodzakelijk.

De pathologische bevindingen zijn vaak kenmerkend voor de aandoening, maar specifieke

grenswaarden ontbreken nog in de literatuur. Zo worden in een onderzoek door Liu en Tilley (1980)

zowel macroscopische als microscopische pathologische bevindingen besproken en worden gemeten

waarden weergeven als gemiddelden met een spreiding hierrond. Waarden vanaf wanneer effectief

van cardiomyopathie kan worden gesproken ontbreken. Een uitzondering hierbij is de internationale

standaard waarbij werd vastgelegd dat bij een dikte van of boven 6 mm van het linker ventrikel of van

het interventriculaire septum samen met wanorde in de myocyten en hartspiercellen van

hypertrofische cardiomyopathie kan worden gesproken bij de kat (Atkins et al., 1992; Fox et al., 1995;

Ferasin et al., 2003; Fox, 2003). Diagnostische criteria dienen verder onderzocht te worden.

Belangrijk is ook het onderscheid te maken tussen hypertrofie van het hart als fysiologische reactie op

intense sportieve prestaties en hypertrofie ten gevolge van hypertrofe cardiomyopathie. Verscheidene

diagnostische criteria en beeldvormingstechnieken zijn hiervoor voorhanden.

Gezien de ernstige klinische symptomen en het algemeen verspreid voorkomen van

cardiomyopathieën is verder onderzoek zeker aangewezen.
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1. INLEIDING

Richardson et al. (1996) beschrijven de term cardiomyopathie, vanuit de definitie van de World Health

Organization, als een hartafwijking ten gevolge van een primaire abnormaliteit in het myocardium.

Cardiomyopathieën worden bij de huisdieren, naar analogie met de humane cardiomyopathieën,

ingedeeld in 3 groepen: (1) hypertrofische cardiomyopathie, (2) dilatorische cardiomyopathie, (3)

restrictieve cardiomyopathie (Liu en Tilley, 1980).

Vaak worden cardiomyopathieën als ideopatisch beschouwd. De kennis omtrent deze aandoeningen

neemt toe, maar de etiologie en pathogenese zijn nog steeds niet geheel bekend (Maxie, 2007).

Cardiomyopathieën zijn ernstige aandoeningen die voorkomen bij de mens en verschillende

diersoorten, waaronder de hond en de kat, die leiden tot ernstige klinische problemen, waaronder

progressief hartfalen en acute sterfte zonder voorafgaande symptomen.

Zowel bij dilatorische, hypertrofische als restrictieve cardiomyopathie worden op autopsie bevindingen

gedaan en worden histologische abnormaliteiten waargenomen die kenmerkend zijn voor de

aandoening.

Uit onderzoek is gebleken dat er op verschillende gebieden, waaronder klinische symptomen en

pathologische bevindingen, overeenkomsten zijn tussen cardiomyopathieën bij de mens en bij de

huisdieren (Liu en Tilley, 1980). Diermodellen kunnen aldus worden gebruikt in de studie naar de

ontstaansmechanismen van cardiomyopathieën en andere cardiovasculaire aandoeningen (Ou et al.,

2010).

Deze literatuurstudie wordt geschreven met als doel de bestaande literatuur over cardiomyopathieën

bij mens en huisdieren te vergelijken, met de nadruk op etiologie, pathogenese en de pathologische

bevindingen. Hierbij zal het verschil tussen hypertrofische cardiomyopathie en het sporthart bij de

hond verder worden toegelicht. Daarbij is het de bedoeling op zoek te gaan naar eventuele

grenswaarden en diagnostische criteria voor cardiomyopathieën bij de huisdieren. Tot slot zal ook het

belang van diermodellen in het onderzoek naar humane cardiovasculaire aandoeningen worden

besproken.
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2. LITERATUURSTUDIE

2.1. CARDIOMYOPATHIE

2.1.1. Definitie

Oorspronkelijk werd de term cardiomyopathie in het leven geroepen voor de beschrijving van een

groep van myocardiale aandoeningen van ongekende en onbegrepen oorsprong bij de mens (Maxie,

2007). Richardson et al. (1996) beschrijven de term cardiomyopathie, vanuit de definitie van de World

Health Organization, als een hartafwijking ten gevolge van een primaire abnormaliteit in het

myocardium.

Cardiomegalie, ten gevolge van gegeneraliseerde dilatatie of hypertrofie, thrombose van de wand,

meestal ter hoogte van het linker ventrikel en fibrose of andere letsels in het myocardium, zijn

kenmerken die volgens Maxie (2007) meestal aanwezig zijn.

Bij de mens moet aan een reeks criteria worden voldaan om de diagnose, die hoofdzakelijk berust op

eliminatie, te kunnen staven: de afwezigheid van significante aandoeningen of anomalieën ter hoogte

van de coronaire arteries, de afwezigheid van andere aandoeningen of anomalieën van het vasculaire

stelsel, geen systemische hypertensie in het heden of verleden en de afwezigheid van shunts ter

hoogte van of buiten het hart gelegen. Voor de huisdieren mogen arteriële coronaire aandoeningen en

hypertensie achterwege gelaten worden als criteria, omwille van hun zeldzaamheid. Bij de kat dient

hyperthyroïdie uitgesloten te worden alvorens de diagnose van cardiomyopathie te kunnen stellen

(Maxie, 2007).

Cardiomyopathieën worden doorgaans in 3 groepen onderverdeeld: (1) dilatorische cardiomyopathie,

(2) hypertrofische cardiomyopathie, (3) restrictieve cardiomyopathie (Kumar et al., 2005; Maxie, 2007).

Kumar et al. (2005) definiëren de term dilatorische cardiomyopathie (DCM), soms ook wel congestieve

cardiomyopathie genoemd, als een vorm van cardiomyopathie gekenmerkt door progressieve dilatatie

van het hart en contractiele, systolische dysfunctie, waarbij hypertrofie vaak als bijverschijnsel wordt

gezien. Beide atria en ventrikels zijn vergroot en gedilateerd en de ventrikels zijn hypertrofisch, maar

ten gevolge van de dilatatie is de hypertrofie minder duidelijk dan bij de hypertrofe vorm van de

aandoening (Maxie, 2007).

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) wordt door Kumar et al. (2005) gedefinieerd als een vorm van

cardiomyopathie gekenmerkt door myocardiale hypertrofie, abnormale diastolische vulling en in

ongeveer een derde van de gevallen intermitterende obstructie van de ventriculaire uitvloei. Het

hypertrofe hart heeft een dikke wand en gaat in hypercontractie, een sterk opvallend verschil met het

dilatorische, slappe hart dat in hypocontractie gaat (Kumar et al., 2005).

Maxie (2007) karakteriseert restrictieve cardiomyopathie (RCM) als deze vorm van cardiomyopathie

waarbij de ventriculaire vulling is afgenomen ten gevolge van een gedaalde ventriculaire compliantie

en de systolische functie onverzwakt is, waarbij de ventrikels meestal de normale afmetingen hebben

en de atria meestal gedilateerd zijn.
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2.1.2. Etiologie en pathogenese

2.1.2.1. Dilatorische cardiomyopathie

Verschillende factoren die leiden tot beschadiging van het myocard kunnen leiden tot de ontwikkeling

van DCM. Deze factoren kunnen van toxische oorsprong zijn (Kumar et al., 2005). Alcohol, in het

bijzonder het metaboliet acetaldehyde, kobalt, kwik, lood en doxorubicine zijn toxisch voor het

myocardium en kunnen leiden tot de ontwikkeling van DCM (Kumar et al., 2005; Maxie, 2007;

Swanton en Banerjee, 2008).

Een immunologische pathogenese voor DCM wordt verondersteld (Kumar et al., 2005). Kuethe et al.

(2006) staven deze veronderstelling aan de hand van de waargenomen HLA-DR expressie en T-

lymfocyten infiltraat dat wordt teruggevonden in het hartweefsel. Het immuunsysteem kan worden

geactiveerd na beschadiging van het hartweefsel, bijvoorbeeld na een periode van ischemie. Deze

activatie kan resulteren in cardiomyopathie. De sterke expressie van het HLA-DR  antigen wordt

verondersteld een indicatie te zijn voor een chronisch auto-immuunproces dat zich afspeelt in het

myocardium en duidt op een genetische basis voor de overreactie van het immuunsysteem bij DCM

(Klappacher et al., 1993; Kuethe et al., 2006). Het serum oplosbare CD4 kan gebruikt worden als

indicator voor het stadium van cardiomyopathie waarin de patiënt verkeert en is tevens een indicator

voor de T-cel activatie ter hoogte van het endomyocardium (Klappacher et al., 1993). Complement

component C4 wordt gebruikt als merker voor immunologische aandoeningen. (O’ Grady en O’

Sullivan, 2004). Yamakawa et al. (1987) deden onderzoek naar de immunologische mechanismen van

DCM en veronderstellen vanuit hun bevindingen dat een verstoring van het evenwicht tussen

humorale en cellulaire immuniteit aan de basis ligt van het ontstaan van DCM.

Myocarditis kan eveneens aan de basis liggen voor het ontstaansmechanisme van DCM. Bij

patiënten waarbij DCM is ontstaan vanuit myocarditis werden bepaalde enterovirussen, waaronder het

coxsackievirus B, geïsoleerd uit het myocardium (Kumar et al., 2005). Andere infectieuze oorzaken

voor DCM zijn adenovirussen, parvovirus, humane immunodeficiëntievirus, Rickettsiae en

Trypanozoma cruzi. Ook bepaalde neuromusculaire aandoeningen als Duchenne spierdystrofie en

Emery-Dreifuss spierdystrofie kunnen als oorzakelijk worden beschouwd bij de ontwikkeling van DCM.

Verder worden ook haemochromatosis en thyrotoxicosis in verband gebracht met DCM (Swanton en

Banerjee, 2008). Peripartum cardiomyopathie is een vorm van DCM die optreedt enkele weken tot

maanden na de bevalling, waarvan de oorzaak multifactorieel, maar niet volledig gekend is.  In 30 tot

40% van de gevallen kent DCM een genetische oorsprong (Kumar et al., 2005). DCM wordt

voornamelijk autosomaal dominant overgeërfd, maar kan ook X-gebonden zijn. In geval van

autosomale overerving is een mutatie in het lamine A/C gen het meest voorkomend. Bij X-gebonden

overerving zijn verschillende mutaties mogelijk, waaronder een mutatie in desmine, α-actine of

dystrofine (Kumar et al., 2005; Swanton en Banerjee, 2008). Kumar et al. (2005) vermelden dat in

sommige gevallen de oorzaak van DCM niet kan worden achterhaald, maar Swanton en Banerjee

(2008) vermelden dat dit voor de meerderheid van de gevallen kan worden gesteld.
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2.1.2.2. Hypertrofische cardiomyopathie

HCM is een genetische aandoening die autosomaal dominant wordt overgeërfd en waarvan de

mutaties in genen die aan de basis liggen voor de ontwikkeling van de aandoening reeds zijn gekend.

De mutaties zijn gelegen in genen die coderen voor eiwitten die worden ingebouwd in sarcomeren

(Roberts en Sigwart, 2001; Seidman en Seidman, 2001; Maron, 2002; Kumar et al., 2005). De meest

voorkomende mutaties zijn deze in de β- myosin heavy chain (β-MHC), myosin- binding protein C

(MYBP-C) en Troponine- T (TnT). Ondanks deze kennis is er nog een groot deel van het

ontstaansmechanisme tussen mutatie en ontwikkeling van HCM onbekend. Mogelijks ligt hier een

compensatoir mechanisme aan de basis die het vrijstellen van groeifactoren stimuleert als reactie op

de versterkte contractiecapaciteit en resulteert dit in een uitgesproken hypertrofie van het hart (Marian,

2000). Op microscopisch onderzoek is zichtbaar dat de hartspiercellen frequent in een golvend

patroon voorkomen, dit zou het gevolg kunnen zijn van een overmatige catecholaminevrijstelling

(Kumar et al., 2005; Swanton en Banerjee, 2008) . Deze verhoogde vrijstelling zou te wijten zijn aan

een genetisch defect ter hoogte van de neurale kam (Swanton en Banerjee, 2008). Kumar et al.

(2005) vermelden dat 100% van de HCM-gevallen een genetische oorsprong hebben, Swanton en

Banerjee (2008) spreken over 70%, maar Maxie (2007) houdt het op slechts 50%, waar de andere

helft van de gevallen een ongekende oorsprong zou hebben. Maxie (2007) merkt op dat de mutaties

die optreden niet specifiek zijn voor HCM. Zo kan de mutatie die optreedt in het cardiale troponine-T

gen zowel HCM als DCM veroorzaken. HCM en RCM kunnen tevens beide worden veroorzaakt door

een mutatie in het cardiale troponine I.

2.1.2.3. Restrictieve cardiomyopathie

RCM kan optreden ten gevolge van een ijzerstapelingsstoornis of een andere aangeboren

metabolisatiestoornis (Kumar et al., 2005; Swanton en Banerjee, 2008). Fibrose ter hoogte van het

myocardium, bijvoorbeeld na medische bestraling, kan als oorzaak van RCM worden beschouwd

(Kumar et al., 2005; Swanton en Banerjee, 2008). RCM wordt gezien bij patiënten met Loeffler

eosinofiele endocarditis. Scleroderma, sarcoïdosis en amyloïdosis worden eveneens in verband

gebracht met RCM (Swanton en Banerjee, 2008).

Wanneer de oorzaak van RCM niet is gekend, wordt van ideopatische RCM gesproken (Kumar et al.,

2005).

2.1.3. Pathologie

2.1.3.1. Dilatorische cardiomyopathie

Macroscopisch heeft het hart van patiënten met DCM een vergroot en slap uitzicht (Kumar et al.,

2005). Kenmerkend is de vergroting en dilatatie van beide boezems en kamers (Kumar et al., 2005;

Maxie, 2007). Rutherford (2003) vermeldt dat voornamelijk de vergroting van het linker ventrikel

kenmerkend is. Het hart van patiënten met DCM kan het dubbele tot zelfs driedubbele van het

normale gewicht aannemen. Ter hoogte van de wand van het hart kunnen bloedklonters worden

teruggevonden (Kumar et al., 2005).
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Fig. 1 Grafische doorsneden van het hart: op de linker figuur is een normaal hart afgebeeld, rechts het

hart van een patiënt met DCM. (Uit: Kumar et al., 2005)

Microscopisch zijn hartspiercellen van verschillende groottes zichtbaar; zowel hypertrofische

hartspiercellen met vergrote kernen als dunne, onregelmatige hartspiercellen zijn aanwezig. Fibrose is

in verschillende mate en op verschillende lokalisaties waarneembaar (Kumar et al., 2005; Maxie,

2007). Ten gevolge van fibrose en mogelijks ten gevolge van T-cel en macrofageninfiltratie kunnen de

hartspiercellen een verdund uitzicht krijgen. Ook celdood kan in verband worden gebracht met deze

processen (Swanton en Banerjee, 2008).

2.1.3.2. Hypertrofische cardiomyopathie

Het hoofdkenmerk van het hart van patiënten met HCM is de hypertrofie van linker en soms rechter

ventrikel dat in extreme mate optreedt. Doordat  hypertrofie van de ventrikels niet wordt gevolgd door

dilatatie van de ventrikels, is het ventriculaire lumen vernauwd (Kumar et al., 2005; Maxie, 2007).

Naast de ventrikels hebben ook de atria verandering ondergaan; deze kunnen vergroot of gedilateerd

zijn (Maxie, 2007). De ratio interventriculair septum:vrije wand van het linker ventrikel is verschoven

van 1:1 naar 1:3. Het ventriculaire lumen is hierbij vernauwd (Kumar et al., 2005).

.

