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SAMENVATTING 

 

De cavia (Cavia porcellus) wordt steeds meer gehouden als huisdier en komt bijgevolg ook steeds 

meer op de dierenartsenpraktijk terecht. Ademhalingsproblemen bij deze dieren worden vaak gezien. 

De oorzaak is meestal multifactorieel en het kan gaan van infectieuze oorzaken tot neoplastische 

aandoeningen. Vaak zijn er ook predisponerende factoren aanwezig. In deze literatuurstudie worden 

de meest voorkomende oorzaken van ademhalingsproblemen bij de cavia besproken. De 

verschillende soorten bacteriën, virussen en schimmels die ademhalingssymptomen bij de cavia 

veroorzaken worden beschreven. In de literatuur worden echter meestal enkel de meest voorkomende 

pathogenen bij proefdiercavia’s beschreven. In hoeverre deze bevindingen ook gelden voor cavia’s 

gehouden als huisdier is nog vrij onduidelijk. Daarnaast worden ook niet-infectieuze oorzaken die 

kunnen leiden tot ademhalingsproblemen besproken zoals tumoren van de long en intoxicaties. Bij 

cavia’s in de praktijk blijft het een groot probleem dat veel eigenaars niet bereid zijn om een volledige 

diagnose te laten stellen. De nadruk ligt meestal op de behandeling. Dit wordt aangetoond in de 

klinische casus waarbij een cavia met ademhalingssymptomen werd aangeboden en vooral 

symptomatisch werd behandeld. Cavia’s met ademhalingsproblemen zijn echter moeilijke gevallen die 

zelfs met de juiste therapie vaak toch niet volledig herstellen. 

 

Key words:  Guinea pig – Respiratory bacteria - Res piratory diseases – Respiratory viruses –

Symptomatic treatment 
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LITERATUURSTUDIE 

1. INLEIDING 

Ademhalingsproblemen komen vaak voor bij cavia’s en de oorzaak daarvan is meestal multifactorieel. 

Het kan gaan van infectieuze oorzaken (viraal, bacterieel, mycotisch) tot neoplastische aandoeningen. 

Daarnaast kunnen ook intoxicaties en cardiovasculaire problemen ademhalingssymptomen 

veroorzaken (Yarto-Jaramillo, 2010). Ademhalingsstoornissen ontstaan meestal pas in combinatie met 

predisponerende factoren. Hierbij kan het gaan om onvoldoende hygiëne, overbezetting, verkeerd 

dieet, onaangepast huisvesting zoals slechte ventilatie, veranderingen in vochtigheid, 

temperatuurverschillen en een stoffige omgeving (Ducatelle en Zwart, 1993). Samen met een klinisch 

onderzoek moet er altijd een goede anamnese met betrekking tot de huisvesting en voeding 

afgenomen worden om predisponerende factoren op te sporen (Yarto-Jaramillo, 2010). De meeste 

ademhalingsproblemen bij de cavia zijn te wijten aan een bacteriële infectie, primair of secundair. De 

behandeling hiervan is echter moeilijk aangezien veel antibiotica een nadelig effect hebben op cavia’s. 

Ze onderdrukken de gram-positieve micro-organismen in de darm waardoor diarree ontstaat en een 

overwoekering van Clostridium, vooral Clostridium difficile. Deze produceren endotoxines die snel tot 

sterfte leiden (Ducatelle en Zwart, 1993). Penicilline, ampicilline, bacitracine, oxytetracycline, 

streptomycine en erythromycine zijn slechts enkelen van de antibiotica die niet gebruikt kunnen 

worden voor behandeling bij de cavia. Cephalosporines, chloramphenicol en neomycine zijn wel 

mogelijk (Harkness en Wagner, 1989; Ducatelle en Zwart, 1993). 

1.1. ANATOMIE 

Bij de cavia is de mondholte smal en nauw en het zachte gehemelte reikt tot aan de basis van de 

tong. Deze bevat een opening waarmee de orofarynx in verbinding staat met de farynx. De bodem 

van de mondholte en orofarynx wordt voor het grootste deel bedekt door een grote tong. De larynx ligt 

dorsaal in de orofarynx en is sterk verbonden met de nasofarynx waardoor cavia’s obligaat ademen 

via hun neus. Door deze anatomische kenmerken zijn cavia’s erg gevoelig aan luchtweginfecties 

(Yarto-Jaramillo, 2010). Reeds bij milde problemen van de bovenste luchtwegen kunnen ze al 

dyspnee vertonen (Mayer en Donnelly, 2013). Het caudodorsaal deel van de neusholte is bedekt met 

zeer gevoelig olfactorisch epitheel waardoor cavia’s een goed geurvermogen bezitten. De larynx 

bestaat uit 5 kraakbeenderen: de epitglottis, het thyroid, het cricoid en de gepaarde arytenoiden. Er is 

geen laryngeaal ventrikel aanwezig en de stembanden zijn smal maar de cavia beschikt wel over een 

uitgebreid vocaal repertoire. De rechterlong bestaat uit 3 lobben: een craniale lob, een caudale lob en 

een accessoire lob. De linkerlong bestaat uit 4 lobben: een craniale lob, een middenste lob, een 

caudale lob en een accessoire lob. De longen zijn klein want het hart neemt het grootste deel van de 

thorax in. In de longen van cavia’s worden soms beenderige spicules gezien die bestaan uit lamillair 

bot met een verschillende graad van calcificatie. Er is geen reactie van het epitheel en dit is een 

normale bevinding die verward kan worden met een vreemd voorwerp of beenderige metaplasie ten 

gevolge van een tumoraal proces (Yarto-Jaramillo, 2010). 
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1.2. MEDISCHE BEELDVORMING 

Onderzoek van het ademhalingsstelsel gebeurt best met radiografie en dit is zeer geschikt voor het in 

beeld brengen van de thorax en de onderste luchtwegen. Voor een goede positionering is algemene 

anesthesie meestal noodzakelijk. De 2 standaardopnames voor de thorax zijn de laterale opname en 

de ventrodorsale (of dorsoventrale) opname. Op een thoraxopname zouden alle ribben aanwezig 

moeten zijn zodat ook het diafragma en het craniale deel van het abdomen zichtbaar zijn. Daarnaast 

moet ook het cervicale deel van de trachea aanwezig zijn op de opname. Voor een radiografie van de 

neusholte zijn er 5 standaardopnames. Enkele indicaties voor radiografie bij de cavia zijn 

bronchopneumonie, abcessen, tumoren en rhinitis (Capello en Lennox, 2011). De grootste 

verandering op radiografie bij een pneumonie is de verhoogde opaciteit van de longen. Meestal zijn er 

verschillende patronen aanwezig maar dit is moeilijk te onderscheiden op radiografie bij kleine dieren. 

Meestal wordt de diagnose gesteld van een interstitieel patroon. Wanneer andere tekenen aanwezig 

zijn zoals een verdikte pleurale wand, pleuraal vocht of luchtbronchogrammen, dan kan de diagnose 

juister gesteld worden. Bij dieren met een chronische pneumonie kunnen vaak interlobulaire 

fissuurlijnen teruggevonden worden en deze blijven permanent aanwezig. Tumoren worden 

geassocieerd met de aanwezigheid van vrij vocht maar het is moeilijk om het onderscheid te maken 

met een pneumonie (Keeble en Meredith, 2011). 

 

Echografie van de thorax is moeilijk door de aanwezigheid van lucht en wordt dus niet vaak gedaan. 

Het kan wel gebruikt worden wanneer vocht of massa’s aanwezig zijn (Capello en Lennox, 2011). Bij 

de cavia kan echografie gedaan worden om het onderscheid te maken tussen een longtumor en een 

pneumonie (Pérez Gonzaléz, 2013). Het kan ook gebruikt worden om echobegeleide fijne naald 

aspiraten te nemen voor cytologie (Keeble en Meredith; 2011). Vacht veroorzaakt slechte 

beeldkwaliteit en dus moet de cavia meestal een stukje geschoren worden. De echo kan meestal 

gemaakt worden bij het wakkere dier, indien dit niet mogelijk is kan men nog altijd opteren voor 

sedatie of algemene anesthesie (Capello en Lennox, 2011). 

 

Bij computed tomography (CT) is het grote voordeel dat de verschillende structuren niet 

gesuperponeerd worden. CT geeft de harde structuren, zachte weefsels en lucht weer zodat het 

geschikt is om metastasen in de longen op te sporen of mediastinale massa’s in beeld te brengen. 

Hierbij kan ook contrastmedium intraveneus ingespoten worden. De CT-opname gebeurt meestal 

onder algemene anesthesie en in ventrale ligging (Capello en Lennox, 2011). 

 

2. BACTERIËLE OORZAKEN 

2.1. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

2.1.1.  Etiologie en pathogenese 

B. bronchiseptica is een smalle, beweeglijke gram-negatieve coccobacil. De bacterie kan gekweekt 

worden op een bloedagar bij 37°C met een incubatieperiode van 48 uur. De kolonies zijn geelbruin, 

hebben een doorsnede van 1-2 mm en zijn variabel hemolytisch (Harkness & Wagner, 1989). 



4 
 

Klinische infecties komen voor bij cavia’s, honden en varkens. Konijnen, katten, ratten en vogels zijn 

subklinische dragers in de bovenste luchtwegen en vertonen zelden klinische symptomen (Keeble & 

Meredith, 2011). Transmissie gebeurt via direct contact met klinisch geïnfecteerde dieren of dragers, 

via aerosol of besmet materiaal (Keeble & Meredith, 2011). Bordetella bronchiseptica is de enige 

Bordetella-species die kan overleven in de omgeving (Gueirard en Guiso, 1993). Overdracht tussen 

verschillende diersoorten onderling is mogelijk (Harkness & Wagner, 1989). De incubatieperiode is 5 

tot 7 dagen (Keeble & Meredith, 2011). De bacteriën hebben een tropisme voor gecilieerd respiratoir 

epitheel (Keeble & Meredith, 2011). Ze gaan zich vasthechten aan de gecilieerde epitheelcellen van 

de luchtwegen en veroorzaken ciliostase en een ontsteking. Hierdoor treedt er tevens een 

verminderde clearance van andere pathogenen op (Mayer & Donnelly, 2013). Hematogene spreiding 

naar andere organen is mogelijk. Hierbij kan onder andere een uteriene infectie ontstaan die dan 

aanleiding geeft tot metritis of abortus. Een otitis media kan ook ontwikkelen (Keeble & Meredith, 

2011). Er zijn veel subklinische dragers en de bacterie kan dus ook geïsoleerd worden bij klinisch 

gezonde dieren. Ziekte ontstaat onder invloed van predisponerende factoren zoals een 

ongebalanceerde voeding, dieetveranderingen, temperatuursschommelingen, een te grote bezetting, 

voedingsdeficiënties en vooral een vitamine C deficiëntie. Vooral jonge, oude, drachtige en 

anorectische cavia’s zijn gevoelig. (Harkness & Wagner, 1989). Na een infectie ontwikkelen de 

meeste cavia’s immuniteit maar een klein deel van de dieren blijft drager (Keeble & Meredith, 2011). 

2.1.2. Symptomen en diagnose 

De symptomen zijn variabel en gaan van asymptomatische tot sterfte. Ook neusvloei, traanvloei, 

dyspnee, tachypnee, abnormale ademhalingsgeluiden, niezen, anorexie en lethargie kunnen gezien 

worden. Otitis media is ook mogelijk aanwezig en geeft nystagmus en torticollis als symptomen 

(Keeble & Meredith, 2011). Vaginale uitvloei ten gevolge van metritis wordt ook gezien en drachtige 

dieren kunnen aborteren (Jepson, 2009). Er bestaat een epizoötische vorm waarbij de incubatietijd 

maar 2-3 dagen bedraagt en die abortus en hoge sterfte veroorzaakt wanneer ze geïntroduceerd 

wordt in een vatbare kolonie waar de immuniteit laag is (Harkness & Wagner, 1989). Dieren die in 

contact komen met geïnfecteerde dieren kunnen drager zijn en moeten gecontroleerd worden op 

symptomen (Keeble & Meredith, 2011). Bij de dieren wordt op autopsie een rhinitis, tracheïtis en 

bronchopneumonie met consolidatie van de longlobben gevonden (Harkness & Wagner, 1989). Er kan 

katarrhaal of mucopurulent exsudaat aanwezig zijn in de neusgang en trachea en purulent exsudaat in 

de bulla tympanica (Keeble & Meredith, 2011). Bij de epizoötische vorm wordt een suppuratieve, 

exsudatieve tot hemorrhagische bronchitis gevonden waarbij de luchtwegen gevuld zijn met polymorfe 

leukocyten (Harkness & Wagner, 1989). Diagnose kan gesteld worden op basis van de symptomen en 

de anamnese. Er is meestal een verhaal van nieuw geïntroduceerde cavia’s of contact met konijnen. 

Op bloedonderzoek kan een neutrofilie en eventueel een neutropenie teruggevonden worden. Op 

radiografie van de thorax kunnen tekenen van bronchopneumonie gezien worden, pleurale effusie en 

pulmonaire consolidatie. Indien een otitis media aanwezig is kan dit gezien worden door sclerose van 

de bulla tympanica op een radiografie van de schedel of eventueel CT en/of MRI.  
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Men kan cytologie en cultuur doen op een bloedagar na een tracheale spoeling maar de resultaten 

hiervan moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden aangezien de bacterie ook geïsoleerd kan worden 

uit de trachea van gezonde dieren (Mayer & Donnelly, 2013). Met behulp van een ELISA kunnen 

antistoffen gedetecteerd worden. In 1993 werd door Boot et al. een ELISA ontworpen voor de 

monitoring van antistoffen bij konijnen en cavia’s. Deze test kan dus in Nederland gedaan worden 

(Boot et al., 1993). Op basis van de cultuur moet ook altijd een antibiogram gedaan worden om de 

antibioticagevoeligheid van de kiem na te gaan (Harkness & Wagner, 1989). 

2.1.3.  Behandeling en preventie 

De behandeling van B. bronchiseptica is moeilijk met een gereserveerde prognose (Harkness & 

Wagner, 1989). Een behandeling op lange termijn van 4 tot 6 weken kan nodig zijn (Quesenberry & 

Carpenter, 2004). Het doel van de behandeling is om de bacteriële infectie te elimineren, het 

vermijden van ileus en de onderliggende oorzaak zoals hypovitaminose C te corrigeren. Het dier 

helemaal vrij krijgen van de bacterie is echter moeilijk omdat dragers kunnen ontstaan (Mayer & 

Donnelly, 2013). Het antibioticum moet altijd gekozen worden op basis van een antibiogram (Keeble & 

Meredith, 2011). Dit is belangrijk omdat er stammen bestaan die zeer resistent zijn voor penicillines, 

macroliden en fluoroquinolones (Mayer & Donnelly, 2013). In tabel 1 worden mogelijke antibiotica 

weergegeven. Meloxicam 0.5 mg/kg per os 1x/dag kan gegeven worden als NSAID. Dit kan de 

ontsteking en de zwelling tegengaan waardoor de cavia weer beter kan ademen. Daarnaast is ook 

een ondersteunende behandeling nodig. De neus en ogen moeten schoon gehouden worden en 

vrijgemaakt worden van korsten (Jepson, 2009). Vitamine C kan toegediend worden per oraal of 

subcutaan aan 10-30 mg/kg/dag voor onderhoud of aan 50-100 mg/kg/dag bij een vitamine C tekort 

en bij zieke dieren. Bij dyspnee en/of cyanose kan zuurstoftherapie overwogen worden. Verneveling 

met fysiologische vloeistof, bronchodilatoren en antibiotica zouden helpen om te luchtwegen te 

bevochtigen en medicatie direct ter plaatse te brengen. Bij anorexie moeten de dieren ook nutritioneel 

ondersteund worden door het dwangvoederen van vloeibaar voedsel zoals geweekte brokjes of 

Oxbow Critical Care for Herbivores (Mayer & Donnelly, 2013).  Hierbij moet wel rekening gehouden 

worden met het risico op aspiratiepneumonie (Jepson, 2009). Vloeistoftherapie kan intraveneus 

gegeven worden of intra-osseus bij ernstige gevallen. Kritieke patiënten moeten in hospitalisatie 

gehouden worden tot ze naar huis kunnen met orale medicatie. De prognose is afhankelijk van de 

ernst van infectie, andere gelijktijdige aandoeningen en de effectiviteit van de antibiotica. Preventief is 

vooral een aangepaste huisvesting met voldoende ventilatie, laag ammoniakgehalte en weinig stof 

van belang. Daarnaast is het belangrijk om contact te vermijden tussen cavia’s en dragers, namelijk 

honden en konijnen (Mayer & Donnelly, 2013). Bij honden is Bordetella een opportunistische kiem die 

bij gezonde dieren ter hoogte van de bovenste luchtwegen kan zitten en ziekte kan veroorzaken onder 

invloed van predisponerende factoren (Rubin en Carr, 2007). Nieuwe cavia’s worden best eerst 

geïsoleerd vooraleer ze te introduceren. Daarnaast moet men stress vermijden en vitamine C 

supplementeren (Mayer & Donnelly, 2013). Er is een Bordetella-vaccin beschikbaar voor hond en 

varken en deze kunnen allebei gebruikt worden bij de cavia. Cavia’s die gevaccineerd worden 

ontwikkelen geen klinische symptomen en weinig of geen longletsels.  
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Het vaccin kan echter niet verhinderen dat de trachea door de bacterie gekoloniseerd wordt en dat er 

dragers ontstaan (Matherne et al., 1987). Het canien Bordetella-vaccin kan veilig bij de cavia gebruikt 

worden. Er wordt 0,2 ml subcutaan ingespoten, na 2-3 weken herhaald en vervolgens jaarlijks of 

halfjaarlijks afhankelijk van het risico (Jepson, 2009). 

 

2.2. STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

2.2.1.  Etiologie en pathogenese 

Streptococcus pneumoniae is een lancetvormige gram-positieve coccus die vaak in paren voorkomt. 

De bacterie kan gekweekt worden op een bloedagar met 10% CO2 en is α-hemolytisch (Harkness & 

Wagner, 1989). Er zijn verschillende serotypes, type IV en XIX komen voor bij cavia’s (Mayer & 

Donnelly, 2013). Transmissie gebeurt via direct contact, aerosol of via besmet materiaal (Quesenberry 

& Carpenter, 2004). De bacteriën vestigen zich eerst in de bovenste luchtwegen waar ze beschermd 

worden tegen fagocytose door hun polysaccharidenkapsel. Via de alternatieve weg wordt complement 

geactiveerd en dit zorgt voor pathologische veranderingen in het respiratoir epitheel (Mayer & 

Donnelly, 2013). Gezonde dieren kunnen de bacterie dragen ter hoogte van de bovenste luchtwegen 

(Harkness & Wagner, 1989). Meer dan 50% van de dieren zonder symptomen zijn drager en ziekte 

ontstaat dus enkel onder invloed van andere factoren zoals stress, vitamine C tekort, slechte ventilatie 

en overbezetting. Vooral jonge en drachtige dieren zijn gevoelig (Mayer & Donnelly, 2013). 

2.2.2.  Symptomen en diagnose 

De symptomen kunnen variëren en zijn niezen, neusvloei, traanvloei, hoesten, dyspnee, anorexie, 

lethargie en sterfte (Mayer & Donnelly, 2013). Drachtige zeugjes kunnen aborteren (Keeble & 

Meredith, 2011). In combinatie met een vitamine C deficiëntie kan Streptococcus aanleiding geven tot 

een septische arthritis (Quesenberry & Carpenter, 2004). Wanneer een otitis media aanwezig is zijn er 

ook symptomen van cirkelgang en kopschudden (Keeble & Meredith, 2011). Op autopsie kan men 

naast een bronchopneumonie ook een fibrinopurulente pleuritis met pleurale effusie, pericarditis en 

peritonitis terugvinden (Quesenberry & Carpenter, 2004). De diagnose kan gesteld worden op basis 

van de symptomen en anamnese, er is meestal een verhaal van nieuw geïntroduceerde cavia’s. Er 

kan cytologie gedaan worden en een cultuur van de bacterie op basis van materiaal bekomen via een 

tracheale spoeling (Mayer & Donnelly, 2013). Met behulp van de cultuur wordt best ook een 

antibiogram aangelegd (Jepson, 2009). Op radiografieën van de thorax kan men tekenen van 

bronchopneumonie met een broncho-alveolair patroon, pleurale effusie en pulmonaire consolidatie 

herkennen. Indien een otitis media aanwezig is kan dit gezien worden door sclerose van de bulla 

tympanica op radiografie van de schedel, CT of MRI. Op bloedonderzoek wordt neutrofilie gezien of 

eventueel een neutropenie. Een ELISA kan gebruikt worden en ook PCR is beschikbaar voor 

Streptococcus pneumoniae (Mayer & Donnelly, 2013). 

2.2.3.  Behandeling en preventie 

De behandeling is vrijwel gelijk aan de behandeling van een Bordetella-infectie. Het doel is ook hier 

om de infectie te elimineren wat eveneens moeilijk is (Mayer & Donnelly, 2013). Een behandeling van 
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4-6 weken kan nodig zijn (Quesenberry & Carpenter, 2004). En het is zeer belangrijk om de 

behandeling te baseren op de resultaten van het antibiogram aangezien S. pneumoniae het β-

lactamase enzym bezit. Ze is ongevoelig voor penicillines, cephalosporines en is zeer ongevoelig voor 

trimethoprim-sulfamethoxazole. De meeste stammen zijn wel gevoelig voor fluoroquinolones (Mayer & 

Donnelly, 2013). Trovafloxacine is een nieuw soort quinolone dat ook effectief is (Pérez Gonzaléz, 

2013). Daarnaast is ook een ondersteunende therapie zoals bij de behandeling van B. bronchiseptica 

van belang. Zuurstoftherapie, vloeistoftherapie, vitamine C supplementatie en nutritionele 

ondersteuning kunnen toegepast worden zoals hierboven beschreven. Een vaccin tegen S. 

pneumoniae is niet beschikbaar. Preventie bestaat uit een adequate huisvesting met voldoende 

ventilatie, weinig stof en het vermijden van stress. Nieuwe cavia’s worden best eerst geïsoleerd 

alvorens ze te introduceren (Mayer & Donnelly, 2013). 

2.3. PASTEURELLA MULTOCIDA 

2.3.1.  Etiologie en pathogenese 

Pasteurella multocida is een kleine gram-negatieve bacilvormige bacterie en er bestaan verschillende 

serotypes (Aktories et al., 2012). Wanneer geïncubeerd op een bloedagar ontstaan grote mucoïde 

niet-hemolytische kolonies van 4 mm diameter (Harkness en Wagner, 1989). Het is de meest 

voorkomende ademhalingspathogeen bij konijnen en veroorzaakt een respiratoire infectie goed 

gekend als ‘snot’ (Deeb et al., 1990). Pasteurella wordt ook vaak gevonden in de orofaryngeale flora 

bij de hond en kat (Aktories et al., 2012). De bacterie komt ook voor bij cavia’s maar dit is zeldzaam. 

Transmissie gebeurt via aerosol en direct contact, vaak via konijnen. Predisponerende factoren zijn 

een slechte huisvesting (hoog ammoniakgehalte en overbezetting), onaangepaste voeding waaronder 

een vitamine C tekort en stress (Harkness en Wagner, 1989).  

2.3.2.  Symptomen en diagnose 

Er is een acute vorm waarbij septicemie ontstaat gevolgd door sterfte. Daarnaast is er ook een meer 

chronische vorm die lijkt op de ziekte bij het konijn (Ducatelle en Zwart, 1993). Hierbij ontstaat rhinitis 

dat gepaard gaat met neusvloei, oogvloei, dyspnee, abnormale ademhalingsgeluiden, anorexie en 

soms diarree (Harkness en Wagner, 1989; Ducatelle en Zwart, 1993). Daarnaast kunnen ook 

subcutane abcessen ontstaan. Chronisch geïnfecteerde volwassen dieren kunnen de kiem 

overdragen naar hun nakomelingen (Harkness en Wagner, 1989). Op autopsie is een etterige 

bronchopneumonie aanwezig (Ducatelle en Zwart, 1993). Er zijn goed gedemarceerde rood-grijze foci 

op de longen terug te vinden. Bij een septicemie kan de diagnose gebeuren door isolatie van de kiem 

uit het bloed (Harkness en Wagner, 1989). Op levende dieren kan de diagnose gebeuren via ELISA 

op het serum. Hierbij wordt dan gezocht naar antistoffen tegenover Pasteurella (Klaassen et al., 

1985). Een diagnose kan ook bekomen worden door cultuur of PCR te doen op nasale swabs of 

swabs van neus- en oogvloei van dieren die klinische symptomen vertonen (Sanchez et al., 2004). 

Nasale swabs nemen om te screenen op de aanwezigheid van Pasteurella multocida is niet 

betrouwbaar omdat ook gezonde dieren drager kunnen zijn van de kiem (Harkness en Wagner, 1989). 
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2.3.3.  Behandeling en preventie 

Volgens oudere literatuur is Pasteurella gevoelig voor chloramphenicol, erythromycine, gentamicine 

en polymyxine B (Harkness en Wagner, 1989). Konijnen bestemd voor vleesconsumptie en 

proefdieren zijn ook al succesvol behandeld geweest met tilmicosine aan 25 mg/kg subcutaan (McKay 

et al., 1996). Pasteurella kan ook behandeld worden met enrofloxacine aan een dosis van 10 mg/kg 

oraal of parenteraal gedurende 2 weken (Broome en Brooks, 1992). Behandeling van de rhinitis is 

moeilijk omdat de bacteriën zich bevinden in de neusgang, afgeschermd van antibiotica. 