Fig. 2 Grafische voorstelling van het normale hart op overlangse doorsnede (links) en het hart van een

patiënt met HCM (rechts). (Uit: Kumar et al., 2005)
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Microscopisch is hypertrofie van de myocyten zichtbaar, waarbij de diameter van de myocyten tot 3

keer de normale afmeting aanneemt (Kumar et al., 2005). Desorganisatie of spiraalvormige

organisatie van de  myocyten , alsook fibrose zijn frequent zichtbaar op histologisch onderzoek

(Kumar et al., 2005; Maxie, 2007).

2.1.3.3. Restrictieve cardiomyopathie

Macroscopisch kan bij RCM een dilatatie worden waargenomen van beide atria, maar de ventrikels

behouden min of meer hun normale grootte (Kumar et al., 2005). Het hart kan een normale grootte

behouden, maar kan eveneens verkleinen. Het hart neemt een stijf uitzicht aan (Swanton en Banerjee,

2008).

Fig. 3 Grafische voorstelling van het hart: links een normaal hart, rechts het hart van een patiënt met

RCM. (Uit: Kumar et al., 2005)

Interstitiële fibrose is op te merken op histologisch onderzoek, deze kan focaal of diffuus verspreid zijn

en in milde of ernstige mate voorkomen (Kumar et al., 2005). Een afzetting van amyloïd kan optreden

ter hoogte van het myocard, maar dit kan in het beginstadium van RCM worden gemist (Swanton en

Banerjee, 2008).

2.1.4. Klinische presentatie

2.1.4.1. Dilatorische cardiomyopathie

Mitralisregurgitatie treedt op ten gevolge van de vergroting van het linker ventrikel (Rutherford, 2003).

Bij patiënten met DCM wordt chronisch hartfalen waargenomen. De symptomen, waaronder dyspnee,

tachycardie en inspanningsintolerantie, nemen progressief toe. In een later stadium kunnen

oedeemvorming en ascites optreden (Kumar et al., 2005; Swanton en Banerjee, 2008). Mogelijks

treedt plotse sterfte op (Kumar et al., 2005).
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2.1.4.2. Hypertrofische cardiomyopathie

De meerderheid van de patiënten met HCM vertonen geen symptomen, anderen patiënten kunnen

aritmieën vertonen die kunnen leiden tot hypotensie. Voornamelijk bij jongvolwassenen worden

syncopes opgemerkt en kan benauwdheid aanwezig zijn (Rutherford, 2003).

Maxie (2007) merkt op dat plotse sterfte frequent optreedt nog voor enig ander symptoom duidelijk

aanwezig was.

2.1.4.3. Restrictieve cardiomyopathie

Bij RCM is er sprake van diastolisch hartfalen. Zowel linker als rechter chronisch hartfalen worden

opgemerkt. Symptomen van hartfalen, waaronder pulmonair oedeem, worden gezien bij patiënten met

RCM (Swanton en Banerjee, 2008).

2.2. CANIENE CARDIOMYOPATHIEËN

2.2.1. Dilatorische cardiomyopathie

2.2.1.1. Voorkomen

DCM is de meest voorkomende verworven hartaandoening bij de hond, na chronische

mitralisklepinsufficiëntie en hartworminfecties, in de geografische gebieden waar hartworminfecties

veel voorkomen (O’ Grady en O’ Sullivan, 2004). Maxie (2007) stelt dat DCM de meest erkende

cardiomyopathie is en dit voornamelijk bij jonge honden tot honden van middelbare leeftijd van grote-

en reuzenrassen als Sint-Bernard, Deense Dog en Ierse Wolfshond. De gemiddelde leeftijd waarop

DCM optreedt is 4,9 jaar (Liu en Tilley, 1980). Ook bij honden van gemiddelde grootte, waaronder de

Amerikaanse en Engelse Cocker Spaniël en de Dalmatiër is de aandoening erkend en zelfs bij kleine

hondenrassen als de West Highland White Terriër werd DCM in zeldzame gevallen opgemerkt, al blijft

DCM een aandoening die typisch wordt gezien bij grote- en reuzenrassen (O’ Grady en O’ Sullivan,

2004). De aandoening wordt frequenter waargenomen bij mannelijke dan vrouwelijke dieren (Liu en

Tilley, 1980; O’ Grady en O’ Sullivan, 2004).

2.2.1.2. Etiologie en pathogenese

Nelson (2003) vermeldt dat DCM vaak wordt beschouwd als een primaire aandoening van ongekende

oorsprong. Ook Maxie (2007) benadrukt de onbekendheid van oorzaken en pathogenese van DCM.

Bij de meeste rassen is de ziektegeschiedenis van DCM niet bestudeerd, maar bij de Dobermann

Pinscher is de  meeste informatie van deze aandoening gekend. De vraag is echter of deze informatie

ook geldt voor andere hondenrassen die deze aandoening verwerven (O’ Grady en O’ Sullivan, 2004).

O’ Grady en O’ Sullivan (2004) definiëren DCM als een morfologische diagnose, waarbij DCM geen

inzicht verschaft naar de myocardiale letsels die bijdragen tot dit effect.

Genetische factoren zijn betrokken bij DCM, aangezien deze aandoening wijd verspreid is onder

bepaalde rassen en lijnen van honden (Nelson, 2003). Bij bepaalde rassen als de Dobermann

Pinscher, Engelse Cocker Spaniël, Boxer, Deense Dog, Ierse Wolfshond en Newfoundlander wordt



9

een familiale trend voor de aandoening opgemerkt. Bij de Deense Dog zou DCM een X-gebonden

recessieve aandoening zijn, maar bij de Portugese Waterhond wordt de juveniele vorm van DCM als

een autosomaal recessieve aandoening overgeërfd. Dat één of meerdere defecten op niveau van het

genoom aan de basis liggen van DCM is voor verschillende hondenrassen aannemelijk (Maxie, 2007).

Bij de hond zou er een relatie zijn tussen DCM en complement component C4, alsook een relatie

tussen DCM en een daling van immunoglobuline IgA (O’ Grady en O’ Sullivan, 2004). Maxie (2007)

vermeldt ook dat er een sterk verband is tussen C4-complement fenotype (C4:4) en de aanwezigheid

van DCM bij de Engelse Cocker Spaniël. Dit verband zou niet oorzakelijk zijn maar wijst erop dat

honden gepredisponeerd zijn voor de ontwikkeling van DCM. Bij de Dobermann zouden gestegen

gehaltes van metalloproteïnasen en neutrofiel elastase in het myocardium het ontstaan van de ziekte

in de hand werken. Bij de Dobermann Pinscher wordt een deficiëntie in de respiratiecyclus in de

mitochondriën duidelijk zichtbaar door een uitgesproken vermindering van de ATP-productie door de

mitochondriën, maar hiervan is het niet geweten of het gaat om een primair defect of om een gevolg

van chronisch hartfalen (Maxie, 2007). Cobb et al. (1994) vinden geen verschil tussen het aantal

antimyocardiale antilichamen van gezonde honden en honden met DCM, maar Day (1996) detecteert

bij 30% van Engelse Cocker Spaniëls die aan DCM leden antimitochondriale antistoffen. Hieruit blijkt

dat de tussenkomst van immunologische processen in de pathogenese van DCM aannemelijk is,

maar dit schept geen inzicht in de aard van de myocardiale schade of het activeringsmechanisme van

het immuunsysteem (O’ Grady en O’ Sullivan, 2004).

Bepaalde toxines als doxorubicin, deficiënte voeding, myocarditis, ernstige systemische

ontstekingsprocessen en mogelijks bepaalde endocrinopathieën als hypothyroïdie en diabetes

mellitus worden als potentiële oorzaken van secundaire DCM beschouwd (Nelson, 2003). Carnitine-

en taurinedeficiëntie in de voeding zouden een rol kunnen spelen bij cardiomyopathie. Sterke

aanwijzingen voor de rol van carnitine bij de ontwikkeling van DCM zijn er echter niet. Lage

concentraties aan taurine werden in het bloed gevonden bij honden met DCM die een commercieel

lam-rijst dieet aangeboden kregen en bij bepaalde pups van Portugese Waterhonden kan DCM

verdwijnen na orale taurine supplementatie. Bij 2 Deense Doggen wordt hypothyroïdie als mogelijke

reversibele oorzaak voor falen van de myocardiale functie opgesteld (Maxie, 2007).

2.2.1.3. Pathologie

Op autopsie zijn typische kenmerken van chronisch hartfalen aanwezig; atriale thrombose en

infarcten in andere organen zijn mogelijk. Alle ventrikels kunnen gedilateerd zijn en hypertrofie

vertonen, maar dit wordt voornamelijk in het linker ventrikel opgemerkt (Maxie, 2007). De dilatatie van

de ventrikels ontstaat ten gevolge van schade aan de pompfunctie van het hart en  een verzwakte

uitvloei (Nelson, 2003). Ten gevolge van de extreme dilatatie van de ventrikels krijgt het hart een

ronder aspect (Liu en Tilley, 1980). Het hart van DCM-patiënten vertoont een dunnere wand van het

linker ventrikel en septum, respectievelijk gemiddeld 12,9 en 11 mm maar de ratio septum:wand bleef

onveranderd (Liu en Tilley, 1980). Het endocardiale oppervlak heeft een mat aspect ten gevolge van

subendocardiale fibrose (Liu en Tilley, 1980; Maxie, 2007). In sommige gevallen zijn tekenen van

multifocale myocardiale degeneratie aanwezig, maar deze bieden geen inzicht in de mogelijke
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oorzaken van de letsels (Maxie, 2007). Het hart van honden met DCM is significant zwaarder in

vergelijking met het hart van normale honden: 11,5 ± 2,4 g/kg ten opzichte van 6,6 ± 0,3 g/kg (Liu en

Tilley, 1980). Exacte waarden die bepalen vanaf wanneer de diagnose van DCM op autopsie bij een

hond kan worden bevestigd, worden niet vermeld.

Fig. 4 Dilatatie van het hart van de hond, waarbij vergroting van het lumen en verdunning van de wand

van het linker ventrikel zichtbaar zijn (Uit: Van Dijk et al., 2007)

De veranderingen die zichtbaar zijn op microscopisch onderzoek zijn niet specifiek voor

cardiomyopathie, maar kunnen ook het gevolg zijn van andere oorzaken van congestief hartfalen. Bij

cardiomyopathieën worden de letsels echter wel in een ernstigere vorm aangetroffen. Toename in

intermyofibrillaire ruimte, lipofuscine granules, vetdruppeltjes, myelinefiguren, hyperplasie van de

mitochondria, verstoring van de myofibrillen en een verdikking van de Z-band kunnen opgemerkt

worden op histologisch onderzoek van het gedilateerde hart (Maxie, 2007).  De hartspiercellen zijn

dun, golvend en worden gescheiden door oedeem of een dunne laag van bindweefsel en in bepaalde

zones kunnen de hartspiercellen verschillende mate van degeneratie vertonen (Liu en Tilley, 1980).

Op basis van histologie wordt een classificatie gemaakt in caniene DCM.  Het eerste type is het

vettige, infiltratieve degeneratietype dat wordt gezien bij de Boxer en de Dobermann Pinscher en het

tweede type is het dunne, golvende vezeltype dat wordt gezien bij vele hondenrassen, alsook de

Boxer en de Dobermann Pinscher. Een opmerking hierbij is dat deze post mortem classificatie niet

helpt om de ingewikkelde ante mortem etiologie van DCM te achterhalen (Maxie, 2007).

2.2.1.4. Klinische presentatie

De evolutie van de aandoening wordt opgedeeld in 3 fasen. De eerste fase wordt gekenmerkt door

een normaal hart zonder klinische symptomen. In de tweede fase, ook wel occulte fase genoemd,

wordt een abnormaal hart gezien, zonder dat er echter klinische symptomen aanwezig zijn. De derde

en laatste fase, klinische fase genaamd, wordt zowel door een abnormaal hart als door klinisch

merkbare symptomen of chronisch hartfalen gekenmerkt (O’ Grady en O’ Sullivan, 2004).

Klinisch vertoont de meerderheid van de honden met DCM een milde tot zeer ernstige graad van

linker of rechter chronisch hartfalen (Liu en Tilley, 1980). Vergroting van het hart komt samen voor met

een toegenomen einddiastolisch volume en een verminderde contractiliteit van het hart (Maxie, 2007).
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In het ziekteverhaal komen hoesten, tachypnee en dyspnee voor in geval van linker chronisch

hartfalen en abdominale distensie en ascites in geval van rechter chronisch hartfalen . Mogelijks treedt

depressie, gewichtsverlies, polydipsie, syncope en collaps ten gevolge van ventriculaire aritmieën op,

maar DCM kan ook plotse sterfte veroorzaken zonder voorafgaande klinische symptomen (Nelson,

2003; Maxie, 2007).

DCM kent een slechte prognose met een overlevingstijd van gemiddeld 6 maanden tot een jaar na

aanvang van de behandeling (Maxie, 2007).

2.2.1.5. Aritmogene rechter ventriculaire cardiomyopathie (ARVC)

Maxie (2007) definieert ARVC als een erfelijke aandoening die een variant is van DCM en autosomaal

dominant wordt overgeërfd bij Boxers. Macroscopisch is een dilatatie van het rechter ventrikel

zichtbaar en aneurismen worden frequent waargenomen. Microscopisch is een verlies van myocyten

zichtbaar waarbij het defect wordt opgevuld met vetweefsel of een mengeling van vet- en fibreus

weefsel. Klinisch wordt deze aandoening gekenmerkt door arythmieën, hartfalen en syncopes. Plotse

sterfte kan optreden bij honden met ARVC (Maxie, 2007).

2.2.2. Hypertrofische cardiomyopathie

2.2.2.1. Voorkomen

In vergelijking met DCM wordt HCM veel minder vaak gezien bij de hond en dit in schril contrast met

de frequentie van voorkomen van HCM bij de kat (Nelson, 2003; Maxie, 2007). Nelson (2003)

vermeldt dat HCM het meest wordt gezien bij sport beoefenende mannelijke honden van grote rassen.

HCM treedt op bij honden van 12 maanden tot 13 jaar, waarbij kan gesteld worden dat 6 jaar de

gemiddelde leeftijd is waarop de aandoening voorkomt. Bij Duitse Herders komt HCM frequenter voor

dan bij andere rassen (Liu et al., 1979).

2.2.2.2. Etiologie en pathogenese

Door overbelasting van het hart die ontstaat door een verhoogde druk, bijvoorbeeld door systemische

hypertensie of subaortastenose, ontstaat hypertrofie van het linker ventrikel wat op zijn beurt leidt tot

een vermindering van compliantie en toegenomen stijfheid van het ventrikel. Bij HCM wordt een

normale systolische functie van het hart behouden, maar is de diastolische functie verzwakt (Nelson,

2003).

2.2.2.3. Pathologie

Macroscopisch is een verkleining van de holte van het linker ventrikel in matige tot ernstige vorm

waarneembaar bij alle honden lijdende aan HCM. Bijkomend wordt bij 20% van deze honden een

milde vergroting van de holte van het linker atrium aangetroffen. Net als bij honden met DCM, heeft

het hart ook bij honden met HCM een significant groter gewicht dan het hart van normale honden: 9,6± 0,3 g/kg ten opzichte van 6,6 ± 0,3 g/kg. Vanaf welk gewicht effectief van HCM bij de hond kan

worden gesproken is niet terug te vinden in de literatuur. De ratio septum:wand is bij honden met HCM
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groter, daar waar deze ratio normaal is gebleven bij honden met DCM, in vergelijking met normale,

gezonde honden (Liu et al., 1979). Deze verandering is te wijten aan een onevenredige verdikking van

het ventriculair septum (Maxie, 2007).