Aerosoltherapie zou hier nuttig zijn om de kiemen beter te bereiken. Indien er abcessen aanwezig zijn 

dienen deze gedraineerd te worden (Harkness en Wagner, 1989). Ondersteunende therapie zoals het 

schoon houden van neus en ogen en supplementatie van vitamine C is ook nuttig (Fepson, 2009). De 

prognose van de aandoening is gereserveerd. Meestal is een lange behandelingsduur nodig, van 2 tot 

6 weken. Sommige dieren overwinnen de infectie terwijl andere dieren drager blijven. Bij deze dragers 

kan de ziekte weer opflakkeren na het stoppen van de antibioticumtherapie of na momenten van 

stress (Oglesbee, 2005). 

2.4. STREPTOCOCCUS EQUI SUBSPECIES ZOOEPIDEMICUS 

2.4.1.  Etiologie en pathogenese 

Streptococcus equi subspecies zooepidemicus is een gram-positieve bacterie die vooral bekend staat 

om luchtweginfecties bij veulens. De bacterie komt echter voor bij veel diersoorten, onder andere 

varkens, schapen, honden (Alber et al., 2004). Ze komt ook vaak voor bij knaagdieren en de cavia is 

het meeste klinisch aangetast (Harkness en Wagner, 1989). Streptococcus zooepidemicus is sterk 

verwant met Streptococcus equi (Alber et al., 2004). De kiem is β-hemolytisch en groeit als 2-3 mm 

grote kolonies op een bloedagar na 24 uur incubatie (Harkness en Wagner, 1989). De bacterie 

behoort tot de normale flora van de nasofarynx en kan via kleine wondjes in de mondholte naar de 

drainerende lymfeknopen spreiden (Aiello en Moses, 2010). Transmissie kan echter ook via aerosol 

naar de luchtwegen, via de conjunctiva of langs het genitaalstelsel (Ducatelle en Zwart, 1993). 

Predisponerende factoren voor een infectie zijn een slechte huisvesting, stress, vitamine C tekort en 

doorgroeiende tanden die wondjes in de mondholte veroorzaken (Harkness en Wagner, 1989). 

2.4.2.  Symptomen en diagnose 

Chronische infectie met Streptococcus zooepidemicus resulteert in een cervicale lymfadenitis maar 

abcesvorming kan ook voorkomen in andere organen (Harkness en Wagner, 1989). De dieren zijn 

meestal nog in goede conditie en het enige symptoom is een zwelling in de nek (Aiello en Moses, 

2010). Dit gelijkt dan op de ziekte veroorzaakt door Streptococcus moniliformis. Deze chronische 

infectie kan leiden tot een septicemie onder invloed van stress of wanneer een abces openbreekt. 

Symptomen van de septicemie zijn hematurie, hemoglobinurie en abortus bij drachtige zeugjes 

(Harkness en Wagner, 1989). Er is ook een acute vorm waarbij er een bronchopneumonie optreedt. 

Dit gaat dan gepaard met respiratoire symptomen zoals dyspnee, oogvloei, neusvloei en cyanose 

(Ducatelle en Zwart, 1993). Wanneer een infectie van het middenoor optreedt kan er ook torticollis 

aanwezig zijn.  
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De bevindingen op autopsie kunnen variëren van een acute fatale septicemie tot een chronische 

suppuratieve ontsteking van de lymfeknopen. Pulmonaire consolidatie, focale levernecrose en 

fibrineuze pleuritis zijn letsels die kunnen aangetroffen worden nadat de bacterie zich in het lichaam 

verspreid heeft. Diagnose kan gebeuren gebaseerd op de aanwezigheid van cervicale abcessen of 

cultuur van de bacterie vanuit abcessen, bloed of aangetast longweefsel (Harkness en Wagner, 

1989).  

2.4.3.  Behandeling en preventie 

De behandeling kan moeilijk zijn door de kans op septicemie bij openbreken van de abcessen en door 

de ongevoeligheid van de kiem tegenover verschillende soorten antibiotica. Belangrijk is de 

chirurgische drainage van de abcessen en deze dienen gespoeld te worden met chlorhexidine 

(Harkness en Wagner, 1989). Streptococci zijn gevoelig voor chloramphenicol (Aiello en Moses, 

2010). De dosis voor cavia’s is 50 mg/kg per os gedurende 7 dagen. Het kan ook systemisch 

(subcutaan of intraveneus) gegeven worden. Preventie gebeurt door een goede huisvesting en 

regelmatig controleren op zwelling van de cervicale lymfeknopen. Geïnfecteerde cavia’s worden best 

uit de groep gehaald totdat de abcessen zijn gedraineerd en genezen (Harkness en Wagner, 1989). 

2.5. KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

2.5.1.  Etiologie en pathogenese 

Klebsiella pneumoniae is een gram-negatieve bacil en een opportunistische pathogeen. De bacterie 

veroorzaakt vooral infecties bij verzwakte individuen (Sussman, 2002). De kiem vormt 3 tot 4 mm 

grote lactose-positieve kolonies wanneer ze geïncubeerd wordt bij 30-37°C gedurende 12-24 uur 

(Brisse et al., 2006). Klebsiella bezit een kapsel dat de bacterie in het lichaam kan beschermen 

tegenover het afweermechanisme van het lichaam. Daarnaast bezit het ook nog een capsulair 

polysaccharide dat het effect van specifieke antistoffen kan neutraliseren. De kiem kan meerdere 

adhesiefactoren tot expressie brengen waardoor hij het mucosaal epitheel kan koloniseren (Sussman, 

2002). Klebsiella pneumoniae geeft zelden ziekte bij cavia’s maar wel alle leeftijden zijn gevoelig. 

Predisponerende factoren zijn niet gekend maar waarschijnlijk spelen ondervoeding, genetische 

predispositie en een slechte huisvesting een rol (Fox et al., 2002). 

2.5.2.  Symptomen en diagnose 

Verschillende infecties zijn mogelijk: urinaire infecties, respiratoire infecties of een septicemie 

(Sussman, 2002). Bij een respiratoire infectie zijn de symptomen anorexie, dyspnee, purulente 

neusvloei, niezen en sterfte (Gleiser et al., 1974). Op autopsie worden seropurulente of serofibrineuze 

letsels in de thorax en het abdomen gevonden. De longen vertonen een acute necrotiserende 

bronchopneumonie. Ook splenomegalie, necrose van de lever en degeneratie van de niertubuli 

kunnen bevindingen zijn. De kiem kan geïsoleerd worden uit bloed, longweefsel of uit letsels (Gleiser 

et al., 1974). 
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2.5.3.  Behandeling en preventie 

Veel stammen zijn resistent tegenover verschillende soorten antibiotica zoals β-lactams en 

cephalosporines (Sussman, 2002). Over het algemeen is de kiem wel gevoelig voor trimetoprim-sulfa, 

quinolones en aminoglycosiden en deze antibiotica kunnen dus gebruikt worden voor een behandeling 

(Paterson et al., 2003). 

2.6. YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS 

2.6.1.  Etiologie en pathogenese 

Yersinia pseudotuberculosis is een gram-negatieve bacterie die vaak voorkomt bij knaagdieren. Wilde 

vogels en knaagdieren zijn een bron van infectie (Rigby, 1976). Cavia’s van alle leeftijden zijn gevoelig 

maar een infectie komt zelden voor (Fox et al., 2002). De kiem is sterk verwant met Yersinia pestis en 

is hier waarschijnlijk een subspecies van (Pujol en Bliska, 2003). Yersinia pseudotuberculosis kan 

geïncubeerd worden bij 20-30°C, is niet hemolytisch en produceert exotoxines. De bacterie kan ook 

groeien in macrofagen (Fox et al., 2002). Transmissie gebeurt via inname van gecontamineerd 

voedsel, inhalatie of via huidwondjes bijvoorbeeld ten gevolge van vechten (Fox et al., 2002). 

2.6.2.  Symptomen en diagnose 

Yersinia pseudotuberculosis geeft bij de cavia aanleiding tot drie ziektesyndromen. De meest 

voorkomende is de klassieke pseutuberculose waarbij chronische caseuze letsels ontstaan in de 

mesenteriale lymfeknopen en de lymfeknopen van het colon. Daarnaast ontstaat diarree en 

lymfadenitis, de dieren gaan vermageren en sterven meestal na enkele weken. Bij de tweede vorm 

lijden de dieren aan een chronische cervicale lymfadenitis maar blijven wel in goede conditie. 

Ademhalingsproblemen worden vooral gezien bij het derde syndroom. Hierbij hebben de dieren een 

acute septicemische pneumonie met hoesten, tachypnee en sterfte binnen 24 uur als belangrijkste 

symptomen (Rigby, 1976). Op autopsie wordt een congestie van de longen gezien en soms de 

aanwezigheid van hemorrhagiën. Histologisch zijn de alveolaire septa verdikt door de aanwezigheid 

van chronische ontstekingscellen: lymfocyten, macrofagen en plasmacellen. Ook necrose en 

bronchiolitis worden gezien (Obwolo, 1977). De kiem kan geïsoleerd worden uit weefsels en faeces 

van geïnfecteerde dieren (Rigby, 1976). 

2.6.3.  Behandeling en preventie 

Een behandeling met antibiotica en ondersteunende therapie is mogelijk maar het resultaat is vaak 

slecht. Behandeling is ook niet aangeraden omdat cavia’s drager kunnen worden van de kiem. De 

belangrijkste preventieve maatregel is het contact tussen cavia’s en wilde knaagdieren of vogels 

vermijden (Fox et al., 2002). Er is een oraal vaccin geproduceerd uit een avirulente Yersinia stam die 

significant bescherming bood tegen symptomen en sterfte door een Yersinia-infectie bij de cavia. Dit 

vaccin werd getest bij de cavia maar is bedoeld om te gebruiken bij dieren in dierentuinen en is dus 

niet voor commercieel gebruik bij de cavia (Quintard et al., 2010). 
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2.7. STREPTOBACILLUS MONILIFORMIS 

2.7.1.  Etiologie en pathogenese 

Streptobacillus moniliformis is een pleomorfe gram-negatieve bacterie die voorkomt bij verschillende 

diersoorten. Wilde ratten en laboratoriumratten zijn drager ter hoogte van hun neusholte en vormen 

een natuurlijk reservoir. Bij de rat is de bacterie weinig pathogeen maar ze veroorzaakt wel ziekte bij 

andere dieren en de mens. Bij de mens gaat het om een ziekte gekend als ‘rat bite fever’ die gepaard 

gaat met septicemie, arthritis, erythemateuze huiduitslag en lymfadenopathie (Kirchner et al., 1992). 

De bacterie groeit op media met bloed of serum en optimaal bij een temperatuur van 35-37°C 

(Wullenweber, 1995). Het zijn grijze kolonies die sneller groeien onder anaerobe omstandigheden 

(Kirchner et al., 1992). 

2.7.2.  Symptomen en diagnose 

Bij de cavia veroorzaakt Streptobacillus moniliformis een cervicale lymfadenitis en/of een 

granulomateuze pneumonie. Dieren met een granulomateuze pneumonie vertonen 

ademhalingssymptomen zoals dyspnee, tachypnee en abnormale ademhalingsgeluiden 

(Wullenweber, 1995). Op autopsie bij dieren met een pneumonie worden grijze longen gezien met 

stevige nodules van ongeveer 4-5 mm groot zonder purulent exsudaat. Vanuit deze letsels kan cultuur 

gedaan worden. Er worden geen letsels aan andere organen gezien. Op histologie van het 

longweefsel is een erge necrotiserende bronchopneumonie aanwezig met pyogranulomen, neutrofiel 

exsudaat in de luchtwegen en een hyperplastische aflijning van de bronchiolen (Kirchner et al., 1992). 

De diagnose kan gesteld worden op basis van een agglutinatietest, een ELISA of indirecte 

immunofluorescentietest op serum (Wullenweber, 1995). Er is ook een PCR ontwikkeld die een 

diagnose van Streptobacillus kan geven vanuit long, trachea en larynxweefsel na autopsie. Deze zou 

even accuraat zijn als de ELISA (Boot et al., 2002).  

2.7.3.  Behandeling en preventie 

Bij de mens wordt een behandeling met penicilline ingesteld voor minimum 7 dagen. Bij muizen zorgt 

ampicilline voor het verbeteren van de symptomen en volledig herstel maar een aantal dieren hervalt. 

Over de behandeling bij labodieren is echter weinig informatie beschikbaar. Streptobacillus is gevoelig 

aan penicilline, tetracycline, ampicilline en streptomycine maar deze antibiotica zijn toxisch voor de 

cavia (Wullenweber, 1995). 