Op microscopisch onderzoek wordt bij de meerderheid van de honden met HCM hypertrofie van de

hartspiercellen gezien in het ventriculaire septum, waarbij de normale parallelle groepering is

behouden, maar bij het resterende deel van de honden met HCM worden op deze plaats zones

aangetroffen waar hartspiercellen loodrecht of schuin ten opzichte van elkaar gepositioneerd zijn (Liu

et al., 1979; Liu en Tilley, 1980).

2.2.2.4. Klinische presentatie

DCM wordt bij de hond gekarakteriseerd door de aanwezigheid van congestief hartfalen. Mogelijks

treedt acute sterfte op of overlijdt de patiënt met DCM tijdens anesthesie (Maxie, 2007).

2.3. FELIENE CARDIOMYOPATHIEËN

2.3.1. Hypertrofische cardiomyopathie

2.3.1.1.Voorkomen

Nelson (2003) vernoemt HCM als meest voorkomende verworven hartaandoening bij de kat. Hieraan

kan worden toegevoegd dat HCM de meest voorkomende vorm van cardiomyopathie is bij de kat

(Ferasin, 2003; Maxie, 2007). Voor de Maine Coon en de Ragdoll werd een erfelijk verband voor HCM

aangetoond en mogelijks is er eveneens een erfelijk verband  aantoonbaar voor andere rassen

waaronder de Pers, de Amerikaanse en Britse Korthaar  (Kittleson et al., 1999; Nelson, 2003; Baty,

2004; Maxie, 2007; Meurs et al., 2007). Bovendien is het aannemelijk dat deze aandoening ook bij

een grote verscheidenheid van andere kort- en langharige rassen erfelijk is (Nelson, 2003; Maxie,

2007). De gemiddelde leeftijd waarbij HCM wordt gezien bij katten is 6,5 jaar, maar hierrond ligt een

ruime spreiding gaande van 8 maanden tot 16 jaar (Liu en Tilley, 1980). De aandoening wordt vaker

gezien bij katers dan kattinnen (Nelson, 2003).

2.3.1.2. Etiologie en pathogenese

HCM kent verscheidene vormen en vanuit deze bevinding kan gedacht worden dat de heterogeniciteit

van deze aandoening in verband kan worden gebracht met verscheidene mogelijke oorzaken (Baty,

2004). Nelson (2003) vermeldt een verscheidenheid aan mogelijke oorzaken als een gedaalde

gevoeligheid van het myocard voor catecholamines, abnormaliteiten in collageen, calcium of bepaalde

hormonen, voor het ontstaansmechanisme van HCM. Activering van trofische factoren als

angiotensine II, aldosteron en insuline-like growth factor liggen mogelijks aan de basis van de

compensatoire, hypertrofische reactie van het hart op de verminderde systolische functie (Tsybouleva

et al., 2004; Roberts en Sigwart, 2005; Abbott, 2010). Er is nog geen grondig onderzoek gedaan naar

een mogelijke infectieuze oorzaak voor HCM bij de kat (Baty, 2004).
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Maxie (2007) vermeldt dat HCM in de kattenpopulatie autosomaal dominant wordt overgeërfd. Zowel

bij de Maine Coon als bij de Ragdoll kon een erfelijke basis voor HCM worden bevestigd en werden

tevens spontane mutaties teruggevonden in genen die coderen voor eiwitten in het sarcomeer die in

verband worden gebracht met het ontstaan van HCM (Maron, 2002; Meurs et al., 2005; Meurs et al.,

2007). Bij de Maine Coon werden mutaties aangetoond op het gen dat codeert voor het myosin

binding proteïn C waardoor de inbouw van dit proteïne in het sarcomeer wordt bemoeilijkt (Meurs et

al., 2005; Meurs et al., 2007). Abbott (2010) vermeldt dat het exacte mechanisme dat aan de basis ligt

voor de ontwikkeling van HCM ten gevolge van een mutatie in genen nog niet is gekend.

Ondanks het feit dat bij een bepaald percentage  katten lijdende aan HCM  een erfelijke oorzaak werd

aangetoond, sluit dit niet uit dat er nog andere belangrijke oorzaken voor HCM mogelijk zijn die niet

van genetische oorsprong zijn (Baty, 2004).

Als mogelijke oorzaken voor secundaire hypertrofie van het myocard worden hyperthyroïdie, een

gestegen somatotropinegehalte of overbelasting van het ventrikel ten gevolge van een druktoename,

bijvoorbeeld door obstructie van de bloedafvoer of toename van de systemische bloeddruk, vermeld

door Kittleson et al. (1992) en Fox (2003).

2.3.1.3. Pathologie

Fox et al. (1995) deelt de hypertrofie van het myocard, zoals dit wordt gezien bij katten met HCM, op

in  4 groepen van patronen: (1) diffuse en substantiële concentrische hypertrofie ter hoogte van

bepaalde delen van het interventriculaire septum en aangrenzende delen van de vrije wand van het

linker ventrikel, (2) diffuse en substantiële asymmetrische hypertrofie ter hoogte van het

interventriculaire septum of de vrije wand van het linker ventrikel, (3) segmentele hypertrofie begrensd

tot 1 deel van het linker ventrikel of deel van het interventriculaire septum, (4) segmentele hypertrofie

aangrijpend op meerdere niet aangrenzende delen van het linker ventrikel of het interventriculaire

septum.

Macroscopisch is op lijkschouwing hypertrofie zichtbaar van het ventriculaire septum bij katten met

HCM waarbij het verdikte septum bij meting gemiddeld een dikte heeft van 8,8 mm met een spreiding

van 6 tot mogelijks 12 mm. Hierbij neemt de linker ventriculaire wand aan de posterobasale zijde een

gemiddelde dikte aan van 8,1 mm met een variatie gaande van 6 tot 11 mm. In een internationale

overeenkomst werd vastgelegd dat bij een dikte van of boven 6 mm van het linker ventrikel of van het

interventriculaire septum samen met wanorde in de myocyten en hartspiercellen van HCM kan worden

gesproken (Atkins et al., 1992; Fox et al., 1995; Ferasin et al., 2003; Fox, 2003).
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Fig. 5 Overlangse doorsnede van een

hypertrofisch hart waarbij het

ventriculaire septum 11 mm en de vrije

wand van het linker ventrikel 9 mm

meet. De pijl duidt een fibreuze zone

aan. (Uit: Liu en Tilley, 1980)

Fig. 6 Dwarse doorsnede van het hypertrofe hart

van een Europese Korthaar van 12 jaar waar

concentrische hypertrofie van de wand van het

linker ventrikel en een hypertrofisch ventriculair

septum zichtbaar is. (Uit: van Dijk et al., 2007)

Ten gevolge van de hypertrofie is het lumen van het linker ventrikel sterk spleetvormig vernauwd

(Maxie, 2007). Ook ter hoogte van de papillairspieren is er sprake van hypertrofie (Liu en Tilley, 1980).

Hypertrofie en vergroting van het linker atrium zijn eveneens aanwezig (Liu en Tilley, 1980; Fox,

2003). Liu et al. (1978) melden dat de ratio septum:wand zich spreidde van 0,9 tot en met 1,6 waar bij

normale katten deze ratio gemiddeld 0,93 ± 0,09 bedraagt. Liu et al. (1978) hebben vastgesteld dat

het hart van katten met HCM significant zwaarder was, met een gewicht van 6,3 ± 0,3 g/kg, in

vergelijking met het hart van normale dieren waarbij het gewicht slechts 4,0 ± 0,3 g/kg bedraagt. Welk

gewicht op autospie als suggestief kan worden beschouwd voor HCM wordt niet teruggevonden.

Andere letsels die eveneens macroscopisch kunnen worden waargenomen bij katten met HCM zijn

vergroting van het rechter atrium, hypertrofie van het rechter ventrikel en aneurysmatische verdunning

van de apex van het linker ventrikel (Fox, 2003; Ferasin, 2009). Frequent worden er infarcten

waargenomen die zich beperken tot bepaalde zones van het myocard, (Fox, 2003). Maxie (2007)

vermeldt dat er minder frequent  thrombi ter hoogte van het atrium en fibrose ter hoogte van het

endocardium en op bepaalde zones van de ventrikels teruggevonden worden.

Microscopisch zijn de hartspiercellen van aangetaste katten vergroot en golvend, waarbij grote,

rechthoekige tot pleomorfe, hyperchromatische kernen opvallend zichtbaar zijn (Liu, 1977; Maxie,

2007). Bij meer dan de helft van de aangetaste katten en bij alle normale katten die werden

opgenomen in de studie was een normale, parallelle organisatie van de hartspiercellen zichtbaar ter

hoogte van het ventriculaire septum. Bij het resterende deel van de katten met HCM waren er wel

abnormale zones zichtbaar ter hoogte van het ventriculaire septum waar de hartspiercellen schuin tot

loodrecht ten opzichte van elkaar gepositioneerd waren (Liu en Tilley, 1980). Liu et al. (1978) merken
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hierbij op dat de overgrote meerderheid van de katten wel een normale organisatie vertoonde van de

hartspiercellen ter hoogte van de vrije wand van het linker ventrikel.

Marron et al. (1974) wijzen op een analogie in distributiepatroon van desorganisatie van

hartspiercellen tussen katten met HCM en humane patiënten met HCM waarbij er geen obstructie van

de ventriculaire uitvloei aanwezig is. Net als bij gezonde katten komen er in de myocyten lipofuscine

granules voor en zijn er opeengepakte Z-banden aanwezig, maar bij katten met HCM worden deze

veranderingen frequenter waargenomen (Maxie, 2007).

Fig. 7 Microscopisch beeld van het ventriculaire septum, waarbij de hartspiercellen schuin en

loodrecht ten opzichte van elkaar georganiseerd zijn. (Uit: Liu en Tilley, 1980)

2.3.1.4. Klinische presentatie

Respiratoire problemen als hijgen, dyspnee of tachypnee, zijn de meest geziene symptomen bij katten

met hartfalen ten gevolge van HCM. Deze symptomen staan in relatie tot de ontwikkeling van

pulmonair oedeem of pleurale effusie. Katten met HCM worden slechts zelden aangeboden met

klachten van hoesten (Nelson, 2003; Abbott, 2010). Pleurale effusie kan ontstaan in aansluiting op

linker of rechter hartfalen, in tegenstelling tot de hond waar problemen van het ademhalingsstelsel

worden gezien bij linker hartfalen (Nelson, 2003). Abbott (2010) vermeldt dat ook andere klinische

tekenen als een verlaagde cardiale output kunnen worden waargenomen in geval van hartfalen en

kunnen leiden tot hypothermie en prerenale azotemie.

Bij auscultatie kan hartaritmie, gallopritme of bijgeruis worden opgemerkt (Atkins et al., 1992; Rush et

al., 2002).

Katten met HCM kunnen parese of paralyse vertonen van een of beide poten van de achterhand ten

gevolge van een arteriële thrombus, waarvoor de bifurcatie van de aorta als predilectieplaats kan

worden beschouwd (Liu en Tilley, 1980; Nelson, 2003).

Plotse sterfte kan optreden nog vooraleer er klinische symptomen worden waargenomen (Abbott,

2010).
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2.3.2.  Dilatorische cardiomyopathie

2.3.2.1.Voorkomen

DCM wordt bij katten waargenomen op een leeftijd van gemiddeld 7,5 jaar, maar een ruime variatie

rond deze leeftijd wordt waargenomen. Net als bij HCM, wordt ook DCM vaker gezien bij katers dan

kattinnen (Liu en Tilley, 1980). Een raspredispositie werd voor DCM bij de kat niet vastgesteld (Liu en

Tilley 1975; Tilley et al., 1977).

2.3.2.2. Etiologie en pathogenese

Lawler et al. (1993) en Nelson (2003) vermelden DCM als een mogelijke erfelijke aandoening bij de

kat.

Pion et al. (1987) brachten de relatie tussen DCM en een deficiëntie aan taurine in het dieet bij katten

aan het licht. Na deze bekendmaking werd het gehalte aan taurine in de voeding verhoogd tot de

dosis aan de noden voldeed, waarop een opmerkelijke afname van de prevalentie van DCM in de

kattenpopulatie werd waargenomen (Ferasin et al., 2003; Maxie, 2007). Een bevinding bij deze

taurinedeficiëntie was echter dat ook bij katten met een normaal gehalte aan taurine in het plasma

DCM kan worden vastgesteld en dat niet alle katten met een deficiënt taurinedieet DCM ontwikkelden,

waaruit kon worden vermoed dat er mogelijks nog andere oorzaken aan de basis lagen voor de

ontwikkeling van DCM (Ferasin, 2009). Dow et al. (1992) vermelden depletie van taurine samen met

een deficiëntie van het dieet aan kalium als een mogelijk mechanisme voor de ontwikkeling van DCM.

Ferasin (2009) vermeldt andere mogelijke oorzaken voor DCM als virale infecties, toxische invloeden,

vergevorderde klepinsufficiënties die niet werden gediagnosticeerd of andere myocardiale

aandoeningen die leiden tot ischemie.

2.3.2.3. Pathologie

Het hart van katten met DCM vertoont vergroting van beide atria en ventrikels, waarbij de wand

zichtbaar is verdund en het hart een algemeen slap uitzicht aanneemt (Maxie, 2007). Maxie (2007)

vermeldt dat er ten gevolge van subendocardiale fibrose een lichte verdikking van het endocardium

kan optreden, waarbij deze een bleek en mat uitzicht krijgt. Het gewicht van het hart van katten

lijdende aan DCM is gemiddeld 1,4 gram per kilogram lichaamsgewicht zwaarder dan bij normale

katten (Liu en Tilley, 1980). Het ventriculaire septum heeft een gemiddelde dikte van 4 mm en de

wand van het ventrikel meet gemiddeld 4,5 mm, waarbij de ratio septum:wand onveranderd blijft in

vergelijking met gezonde katten (Liu et al., 1978). Wat de grenswaarden zijn om de diagnose van

DCM te kunnen bevestigen, is niet in de literatuur terug te vinden.

Liu en Tilley (1980) vermelden dat zowel de papillairspieren als de trabekels een dof en afgevlakt

uitzicht hebben en atrofisch zijn.
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Maxie (2007) merkt op dat er op microscopisch onderzoek slechts vrij kleine letsels kunnen worden

gevonden, waarbij deze bevindingen slechts in een beperkte mate bijdragen tot de kennis over het

pathologisch beeld bij katten met DCM. Op histologisch onderzoek zijn de hartspiercellen dunner dan

normaal en worden deze van elkaar gescheiden door oedeem of bindweefsel waarbij er in bepaalde

zones een golvend patroon en interstitiële fibrose zichtbaar kunnen zijn (Liu en Tilley, 1980; Maxie,

2007). Ter hoogte van het myocard kunnen in bepaalde gevallen uitgebreide zones van fibrose

aanwezig zijn ten gevolge van het verlies van hartspiervezels (Maxie, 2007).

2.3.2.4. Klinische presentatie

Het hart van katten met DCM is hypocontractiel en de cardiale output is verlaagd (Nelson, 2003;

Ferasin, 2009). De meeste patiënten worden aangeboden met chronisch hartfalen, waarbij pulmonair

oedeem of pleurale effusie kunnen aanwezig zijn. Meer dan de helft van de katten met DCM vertonen

dyspnee en bij alle katten met DCM kan mitralisinsufficiëntie worden opgemerkt (Liu et al., 1975; Liu

et al.,1977; Liu en Tilley, 1980) Inspanningsintolerantie is mogelijks aanwezig, maar moeilijk vast te

stellen bij katten (Nelson, 2003).

2.3.3. Restrictieve cardiomyopathie

2.3.3.1. Voorkomen

RCM is na HCM de meest voorkomende cardiomyopathie bij katten (Ferasin et al., 2003). Maxie

(2007) merkt hier wel bij op dat RCM, ook wel linker ventriculaire endocardiale fibrose (LVEF)

genoemd, veel minder frequent voorkomt dan HCM in de kattenpopulatie.

RCM wordt bij katten gediagnosticeerd op een leeftijd van gemiddeld 6,8 jaar (Liu en Tilley, 1980).

Maxie (2007) vermeldt dat RCM voornamelijk optreedt bij oudere katten met tekenen van hartfalen.

Net als DCM en HCM komt ook RCM meer voor bij katers dan bij kattinnen (Liu et al., 1978).

2.3.3.2.Etiologie en pathogenese

Tot nog toe is RCM veel minder goed gedefinieerd dan andere cardiomyopathieën bij de kat en is de

etiologie van RCM nog onbekend (Nelson, 2003; Maxie, 2007).

Bartonella infecties zouden eventueel een oorzaak kunnen zijn voor endomyocarditis bij de kat en

endomyocarditis zou een voorafgaande fase kunnen zijn in de ontwikkeling van RCM (Maxie, 2007).

Virale infecties of immuun-gemedieerde aandoeningen zouden aan de basis van het

ontstaansmechanisme van RCM kunnen liggen, aangezien deze gepaard gaan met beschadiging van

het myocard en fibrosevorming (Fox, 2004). RCM werd vastgesteld bij katten die lijden aan het

hypereosinofiel syndroom en misschien kunnen beide aandoeningen met elkaar in verband worden

gebracht (Fox, 2004; Maxie, 2007).

Nelson (2003) vermeldt dat RCM mogelijks het eindstadium van HCM bij katten zou kunnen zijn.
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2.3.3.3. Pathologie

Nelson (2003) omschrijft RCM als een cardiomyopathie die wordt gekenmerkt door uitgesproken

subendocardiale fibrose.

Macroscopisch is er op autopsie dilatatie van zowel het rechter ventrikel als van het linker en rechter

atrium waarneembaar. Deze dilatatie kan extreme vormen aannemen. Opvallend is echter dat het

linker atrium wel een normale grootte kan behouden (Liu en Tilley, 1980).

Maxie (2007) merkt een duidelijke verdikking op van het linker ventrikel waarbij het lumen in ernstige

mate kan vernauwd zijn. Het endocardium is ernstig verdikt en vertoont focaal of diffuus fibrose

waarbij thrombose ter hoogte van de wand mogelijk is (Liu en Tilley, 1980; Maxie, 2007).

Zoals bij katten met DCM en HCM is ook bij katten met RCM het hart zwaarder dan bij gezonde

katten. Het gewicht bij katten lijdende aan RCM ligt gemiddeld 2,4 gram per kilogram lichaamsgewicht

hoger dan bij gezonde soortgenoten (Liu et al., 1978). Het ventriculair septum heeft een gemiddelde

dikte van 8,2 mm en de posterobasale zijde van de wand van het linker ventrikel meet eveneens

gemiddeld 8,2 mm, waarbij de ratio septum:wand 1,0 ± 0,18 bedraagt (Liu en Tilley, 1980). Cijfers die

weergeven vanaf wanneer de diagnose van RCM bij de kat kan worden bevestigd op lijkschouwing,

worden niet in de literatuur gevonden.

Fig. 8 Linker zijde van het hart van een kat met RCM met hypertrofie van het atrium en extreme

endocardiale fibrose. (Uit: Liu en Tilley, 1980)

Microscopisch bestaat de verdikking van het endocardium uit verschillende lagen.  De eerste laag is

een gemengde laag van hyaline en collageenvezels waarin mogelijks kraakbeenmetaplasie kan

worden waargenomen. Onder deze oppervlakkige laag bevindt zich een laag van los cellulair en

fibreus weefsel.  De onderste laag, dit is de laag aangrenzend aan het myocard, bestaat uit

granulatieweefsel en bevat histiocyten, lymfocyten en plasmacellen (Liu, 1977; Liu et al., 1978). Op

microscopisch onderzoek van de intramurale coronaire arteries zijn grote veranderingen in de

verschillende lagen van de arteries zichtbaar: de tunica media vertoont hypertrofie en een verlies van

organisatie, het gladde spierweefsel van de tunica intima vertoont proliferatie, de lamina elastica

interna is partieel of geheel afwezig en het lumen is vernauwd (Liu en Tilley, 1980).
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Fig. 9 Histologische coupe van het verdikte myocard gekenmerkt door de aanwezigheid van hyaline,

fibreus weefsel en granulatieweefsel. (Uit: Liu en Tilley, 1980)

2.3.3.4. Klinische presentatie

Het myocard van katten met RCM is rigide en de diastolische functie van het hart is verstoord,

mogelijks ten gevolge van de ernstige endomyocardiale fibrose (Ferasin et al., 2003; Maxie, 2007).

Het klinisch beeld kan echter verschillende vormen aannemen, waarbij ook een verstoring van de

diastolische functie mogelijk is (Nelson, 2003).

Dyspnee is het meest voorkomende verschijnsel waarmee katten met RCM worden aangeboden (Liu

en Tilley, 1980). Bij een groot deel van de patiënten met RCM kan bij auscultatie een bijgeruis of een

aritmie worden vastgesteld (Liu et al., 1978; Maxie, 2007).

2.4. VERGELIJKING TUSSEN CARDIOMYOPATHIEËN BIJ DE MENS EN DE HUISDIEREN

2.4.1. Vergelijking tussen hypertrofische cardiomyopathie bij de mens, de hond en de kat

Vanuit de kenmerken die bij autopsie worden waargenomen en vanuit de klinische symptomen die

worden geobserveerd, stellen Liu en Tilley (1980) dat de cardiomyopathieën die voorkomen bij de

hond en de kat kunnen worden gelijkgesteld aan de cardiomyopathieën die voorkomen bij de mens. In

een studie werden 38 mensen, 51 katten en 10 honden vergeleken op voorkomen van kenmerken van

HCM op autopsie. De ratio ventriculair septum:vrije wand van het linker ventrikel is bij de mens

significant groter dan bij de hond en de kat. Deze ratio is eveneens significant groter bij de hond dan

bij de kat. Hieruit blijkt dat het asymmetrisch patroon van HCM het frequentst wordt geobserveerd bij

humane patiënten en honden. Het percentage gedesorganiseerde hartspiercellen is bij de mens groter

dan bij de hond en de kat en bij de kat significant groter dan bij de hond. Bovendien blijft de zone van

desorganisatie bij de hond en de kat voornamelijk beperkt tot het septum.

Uit deze studie blijkt dat HCM bij de huisdieren morfologisch niet geheel kan worden gelijkgesteld aan

HCM bij de mens (Liu et al., 1993).
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2.4.2. Vergelijking tussen hypertrofische cardiomyopathie en een sporthart bij de mens en de
hond
In de humane geneeskunde is de term sporthart gekend als een hart dat veranderingen ondergaat ten

gevolge van fysiologische aanpassingen aan intense training (Wexler et al., 2009).  Hypertrofie van

het linker ventrikel kan hierbij worden waargenomen. Hierbij is de dikte van de wand van het ventrikel

toegenomen, maar de ventriculaire holte blijft wel de normale afmetingen  behouden, in tegenstelling

tot de verkleinde ventriculaire holte die wordt gezien bij hypertrofische cardiomyopathie (Naylor et al.,

2008). Aangezien HCM acute sterfte tot gevolg kan hebben, is het belangrijk het onderscheid te

kunnen maken tussen een hypertrofie ten gevolge van training en HCM. Onderscheid tussen beide

kan gemaakt worden op basis van echocardiografie en door middel van angiografie (Fauchier et al.,

1986). In de humane geneeskunde worden verschillende criteria gebruikt om het onderscheid tussen

een sporthart en HCM te kunnen maken. Zo worden onder meer de afmetingen van het linker

ventrikel, vergroting van het linker atrium, abnormale vulling van het linker ventrikel, abnormaliteiten

op electrocardiografisch onderzoek en de aanwezigheid van andere gevallen van HCM in de familie

gebruikt om een onderscheid te kunnen maken tussen een sporthart en HCM (Maron et al., 1995).

Bavegems et al. (2010) vermelden dat er in de diergeneeskunde slechts weinig gegevens bekend zijn

over het voorkomen van een sporthart bij getrainde honden.

Als macroscopische pathologische bevindingen kunnen milde tekenen van hypertrofie worden

waargenomen. Een verdikte wand van het linker ventrikel en een toegenomen gewicht van het linker

ventrikel worden vermeld (Barnard et al., 1980).

Op echocardiografisch onderzoek wordt bij getrainde Greyhounds een significant dikker

interventriculair septum alsook een verdikking van de wand van het linker ventrikel waargenomen

(Lonsdale et al., 1998). In deze studies worden geen exacte grenswaarden teruggevonden om te

bepalen wanneer de diagnose van sporthart kan worden onderscheiden van de diagnose van HCM.

2.4.3. Experimentele diermodellen voor cardiomyopathieën

Ou et al. (2010) wijzen op het feit dat diermodellen onontbeerlijk zijn in de studie naar de

ontstaansmechanismen op cellulair en moleculair niveau van cardiovasculaire aandoeningen.

In het merendeel van de studies werden ratten gebruikt als diermodel voor het bestuderen van

hartfalen en hypertrofie van het hart, omdat deze diersoort tal van voordelen biedt. Een voordeel van

deze diersoort is bijvoorbeeld de korte reproductieperiode en de lage onkosten dat dit met zich

meebrengt. Het gebruik van de rat heeft ten gevolge van de verschilpunten van het myocardium, ten

op zichte van het myocardium van de mens ook grote beperkingen. Zo is de isovorm van  de α-

myosine zware keten predominant in het myocardium van de rat (Hasenfuss, 1998).  Dahl et al.

(1962) en Inoko et al. (1994) hebben studies met Dahl zout-gevoelige ratten bestudeerd. Hierbij kan

de overgang van compensatoire hypertrofie naar hartfalen worden bestudeerd, na het toedienen van

een dieet met een hoog zoutgehalte. Deze dieren ontwikkelen systemische hypertensie waarna

concentrische hypertrofie van het linker ventrikel optreedt. (Inoko et al.,  1994).

Verschillende modellen van muizen werden gebruikt als model voor cardiomyopathie bij de mens. Zo

werd ontwikkeling van cardiomyopathie gezien bij homozygote knockout muizen voor MLP, het LIM
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spierproteïne, alsook bij muizen knockout voor de myogene factor 5 (Edwards et al., 1996; Arber et

al., 1997). Gelijkenissen met erfelijke humane hypertrofische cardiomyopathie werden geobserveerd

bij transgene muizen. Bij deze muizen was een puntmutatie aanwezig in het gen coderende voor de α-

myosine zware keten (Geisterfer-Lowrance, 1996).

Ook de hond wordt gebruikt als diermodel voor humane cardiomyopathieën (Hasenfuss, 1998). In

tegenstelling tot de rat is bij de hond de isovorm van de β-myosine zware keten predominant zoals in

het humane myocardium (Lompre et al., 1981).

De cardiotoxiciteit van doxorubicine, met hartfalen tot gevolg, is bestudeerd in vele diermodellen

waaronder het konijn (Dodd et al., 1993).

Cardiomyopathie kent een autosomaal recessieve overerving in bepaalde stammen van Syrische

hamsters. Hypertrofie en hartfalen werden vaak bestudeerd aan de hand van modellen van deze

diersoorten (Bajusz, 1969; Forman et al., 1972).

Bij de studies op basis van diermodellen richt Hasenfuss (1998) de aandacht op het feit dat rekening

moet worden gehouden met het ongemak en leiden van het dier en op het feit dat de gegevens

verkregen uit studies met diermodellen niet rechtstreeks kunnen worden overgedragen naar humane

patiënten met hartfalen.



22

3. LITERATUURLIJST

1. Abbott J.A. (2010). Feline hypertrophic cardiomyopathy: an update. Veterinary Clinics of North

America. Small Animal Practice 40, 685-700.

2. Arber S., Hunter J.J., Ross J. Jr., Hongo M., Sansig G., Borg J., Perriard J.C., Chien K.R.,

Caroni P. (1997). MLP-deficient mice exhibit a disruption of cardiac cytoarchitectural

organization, dilated cardiomyopathy, and heart failure. Cell 88, 393-403.

3. Atkins C.E., Gallo A.M., Kurzman I.D., Cowen P. (1992). Risk factors, clinical signs, and

survival in cats with a clinical diagnosis of idiopathic hypertrophic cardiomyopathy: 74 cases

(1985-1989). Journal of the American Veterinary Medical Association 201, 613-618.

4. Bajusz E. (1969). Hereditary cardiomyopathy: a new disease model. American Heart Journal

7, 686-696.

5. Barnard R.J., Duncan H.W., Baldwin K.M., Grimditch G., Buckberg G.D. (1980).  Effects of

intensive exercise training on myocardial performance and coronary bloodflow. Journal of

Applied Physiology 49,  444-449.

6. Baty C.J. (2004). Feline hypertrophic cardiomyopathy: an update. Veterinary Clinics of North

America. Small Animal Practice 34, 1227-1234.

7. Bavegems V., Polis I., Van Ham L., De Rick A., Sys S.U. (2010). Clinical adaptations of the

heart to athletic training. In: Bavegems V. (Editor) Clinical cardiological parameters in

Whippets. Doctoraatsthesis Faculteit Diergeneeskunde, Gent, p. 7-33.

8. Cobb M.A., Odedra R., Latif N., Dunn M.J. (1994). Use of indirect immunofluorescence and

Western blotting to assess the role of circulating antimyocardial antibodies in dogs with dilated

cardiomyopathies. Research in Veterinary Science 56, 245-251.

9. Dahl L.K., Heine M., Tassinari L. (1962). Role of genetic factors in susceptibility to

experimental hypertension due to chronic excess salt ingestion. Nature 194, 480-482.

10. Day M.J. (1996). Inheritance of serum auto-antibody, reduced IgA and autoimmune disease in

a canine breeding colony. Veterinary Immunology and Immunopathology 53, 207-221.

11. Dodd D.A., Atkinson J.B., Olson R.D., Buck S., Cusack B.J., Fleischer S., Boucek R.J. Jr.

(1993). Doxorubicin cardiomyopathy is associated with a decrease in calcium release channel

of the sarcoplasmic reticulum in a chronic rabbit model. The Journal of Clinical Investigation

91, 1697-1705.

12. Dow S.W., Fettman M.J., Smith K.R., Ching S.V., Hamar D.W., Rogers Q.R. (1992). Taurine

depletion and cardiovascular disease in adult cats fed a potassium-depleted acidified diet.

American Journal of Veterinary Research 53, 402-405.

13. Edwards J.G., Lyons G.E., Micales B.K., Malhotra A., Factor S., Leinwand L.A. (1996).

Cardiomyopathy in transgenic myf5 mice. Circulation Research 78, 379-387.

14. Fauchier J.P., Cosnay P., Bonnet P., Moquet B., Chantepie A. (1986). Faux cœur du sportif: la

myocardiopathie hypertrophique apicale. Cœur 17, 158-166.



23

15. Ferasin L., Sturgess C.P., Cannon M.J., Caney S.M.A., Gruffydd-Jones T.J., Wotton P.R.

(2003). Feline idiopathic cardiomyopathy: a retrospective study of 106 cats (1994-2001).

Journal of Feline Medicine and Surgery 5, 151-159.

16. Ferasin L. (2009). Feline myocardial disease. 1: Classification, pathophysiology and clinical

presentation. Journal of Feline Medicine and Surgery 11, 3-13.

17. Forman R., Parmley W.W., Sonnenblick E.H. (1972). Myocardial contractility in relation to

hypertrophy and failure in myopathic Syrian hamsters. Journal of Molecular and Cellular

Cardiology 4, 203-211.