2.8. CHLAMYDOPHILA CAVIAE 

2.8.1.  Etiologie en pathogenese 

Chlamydiae zijn obligaat intracellulaire bacteriën. Chlamydophila caviae is verwant met Chlamydophila 

psittaci welke bij vogels voorkomt. Vooral jonge cavia’s worden geïnfecteerd (Lutz-Wohlgroth et al., 

2006). Transmissie van de kiem gebeurt door contact met neus- en oogvloei van geïnfecteerde dieren 

of dieren die drager zijn. Daarnaast is er ook een sexuele transmissie mogelijk (Lutz-Wohlgroth et al., 

2006; Keeble en Meredith, 2011) 
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2.8.2.  Symptomen en diagnose 

Bij de cavia is Chlamydophila caviae meestal asymptomatisch maar bij sommige dieren kunnen er 

klinische symptomen optreden die variëren van een milde tot ernstige kerato-conjunctivitis met 

sereuze tot purulente oogvloei en vaak ook een rhinitis met neusvloei. De infectie is meestal 

zelflimiterend in 3-4 weken (Lutz-Wohlgroth, 2006). Bij sommige dieren kan de conjunctivitis evolueren 

naar een bronchitis en pneumonie (Yarto-Jaramillo, 2011). Daarnaast kan de kiem ook een genitale 

infectie veroorzaken bij zeugjes waarbij de urethra, blaas, endometrium en eileiders aangetast zijn. 

Hierbij kan er dan sexuele overdracht tussen zeugjes en beertjes optreden. Op autopsie kunnen naast 

de keraroconjunctivitis ook letsels in de longen teruggevonden worden. Het gaat dan meestal om een 

milde alveolitis waarbij mononucleaire cellen aanwezig zijn. De diagnose kan gesteld worden op basis 

van een conjunctivaal afkrabsel. Op cytologie kunnen intracytoplasmatische ronde basofiele inclusies 

teruggevonden worden (Lutz-Wohlgroth, 2006). Ook PCR kan gedaan worden om de kiem aan te 

tonen (Yarto-Jaramillo, 2011). 

2.8.3.  Behandeling en preventie 

Cavia’s met symptomen van conjunctivitis worden behandeld met topicale tetracyclines in het oog. 

Fluoroquinolones kunnen hier ook voor gebruikt worden. Bij ernstigere gevallen die ook 

ademhalingssymptomen vertonen kan een systemische antibioticumtherapie met enrofloxacine per os 

of parenteraal doxycycline nodig zijn (Yarto-Jaramillo, 2010). 

 

3. VIRALE OORZAKEN 

3.1. ADENOVIRUS 

3.1.1.  Etiologie en pathogenese 

In het laatste decennium werd aangetoond dat bronchopneumonie en sterfte bij cavia’s veroorzaakt 

kan worden door een adenovirus (Yarto-Jaramillo, 2011). Het adenovirus behoort tot het genus 

Mastadenovirus en veroorzaakt infecties bij muizen, ratten en cavia’s. Het is een DNA virus dat 

resistent is tegenover veel fysische en chemische invloeden maar labiel bij hoge temperaturen. Het 

kan bewaard worden bij -20°C. Oncogene eigenschappen zoals gevonden werd in humane 

adenovirussen werden niet aangetoond bij dit adenovirus van knaagdieren. Natuurlijke infecties 

veroorzaken geen ziekte bij muizen maar wel erge pneumonie bij cavia’s (Yarto-Jaramillo, 2011). Met 

behulp van een elektronenmicroscoop kunnen de viruspartikels van 58-72 nm grootte gezien worden 

(Naumann et al., 1981). De transmissie gebeurt via direct contact en aerosol (Mayer & Donnelly, 

2013). De incubatieperiode bedraagt 5-10 dagen waarna het virus 10-12 dagen transiënt blijft alvorens 

het door de gastheer verwijderd wordt. Het virus dringt binnen in tracheale en bronchiale 

epitheelcellen waar ze celschade en epitheliale erosies veroorzaken. Dit leidt tot ontsteking en 

obstructie van de luchtwegen (Mayer & Donnelly, 2013). Het virus is weinig besmettelijk, bij een 

uitbraak is er een lage morbiditeit (0,7%) maar kan er wel een hoge mortaliteit zijn (tot 100%) 

(Naumann et al., 1981). 
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3.1.2.  Symptomen en diagnose 

De infectie verloopt subklinisch bij gezonde volwassen cavia’s maar kan wel aanslaan bij jonge en 

oude dieren of dieren met een verlaagde immuniteit (Mayer & Donnelly, 2013). Meestal treedt er acute 

sterfte op, soms wordt dyspnee, tachypnee, neusvloei en lethargie gezien (Yarto-Jaramillo, 2011). Er 

is een necrotiserende bronchitis en bronchiolitis aanwezig met basofiele intranucleaire inclusies in de 

epitheelcellen (Quesenberry & Carpenter, 2004). Op autopsie is er consolidatie van alle longlobben 

aanwezig en op histopathologie wordt een erge diffuse interstitiële pneumonie gezien met een groot 

aantal macrofagen in het lumen van de alveolen (Shankar, 2008). Ook emfyseem en puntbloedingen 

op het overblijvende longweefsel en kleine necrotische foci doorheen het longweefsel kunnen 

aanwezig zijn (Naumann et al., 1981). Basofiele intranucleaire inclusielichaampjes worden gezien in 

epitheel- en endotheelcellen (Shankar, 2008). De diagnose kan gesteld worden op basis van de 

symptomen en de anamnese. Het kan vermoed worden bij cavia’s met ademhalingssymptomen die 

niet reageren op antibioticatherapie (Yarto-Jaramillo, 2011). Histopathologie kan gedaan worden en 

toont de intranucleaire inclusielichaampjes in de bronchiale epitheelcellen aan (Mayer & Donnelly, 

2013). Deze inclusielichaampjes kleuren donkerblauw na Giemsakleuring (Naumann et al., 1981). Met 

behulp van elektronenmicroscopie kunnen ook de viruspartikels aangetoond worden (Shankar, 2008). 

Serologische testen zoals ELISA en indirecte immunofluorescentie kunnen ook gedaan worden maar 

zijn niet commercieel beschikbaar (Osterhaus, 1994). Daarnaast is ook PCR mogelijk (Yarto-Jaramillo, 

2011).  

3.1.3.  Behandeling en preventie 

Aangezien het gaat om een virale infectie is deze zelflimiterend (Yarto-Jaramillo, 2011). De enige 

behandeling is ondersteunend maar deze is vaak onsuccesvol (Keeble & Meredith, 2011). Als 

ondersteunende behandeling kan zuurstoftherapie nuttig zijn bij dyspnee en/of cyanose. 

Vloeistoftherapie kan intraveneus of intra-osseus bij erge gevallen. Er wordt best vitamine C 

gesupplementeerd aan een dosis van 50-100 mg/kg. Nutritionele ondersteuning kan aan de hand van 

het dwangvoederen van geweekte brokjes of Oxbow Critical Care for Herbivores. Tegen het virus is 

geen behandeling maar er kan wel antibiotica gegeven worden tegenover secundaire bacteriële 

infecties. Hiervoor kan chloramphenicol (30-50 mg/kg PO, SC, IM, IV elke 8 uur), enrofloxacine (10-20 

mg/kg PO, SC, IV elke 24 uur, verdunnen vooraleer te injecteren) of trimethoprim-sulfa (30 mg/kg PO, 

SC elke 12 uur). De prognose hangt af van de ondersteunende therapie en het vermijden van 

secundaire bacteriële infecties (Mayer & Donnelly, 2013). Deze virale infectie slaat enkel aan onder 

invloed van andere factoren zoals slechte huisvesting, lage immuniteit of een onaangepast dieet. Dit 

moet dus zoveel mogelijk vermeden worden (Yarto-Jaramillo, 2011). 

3.2. SENDAI-VIRUS 

3.2.1.  Etiologie en pathogenese 

Het sendai-virus of parainfluenzavirus type 1 bij de muis behoort tot het genus Respirovirus van de 

familie Paramyxoviridae. Andere leden van die familie zijn onder andere het humane 

parainfluenzavirus type 1 en 3 (Faίsca en Desmecht, 2007).  
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Het virus infecteert muizen, ratten, hamsters en cavia’s en is een belangrijk virus bij 

laboratoriumdieren (Parker en Reynolds, 1968). Het is zeer besmettelijk en heeft een tropisme voor 

respiratoir epitheel (Faίsca en Desmecht, 2007). Transmissie gebeurt via direct contact, aerosol en 

besmet materiaal maar direct contact is het meest effectief (Parker en Reynolds, 1968). Bepalende 

factoren voor het al of niet optreden van een actieve infectie zijn de leeftijd, immunocompetentie van 

het dier, de virusstam en natuurlijk stress en slechte huisvesting of voeding (Osterhaus, 1994). 

3.2.2.  Symptomen en diagnose 

Bij muizen worden vooral de zogende en pas gespeende dieren aangetast (Parker en Reynolds, 

1968). Hierbij is een hoge morbiditeit en ook een hoge mortaliteit mogelijk (Osterhaus, 1993). 

Volwassen dieren vertonen milde ademhalingssymptomen en herstellen binnen 2 maanden (Keeble 

en Meredith, 2011). Bij cavia’s verloopt een infectie bijna altijd subklinisch (Harkness en Wagner, 

1989). De infectie blijft latent aanwezig met af en toe sterfte van de zogende jongen. Het grootste deel 

van de dieren wordt besmet kort na het spenen. De meeste dieren blijven subklinisch maar de 

antitstoftiters blijven gedurende een jaar aanwezig (Faίsca en Desmecht, 2007).  Een acute infectie bij 

vatbare dieren gaat gepaard met een ruwe vacht, gewichtsverlies, dyspnee, verminderde 

vruchtbaarheid en een variabele sterfte (Harkness en Wagner, 1989). Op autopsie zijn er rode 

consolidaties doorheen de longen terug te vinden die na een tijd vervangen worden door grijswitte 

vlekken. Op histologie zijn lesies terug te vinden in zowel de bovenste als onderste luchtwegen. Een 

acute rhinitis, focale ulceratieve letsels in het epitheel en de submucosa van de trachea, necrose van 

het trachea-epitheel, intracytoplasmatische eosinofiele inclusielichaampjes in epitheelcellen van de 

trachea, necrose van bronchiaal epitheel, perivasculaire cuffing van lymfocyten rond de bloedvaten en 

proliferatie van de tracheo-bronchiale lymfeknopen zijn mogelijke bevindingen (Osterhaus, 1994). 

De diagnose kan niet gesteld worden op basis van de histopathologische bevindingen omdat de 

letsels meestal beperkt zijn en niet pathognomonisch. Serologie kan wel gebruikt worden omdat 

antistoffen reeds 7 dagen na de start van de infectie teruggevonden kunnen worden. ELISA is de 

meeste sensitieve en specifieke test (Faίsca en Desmecht, 2007). Het aantonen van antistoffen wijst 

echter enkel op contact met het virus, niet perse op een actieve infectie (Osterhaus, 1994). Het 

Sendai-virus kan ook aangetoond worden met behulp van PCR of gekweekt op celculturen (Faίsca en 

Desmecht, 2007). 

3.2.3.  Behandeling en preventie 

Aangezien het gaat om een virale infectie is er geen effectieve behandeling. Ondersteunende 

behandeling en het vermijden van secundaire bacteriële infecties is wel belangrijk (Osterhaus, 1994). 

Jonge en pas gespeende cavia’s vormen een reservoir waarin het virus zichzelf kan onderhouden. Bij 

grote groepen cavia’s worden de jongen best weggenomen en dan gedurende 1-2 maanden geen 

nieuwe jongen houden. Er is een commercieel vaccin beschikbaar dat intraperitoneaal moet 

toegediend worden en die 7 maanden bescherming geeft (Harkness en Wagner, 1989). Nieuwe 

dieren moeten in quarantaine geplaatst en gevaccineerd worden alvorens ze in de groep te plaatsen. 

Wanneer de ziekte aanwezig is zou de huisvesting en al het materiaal gedesinfecteerd moeten 

worden (Faίsca en Desmecht, 2007). 
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4. FUNGALE OORZAKEN 

4.1. CHRYSOSPORIUM CRESCENS 

4.1.1.  Etiologie en pathogenese 

De soorten Chrysosporium zijn bodemsaprofyten. Chrysosporium crescens werd vroeger Emmonsia 

crescens genoemd en veroorzaakt bij verschillende diersoorten en de mens een zeldzame longinfectie 

die adiospiromycose wordt genoemd (Emmons en Jellison, 1960; Stebbins et al., 2004). Wanneer 

sporen of conidia ingeademd worden komen deze terecht in het longweefsel waar ze vergroten 

zonder sporenvorming. De schimmel produceert een speciale soort sferule die adiaspore genoemd 

wordt. Naargelang de hoeveelheid sporen die ingeademd wordt ontstaat een solitair granuloma of een 

echte longziekte (Stebbins et al., 2004). Luchtweginfecties met deze schimmel zijn bij veel 

knaagdieren mogelijk en dus ook bij de cavia maar deze zijn zeldzaam (Yarto-Jaramillo, 2011). De 

schimmel komt wereldwijd voor, ook in Europa (Emmons en Jellison, 1960). 

4.1.2.  Symptomen en diagnose 

Op autopsie zijn grijze nodules terug te vinden op het longoppervlak, deze zijn vaak al met het blote 

oog onder de pleura te zien (Emmons en Jellison, 1960). Diagnose kan op basis van isolatie en 

cultuur van de schimmel. Op histopathologie kunnen in het longweefsel conidia en sferulen 

teruggevonden worden (Yarto-Jaramillo, 2011). 

4.1.3.  Behandeling en preventie 

Systemische antifungale therapie wordt meestal enkel gedaan bij systemische mycotische 

aandoeningen of resistente huidinfecties omdat het risico op overdosering bij cavia’s erg groot is 

(Yarto-Jaramillo, 2011). 

 

5. ANDERE OORZAKEN 

5.1. NEOPLASIE 

5.1.1.  Etiologie en pathogenese 

Neoplasie is zeldzaam bij cavia’s maar pulmonaire neoplasiën zijn de meest voorkomende. Ze maken 

35% uit van de tumoren die voorkomen bij de cavia en komen meestal voor bij dieren ouder dan 3 jaar 

(Pérez Gonzaléz, 2013). De meeste longtumoren zijn benigne papillaire adenoma’s. Primaire 

adenocarcinoma’s van de long zijn zeldzaam (Keeble en Meredith, 2011). Adenoma’s groeien traag 

en metastaseren niet maar ze kunnen het functionele longvolume verkleinen waardoor dan 

ademhalingssymptomen kunnen ontstaan. Ook lymfosarcoma en leukemie veroorzaakt door het 

retrovirus type C tasten de mediastinale lymfeknopen aan en kunnen dyspnee als symptoom geven en 

moeten dus uitgesloten worden (Yarto-Jaramillo, 2010). 
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5.1.2.  Symptomen en diagnose 

De aanwezigheid van een longtumor veroorzaakt zelden symptomen maar in sommige gevallen kan 

dyspnee, tachypnee, een abdominale ademhaling, anorexie en gewichtsverlies gezien worden 

(Keeble en Meredith, 2011; Pérez Gonzaléz, 2013). Op autopsie kunnen solitaire kleine witte nodules 

teruggevonden worden in de longperiferie (Keeble en Meredith, 2011). De tumor kan vergezeld gaan 

met een purulente ontsteking en pleurale effusie (Pérez Gonzaléz, 2013). De diagnose kan gesteld 

worden op basis van radiografie van de thorax en de tumor is vaak een toevalsbevinding. Er zijn vaak 

multibele lobules te zien die verward kunnen worden met metastasen, abcessen en granulomen 

(Keeble en Meredith, 2011). Een longtumor bij cavia’s wordt daarnaast ook vaak verward met een 

pneumonie (Yarto-Jaramillo, 2010). Echografie is vaak noodzakelijk om het onderscheid te maken 

tussen een longtumor en een pneumonie (Pérez Gonzaléz, 2013). Meestal gebeurt de diagnose post 

mortem, na histopathologisch onderzoek van de tumor (Keeble en Meredith, 2011). 

5.1.3.  Behandeling 

Een chirurgische wegname van de tumor is mogelijk indien deze niet te groot is. Een mogelijke 

behandeling voor de longcarcinoma is chemotherapie. Hierbij wordt mitomycin C intratumoraal 

ingespoten waardoor een regressie van het carcinoma optreedt. Mitomycine C is een soort 

antibioticum dat wordt geproduceerd door Streptomyces caespitosus en wordt bij de mens gebruikt 

voor intraveneuze toediening bij gastro-intestinale tumoren, colon- en longtumoren. In veel gevallen 

wordt door de eigenaars echter gekozen voor euthanasie (Pérez Gonzaléz, 2013). 

5.2. HITTESTRESS 

5.2.1.  Etiologie en pathogenese 

Cavia’s zijn afkomstig uit koelere regio’s in Zuid-Amerika en zijn zeer gevoelig voor hittestress (Yarto-

Jaramillo, 2011). Hoge omgevingstemperaturen van boven 28°C gecombineerd met predisponerende 

factoren zorgen ervoor dat de thermoregulatie faalt en de lichaamstemperatuur stijgt. 

Predisponerende factoren zijn onder andere een dikke of langharige vacht, obesitas, een hoge 

vochtigheidsgraad (>70%), direct zonlicht, slechte ventilatie, te weinig of warm water, overbezetting of 

psychologische stress (Harkness en Wagner, 1989). 

5.2.2.  Symptomen en diagnose 

Symptomen van hittestress bij de cavia zijn hyperemie van de perifere bloedvaten, tachypnee, 

hyperthermie met een rectale temperatuur van > 41°C (normale temperatuur bij de cavia ligt tussen 

37,5°C en 39,5°C), cyanose, lethargie, bloederig vocht aan mond en neus, verhoogde drankopname, 

anorexie en sterfte. Een verhoogde speekselproductie wordt gezien doordat speeksel langs de 

mondhoeken loopt om het lichaam af te koelen (Harkness en Wagner, 1989; Yarto-Jaramillo, 2011). 

Op autopsie is de hyperemie van de bloedvaten erg duidelijk, vooral in de longen en de darmwand 

(Harkness en Wagner, 1989). De diagnose kan gesteld worden op basis van de anamnese van warm 

weer en de acute symptomen van tachypnee, cyanose, (Harkness en Wagner, 1989). 
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5.2.3.  Behandeling en preventie 

De cavia kan besproeid worden met water, voorzichtig in een koel bad ondergedompeld worden of in 

een vochtige doek gewikkeld worden tot de lichaamstemperatuur normaliseert (Harkness en Wagner, 

1989). Antibiotica kan toegediend worden om overwoekering van Clostridium te voorkomen en 

prokinetica om de spijsvertering te blijven stimuleren. Als ondersteunende behandeling kan ook 

parenteraal vocht toegediend worden en corticosteroïden. De prognose is wel gereserveerd (Yarto-

Jaramillo, 2011). Hittestress voorkomen kan makkelijk door de cavia steeds te voorzien van voedsel 

en voldoende water, nooit in direct zonlicht te plaatsen maar altijd schaduwplaatsen voorzien en te 

zorgen voor voldoende ventilatie. Men moet extra opletten bij obese of langharige dieren want deze 

zijn erg gevoelig (Harkness en Wagner, 1989). 

5.3. ASPIRATIEPNEUMONIE 

5.3.1.  Etiologie en pathogenese 

Een aspiratiepneumonie ontstaat door de inhalatie van vreemd materiaal in de long. Dit veroorzaakt 

ontsteking en necrose. Het onvoorzichtig toedienen van geneesmiddelen of vocht via een spuitje is de 

grootste oorzaak van aspiratiepneumonie. Dit gebeurt vaak bij gehospitaliseerde patiënten (Aiello en 

Moses, 2010; Yarto-Jaramillo, 2011). Daarnaast is het een veel voorkomend probleem bij jongen die 

met de hand groot gebracht worden (Yarto-Jaramillo, 2011). 

5.3.2.  Symptomen en diagnose 

De symptomen van een aspiratiepneumonie gelijken op deze van een infectieuze pneumonie. Het 

gaat om dyspnee, tachypnee, versterkte ademhalingsgeluiden en cyanose (Yarto-Jaramillo, 2011). Op 

autopsie worden de longletsels vooral gezien in de cranioventrale delen van de long. In het begin is de 

long congestief en hyperemisch, daarna treedt een etterige ontsteking en necrose op. De aangetaste 

zones zijn roodbruin gekleurd (Aiello en Moses, 2011). 

5.3.3.  Behandeling en preventie 

Een therapie met breedspectrum antibiotica moet ingesteld worden. Daarnaast is een ondersteunende 

behandeling met zuurstoftherapie, aerosol en nutritioneel nuttig. De prognose is echter slecht en 

behandeling is vaak teleurstellend (Aiello en Moses, 2010; Yarto-Jaramillo, 2011) 

5.4. CARDIOVASCULAIRE AANDOENINGEN 

5.4.1.  Etiologie en pathogenese 

Hartaandoeningen bij knaagdieren zijn gelijkaardig aan deze bij hond en kat maar zijn veel minder 

beschreven in de literatuur en moeilijk te diagnosticeren doordat het kleine hart en de snelle 

hartfrequentie een auscultatie moeilijk maken (Cox en Haworth, 2000). Toch komen hartaandoeningen 

bij cavia’s vaak voor. Daarbij worden hypertrofische of dilatorische cardiomyopathieën meer gezien 

dan klepdefecten (Keeble en Meredith, 2011). Deze aandoeningen geven meestal 

ademhalingssyptomen en moeten daarom opgenomen worden in de differentiaal diagnose (Yarto-

Jaramillo, 2011). 
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5.4.2.  Symptomen en diagnose 

Cavia’s met hartaandoeningen worden vaak aangeboden met dyspnee, tachypnee, abnormale 

ademhalingsgeluiden, abdominale ademhaling, anorexie en lethargie. Ook plotse sterfte voorafgegaan 

door ademhalingssymptomen is mogelijk. Op auscultatie kan een hartgeruis gehoord worden. Een 

hartaandoening kan bij de cavia gediagnosticeerd worden met radiografie. Op RX opnames van de 

thorax is dan een vergrote hartschaduw, longoedeem en pleuraal vocht te zien (Cox en Haworth, 

2000). Bij hartfalen kan ook cervicaal en sternaal subcutaan oedeem gezien worden (Keeble en 

Meredith, 2011). Een ECG kan gedaan worden om aritmieën aan te tonen. Een definitieve diagnose 

kan gemaakt worden met behulp van echocardiografie. Hierbij wordt de grootte van de ventrikels en 

de contractiliteit nagegaan (Keeble en Meredith, 2011). 

5.4.3.  Behandeling en preventie 

Over de behandeling van hartaandoeningen bij cavia’s is nog niet veel beschreven. Symptomatische 

therapie met furosemide tegenover het longoedeem en pleuraal vocht wordt frequent toegepast. 

Daarnaast kunnen ook cavia’s op een therapie met enalapril (0,5 mg/kg oraal) gezet worden (Cox en 

Haworth, 2000). 

5.5. AVOCADO-INTOXICATIE 

5.5.1.  Etiologie en pathogenese 

De opname van avocado kan bij veel diersoorten leiden tot necrose van het myocard, ook bij de cavia 

(Aiello en Moses, 2010). De bladeren, het vruchtvlees, de schil en de pitten van de avocado kunnen 

een intoxicatie veroorzaken (Yarto-Jaramillo, 2010). 

5.5.2.  Symptomen en diagnose 

Binnen 24-48 uur na inname kan insufficiëntie van het myocard ontstaan. Hierbij ontstaan symptomen 

van respiratoire stress, hoesten, inspanningsintolerantie, lethargie, cyanose, subcutaan oedeem en 

sterfte. Op autopsie kunnen letsels van het myocard teruggevonden worden. Het gaat om degeneratie 

en necrose van de myocardvezels en intersitiële bloedingen of oedeem (Aiello en Moses, 2010). De 

diagnose wordt gesteld op basis van de symptomen en de anamnese waarbij opname van avocado 

mogelijk was (Yarto-Jaramillo, 2010). 

5.5.3.  Behandeling en preventie 

Als therapie kan actieve kool gebruikt worden om de absorptie van avocado te vermijden. Ook een 

maagspoeling kan gedaan worden om de opgenomen avocado te verwijderen. Zuurstoftherapie kan 

nuttig zijn om (Yarto-Jaramillo, 2010). Geneesmiddelen tegen het congestieve hartfalen kunnen 

toegediend worden: diuretica zoals furosemide aan 4 mg/kg (Aiello en Moses, 2010; Pérez Gonzaléz, 

2013). 



19 
 

5.6. COUMARINE-INTOXICATIE 

5.6.1.  Etiologie en pathogenese 

Anticoagulerende rodenticiden zijn gevaarlijk voor alle zoogdieren en vogels en zijn de meest 

voorkomende oorzaak voor intoxicatie bij huisdieren. Alle anticoagulantia hebben coumarine als basis. 

De eerste generatie coumarines zoals warfarine zijn pas toxisch na meerdere keren opgenomen 

geweest te zijn. De tweede generatie coumarines zoals brodifacoum zijn reeds effectief na één 

opname en zijn dus zeer toxisch voor huisdieren (Aiello en Moses, 2010). Deze producten zijn 

antagonisten van vitamine K en interfereren daardoor met de normale synthese van stollingsfactoren 

in de lever. 

5.6.2.  Symptomen en diagnose 

De symptomen van een rodenticide-intoxicatie zijn altijd geassocieerd met bloedingen en zijn anemie, 

hematoma’s, melena, hemothorax, epistaxis en hematurie. Vage symptomen zoals dyspnee, hoesten, 

inspanningsintolerantie, zwakte, depressie en anorexie worden echter eerder gezien dan de 

bloedingen. De diagnose gebeurt meestal aan de hand van de symptomen en de anamnese waarbij 

de cavia mogelijk in contact geweest is met rodenticiden. Op bloedonderzoek is een verlengde 

stollingstijd aanwezig (Aiello en Moses, 2010; Yarto-Jaramillo, 2010). 