18. Fox P.R., Liu S.K., Maron B.J. (1995). Echocardiographic assessment of spontaneously

occurring feline hypertrophic cardiomyopathy: an animal model of human disease. Circulation

92, 2645-2651.

19. Fox P.R. (2003). Hypertrophic cardiomyopathy. Clinical and pathologic correlates. Journal of

Veterinary Cardiology 5, 39-45.

20. Fox P.R. (2004). Endomyocardial fibrosis and restrictive cardiomyopathy: pathologic and

clinical features. Journal of Veterinary Cardiology 6, 25-31.

21. Geisterfer-Lowrance A.A.T., Christe M., Conner D.A., Ingwall J.S., Schoen F.J., Seidman

C.E., Seidman J.G. (1996). A mouse model of familial hypertrophic cardiomyopathy. Science

272, 731-734.

22. Hasenfuss G. (1998). Animal models of human cardiovascular disease, heart failure and

hypertrophy. Cardiovascular Research 39, 60-76.

23. Inoko M., Kihara Y., Morii I., Fujiwara H., Sasayama S. (1994). Transition from compensatory

hypertrophy to dilated, failing left ventricles in Dahl salt-sensitive rats. American Journal of

Physiology 267, 2471-2482.

24. Kittleson M.D., Pion P.D., DeLellis L.A., Mekhamer Y., Dybdal N., Lothrop C.D. Jr. (1992).

Increased serum growth hormone concentration in feline hypertrophic cardiomyopathy.

Journal of Veterinary Internal Medicine 6, 320-324.

25. Kittleson M.D., Meurs K.M., Munro M.J., Kittleson J.A., Liu S.K., Pion P.D., Towbin J.A.

(1999). Familial hypertrophic cardiomyopathy in Maine Coon cats: an animal model of human

disease. Circulation 99, 3172-3180.

26. Klappacher G., Mehrabi M., Plesch K., Mundigler G., Pec M., Kramer G., Pacher R., Ullrich R.,

Kukutschki W., Imhof M., Laufer G., Glogar H.D. (1993). Serum-soluble CD4 as clinical and

immunological marker in patients with dilated cardiomyopathy. Immunology Letters 38, 103-

109.

27. Kuethe F., Braun R.K., Foerster M., Schlenker Y., Sigusch H.H., Kroegel C., Figulla H.R.

(2006). Immunopathogenesis of dilated cardiomyopathy. Evidence for the role of TH2-type

CD4(+)T lymphocytes and association with myocardial HLA-DR expression. Journal of Clinical

Immunology 26, 33-39.

28. Kumar V., Abbas A.K., Nelson F. (2005). Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 7th

edition. Elsevier Health Sciences, Philadelphia, p. 601-607.



24

29. Lawler D.F., Templeton A.J., Monti K.L. (1993). Evidence for genetic involvement in feline

dilated cardiomyopathy. Journal of Veterinary Internal Medicine 7, 383-387.

30. Liu S.K., Tilley L.P., Lord P.F. (1975). Feline cardiomyopathy. Recent Advances in Studies on

Cardiac Structure and Metabolism 10, 627-640.

31. Liu S.K. (1977). Pathology of feline heart diseases. Veterinary Clinics of North America. Small

Animal Practice 7, 323-339.

32. Liu S.K., Tilley L.P., Maron B.J. (1978). Cardiomyopathies in small animals. The Proceedings

of Clinical and Experimental Aspects of Cardiomyopathy. International Society and Federation

of Cardiology (in druk). Geciteerd door Liu S.K. en Tilley L.P. (1980).

33. Liu S.K., Maron B.J., Tilley L.P. (1979). Hypertrophic cardiomyopathy in the dog. American

Journal of Pathology 94, 497-508.

34. Liu S.K., Tilley L.P. (1980). Animal models of primary myocardial diseases. The Yale Journal

of Biology and Medicine 53, 191-211.

35. Liu S.K., Roberts W.C., Maron B.J. (1993). Comparison of morphologic findings in

spontaneously occurring hypertrophic cardiomyopathy in humans, cats and dogs. American

Journal of Cardiology 72, 944-951.

36. Lompre A.M., Mercadier J.J., Wisnewsky C., Bouveret P., Pantaloni C., D’Albis A., Schwartz

K. (1981). Species and age-dependent changes in the relative amounts of cardiac myosin

isozymes in mammals. Developmental Biology 84, 286-290.

37. Lonsdale R.A., Labuc R.H., Robertson I.D. (1998). Echocardiographic parameters in training

compared with non-training greyhounds. Veterinary Radiology & Ultrasound 39, 325-330.

38. Marian A.J. (2000). Pathogenesis of diverse clinical and pathological phenotypes in

hypertrophic cardiomyopathy. The Lancet 355, 58.

39. Maron B.J., Ferrans V.J., Henry W.L., Clark C.E., Redwood D.R., Roberts W.C., Morrow A.G.,

Epstein S.E. (1974). Differences in distribution of myocardial abnormalities in patients with

obstructive and nonobstructive asymmetric septal hypertrophy (ASH): light and electron

microscopic findings. Circulation 50, 436-446.

40. Maron B.J., Pelliccia A., Spirito P. (1995). Cardiac disease in young trained athletes. Insights

into methods for distinguishing athlete’s heart from structural heart disease, with particular

emphasis on hypertrophic cardiomyopathy. Circulation 91, 1596-1601.

41. Maron B.J. (2002). Hypertrophic cardiomyopathy: a systematic review. Journal of the

American Medical Association 287, 1308-1320.

42. Maxie G.M. (2007). Jubb, Kennedy, and Palmer’s pathology of domestic animals: volume 3.

5th edition. Elsevier Health Sciences, Philadelphia, p. 44-48.

43. Meurs K.M., Sanchez X., David R.M., Bowles N.E., Towbin J.A., Reiser P.J., Kittleson J.A.,

Munro M.J., Dryburgh K., MacDonald K.A., Kittleson M.D. (2005). A cardiac myosin binding

protein C mutation in the Main Coon cat with familial hypertrophic cardiomyopathy. Human

Molecular Genetics 14, 3587-3593.



25

44. Meurs K.M., Norgard M.M., Ederer M.M. Hendrix K.P., Kittleson M.D. (2007). A substitution

mutation in the myosin binding protein C gene in Ragdoll hypertrophic cardiomyopathy.

Genomics 90, 261-264.

45. Naylor L.H., George K., O’Driscoll G., Green D.J. (2008). The athlete’s heart: a contemporary

appraisal of the ‘Morganroth hypothesis’. Sports Medicine 38, 69-90.

46. Nelson O.L. (2003). Small animal cardiology. Elsevier Science, St. Louis, Missouri, p. 73-95.

47. O’Grady M.R., O’Sullivan M.L. (2004). Dilated cardiomyopathy: an update. Veterinary Clinics

of North America. Small Animal Practice 34, 1187-1207.

48. Ou L., Li W., Liu Y., Zhang Y., Jie S., Kong D., Steinhoff G., Ma N. (2010). Animal models of

cardiac disease and stem cell therapy. The Open Cardiovascular Medicine Journal 4, 231-

139.

49. Pion P.D., Kittleson M.D., Rogers Q.R., Morris J.G. (1987). Myocardial failure in cats

associated with low plasma taurine: a reversible cardiomyopathy. Science 237, 764-768.

50. Richardson P., MacKenna W., Bristow M., Maisch B., Mautner B., O’Connell J., Olsen E.,

Thiene G., Goodwin J., Gyarfas I., Martin I., Nordet P. (1996). Report of the 1995 World

Health Organization International Society and Federation of Cardiology Task Force on the

definition and Classification of cardiomyopathies. Circulation 93, 841-843.

51. Roberts R., Sigwart U. (2001). New concepts in hypertrophic cardiomyopathies. Circulation

104, 2113-2249.

52. Roberts R., Sigwart U. (2005). Current concepts of the pathogenesis and treatment of

hypertrophic cardiomyopathy. Circulation 112, 293-296.

53. Rush J.E., Freeman L.M., Fenollosa N.K., Brown D.J. (2002). Population and survival

characteristics of cats with hypertrophic cardiomyopathy: 260 cases (1990-1999). Journal of

the American Veterinary Medical Association 220, 202-207.

54. Rutherford J.D. (2003). Cardiology Core Curriculum: A problem-based approach. 1st edition.

BMJ-Books, London, p. 20-44.

55. Seidman J.G., Seidman C. (2001). The genetic basis for cardiomyopathy: from mutation

identification to mechanistic paradigms. Cell 104, 557.

56. Swanton R.H., Banerjee S. (2008). Swanton’s Cardiology: A concise guide to clinical practice.

6th edition. John Wiley and Sons LTD, Chicester, p. 130-140.

57. Tilley L.P., Liu S.K. (1975). Cardiomyopathy and thromboembolism in the cat. Feline Practice

5, 32-41.

58. Tilley L.P., Liu S.K., Gilbertson S.R., Gilbertson S.R., Wagner B.M., Lord P.F. (1977). Primary

myocardial disease in the cat: a model for human cardiomyopathy. American Journal of

Pathology 87, 493-522.

59. Tsybouleva N., Zhang L., Chen S., Patel R., Lutucuta S., Nemoto S., DeFreitas G., Entman

M., Carabello B.A., Roberts R., Marian A.J. (2004). Aldosterone, through novel signaling

proteins, is a fundamental molecular bridge between the genetic defect and the cardiac

phenotype of hypertrophic cardiomyopathy. Circulation 109, 1284-1291.



26

60. Van Dijk J.E., Gruys E., Mouwen J.M.V.M. (2007). Color Atlas of Veterinary Pathology:

General morphological reactions of organs and tissues. 2nd edition. Elsevier Health Sciences,

Philadelphia, p. 20.

61. Wexler R., Elton T., Pleister A., Feldman D. (2009). Cardiomyopathy: an overview. American

Family Physician 79, 778-784.

62. Yamakawa K., Fukuta S., Yoshinaga T., Umemoto S., Itagaki T., Kusukawa R. (1987). Study

of immunological mechanism in dilated cardiomyopathy. Japanese Circulation Journal 51,

665-675.



UNIVERSITEIT GENT

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE

Academiejaar 2010 – 2011

VERSLAG VAN DE DIERENARTSENSTAGE

door

Deborah MAES

Stageverslag in het kader van de Masterproef



De auteur geeft de toelating deze studie als geheel voor consultatie beschikbaar te stellen voor persoonlijk

gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de

verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van de gegevens uit deze studie.

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

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

studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren.

De auteur is niet verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en

beschreven zijn.



VOORWOORD

Ik wil graag een woord van dank richten aan de dierenartsen die mij een stageplaats hebben

aangeboden. Ondanks dat zij het beiden ontzettend druk hebben als jonge dierenartsen met een

eigen praktijk, stonden ze klaar om op mijn vragen te antwoorden, maakten ze tijd om de nodige

documenten in te vullen en om mij op weg te helpen bij het zetten van mijn eerste stappen in de

praktijk.

Graag wil ik ook de eigenaars en patiënten bedanken voor hun geduld en vertrouwen.



INHOUDSOPGAVE

1. STAGE GEZELSCHAPSDIEREN .................................................................................................. p. 1

1.1. Logboek stage gezelschapsdieren ........................................................................................ p. 1

1.2. Casuïstiek gezelschapsdieren ............................................................................................... p. 5

1.2.1. Signalement en anamnese ......................................................................................... p. 5

1.2.2. Onderzoek van de patiënt .......................................................................................... p. 5

1.2.3. Probleemlijst ............................................................................................................... p. 6

1.2.4. Differentiaaldiagnose .................................................................................................. p. 6

1.2.5. Diagnose ..................................................................................................................... p. 6

1.2.6. Behandeling ................................................................................................................ p. 7

1.2.7. Controleraadpleging en resultaat ............................................................................... p. 7

1.2.8. Besluit ......................................................................................................................... p. 7

1.3. Analyse van structuur en management praktijk gezelschapsdieren ..................................... p. 8

2. STAGE GROTE HUISDIEREN ................................................................................................... p. 11

2.1. Logboek stage grote huisdieren .......................................................................................... p. 11

2.2. Casuïstiek grote huisdieren ................................................................................................. p. 14

2.2.1. Signalement en anamnese ....................................................................................... p. 14

2.2.2. Onderzoek van de patiënt ........................................................................................ p. 14

2.2.3. Probleemlijst ............................................................................................................. p. 14

2.2.4. Differentiaaldiagnose ................................................................................................ p. 14

2.2.5. Echografisch onderzoek ........................................................................................... p. 15

2.2.6. Besluit ....................................................................................................................... p. 15

2.3. Analyse van structuur en management praktijk grote huisdieren ....................................... p. 16

3. ALGEMENE REFLECTIE ............................................................................................................ p. 18



1. STAGE GEZELSCHAPSDIEREN

1.1.. Logboek stage gezelschapsdieren

Datum Uur Aard consultatie / huis- /

Bedrijfsbezoek

Opmerkingen

28/06/2010 16u00 Vaccinatie kitten kattenniesziekte en

leucose

28/06/2010 16u30 Controle kat met nierproblemen Blaaspunctie en bloedafname

28/06/2010 17u20 Controle hond met voedingsallergie

28/06/2010 18u00 Onderzoek kat met obstipatie Patiënt gehospitaliseerd

28/06/2010 18u20 Opname kat met stress wegens

verhuis

28/06/2010 19u05 Huisbezoek: drachtigheidsonderzoek

kat

Echografisch onderzoek

29/06/2010 15u30 Onderzoek kat met vestibulaire

problemen

Gehospitaliseerd

29/06/2010 16u30 Controle onderzoek duiven Mestonderzoek

29/06/2010 17u00 Vaccinatie 3 honden tegen

hondenziekte, caniene parvovirus,

infectieuze hepatitis en leptospirose

Ledigen anaalzakjes

29/06/2010 17u45 Consultatie hond met muceuze

ooguitvloei en stuwing oogmucosa

29/06/2010 18u20 Onderzoek hond met tandproblemen

en gezwel ter hoogte van de

melkklieren

29/06/2010 18u50 Spoedopname hond met anorexie en

hoge koorts

Bloedafname, echografisch

onderzoek prostaat en patiënt

gehospitaliseerd

30/06/2010 13u00 Tandsteenreiniging hond
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Datum Uur Aard consultatie / huis- /

bedrijfsbezoek

Opmerkingen

30/06/2010 14u30 Autopsie eekhoorn

30/06/2010 16u15 Huisbezoek: hond met gezwel in

abdomen

30/06/2010 17u30 Consultatie: hond met otitis externa

30/06/2010 17u50 Onderzoek kat met braken en diarree

30/06/2010 18u15 Controle kat met peesletsel

30/06/2010 18u30 Vaccinatie pup tegen hondenziekte,

caniene parvovirus, infectieuze

hepatitis en leptospirose

Behandeld tegen otitis externa

30/06/2010 18u50 Consultatie konijn met tandproblemen

en anorexie

30/06/2010 19u05 Controleraadpleging hond met

chronische ontsteking van de

anaalklieren

01/07/2010 13u30 Consultatie kat met blaasstenen RX, blaassondage en

bloedonderzoek

01/07/2010 16u00 Onderzoek hond met penisletsel en

patellaluxatie

01/07/2010 17u30 Consultatie kat met koorts

01/07/2010 18u45 Consultatie hond met huidletsel ter

hoogte van de mond

02/07/2010 13u00 Consultatie hond met

prostaathypertrofie

Echografisch onderzoek

02/07/2010 14u30 Huisbezoek: hond met epilepsie Bloedafname



3

Datum Uur Aard consultatie / huis- /

bedrijfsbezoek

Opmerkingen

02/07/2010 16u00 Vaccinatie kitten tegen

kattenniesziekte

Behandeld tegen vlooien en

ontwormd

02/07/2010 18u00 Vaccinatie 2 kittens tegen

kattenniesziekte

Ontwormd

02/07/2010 18u30 Controle hond met droge ogen

13/09/2010 09u00 Castratie hond

13/09/2010 10u30 Tandsteenreiniging hond

13/09/2010 17u30 Vaccinatie kitten tegen

kattenniesziekte en leucose

13/09/2010 18u00 Vaccinatie hond tegen hondenziekte,

caniene parvovirus, infectieuze

hepatitis en leptospirose

13/09/2010 18u20 Vaccinatie pup tegen hondenziekte,

caniene parvovirus, infectieuze

hepatitis en leptospirose

14/09/2010 09u00 Operatie: verwijderen anaalzakjes

hond

14/09/2010 11u30 Tandsteenreiniging hond

14/09/2010 17u00 Vaccinatie hond tegen hondenziekte,

caniene parvovirus, infectieuze

hepatitis en leptospirose

14/09/2010 17u25 Vaccinatie kat tegen kattenniesziekte

en leucose

Ontwormd

15/09/2010 09u00 Onderzoek en verzorging vogels,

egels en konijnen in opvangcentrum in

Merelbeke

15/09/2010 17u00 Ontworming pup
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Datum Uur Aard consultatie / huis- /

bedrijfsbezoek

Opmerkingen

15/09/2010 17u15 Vaccinatie kat tegen kattenniesziekte

en leucose

15/09/2010 17u30 Hond met polyurie/polydipsie Bloedonderzoek, echografisch

onderzoek abdomen en

blaaspunctie

15/09/2010 18u30 Hond met otitis externa

16/09/2010 09u00 Sterilisatie hond

16/09/2010 17u30 Vaccinatie hond tegen hondenziekte,

caniene parvovirus, infectieuze

hepatitis en leptospirose

16/09/2010 18u00 Vaccinatie kitten tegen

kattenniesziekte

Ontwormd, teken verwijderd en

behandeld tegen vlooien en

teken

17/09/2010 09u00 Kat met ademhalingsproblemen Punctie thorax voor

17/09/2010 11u30 Spoedopname aangereden kat Radiografisch onderzoek

17/09/2010 17u30 Hond otitis externa

17/09/2010 17u50 Vaccinatie kitten tegen

kattenniesziekte
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1.2. Casuïstiek gezelschapsdieren