5.6.3.  Behandeling en preventie 

Het antidoot bij een coumarine-intoxicatie is vitamine K1. De dosis is 3-5 mg/kg subcutaan toe te 

dienen met een fijne naald op verschillende plaatsen om te absorptie te verbeteren. Vitamine K1 oraal 

kan ook gegeven worden aan dezelfde dosis, verdeeld over 2-3 dosissen per dag. Bij eerste generatie 

coumarines volstaat een behandeling van 1 week maar bij tweede generatie coumarines is een 

behandeling van zeker 2-4 weken nodig. Na het stoppen van de therapie moet de stolling 

gecontroleerd worden. Als ondersteunende therapie kan een thoracocentesis aangewezen zijn bij een 

hemothorax om de dyspnee te verlichten en eventueel zuurstoftherapie (Aiello en Moses, 2010; Yarto-

Jaramillo,2010)
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KLINISCHE CASUS 

1. SIGNALEMENT EN ANAMNESE 

Op 4 juli 2013 werd Rambo op de kliniek Pluimvee en Bijzondere Dieren binnengebracht op 

consultatie. Rambo was een cavia, mannelijk van 3 of 4 jaar oud die 940 gram woog. De eigenaar 

bezat ook de broer van Rambo maar de cavia’s waren apart gehuisvest. Rambo zat in een houten 

kooi die in een plastic bak geplaatst was. De eigenaar was 6 maanden geleden verhuisd en sindsdien 

mochten de cavia’s bij mooi weer vrij in de tuin lopen maar werden wel van elkaar gescheiden door 

een hekje omdat ze anders vochten. Er werden door de eigenaar geen katten gezien in de tuin. De 

cavia’s kregen water via een drinkflesje maar de eigenaar zag hen hier niet van drinken. Hun dieet 

bestond uit hooi, witlof, sla, wortel, munt en peterselie. Om de 2 dagen kregen ze een handjevol 

caviakorrels. Af en toe werd vitamine C poeder gesupplementeerd. Dit werd bewaard in een potje met 

aluminiumfolie rond. De eigenaar gaf echter aan dat dit de laatste 6 maanden niet vaak meer werd 

gegeven maar vervangen was door het voederen van peterselie. 

Sinds 2 weken had de eigenaar een afwisselende hoeveelheid traanvloei bij Rambo opgemerkt. Sinds 

2 dagen was hij anorectisch, had neusvloei en wreef over zijn snuit. Hiervoor werd hij aangeboden op 

de kliniek. 

2. KLINISCH ONDERZOEK 

Op klinisch onderzoek werd vastgesteld dat er purulente neusvloei aanwezig was en dyspnee met 

buikpers. Ook waren de lymfeknopen iets vergroot. 

3. DIAGNOSE EN BEHANDELING 

Er werd een mestonderzoek uitgevoerd naar eventuele aanwezigheid van Giardia, candidaovergroei 

of Clostridium maar hierop waren geen bijzonderheden te zien. Omdat de eigenaar de kosten wou 

beperken werd gekozen om de cavia te hospitaliseren en ondersteunend te behandelen. Er werd een 

behandeling gestart met doxycycline (Ronaxan®) 2,5 mg/kg per os 2x/dag gedurende 14 dagen en 

enrofloxacine (Baytril®) 20 mg/kg per os 2x/dag eveneens gedurende 14 dagen. De cavia werd ook 

4x per dag 10 minuten verneveld met fysiologische oplossing en 10 minuten met 0,5 ml enrofloxacine 

100 mg/ml (Baytril®) en 4,5 ml fysiologische oplossing. Daarnaast werd de cavia 4x/dag 

gedwangvoederd met 7 à 10 ml Oxbow Critical Care. De volgende dag werd er echter een secundaire 

ileus vastgesteld. Hierdoor is men overgeschakeld op enrofloxacine (Baytril®) 1/10 verdund 

subcutaan en heeft men ook meloxicam (Metacam®) subcutaan toegediend. Er werd ook gestart met 

metoclopramide (Primperan®) en cisapride (Cisaral®). Beiden werden gegeven aan een dosis van 0,5 

mg/kg en dit 3x/dag tot er klinische respons zou optreden waarna de dosis weer afgebouwd kon 

worden. De cavia kreeg ook subcutaan vochttherapie tot hij weer goed urineerde. Tenslotte kreeg hij 

elke dag 100 mg vitamine C gesupplementeerd omdat de behoefte aan vitamine C bij zieke dieren 

hoger ligt. 

Bij gebrek aan beterschap en respons op de symptomatische therapie en na overleg met de eigenaar 

werd beslist om op 6 juli 2013 radiografie te doen bij de cavia. Er werd een links laterale en 

dorsoventrale opname gemaakt van de schedel en een links laterale en ventrodorsale opname van 

het volledige lichaam. Daarnaast werd ook nog een ventrodorsale opname van de thorax genomen. 
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Figuur 1 : Links laterale opname van het volledige lichaam. Er is een matige hoeveelheid gas in de 
maag en de darmen zijn gevuld met inhoud en een kleine hoeveelheid gas. (Bron: Vakgroep Medische 
Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, 
Universiteit Gent) 

 

Figuur 2 : Ventrodorsale opname van het hele lichaam. Bilateraal ter hoogte van de trochanter major 
is een scherp omschreven dystrofische mineralisatie aanwezig. Dit is ook aanwezig mediaal van de 
kniegewrichten. (Bron: Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine 
Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent) 
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Figuur 3 : Er is een verminderde tandkwaliteit van de mandibulaire snijtanden. Het os incisivum heeft 
een afwijkend aspect met sclerose en lokaal lytische zones die een indicatie zijn voor osteomyelitis. 
De maxillaire snijtanden zijn algemeen afwijkend. Ter hoogte van het os palatinum is een fissuur 
aanwezig. Er is een algemeen afwijkend beeld van het occlusievlak van de kiezen en er zijn 
verschillende tandpunten aanwezig. Ter hoogte van de maxillaire klinische kronen is er een 
toegenomen interdentale ruimte. Er is een veralgemeende milde tot matige bulging van de 
mandibulaire kaaktakken met lokaal verdunde cortices die wijzen op een verlenging van de 
mandibulaire reservekronen. De maxillaire reservekronen zijn verlengd, er is sclerose aanwezig en 
lokaal enkele radioluscente zones. (Bron: Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren en 
Orthopedie van de Kleine Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent) 

 

Figuur 4 : Er zijn multipele afwijkende mineralisaties ter hoogte van de ribkraakbeenovergangen en de 
sternebrae te zien. Rib 13 links is slechts partieel aangelegd. Er is een mild tot matig broncho-
interstitieel patroon aanwezig ter hoogte van de longen. (Bron: Vakgroep Medische Beeldvorming van de 
Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent) 
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De bevindingen op de RX opname van de schedel wezen op het doorgroeien van de snijtanden en 

kiezen met osteomyelitis van het os incisivum en een verminderde tandkwaliteit. Er werden 

mineralisaties gezien aan de ribkraakbeenovergangen, de sternebrae, de femur en het kniegewricht. 

Dit was indicatief voor een vitamine C tekort dat bij cavia’s vaak voorkomt. Het broncho-interstitieel 

patroon van de longen samen met de klinische symptomen wezen op een bronchopneumonie.  

 

In het weekend van 6 en 7 juli at de cavia zelf weer een beetje en produceerde hij weer normalere 

mest dus werden de prokinetica afgebouwd. De cavia leek het klinisch beter te doen op 9 juli. Hij was 

meer actief en vertoonde enkel nog episodisch een abdominale ademhaling. De volgende dag werd 

de prokinetica stop gezet en mocht de cavia naar huis. Zijn gewicht is tijdens de hospitalisatie stabiel 

gebleven op 930 gram. De cavia is naar huis gestuurd met de volgende medicatie: enrofloxacine 

(Baytril®) 20 mg/kg 2x/dag gedurende 4 weken, doxycycline (Ronaxan®) 2,5 mg/kg 2x/dag gedurende 

4 weken, meloxicam (Metacam®) 0,3 mg/kg 2x/dag gedurende 1 week en vitamine C 100 mg. De 

aerosoltherapie zou ook thuis verder gezet worden. 

4. OPVOLGING 

Eén week later op 17 juli had de cavia nog steeds een moeilijke ademhaling. Zijn gewicht was 947 

gram. Op 29 juli was zijn gewicht 950 gram en was er geen gewichtsverlies meer geweest. De cavia 

kreeg nog 1x/dag Oxbow Critical Care bij. De enrofloxacine (Baytril®) werd stopgezet maar de 

doxycylinetherapie (Ronaxan®) werd voortgezet. De aerosoltherapie werd niet meer verder gezet 

omdat dit stresserend was voor de cavia. Twee weken later op 12 augustus deed de cavia het klinisch 

goed maar had nu diarree. Dit kon mogelijk veroorzaakt zijn door de doxycycline en dus werd deze 

stopgezet met het advies om de ademhaling goed op te volgen. Daarnaast werd aangeraden om de 

hoeveelheid ruwvoer te verhogen en groenvoer te verminderen. Lactéol® werd toegediend. Als de 

diarree toch aanwezig bleef zou een mestonderzoek uitgevoerd worden. 21 augustus 2013 is de cavia 

opnieuw op consultatie gekomen. 

4.1.  ANAMNESE EN KLINISCH ONDERZOEK 

Na 1 week Lactéol® aan 1x/dag was de mest nog steeds niet vast genoeg en was ook de hoeveelheid 

te weinig. Sinds 30 juli was hij ongeveer 80 gram afgevallen maar zijn gewicht schommelde erg. Er 

was ad libitum hooi beschikbaar maar de cavia at hier bijna niet van. Zijn eetlust was wel normaal 

maar hij at niet voldoende. Volgens de eigenaar krabde de cavia zich regelmatig. 

De cavia woog 840 gram en zijn voedingsstoestand was 2/5. Op klinisch onderzoek werden achteraan 

op de rug schilfers, korte haren en korstjes gezien. Er was dyspnee en tachypnee aanwezig. De cavia 

vertoonde ook een huppelende gang achteraan, hield zijn hoofd schuin naar rechts en had nystagmus 

van het linkeroog. 

4.2.  DIAGNOSE EN BEHANDELING 

Op basis van de symptomen werd schurft vermoed. Hiervoor kon een huidafkrabsel genomen worden 

maar dit is vaak negatief. De diarree die aan bleef houden ondanks de Lactéol® en met de langdurige 

antibioticatherapie was waarschijnlijk het gevolg van een Candida-infectie in de darm. Daarnaast 

waren er nu ook neurologische symptomen aanwezig.  
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Er werd een behandeling met nystatine ingesteld tegenover de Candida-infectie aan een dosis van 

70.000 IU/kg 2x/dag gedurende 10 dagen. De antibioticumtherapie met enrofloxacine (Baytril®) werd 

opnieuw gestart maar aan een verlaagde dosis van 10 mg/kg 2x/dag gedurende 5 dagen. De schurft 

werd behandeld met een dosis ivermectine (Ivomec®) 0,4 mg/kg éénmaal die dan 3x herhaald zou 

worden met telkens 7 tot 10 dagen tussen. Tenslotte kreeg de cavia een subcutane injectie met 0,2 ml 

vitamine B. De cavia is dezelfde dag met de eigenaar naar huis gegaan. De volgende dag deed de 

cavia het klinisch weer wat beter maar een dag later heeft de eigenaar gemeld dat hij overleden was. 
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BESPREKING 

 

Ademhalingsproblemen komen vaak voor bij de cavia. Helaas worden in de literatuur vaak enkel de 

oorzaken van deze problemen bij proefdiercavia’s besproken en is het soms moeilijk in te schatten in 

welke mate deze resultaten ook gelden voor cavia’s die als huisdier gehouden worden en vaak maar 

alleen of met twee dieren samen zitten. 

 

In deze casus was de oorzaak vermoedelijk infectieus aangezien er geen aanwijzingen waren voor 

een intoxicatie of geval van hittestress. Op de radiografische opnames werd ook geen tumor 

gevonden. De meest voor de hand liggende oorzaak van de ademhalingsproblemen is viraal of 

bacterieel. De meeste ademhalingspathogenen slaan echter niet zomaar aan bij gezonde dieren, er 

zijn predisponerende factoren nodig. In deze casus is er geen indicatie voor overbezetting maar in de 

anamnese is niet echt doorgevraagd naar huisvestingsomstandigheden zoals temperatuur, ventilatie 

en vochtigheid. Ook een verkeerd dieet wordt vaak aangehaald als risicofactor en hiermee wordt vaak 

het tekort aan vitamine C bedoeld. Cavia’s hebben een mutatie in het gen voor L-gulonolactone 

oxidase en kunnen dit enzyme niet produceren. Hierdoor zijn ze niet in staat om glucose om te zetten 

in ascorbinezuur of vitamine C. De supplementatie van vitamine C via het dieet is dus noodzakelijk bij 

cavia’s. Een tekort leidt tot verschillende problemen zoals defecten in de collageensynthese, 

problemen bij het aminozuurmetabolisme, ijzerresorptie ter hoogte van de darm, 

neutrofielenfagocytose en aanmaak van steroïden door de bijnieren. Hierdoor ontstaat een 

verminderde immuniteit, aantasting van de bloedvatwand en tandproblemen. Bij een chronisch 

vitamine C tekort kunnen symptomen verschijnen als ruwe vacht, gewichtsverlies, infecties en 

vertraagde wondheling. De normale behoefte van een cavia aan vitamine C is 10 mg/kg per dag 

(Vella, 2012). Uit de anamnese in deze casus blijkt al dat er weinig vitamine C gesupplementeerd 

werd en een tekort kon reeds vermoed worden. Dit werd bevestigd aan de hand van de bevinding op 

radiografie. De aanwezig tandproblemen zijn vermoedelijk het gevolg van dit chronisch vitamine C 

tekort. Dit chronisch vitamine C tekort is waarschijnlijk ook de predisponerende factor die de cavia 

vatbaar maakte voor een ademhalingsinfectie.  

 

De klinische symptomen samen met de radiografische tekenen hebben geleid tot de diagnose van 

een bronchopneumonie. Er is echter nooit verder onderzoek gebeurd naar de exacte pathogeen die 

de pneumonie veroorzaakte. De bronchopneumonie die gezien werd op de thoraxopname kan wijzen 

op een infectie met Bordetella bronchiseptica of Streptococcus pneumoniae hoewel er geen verhaal is 

van nieuw geïntroduceerde cavia’s of contact met konijnen. Er had nog een tracheale spoeling kunnen 

gebeuren waarop dan cultuur gedaan kon worden. Ook een bloedname was mogelijk geweest. 

Neutrofilie kan gezien worden bij een infectie met Bordetella bronchiseptica of Streptococcus 

pneumoniae. Uit het bloed kunnen ook andere bacteriën geïsoleerd worden die de oorzaak konden 

zijn van de pneumonie zoals Klebsiella pneumoniae en Streptococcus zooepidemicus. PCR is ook 

altijd mogelijk voor de identificatie van bacteriën en virussen.  
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Veel eigenaars van cavia’s willen echter niet ver gaan in het stellen van een diagnose en dus zijn het 

aantal testen die gedaan kunnen worden meestal beperkt. Een virale infectie is in deze casus niet 

volledig uit te sluiten. Het is weinig waarschijnlijk dat het om een Sendai-virus infectie gaat aangezien 

deze vooral jonge dieren aantast en bij de volwassen cavia toch meestal subklinisch verloopt. Een 

infectie met het cavia adenovirus is een mogelijkheid aangezien het overeenkomt met de symptomen 

hoewel er bij het adenovirus toch vaak sterfte wordt gezien. Een infectie met dit virus gebeurt ook 

meestal ten gevolge van een verlaagde immuniteit en een onaangepast dieet, iets wat in deze casus 

toch het geval was. De diagnose wordt echter vaak postmortem gesteld en op het levende dier via 

serologie of PCR maar dit zijn dure methodes die bij cavia’s meestal niet gebruikt worden. 

 

De behandeling die gestart wordt is vaak één met breedspectrum antibiotica en zoveel mogelijk 

ondersteunend. In deze casus werd behandeld met doxycycline (Ronaxan®) en enrofloxacine 

(Baytril®). Doxycycline behoort tot de tetracyclines en is werkzaam tegen onder andere 

Chlamydophila caviae. Enrofloxacine is een fluoroquinolone en kan gebruikt worden voor infecties met 

Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumonia en Chlamydophila caviae. De gevoeligheid voor 

antibiotica bij de verschillende bacteriën is echter sterk variabel. Veel stammen van Bordetella 

bronchiseptica zijn resistent tegenover penicillines, macroliden en fluoroquinolones terwijl 

Streptococcus pneumoniae het β-lactamase enym bevat en bijgevolg ongevoelig is voor penicillines 

en cephalosporines. Ook veel stammen van Klebsiella pneumoniae zijn resistent tegen β-lactam 

antibiotica en cephalosporines. Het instellen van een antibioticumtherapie is dus ideaal steeds 

gebaseerd op cultuur van de bacterie en een bijhorend antibiogram. Zoals eerder reeds aangehaald is 

het isoleren van de oorzakelijke kiem niet altijd een optie en dus wordt meestal voor breedspectrum 

antibioticum geopteerd of voor een behandeling tegen de meest voor de hand liggende kiem. In het 

geval van deze cavia werden met de behandeling al zeker Bordetella bronchiseptica, Streptococcus 

pneumoniae, Klebsiella pneumonia en Chlamydophila caviae meegenomen. Daarnaast is bij de 

behandeling van ademhalingsinfecties bij de cavia ook een ondersteunende behandeling van belang. 

De cavia werd de eerste dagen gedwangvoederd met Oxbow Critical Care vanwege de anorexie die 

bij cavia’s voor ernstige spijsverteringsproblemen kan zorgen. De cavia werd ook verneveld met 

fysiologisch vocht om de luchtwegen vochtig te houden en met enrofloxacine om het antibioticum tot 

dichter bij de kiem te krijgen aangezien deze diep in de luchtwegen kan zitten. Nadat de cavia 

gehospitaliseerd werd kreeg het dier een secundaire ileus. Dit komt vaak voor bij cavia’s die omwille 

van ziekte of stress minder eten. Hiervoor werden prokinetica toegediend. Metoclopramide 

(Primperan®) en cisapride (Cisaral®) stimuleren de maaglediging en de darmmotiliteit en worden vaak 

samen gebruikt tegen ileus bij cavia’s en konijnen. Tenslotte werd ook meloxicam (Metacam®) aan de 

behandeling toegevoegd. Dit is een niet-steroïdale ontstekingsremmer en pijnstiller die vaak bij 

knaagdieren wordt aangewend. De cavia kreeg naast de medicatie ook een supplementatie van 

vitamine C. Dit wordt altijd gesupplementeerd bij zieke dieren en in deze casus was er ook het 

vermoeden van een vitamine C tekort. De cavia kreeg dan ook een dosis van 100 mg vitamine C per 

dag in plaats van de gebruikelijke 10 mg/kg per dag. Het dier werd uiteindelijk naar huis gestuurd toen 

hij klinisch beter was maar stond op een zware antibioticatherapie van 5 weken.  
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De eigenaar heeft dan ook na enkele weken gemeld dat de cavia diarree gekregen had. Dit is 

waarschijnlijk te verklaren door de intensieve antibioticatherapie en het feit dat cavia’s erg gevoelig 

zijn voor antibiotica. Tegen de diarree heeft men dan Lactéol® gegeven. Dit is een geneesmiddel 

tegen diarree dat Lactobacillus acidophilus bevat en dus bijdraagt aan de microbiële flora van de 

darm. Na een week waren de klachten van diarree echter nog niet verdwenen. Deze diarree die niet 

reageerde op Lactéol® was waarschijnlijk het resultaat van een Candida-infectie in de darm. Candida 

is een gist en een opportunistische ziekteverwekker. Wanneer de microbiële flora in de darm 

onderdrukt wordt ten gevolge van antibioticumgebruik kan deze gist sterk gaan woekeren en diarree 

veroorzaken. Nystatine is een macrocyclisch antimycoticum dat gebruikt wordt als behandeling voor 

candidiase, ook bij de mens.  

 

Op de tweede consultatie vertoonde de cavia naast dyspnee en tachypnee nu ook huidletsels en 

neurologische symptomen. Op basis van de symptomen werd de diagnose gesteld van schurft. 

Hiervoor kan eventueel een huidafkrabsel genomen worden maar dit geeft vaak een negatief 

resultaat. De diagnose kan beter gesteld worden op basis van de symptomen en respons op 

behandeling. Schurft bij de cavia wordt veroorzaakt door de mijt Trixacarus caviae die zich in de huid 

ingraaft en zo voor jeuk zorgt. De mijt kan behandeld worden met 3 inspuitingen ivermectine met 

ongeveer 1 week tussen. Dit gebeurt met Ivomec® dat verkrijgbaar is voor rund en schaap, er bestaat 

geen product voor cavia’s. De huppelende gang die de cavia vertoont kan één van de symptomen zijn 

van zijn vitamine C tekort. De neurologische symptomen van scheve kopstand en nystagmus kunnen 

wijzen op een binnenoorontsteking. Om dit te diagnosticeren wordt een radiografie genomen. Dit is in 

dit geval echter niet meer gebeurd, de cavia is gewoon naar huis gegaan om daar te herstellen. Het 

dier is dan helaas 2 dagen later overleden ondanks dat de eigenaar meldde dat het weer beter ging 

na de 2e consultatie. Er is geen autopsie uitgevoerd. Dit is jammer aangezien het veel informatie had 

kunnen opleveren omtrent de juiste oorzaak van de ademhalingsproblemen. Een histopathologie van 

de longen zou mogelijk geweest zijn en eventueel een cultuur voor de isolatie van een oorzakelijke 

kiem. Veel eigenaars van kleine huisdieren kiezen er echter voor om hun huisdier zelf te begraven en 

geen autopsie te laten uitvoeren. 

 

Als besluit kunnen we stellen dat in deze casus nooit een echt oorzaak werd vastgesteld voor de 

ademhalingssymptomen maar vooral een symptomatische behandeling werd ingesteld. We kunnen 

echter stellen dat dit voor knaagdieren nog vaak het geval is en meestal weinig eigenaars bereid zijn 

om alle diagnostische technieken te laten uitvoeren teneinde een definitieve diagnose te verkrijgen. 

Meestal wordt er afgegaan op de symptomen en ondersteunend behandeld. Cavia’s met 

ademhalingsproblemen zijn zowieso moeilijk te behandelen en vaak zijn er gevallen die zelfs na 

langdurige therapie toch nog met lichte symptomen kunnen blijven zitten. 
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BIJLAGEN 

 

Tabel 1 . Antibiotica die gebruikt kunnen worden bij bacteriële infecties van de luchtwegen bij 
cavia’s. 
 
Antibiotica  Dosis  Toedieningsweg  Frequentie  Opmerking  
Cefalexine  50 mg/kg PO, IM 1x tot 2x/dag Alleen parenteraal. 

Kan dysbacteriose 
veroorzaken 

Ceftiofur  1 mg/kg IM 1x/dag Alleen parenteraal 

Chloramphenic ol  30-50 mg/kg PO 2x/dag  

Ciprofloxacine  5-20 mg/kg PO 1x tot 2x/dag Kan arthropathie 
veroorzaken bij jonge 
dieren 

Enrofloxacine  5-20 mg/kg PO, SC, IM 2x/dag Necrose mogelijk bij 
parenterale injectie 
indien niet verdund 

Gentamicine  5 mg/kg SC, IM 1x/dag Gebruikt in combinatie 
met andere antibiotica. 

Neomycine  8 mg/kg PO 1x/dag Voorzichtig bij gebruik 

Trimethoprim 

sulfa 

15-30 mg/kg PO, SC, IM 2x/dag Weefselnecrose 
mogelijk bij SC 
toediening 

(Bron: Keeble en Meredith, 2011; Yarto-Jaramillo, 2011; Carpenter, 2013) 
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SAMENVATTING 

 

Abcessen zijn een veel voorkomende aandoening bij konijnen. Ze komen meestal voor op de kop en 

kunnen het gevolg zijn van tandproblemen, penetrerende wonden of infectieuze oorzaken. De 

bacteriën die het meest uit abcessen geïsoleerd worden zijn Pasteurella multocida, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp. en Bacteroides spp. De diagnose gebeurt door 

grondige inspectie en beeldvorming. Daarnaast dient ook steeds een bacteriologische cultuur samen 

met een antibiogram aangelegd te worden. Konijnenabcessen zijn verschillend van abcessen bij 

andere diersoorten door hun sterke omkapseling en dikke caseuze etter. Hierdoor is het niet mogelijk 

om abcessen bij het konijn te draineren. De beste behandeling is het chirurgisch openen van het 

abces in combinatie met systemische antibioticatherapie. Recidieven komen echter veel voor. Het 

konijn in deze casus werd gediagnosticeerd met een abces onder het linkeroog, vermoedelijk ten 

gevolge van een kattenkrab. Het abces werd behandeld met behulp van marsupialisatie. Na 

chirurgisch wegnemen van al het necrotisch materiaal werd de wondholte open gelaten en dagelijks 

gespoeld met fysiologische vloeistof. Daarnaast werd een systemische antibioticatherapie met 

enrofloxacine en penicilline G opgestart. Een maand later was de abcesholte gesloten. Uit het abces 

werd Gemella cuniculi geïsoleerd. Deze Gram-positieve kiem werd voor het eerst geïsoleerd en 

beschreven in 2000 door Hoyles et al. 

 

Key words: Abscesses – Antibiotic treatment – Gemella cuniculi - Marsupialization – Rabbit 
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INLEIDING 

 

Het konijn (Oryctolagus cuniculus) behoort tot de orde der haasachtigen (Lagomorpha) en wordt naast 

vleesproducerend dier ook veelvuldig gebruikt als proefdier voor wetenschappelijk onderzoek. 