1.2.1. Signalement en anamnese

Een vrouwelijke, gesteriliseerde Cavalier King Charles Spaniël van 4 jaar en 3 maanden wordt

aangeboden op consultatie.

De hond werd correct gevaccineerd en ontwormd.

De hond wordt aangeboden op consultatie omdat  de eigenaars veranderingen opmerkten aan de

ogen van de hond en omdat de hond andere gedragingen vertoont dan voorheen. De hond wrijft

frequent met de pootjes aan de ogen en de ogen worden ook langs de rand van de zetel gewreven.

De eigenaars merken vaak slijmpropjes op ter hoogte van beide ogen. Voornamelijk het linker oog

wordt frequent dichtgeknepen. Er werd geen fotofobie noch epiphora opgemerkt door de eigenaars.

De eigenaars hebben niet de indruk dat het zichtvermogen is afgenomen. Het probleem is 2 weken

geleden begonnen en progressief erger geworden. Er is nog geen behandeling opgestart. De hond

heeft als pup een oogontsteking gehad, maar verder had zij nooit problemen ter hoogte van de ogen.

De eigenaars merkten geen andere problemen op en de hond krijgt momenteel geen medicatie of

voedingssupplementen toegediend. De hond eet en drinkt goed en er is geen verandering opgemerkt

in eet- of drinkgewoonte. Het defeceren en urineren is onveranderd en normaal.

Naast deze hond hebben de eigenaars nog 2 andere honden. De honden leven allemaal samen,

voornamelijk binnenshuis, maar ze hebben vrij toegang tot de tuin. De andere honden vertonen op het

moment van de consultatie geen problemen.

1.2.2. Onderzoek van de patiënt

De hond maakt een algemeen rustige, maar alerte indruk.

De ademhaling is rustig en de pols is goed geslagen. Op auscultatie zijn er geen hartafwijkingen

hoorbaar. De lichaamstemperatuur bedraagt 37,8°C. De labiale en gingivale mucosae zijn vochtig en

roze. De capillaire vullingstijd bedraagt ongeveer 1 seconde. Er werden geen vergrote lymfeknopen

gevoeld bij palpatie. Aangezien de hond oogproblemen vertoont, wordt in het bijzonder gevoeld naar

de mandibulaire en parotideale lymfeknopen, maar deze zijn niet vergroot en zijn niet veranderd van

vorm of consistentie. De patiënt toont geen pijnreactie bij palpatie van de lymfeknopen. De huid en

beharing is normaal, ook rondom de ogen.

Aangezien geen afwijkingen werden gevonden op algemeen onderzoek, wordt het verder onderzoek

toegespitst op de ogen.

Allereerst worden de ogen van de patiënt vanop enige afstand geobserveerd. Het valt op dat het linker

oog kleiner is dan het rechter. De ogen zijn weinig glanzend en geven beide een matte indruk. Ter

hoogte van de linker ooghoek is muceuze uitvloei aanwezig. Er zijn geen uitwendige verwondingen

zichtbaar. De hond houdt haar hoofd in een normale positie.  De benige delen van de orbita, sinussen

en neusholte zijn normaal. Ook de weke orbitarand is normaal. De oogleden hebben een normale

stand. De conjunctivae zijn gestuwd. Met behulp van een penlamp worden de pupilreflexen getest. De

pupilreflexen zijn zowel links als rechts normaal. Ook op de dreigreflex en corneareflex wordt normaal
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gereageerd. Er is geen trichiasis noch distichiasis aanwezig. Het derde ooglid heeft zowel links als

rechts een normaal uitzicht.

De ogen worden verder onderzocht met een directe oftalmoscoop. Vaatingroei is zichtbaar ter hoogte

van de cornea. Voornamelijk ter hoogte van de bovenrand van het linker oog wordt vascularisatie

opgemerkt.

1.2.3. Probleemlijst

De oogleden van het linker oog worden lichtjes dichtgeknepen, er is sprake van blepharospasme. De

conjunctivae zijn gestuwd.

De hond wrijft met de poten aan de kop ter hoogte van beide ogen en wrijft tevens met de kop tegen

voorwerpen aan. Deze gedragingen wijzen op een prikkeling die aanwezig kan zijn ter hoogte van de

oogleden, de conjunctivae of de cornea.

De ogen van de hond hebben een mat aspect en muceuze uitvloei is aanwezig ter hoogte van het

linker oog. Uit onderzoek blijkt dat er vaatingroei aanwezig is ter hoogte van de cornea.

1.2.4. Differentiaaldiagnose

Differentiaaldiagnostisch wordt gedacht aan keratoconjunctivitis sicca (KCS) omwille van het matte

aspect van de ogen en het muceus en taai exsudaat. Het ras is bovendien gepredisponeerd voor

KCS. Er wordt eveneens gedacht aan een primaire conjunctivitis, mogelijks van bacteriële oorsprong.

Het is echter ook mogelijk dat een bacteriële overgroei een complicerende factor is bij de KCS.

Secundaire conjunctivitis van allergische of immunologische oorsprong is mogelijk. Er bestaat

eveneens kans dat het oog werd beschadigd door een vreemd voorwerp.

1.2.5. Diagnose

Aangezien de ogen van de hond een mat aspect vertonen, muceus exsudaat aanwezig is en de hond

blepharospasme vertoont, wordt besloten om de traanproductie te meten. De Schirmer-tear-test wordt

uitgevoerd om de traanproductie te meten. Bij deze test worden gekalibreerde strookjes filtreerpapier

gebruikt. Het onderste ooglid wordt lichtjes geëctropioneerd en het het teststrookje wordt op het

laterale deel van de ventrale conjunctivaalzak geplaatst. Na het positioneren van het strookje worden

zowel het ooglid als het strookje losgelaten, maar wordt de kop van de hond gefixeerd. De blauwe

kleurstof op de strookjes zal naargelang de traanproductie een bepaalde lengte op het strookje

aannemen. Deze lengte is een maat voor de traanproductie. Na 1 minuut kan de traanproductie

worden afgelezen. De referentiewaarden voor een normale traanproductie zijn 13 tot 25 millimeter.

Wanneer er slechts 9 millimeter of minder kleurstof op het strookje verschijnt, is de hond verdacht van

KCS. Bij deze patiënt was een kleurstofstrook van 6 millimeter aanwezig bij het rechter oog en slechts

2 millimeter bij het linker oog.

Mogelijks heeft een vreemd voorwerp, bijvoorbeeld een tak in de tuin, het oog verwond. Ook kan het

oog schade hebben opgelopen na een gevecht of bij het spelen, bijvoorbeeld door een klauw van een

kat of een nagel van een andere hond. Via fluoresceïne wordt nagegaan of er al dan niet defecten

aanwezig zijn ter hoogte van de cornea. Fluoresceïne is een oranje kleurstof die zich vasthecht ter



7

hoogte van epitheel- en stromadefecten. Via deze kleurstof kan ook de traanafvoer worden

gecontroleerd. Een strookje met kleurstof wordt ter hoogte van de ventrale conjunctivaalzak geplaatst

en nadien wordt het oog gespoeld met een fysiologische oplossing. De kleurstof blijft nergens ter

hoogte van de cornea zichtbaar en de traanafvoer verloopt normaal.

Bacteriële overgroei wordt frequent waargenomen bij honden met een te lage traanproductie. Er wordt

geen swab genomen voor bacteriologisch onderzoek.

Aangezien de traanproductie zo laag is worden er verder geen onderzoeken gedaan en wordt

besloten om de hond te behandelen voor KCS. KCS is een aandoening waarbij de waterige fase van

de traanfilm deficiënt is. KCS kent verscheidene mogelijke oorzaken. In dit geval wordt aan een

primaire aangeboren of immuungemedieerde oorzaak gedacht.

1.2.6. Behandeling

De ogen worden gespoeld met een acetylcysteïne oplossing om het muceuze en taaie exsudaat te

verwijderen. Er worden kunsttranen, methylcellulose 1%, onder de vorm van druppeltjes op beide

ogen aangebracht. De eigenaars dienen de hond thuis verder te behandelen met kunsttranen die 3

maal daags in beide ogen moeten worden aangebracht. Door het toedienen van kunsttranen wordt

geprobeerd om het oog van een goede traanfilm te voorzien. ’s Morgens en ’s avonds dient tevens

een zalf met 0,2% cyclosporine A aangebracht te worden in beide ogen. Cyclosporine heeft een

immunosuppressieve werking. Het doel van de toediening van cyclosporine is de traanproductie te

verhogen en de corneale granulatie af te remmen. De tetracycline-oogzalf dient eveneens 2 maal

daags te worden toegediend in beide ogen om de bacteriële overgroei tegen te gaan. Deze

behandeling dient worden verdergezet tot de hond over een week op controle komt.

1.2.7. Controleraadpleging en resultaat

Na 5 dagen werd deze hond opnieuw aangeboden. De hond wrijft nog steeds met de ogen tegen de

zetel en wrijft ook nog steeds met de poten aan de ogen. Vaak is er nog muceuze uitvloei aanwezig

ter hoogte van het linker oog. Het linker oog wordt niet meer dichtgeknepen. De eigenaars merkten

weinig  verbetering op.

Op onderzoek bleek de vaatingroei ter hoogte van de cornea gelijk te zijn gebleven. De conjunctivae

waren gestuwd, maar minder dan bij de eerste raadpleging. Er is op het ogenblik van het onderzoek

geen muceuze uitvloei aanwezig en beide ogen zijn even groot.  De ogen geven nog steeds een

matte indruk.

Er wordt aangeraden om de behandeling met kunsttranen en zalf met 0,2% cyclosporine A verder te

zetten en over 4 à 6 weken opnieuw op controle te komen.

1.2.8. Besluit

Tijdens de consultatie werd ruim de tijd genomen om een grondige anamnese te bekomen.

Niet alle instrumenten waren aanwezig in de praktijk om een volledig oogonderzoek te kunnen

uitvoeren. Zo was er bijvoorbeeld geen spleetlamp of tonometer aanwezig. Ook de ruimte waarin het

onderzoek plaatsvond was niet geheel geschikt, omdat het slechts zeer beperkt kan worden
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verduisterd. Ondanks deze beperkingen werd een goed oogonderzoek uitgevoerd en werd op een

adequate manier een differentiaaldiagnose opgesteld.  De eigenaars werden grondig geïnformeerd en

de behandeling met druppels en zalf werd voorgetoond en uitgelegd. Mocht er bij de

controleraadpleging geen of zeer weinig verbetering zijn, zou het toedienen van pilocarpine kunnen

overwogen worden. Pilocarpine is een parasympaticomimeticum dat de traanafvloei kan verhogen.

Hierbij dient echter worden opgemerkt dat pilocarpine kan leiden tot braken en diarree bij de patiënt.

Er zou ook aan de eigenaars kunnen worden aangeraden om een dierenarts met specialisatie in de

oftalmologie te raadplegen indien er geen verbetering optreedt. Algemeen kan worden gesteld dat

zowel de patiënt als de eigenaars op een  correcte manier werden benaderd en het probleem goed

werd aangepakt.

1.3. Analyse van structuur en management praktijk gezelschapsdieren

De dierenarts is 8 jaar geleden afgestudeerd aan de universiteit van Gent. Eenmaal afgestudeerd ging

zij op vrijwillige basis aan de slag bij verschillende praktijken en dierenklinieken om ervaring op te

doen in de kleine huisdierengeneeskunde. Nadien deed zij verschillende vervangingen in

eenmanspraktijken en dierenklinieken. De vervangingen waren van korte en middellange duur met

een gemiddelde van 2 maanden.

Na ongeveer anderhalf jaar vervangingen te hebben gedaan ging zij als vaste dierenarts op

zelfstandige basis aan de slag in een groepspraktijk .

Na meer dan 4 jaar in deze groepspraktijk te hebben gewerkt, besloot zij om als zelfstandige een

eenmanspraktijk op te richten die zich specifiek toespitst op gezelschapsdieren.

Er werd een praktijkruimte gehuurd die oorspronkelijk een praktijkruimte was van humane

geneeskunde en hierin werden enkele veranderingen aangebracht. De praktijk is goed gelegen in het

centrum van de stad en er is veel parkeergelegenheid rondom de praktijk. De ligging en de

parkeermogelijkheden behoren zeker tot één van de sterke punten van de praktijk. Het is echter wel

hoofdzakelijk betalend parkeren, ook voor de dierenarts zelf. Dit kan wel als nadelig worden

beschouwd omdat een consultatie die langer duurt tot een parkeerboete kan leiden.

Boven de praktijk is een kleine studio aanwezig. Deze ruimte wordt gebruikt om voorraad te stockeren.

De studio is echter onvoldoende groot om te wonen. Dit heeft als nadeel dat er naast de huur van de

praktijk ook nog een woning dient gehuurd of aangekocht te worden en dat er telkens een verplaatsing

dient te gebeuren tussen praktijk en woning.

De dierenarts heeft geen bijkomende cursussen of opleidingen gevolgd alvorens de eenmanspraktijk

op te richten, maar liet zich wel begeleiden door een ervaren boekhouder. Deze boekhouder heeft

geholpen om een financieringsplan op te stellen. Verdere informatie bekwam zij via de Vlaamse

Dierenartsen Vereniging.

Het gebouw waarin de praktijk is gevestigd wordt gehuurd, maar voor de apparatuur en de gehele

inrichting werd een lening aangegaan. De duurste investering was het echografietoestel. Verder nam

de algemene inrichting van de praktijk waaronder de operatietafel en hospitalisatiekooien een groot

deel van het geleende bedrag in. Er werd ook geïnvesteerd in een anti-diefstalinstallatie. Verder werd
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ook geïnvesteerd in een softwareprogramma om de patiënten, voorraden en de boekhouding

nauwkeurig op te volgen. Alvorens aan de slag te kunnen gaan werd voor een aanzienlijk bedrag

voorraad ingeslaan van geneesmiddelen en voeding om de klanten van het nodige te kunnen

voorzien. Op korte termijn zal het huren van een praktijkruimte de werking van de praktijk zeker ten

goede komen, omdat meer kan worden geïnvesteerd in apparatuur en inrichting van de praktijk.

Nadat de praktijk enkele weken was geopend, werden kaartjes rondgedeeld in de stad waar de

praktijk is gevestigd, zodat de mensen op de hoogte waren van de nieuwe praktijk.

De praktijk bestaat nu anderhalf jaar. De dierenarts werkt alleen, staat zelf in voor de administratie,

maar wordt wel bijgestaan door een boekhouder. Zij werkt gemiddeld 45 uur per week, verdeeld over

6 dagen. Er zijn echter grote schommelingen in het aantal werkuren per dag of per week. Er zijn

afwisselend drukke en minder drukke perioden. Gemiddeld besteedt zij 2 uur per week aan

administratieve taken. Op vrije dagen probeert zij zoveel mogelijk naar bijscholingen te gaan.  De

dierenarts blijft ook ’s nachts en in het weekend bereikbaar, maar wanneer dit echt niet mogelijk is

doet zij beroep op de wachtdienst. De wachtdienst wordt verzorgd door 9 dierenartsen uit omliggende

gemeenten. De dierenarts werkt ook nauw samen met een collega-dierenarts uit een buurgemeente

die zich voornamelijk richt tot de grote huisdieren. Wanneer deze dierenarts het druk heeft, neemt zij

de kleine huisdieren over. Deze samenwerking gebeurt op wisselende tijdstippen en het aantal uur dat

maandelijks wordt samengewerkt wisselt eveneens. Zij krijgt hiervoor een vaste vergoeding per uur

van de collega-dierenarts. Dit is een voordeel omdat het extra inkomsten oplevert, anderzijds is het

onvoorspelbaar en niet altijd makkelijk te combineren met de eigen praktijk. Algemeen is de dierenarts

tevreden over het aantal werkuren per week en worden de drukke perioden gecompenseerd door iets

rustigere perioden waarin het mogelijk is om de administratie bij te werken.

De dierenarts levert verscheidene inspanningen om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken

met de praktijk. Zo is de wagen van de praktijk voorzien van duidelijke stickers waarop de

contactgegevens van de dierenarts te zien zijn. De dierenarts beschikt ook over een website met

informatie over zichzelf, de te verlenen diensten en de praktische informatie van de praktijk. Om de

aandacht te trekken plaatst zij af en toe aanbiedingen, bijvoorbeeld diervoeding in promotie, aan het

raam van de wachtzaal. Aangezien de praktijk in het centrum is gelegen zijn er veel voorbijgangers en

komt dit de groei van de praktijk ten goede.

Een groot nadeel aan deze praktijk is dat de ruimte zeer beperkt is. De wachtruimte is zeer klein en er

is geen ruimte over om bijvoorbeeld diervoeding te plaatsen of informatiebrochures ter beschikking te

stellen. De consultatie- en operatieruimte zijn voldoende groot, maar er is geen mogelijkheid tot

uitbreiding. Zo is er momenteel onvoldoende ruimte om een RX-toestel te plaatsen. Het grootste

nadeel is dat de praktijk niet beschikt over een tuin of terras om gehospitaliseerde dieren uit te laten.

Wanneer de honden moeten worden uitgelaten, moeten deze langs de straatkant naar buiten.

Aangezien de praktijk in het centrum is gelegen kan het zeer druk zijn en zorgt dit voor stress bij de

patiënten.

Momenteel is de dierenarts tevreden over haar praktijk en de inkomsten die deze met zich meebrengt.

Ongeveer 60% van de inkomsten worden uit de consultaties en operaties gehaald, de overige 40%

komt van de verkoop van medicatie en diervoeding. Het echografietoestel is op dit moment niet



10

rendabel, omdat het gebruik ervan onvoldoende wordt doorgerekend aan de eigenaars van de

patiënten.

In de nabije toekomst hoopt zij een toestel te kunnen aanschaffen om zelf röntgenfoto’s te kunnen

maken, maar hiervoor is enige aanpassing nodig aan de inrichting van de praktijk, omdat er

momenteel onvoldoende ruimte beschikbaar is. Mocht het mogelijk zijn zou de dierenarts graag een

groepspraktijk uitbouwen met meerdere consultatie- en operatieruimtes in een aangekocht gebouw.

Algemeen is de dierenarts tevreden, omdat het een jonge praktijk is die toch reeds rendabel is.
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2. STAGE GROTE HUISDIEREN

2.1. Logboek stage grote huisdieren

Datum Uur Aard consultatie / huis- /

Bedrijfsbezoek

Opmerkingen

03/07/2010 10u00 Huisbezoek: aankooponderzoek

paard

03/07/2010 12u00 Huisbezoek: paard met huidprobleem

(insectenbeet)

03/07/2010 12u30 Huisbezoek: controleraadpleging

paard met arthrose

Advies

Voedingssupplementen en

osteopathie

05/07/2010 09u00 Huisbezoek: gebitsverzorging 4

paarden

05/07/2010 12u00 Huisbezoek: vaccinatie paard tegen

rhinopneumonie

05/07/2010 13u30 Huisbezoek: onderzoek

genitaaltractus 2 merries

Swab uterussecreet voor

laboanalyse

05/07/2010 15u30 Huisbezoek: vaccinatie paard tegen

rhinopneumonie

05/07/2010 16u30 Huisbezoek: onderzoek merrie met

vruchtbaarheidsproblemen

Echografisch onderzoek

genitaaltractus

06/07/2010 09u00 Huisbezoek: bloedafname 5 schapen

ter controle op Zwoegerziekte

06/07/2010 11u15 Huisbezoek: onderzoek paard

vasculitis

Verzorging wonden op benen en

behandeling mok

06/07/2010 13u00 Huisbezoek: inseminatie merrie

06/07/2010 15u00 Huisbezoek: mankheidsonderzoek

paard

07/07/2010 09u00 Huisbezoek: onderzoek paard met

zoolzweer
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Datum Uur Aard consultatie / huis - /

bedrijfsbezoek

Opmerkingen

07/07/2010 10u30 Huisbezoek: vaccinatie paard tegen

rhinopneumonie

07/07/2010 11u30 Huisbezoek: mankheidsonderzoek

paard

Smid aanwezig voor verschil

met en zonder ijzers

07/07/2010 14u00 Huisbezoek: aankoopkeuring paard

08/07/2010 08u30 Huisbezoek: mankheidsonderzoek

veulen

08/07/2010 10u15 Huisbezoek: castratie 2 rammen Plaatsen oormerken

08/07/2010 13u00 Huisbezoek: onderzoek paard met

recidiverende neusvloei

08/07/2010 15u15 Huisbezoek: onderzoek hoestend

paard

08/07/2010 16u30 Consultatie: hond oogontsteking

08/07/2010 18u00 Consultatie: vaccinatie kitten tegen

feliene panleukopenie en

kattenniesziekte

22/11/2010 10u00 Bedrijfsbezoek: vaccinatie runderen

tegen blauwtong

Opstellen toedienings- en

verschaffingsdocument en attest

voor vaccinatiestatus van de

dieren

Behandeling rund tegen schurft

en controle klauwproblemen

22/11/2010 11u30 Huisbezoek: paard met zandkoliek Olie via sonde toegediend

22/11/2010 14u00 Bedrijfsbezoek: vaccinatie runderen

tegen blauwtong

Opstellen toedienings- en

verschaffingsdocument en attest

voor vaccinatiestatus van de

dieren
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Datum Uur Aard consultatie / huis - /

bedrijfsbezoek

Opmerkingen

22/11/2010 16u15 Bedrijfsbezoek: vaccinatie runderen

tegen blauwtong

Opstellen toedienings- en

verschaffingsdocument en attest

voor vaccinatiestatus van de

dieren

22/11/2010 17u00 Consultatie: onderzoek puppy met

oogontsteking en braken

22/11/2010 18u00 Bedrijfsbezoek: keizersnede rund en

vaccinatie runderen tegen blauwtong

Opstellen toedienings- en

verschaffingsdocument en attest

voor vaccinatiestatus van de

dieren

23/11/2010 09u00 Huisbezoek: pony met neusvloei

23/11/2010 10u00 Huisbezoek: vaccinatie 4 paarden

tegen tetanus en influenza

23/11/2010 11u15 Bedrijfsbezoek: vaccinatie runderen

tegen blauwtong

Opstellen toedienings- en

verschaffingsdocument en attest

voor vaccinatiestatus van de

dieren

2 runderen behandeld tegen

schurft

23/11/2010 14u00 Bedrijfsbezoek: vaccinatie runderen

tegen blauwtong

Opstellen toedienings- en

verschaffingsdocument en attest

voor vaccinatiestatus van de

dieren

23/11/2010 16u15 Consultatie: chip plaatsen bij kitten

23/11/2010 17u30 Huisbezoek: ontworming geitjes

23/11/2010 18u30 Huisbezoek: controleraadpleging

paard met zandkoliek

Olie opgegoten via sonde
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2.2. Casuïstiek grote huisdieren

2.2.1. Signalement en anamnese

Een Belgische Warmbloedmerrie van 14 jaar en 6 maanden wordt ter consultatie aangeboden. De

merrie verkeert in goede gezondheid en de eigenaar merkt geen klachten op aan het dier. Het paard

werd correct gevaccineerd en ontwormd.

Deze merrie werd 2 jaar geleden door de huidige eigenaar aangekocht.

Dit paard wordt alleen gehuisvest. De merrie heeft een grote weide en een gesloten stal ter

beschikking.

De merrie heeft reeds een keer geveulend bij de vorige eigenaar, maar er is niet geweten wanneer dit

precies was.

Vorig jaar werd geprobeerd om een veulen van deze merrie te bekomen na kunstmatige inseminatie

met vers sperma, maar de merrie is niet drachtig geworden.

Vorig jaar werd een operatie volgens Caslick uitgevoerd om de pneumovagina van de merrie te

corrigeren.

De merrie wordt nu aangeboden ter consultatie voor een algemeen onderzoek van de genitaaltractus

en een echografisch onderzoek om een eventueel inseminatietijdstip te bepalen.

2.2.2. Onderzoek van de patiënt

Het dier maakt een goede algemene indruk. De merrie is alert en de voedings- en

verzorgingstoestand zijn uitstekend.

Op algemeen klinisch onderzoek worden geen afwijkingen gevonden.  De merrie heeft een rustige

ademhaling en een goed geslagen pols. De temperatuur is niet verhoogd. De mucosae zijn roze en de

huidturgor is normaal. Bij palpatie worden geen abnormale of vergrote lymfeknopen aangetroffen.

Nadien wordt een uitwendig onderzoek uitgevoerd van het geslachtsapparaat. De omgeving van de

staart en de vulva worden geïnspecteerd. Er wordt geen uitvloei of zwelling van de vulva

waargenomen. De vulvalippen worden gespreid en hierbij heeft het slijmvlies een normaal uitzicht.

Na het uitwendig onderzoek wordt een rectaal onderzoek verricht. Er worden geen afwijkingen

gevonden. Een relatief grote follikel met een zachtere consistentie dan het omgevende ovarium kan

worden gepalpeerd.

2.2.3. Probleemlijst

Vorig jaar wilde de merrie niet drachtig worden. Dit seizoen zal de merrie opnieuw worden

geïnsemineerd. Op algemeen onderzoek werden geen afwijkingen aangetroffen. Ook bij het

onderzoek van het genitaalapparaat werden geen afwijkingen waargenomen.

2.2.4. Differentiaaldiagnose

Bij de differentiaaldiagnose wordt gezocht naar de mogelijke oorzaken van het niet drachtig worden

van deze merrie in het vorige seizoen, om de kans te vergroten dat de merrie dit seizoen wel een

veulen zou voortbrengen.
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Bij de mogelijke oorzaken van niet drachtig worden, moet zowel aan extragenitale  als aan genitale

factoren worden gedacht. De belangrijkste extragenitale factoren zijn een verkeerde oestrusdetectie

en een onjuist dektijdstip. Ook een slechte algemene conditie, deficiënte voeding of slechte

huisvesting van de merrie kunnen het drachtig worden verhinderen.

De kwaliteit van het sperma en de juiste bewaring van sperma zal eveneens een invloed hebben op

het al dan niet drachtig worden van de merrie.

De belangrijkste genitale factor is endometritis. Daarnaast kunnen ook aandoeningen van de vulva of

vagina of vergroeiingen ter hoogte van de cervix verhinderen dat de merrie drachtig wordt. Verder

moet ook worden gedacht aan ovariumaandoeningen en afwijkingen ter hoogte van de salpinx. Bij

deze merrie werden geen genitale afwijkingen vastgesteld. De pneumovagina werd gecorrigeerd en

zal verder geen negatieve invloed hebben op de fertiliteit.

Extragenitale factoren als huisvesting, voeding of slechte conditie kunnen worden uitgesloten. Van

andere fokkers werd vernomen dat het sperma van goede kwaliteit is en bovendien werd gebruik

gemaakt van vers sperma dat onder de juiste omstandigheden werd bewaard, waardoor een slechte

spermakwaliteit ook kan worden uitgesloten. Bij deze merrie zal de aandacht dus worden gevestigd op

een correcte oestrusdetectie en een juist inseminatietijdstip, waarvoor een echografisch onderzoek

bijzonder nuttig is.

2.2.5. Echografisch onderzoek

Om een juist dektijdstip te kunnen voorspellen wordt een echografisch onderzoek uitgevoerd.

De ovaria en de follikels kunnen in beeld gebracht worden.

Deze techniek biedt bovendien het voordeel dat eventuele endometriumcysten of vloeistof in de uterus

of tumoren zichtbaar kunnen worden gemaakt.

De grootte van de follikels wordt bepaald via echografische scans en op basis van deze gegevens

wordt beslist om de merrie voor de eerste maal te insemineren over 24 uur.

2.2.6. Besluit

Na een grondig algemeen onderzoek en een uitgebreid onderzoek van de genitaaltractus wordt een

inseminatietijdstip vastgelegd.

De eigenaars werden grondig geïnformeerd over de verschillende onderzoeken en de inseminatie.

Een nadeel was dat de merrie niet werd geschouwd, omdat er geen hengst aanwezig was. De

eigenaars werden wel ingelicht over de tekenen waarop kan worden gelet om hengstigheid bij de

merrie op te merken.

De werkomstandigheden voor het uitvoeren van het rectaal en echografisch onderzoek waren niet

ideaal. Er was geen voelbox aanwezig bij de eigenaars en er werden ook geen maatregelen getroffen

met het oog op de veiligheid voor de dierenarts. Zo werd er bijvoorbeeld geen strobaal achter het

paard geplaatst, omdat de eigenaars ervan overtuigd waren dat de merrie betrouwbaar was en er

geen risico op slaan was.
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2.3. Analyse van structuur en management praktijk grote huisdieren

De dierenarts volgde haar opleiding aan de universiteit van Utrecht en behaalde haar diploma in 2007.

Na haar studies ging zij onmiddellijk aan de slag als dierenarts in verschillende groepspraktijken in

Nederland en nadien in België. Op deze manier deed zij ervaring op in zowel grote als kleine

huisdierenpraktijken.

Begin 2009 richtte zij haar eigen eenmanspraktijk op. De dierenarts volgde een cursus management

en boekhouding.

Een van de voordelen van deze praktijk is dat de praktijk zich in de woning bevindt van de dierenarts.

Dit is niet alleen praktisch omdat er geen verplaatsing moet gemaakt worden naar de praktijk, maar

ook financieel biedt dit vele voordelen en creëert deze situatie de mogelijkheid om het beschikbare

budget te investeren in de inrichting van de praktijk en apparatuur. De praktijk is nog niet volledig

afgewerkt. Er wordt momenteel nog verbouwd om de praktijkruimte voldoende groot te maken om

consultaties van grote huisdieren op de praktijk zelf mogelijk te maken. Intussen vinden de

consultaties van de gezelschapsdieren plaats in het woongedeelte van de woning van de dierenarts.

De grootste kosten die werden gemaakt voor de oprichting waren deze voor de aankoop van een

voldoende ruime wagen om vlot materiaal mee te nemen op huisbezoek. Er werd ook geïnvesteerd in

een echografietoestel.

Bij de oprichting van de praktijk werd er aanvankelijk geen softwareprogramma aangekocht. Onlangs

is er wel geïnvesteerd in een softwareprogramma, zodat patiëntengegevens op een efficiënte wijze

kunnen worden bijgehouden. Via het softwareprogramma is het eveneens mogelijk om de

boekhouding nauwkeurig op te volgen.

De dierenarts beschikt over een eigen website waar naast contactgegevens ook informatie te vinden

is over de werking van de praktijk. Door ook informatie over zichzelf op de website te plaatsen, krijgt

de website een minder zakelijk en meer persoonlijk karakter. Dit spreekt de klanten aan.

De dierenarts werkt relatief veel. Soms is dit zwaar aangezien zij vorig jaar voor het eerst moeder

werd. Het gezinsleven combineren met haar werk als dierenarts is niet altijd eenvoudig. Ook tijdens

het weekend en ’s nachts is de dierenarts bereikbaar en moet zij voor de oppas van haar kindje

terugvallen op haar echtgenoot.

De dierenarts werkt samen met een dierenkliniek uit de omgeving om zo elkaars afwezigheden aan te

vullen. Verder werkt zij ook samen met een dierenkliniek waar zij vervangingen van afwezige

dierenartsen voor haar rekening neemt. Deze dierenkliniek is niet in de onmiddellijke omgeving

gelegen waardoor soms verre afstanden moeten worden afgelegd.

Momenteel kan gesteld worden dat 70% van de patiënten paarden zijn, 20% zijn runderen, schapen

en geiten en 10% zijn kleine huisdieren. De meerderheid van de inkomsten wordt gehaald uit

consultaties en behandelingen, een kleiner aandeel van de inkomsten wordt gehaald uit verkoop van

geneesmiddelen en diervoeding.

Momenteel volgt de dierenarts een opleiding osteopathie. Op deze manier hoopt de dierenarts meer

behandelingsmogelijkheden te kunnen aanbieden en zo ook haar klantenbestand te kunnen

uitbreiden.
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De dierenarts is tevreden over haar praktijk en het groeiend aantal klanten.

In de toekomst zullen de verbouwingen aan de woning worden verdergezet, zodat er een voldoende

grote consultatieruimte is voor zowel paarden als gezelschapsdieren. De aanwezigheid van

consultatieruimten zal de praktijk zeker ten goede komen. Het grote voordeel is dat er voldoende

ruimte is rond de woning om uitbreiding van de praktijk toe te laten. De dierenarts hoopt in de nabije

toekomst een grotere wagen aan te kopen met ingebouwde kasten, zodat materiaal makkelijker kan

worden meegenomen op huisbezoek. Ook in nieuwe materialen als een uitgebreide

gebitsverzorgingsset voor paarden zal binnenkort worden geïnvesteerd. De investering in nieuwe

apparatuur zal gunstig zijn, aangezien een grotere variatie aan behandelingen aan de patiënt zal

kunnen worden aangeboden.

Algemeen kan worden gesteld dat deze praktijk nog jong is, de dierenarts reeds tevreden is over de

inkomsten en volop plannen maakt voor de toekomst. Investeringen zullen worden gedaan, zowel

voor de inrichting van de praktijk als voor medische apparatuur. Bijkomende cursussen worden

gevolgd om een groei van de praktijk mogelijk te maken.
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3. ALGEMENE REFLECTIE

Allereest wil ik vermelden dat ik het invoeren van een stage in het kader van de masterproef een zeer

goed initiatief vind. De werkomstandigheden in een praktijk zijn dermate verschillend van de

werkomstandigheden in een grote kliniek, zoals de dierenkliniek van de faculteit, dat het noodzakelijk

is om hiermee in aanraking te komen vooraleer we afstuderen. Op die manier is het mogelijk om ons

een beeld te vormen van het dagdagelijkse leven van een dierenarts.

Daarnaast vond ik de stage ook een ideale gelegenheid om kennis te maken  met zowel een praktijk

die zich voornamelijk richt tot de grote huisdieren en een praktijk die uitsluitend gezelschapsdieren

behandelt.

Wat ik ook zeker wil vermelden is dat ik, dankzij deze stage, mijn eigen kennis en mogelijkheden heb

kunnen evalueren. De theoretische kennis die over de verschillende jaren werd opgebouwd, is niet zo

eenvoudig toe te passen in de praktijk. Aan het einde van de eerste master staan we nog niet erg ver

in de theoretische kennis van het zieke dier en ook qua praktische vaardigheden hebben we nog

ontzettend veel te leren.

De voornaamste verschilpunten die mij opvielen tussen de werkomstandigheden in een

eenmanspraktijk en een dierenkliniek wil ik graag verder toelichten.

Het eerste grote verschil dat mij snel opviel tussen een eenmanspraktijk en een groepspraktijk of

dierenkliniek is de beschikbaarheid van personen om hulp te bieden. In de kliniek van de faculteit

kennen we het voordeel om met een heel team, verspreid over vele verschillende diensten, te kunnen

instaan voor een patiënt. Van het technisch en administratief personeel tot de assistenten en

professoren, iedereen is bereid om hulp, van welke aard dan ook, te bieden. Deze situatie is

ontzettend verschillend van de werkomstandigheden van vele dierenartsen, voornamelijk van

dierenartsen in eenmanspraktijken, zoals de praktijken waar ik stage liep. Deze dierenartsen staan er

meestal alleen voor en moeten dus volledig zelfstandig kunnen werken. Ook zij kunnen hulp inroepen

van bijvoorbeeld een collega, maar dit is niet zo vanzelfsprekend als in een groepspraktijk of

dierenkliniek. Dierenartsen in een eenmanspraktijk zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de

consultaties en de behandeling van patiënten, maar de taken daarnaast mogen niet worden

onderschat. De gehele administratie en  boekhouding is eveneens hun verantwoordelijkheid. Zij

moeten er bijvoorbeeld zelf voor zorgen dat er voldoende medicatie aanwezig is. In de dierenkliniek

op de faculteit komen we met deze taken slechts zelden in contact, waardoor we deze als student

zouden onderschatten. Door deze stage ben ik er mij bewuster van geworden dat het werk van een

dierenarts uit veel meer bestaat dan het behandelen van patiënten.

Het tweede grote verschil dat mij opviel tussen een praktijk en een dierenkliniek, is de

beschikbaarheid van medische apparatuur en producten. Als student aan de faculteit vinden wij het

soms bijna vanzelfsprekend dat er heel wat mogelijkheden voor zowel diagnose als behandeling

binnen handbereik zijn. In de kleinere praktijken is het niet zo voor de hand liggend om bijvoorbeeld

een patiënt echografisch of radiografisch op te volgen. In de kliniek van de faculteit is het een relatief

eenvoudige stap om een patiënt naar een andere dienst door te sturen, maar een patiënt
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doorverwijzen naar een gespecialiseerde kliniek is al minder vanzelfsprekend. Zo moet er bijvoorbeeld

eerst een afspraak worden gemaakt en moeten de eigenaars zich verplaatsen samen met het dier.

Deze bijkomende stappen die moeten genomen worden, houden eigenaars soms tegen om tot verder

onderzoek of tot verdere behandeling over te gaan.

Bovendien is de voorraad aan specifieke voeding en geneesmiddelen vaak beperkt, waardoor

behandelingen niet altijd onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd.

Een ander groot verschil tussen de praktijken van mijn stages en de dierenkliniek van de faculteit is

dat de dieren vaak niet of niet goed kunnen worden gefixeerd. Eigenaars kunnen of willen hun dier

soms niet goed vasthouden, waardoor zelfs eenvoudige ingrepen soms moeilijk kunnen worden

uitgevoerd. De dierenarts probeert zo goed mogelijk instructies te geven bij het vasthouden van de

dieren, maar zelfs dan blijft het voor eigenaars vaak moeilijk hun dier goed te fixeren.

Wanneer er geen collega of assistent aanwezig is, kan zelfs een routinehandeling als een

bloedafname een lastig karwei worden, waarbij soms bijna moet geïmproviseerd worden om toch tot

een goed resultaat te komen. In de grote huisdieren praktijk was dit nog meer uitgesproken. Zo kon

het gebeuren dat de dierenarts naar een patiënt moest die op de weide stond zonder dat de eigenaar

aanwezig was. Ook gebeurde het dat eigenaars die enkele runderen houden als hobby, er niet in

slaagden de dieren goed aan te binden. Wanneer deze dieren niet vertrouwd waren aan contact met

mensen, kwam de dierenarts soms is een vrij gevaarlijke situatie terecht.

Nog een verschil, dat zeer uitgesproken was in de praktijk van grote huisdieren, was de tijd die

dagelijks wordt ingevuld door het onderweg zijn naar patiënten. Huisbezoeken kunnen zeer tijdrovend

zijn, zeker wanneer een verplaatsing noodzakelijk is in de spitsuren en er files zijn. In de dierenkliniek

van de faculteit worden patiënten aangeboden door de eigenaar en ook op de kleine

huisdierenpraktijk komen eigenaars meestal zelf met hun dier langs tijdens de consultatie, waardoor er

per tijdseenheid relatief meer patiënten kunnen worden onderzocht en behandeld.

Aangezien mijn ervaring met grote huisdieren zeer beperkt was, vond ik deze stage zeer leerrijk. Mijn

ervaring met grote huisdieren was beperkt tot de ervaring die ik opdeed tijdens de stage in 3e bachelor

in het kader van ethologie en de ervaring die ik opdeed in de dierenkliniek van de faculteit.

Mijn interesse is steeds uitgegaan naar gezelschapsdieren en mocht deze stage er niet zijn geweest,

zou mijn ervaring zeer beperkt zijn gebleven. De stage in de praktijk van de grote huisdieren was dus

een grote uitdaging. Ik heb de tijd die ik doorbracht op de stage van de grote huisdieren als een vrij

zware periode ervaren. Dit was voornamelijk te wijten aan het feit dat ik geen ervaring had met

runderen en paarden buiten de kliniekomstandigheden. De praktijkomstandigheden waren erg

verschillend van de kliniekomstandigheden waarin ik reeds in contact was gekomen met de grote

huisdieren. Zo werden vele dieren niet of niet goed gefixeerd of aangebonden en waren er veel

minder personen beschikbaar om te helpen bij een onderzoek of behandeling.  Daarnaast vond ik het

voortdurend onderweg zijn van de ene patiënt naar de andere soms erg vermoeiend, omdat het

gebied waarin de dierenarts werkzaam is zeer groot is. De fysieke inspanningen die worden geleverd

bij behandelingen of chirurgische ingrepen, bijvoorbeeld bij een keizersnede, mogen zeker niet

worden onderschat. Mijn theoretische kennis over grote huisdieren was beperkt tot datgene wat ik in
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de verschillende cursussen had geleerd in de bacheloropleiding en in 1ste master. Ik had nog geen

cursus ziektenleer, bijzondere heelkunde of voortplanting en verloskunde gehad en dit was zeer

nadelig tijdens mijn stage in de praktijk van de grote huisdieren. Dierenartsen en eigenaars met een

jarenlange ervaring met deze dieren verwachten een brede kennis van studenten diergeneeskunde. Ik

herkende vele problemen die ik tijdens mijn stage was tegengekomen in de verschillende cursussen

van het eerste semester in 2de master. Ik vond het dan ook jammer dat ik mijn stage zo vroeg had

opgenomen, omdat mijn kennis uitgebreider zou zijn geweest en ik zo meer aan de verwachtingen van

zowel dierenarts als eigenaars had kunnen voldoen.

Hoewel mijn omgang met grote huisdieren veel beter werd in de loop van de stageperiode, zou ik

deze stage toch bij voorkeur na het eerste semester van 2de master lopen.

Mijn stage in de praktijk van de gezelschapsdieren heb ik als een boeiende en leerrijke ervaring

ondervonden. Ik heb ervaring met de meest voorkomende gezelschapsdieren en voelde mij zekerder

en bekwamer dan tijdens mijn stage bij de grote huisdieren. Het weten hoe dieren correct te

benaderen en te manipuleren bezorgde mij een zelfzekerder gevoel, wat ik in het begin van mijn

stage van de grote huisdieren heb gemist. Bij de gezelschapsdieren wist ik beter wat er zou gebeuren

bij bepaalde behandelingen of chirurgische ingrepen en kon ik bepaalde situaties beter inschatten. De

fysieke inspanningen zijn minder zwaar in een praktijk met uitsluitend gezelschapsdieren en de

huisbezoeken waren zeer beperkt. Bovendien was de afstand waarin consultaties aan huis werden

gedaan ook beperkt.

Dankzij deze stage heb ik veel bijgeleerd. Door dierenartsen van dichtbij te volgen tijdens de

consultatie was het mogelijk het hele stappenplan van anamnese tot diagnose en behandeling te

volgen. Hierbij was het mogelijk de eigen kennis te evalueren en na te gaan waarom een bepaalde

situatie op een bepaalde manier werd aangepakt en kon mee worden nagedacht over

differentiaaldiagnoses. Tijdens het volgen van chirurgische ingrepen of bij het bespreken van

radiografische of echografische beelden werd duidelijk hoe belangrijk een goede anatomische kennis

is, ook bij dierenartsen met jarenlange ervaring. Bovendien werd ook de communicatie naar eigenaars

gevolgd en werd de moeilijkheid en het belang van een goede communicatie duidelijk. Het werd ook

duidelijk dat mijn praktische ervaringen zeer beperkt waren.

Daarnaast heb ik ook een beter beeld gekregen van het financieel aspect van een eigen praktijk.  Ik

was mij reeds bewust van de grote investeringen die gedaan moeten worden bij de oprichting van een

eigen praktijk, maar ik had geen goed beeld over de variabele kosten waarmee een zelfstandige

dierenarts wordt geconfronteerd. Zo is bijvoorbeeld de investering die gedaan moet worden voor de

aankoop van een echografietoestel hoog, maar op voorhand te bepalen. De financiële ruimte die

maandelijks moet worden voorzien om bijvoorbeeld de voorraad aan vaccins aan te vullen is

daarentegen onvoorspelbaar en kan toch vrij hoog oplopen. Verder is het ook tijdrovend om na te

gaan welke eigenaars facturen reeds hebben betaald en welke nog niet. Wanneer de betalingen van

verschillende facturen ruime tijd op zich laten wachten, kan het voor de dierenarts zelf financieel

moeilijk worden. Een goed softwareprogramma is onontbeerlijk om openstaande facturen op te

volgen.
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Samenvattend zou ik de stage zeer leerrijk en noodzakelijk willen noemen. Mocht deze stage louter

als observatiestage worden beschouwd, zou ik aanraden deze stage aan het einde van 1ste master te

volgen, maar wanneer er meer wordt verwacht, zou ik deze stage pas na het eerste semester van 2de

master opnemen, zeker voor de sector waarin er weinig ervaring is opgedaan. Het invoeren van deze

stage zal de studenten zeker ten goede komen, zowel tijdens de studies als in het latere

beroepsleven.