Daarnaast wordt het konijn ook steeds populairder als huisdier. In Groot-Brittannië staat het konijn op 

de derde plaats van de meest gehouden huisdieren. Dit impliceert dat het konijn ook meer en meer 

aangeboden wordt bij de dierenarts en konijneneigenaars verlangen steeds meer zorgen voor hun 

huisdier.  

 

Abcessen komen regelmatig voor bij gezelschapskonijnen en komen meestal voor ter hoogte van de 

kop. Ze kunnen het gevolg zijn van tandproblemen, infectieuze oorzaken of penetrerende wonden. 

Abcessen bij het konijn verschillen van deze bij andere diersoorten doordat bij het konijn de abcessen 

sterk omkapseld zijn en dikke caseuze etter bevat. In tegenstelling tot bij de meeste andere 

diersoorten zijn konijnen met een abces zelden algemeen ziek, ze vertonen geen koorts en zijn vaak 

niet pijnlijk. Ze worden meestal bij de dierenarts aangeboden met als grootste klacht een zwelling op 

de kop. De diagnose gebeurt aan de hand van een grondige inspectie van de mondholte en 

beeldvormingstechnieken. Het aanleggen van een cultuur is nodig om de oorzakelijke kiem aan te 

duiden. Daarnaast is een bijhorend antibiogram onmisbaar voor het instellen van de 

antibioticatherapie. 

 

Zoals reeds aangehaald zijn abcessen bij het konijn anders dan bij andere diersoorten. De caseuze 

etter zorgt ervoor dat de abcessen moeilijk tot niet draineren. Het openen en laten draineren van een 

abces is de eerste behandelingskeuze bij hond en kat maar zal dus niet werken bij het konijn. In de 

literatuur zijn reeds vele mogelijke behandelingen van abcessen bij het konijn beschreven en elke 

auteur heeft zijn eigen favoriete behandeling. In de bijhorende literatuurstudie is getracht om de meest 

gebruikte behandelingsmethoden op te sommen en samen te vatten. Over het algemeen wordt het 

chirurgisch openen van het abces in combinatie met een systemische antibioticabehandeling als de 

beste behandelingsmethode aanvaard. Recidieven komen echter vaak voor. 

 

De  casus handelt in dit geval over een konijn dat werd aangeboden met een groot abces onder zijn 

linkeroog. De plaats deed hierbij onmiddellijk een tandprobleem vermoeden maar dit werd aan de 

hand van een inspectie van de mondholte en radiografieën van de schedel weerlegd. Op basis van de 

anamnese werd dan gedacht aan een  kattenkrab als oorzaak van het abces. Uniek aan deze casus is 

dat uit het abces Gemella cuniculi werd geïsoleerd. Deze Gram-positieve coccus werd voor het eerst 

uit een mandibulair abces bij het konijn geïsoleerd door Hoyles et al. in 2000 en toen voor het eerst 

beschreven als een nieuwe subgroep van het genus Gemella. 
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. ALGEMEEN 

Het konijn (Oryctolagus cuniculus) behoort tot de orde der haasachtigen (Lagomorpha). Omdat het 

konijn tegenwoordig ook vaak gehouden wordt als huisdier is het nodig om als dierenarts kennis te 

hebben van de meeste frequentie ziekten bij het konijn. Eén van de aandoeningen die het meest 

voorkomt zijn abcessen, die bij het konijn verschillend zijn van bij andere diersoorten. Abcessen 

kunnen over het hele lichaam voorkomen maar worden het meeste gezien ter hoogte van de kop. 

Deze literatuurstudie handelt dan ook over kopabcessen. Er wordt eerst ingegaan op de anatomie van 

de kop bij het konijn en vervolgens worden de speciale eigenschappen van abcessen bij konijnen 

besproken. 

1.1. ANATOMIE VAN DE KOP 

De schedel bij het konijn (Figuur 1) bestaat uit een os occipitale, os temporale, os basisphenoidale, os 

parietale, os presphenoidale, os frontale, os lacrimale, os ethmoidale, os nasale, os incisivum, os 

palatinum, os pterygoideum, os zygomaticum, de maxilla en mandibula en de orbita. De mandibula of 

onderkaak bestaat uit 2 delen die samenkomen ter hoogte van de symfyse. De onderkaak bestaat uit 

een corpus en een ramus. Het corpus mandibulae is het deel waarin de tanden verankerd zijn. Er is 

een deel voor de snijtanden en een deel voor de kiezen. De ramus mandibulae is het deel van de 

onderkaak waar de kauwspieren aanhechten. De bovenkaak bestaat ook uit een corpus maxillae dat 

meerdere foramina bevat waaronder het foramen infraorbitale. Ook de bovenste kiezen zijn hierin 

verankerd. De bovenste snijtanden zitten echter vast in het os incisivum (Farag et al., 2012). 
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Figuur 1. Overzicht van de schedel bij het konijn. (Uit Farag et al., 2012) 

1. Os nasale.  

2. Os incisivum 

3. Processus nasalis van het os incissivum.  

4. Corpus maxillae  

5. Facies facialis 

6. Tuber faciale 

7. Foramen infraorbitale 

8. Tuber maxillae 

9. Processus zygomaticus  

10. Juga alveolaris 

11. Os zygomaticum  

12. Foramen lacrimale 

13. Os lacrimale 

14. Margo supraorbitalis 

15. Incisura supraorbitalis rostralis  

16. Incisura supraorbitalis caudalis  

17. Margo nasalis os frontale  

18. Os parietale 

19. Os temporale 

20. Os interparietale  

21. Crista nuchae  

22. Processus retrotympanicus 

23. Processus mustoideus 

24. Meatus acusticus externus  

25. Bulla tympanica 

26. Foramen stylomastoideum 

27. Foramen ethmoidale 

28. Canalis opticus. 

29. Ala presphenoidale 

30. Fissura orbitalis 

31. Processus zygomaticus van het os temporale  

32. Processus condylaris 

33. Ramus mandibulae 

34. Processus angularis 

35. Fossa masseterica 

36. Incisura vasorum facialium 

37. Corpus mandibulae  

38. Foramen mentale 

39. Pars incisiva 
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De musculus masseter bedekt de mandibula bij het konijn (Crabb, 1931). De m. zygomaticus en m. 

zygomaticoauricularis zijn sterk ontwikkeld en lopen van de mond tot het oor. Ze worden geïnnerveerd 

door de nervus facialis (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). De parotisklier ligt ventraal van het oor en 

loopt langs de ramus mandibulae omlaag. De ductus parotideus loopt over de m. masseter en opent in 

de mondholte ter hoogte van het diastema (Crabb, 1931). De vena jugularis externa (Figuur 2) is een 

groot bloedvat dat gevormd wordt door de v. m axillaris en de v. linguofacialis (König & Liebich, 2009). 

 
Figuur 2. Venen van de kop bij het konijn. (Naar Varga, 2014) 

 

 
Figuur 3 . Arteries van de kop bij het konijn. (Naar Varga, 2014) 
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De arteria carotis communis (Figuur 3) loopt samen met de v. jugularis interna en de n. vagus parallel 

naast de trachea. De a. carotis communis geeft verschillende takken af. Hiervan loopt de a. carotis 

interna naar de inwendige structuren van de schedel. De a. carotis externa (Figuur 3) is de grootste 

eindtak en bevloeit de weke delen rondom de schedel en de schedelbeenderen (Crabb, 1931; König & 

Liebich, 2009). De 7e kopzenuw of n. facialis verlaat de schedel via het foramen stylomastoideus 

vlakbij de bulla tympanica en buigt rond de oorbasis om de gezichtsspieren, de oogleden, de oren en 

de huid te bezenuwen. De 5e kopzenuw of n. trigeminus splitst in 3 takken die via 3 verschillende 

foramina de schedel verlaten: de n. ophtalmicus, n. maxillaris, en de n. mandibularis. De eerste 2 

takken zijn enkel sensorisch terwijl de n. mandibularis (Figuur 4) zowel sensorische als motorische 

vezels bevat. Deze zenuw innerveert het oor, de laterale zijde van de kop, de onderkaak, de onderste 

lip en de mond. De 2e tak, de n. maxillaris (Figuur 4) geeft verschillende takken af die instaan voor de 

innervatie van de bovenste kiezen en het gehemelte, en een n. infraorbitalis die doorheen het foramen 

infraorbitalis naar buiten komt om de bovenste lip, de snuit en het onderste ooglid te bezenuwen  

(Crabb, 1931; Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

 

  
Figuur 4. Zenuwen van de kop bij het konijn met nadruk op de zenuwen die de tanden innerveren. (Naar Varga, 
2014) 
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1.2. ABCESSEN 

Een abces wordt gedefinieerd als een gelokaliseerde verzameling etter binnen in een fibreus kapsel 

(Oglesbee, 2011). Etter bestaat uit ontstekingsexsudaat, bacteriën, cellulair debris en voornamelijk 

gedegenereerde neutrofielen. Abcessen zijn het gevolg van een suppuratieve ontsteking. Konijnen 

reageren anders op een etterige ontsteking dan andere dieren zoals de hond en de kat. Bij deze 

dieren gaat de ontsteking vaak gepaard met pijn, koorts en een toxemie. Bij het konijn worden deze 

symptomen zelden gezien en komt vooral abcesvorming voor. Een abces bij deze dieren wordt 

omgeven door een dik fibreus kapsel. Dit beschermt de omliggende weefsels tegen invasie door 

pyogene bacteriën maar zorgt er ook voor dat het abces moeilijk te draineren is (Harcourt-Brown & 

Chitty, 2013). De etter bij het konijn is dik en caseus, opnieuw een reden waardoor abcessen bij deze 

dieren moeilijk draineren (Oglesbee, 2011). Abcessen komen daarom vaak terug, zelfs na 

behandeling (Quesenberry & Carpenter, 2004). Bij andere diersoorten barsten abcessen vaak open 

en draineren vanzelf maar dit gebeurt slechts zelden bij het konijn (Harcourt-Brown, 2002). 

 

2. OORZAKEN VAN ABCESSEN 

2.1. TANDPROBLEMEN 

Tandproblemen komen vaak voor bij konijnen. Deze problemen kunnen congenitaal of verworven zijn. 

Bij congenitale tandproblemen gaat het vooral over malocclusie van de snijtanden of kiezen en dit 

komt vooral voor bij dwergkonijnen of brachycephale rassen. Verworven tandproblemen zijn meestal 

het gevolg van voedingsproblemen, ouderdom of trauma (Lennox, 2008). 

 

Het konijn heeft een elodont gebit, wat wil zeggen dat de tanden het hele leven lang doorgroeien. Er 

zijn 16 melktanden die aanwezig zijn tijdens het foetale leven en wisselen net na de geboorte. Het 

definitieve gebit verschijnt in de eerste 5 levensweken en bestaat uit 28 tanden volgens volgend 

tandschema (Varga, 2014): 

 

 

Typisch voor lagomorfen is de aanwezigheid van stifttanden achter de maxillaire snijtanden 

(Verstraete & Osofsky, 2005). De snijtanden van de onderkaak eindigen tussen de bovenste 

snijtanden en deze stifttanden (Hermans, 2012). De snijtanden van de bovenkaak groeien aan een 

snelheid van 2 mm per week en die van de onderkaak 2,4 mm per week (Verstraete & Osofsky, 2005). 

Zowel de snijtanden als de kiezen bij het konijn hebben een open wortelkanaal. Daarom wordt niet 

gesproken van een tandwortel maar van een klinische kroon en reservekroon. De klinische kroon is 

het gedeelte van de tand dat zichtbaar is boven het tandvlees terwijl de reservekroon dat deel van de 

tand is dat zich onder het tandvlees in het bot bevindt (Hermans, 2012). De lege ruimte tussen de 

snijtanden en kiezen noemt men het diastema. Premolaren en molaren kunnen bij het konijn niet 

onderscheiden worden en worden gewoon kiezen genoemd (Lennox, 2008). De occlusievlakken van 

de kiezen zijn onregelmatig waardoor een zigzagpatroon ontstaat.  
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Dit helpt bij het malen van hard voedsel. Bij het eten maakt het konijn horizontale maalbewegingen 

waardoor de kiezen van de boven- en onderkaak afslijten (Verstraete & Osofsky, 2005). Elk proces 

dat het normaal afslijten van de tanden verstoort kan aanleiding geven tot tandproblemen. Hierbij kan 

het gaan om het doorgroeien van de snijtanden of overgroei van de kiezen en het mogelijk ontstaan 

van tandpunten. Malocclusie van de snijtanden gaat vaak gepaard met overgroei van de kiezen en 

omgekeerd. De symptomen die gezien worden bij tandproblemen zijn moeilijkheden bij het eten, 

gewichtsverlies, speekselen, neusvloei, oogvloei en de vorming van abcessen. De diagnose van 

tandproblemen kan gesteld worden na grondig onderzoek van de mondholte. Dit moet gebeuren 

onder algemene anesthesie aangezien de kiezen nooit volledig beoordeeld kunnen worden bij een 

onderzoek op het wakkere dier. Daarnaast is ook radiografie en eventueel CT erg nuttig (Lennox, 

2008). Er zijn minstens 4 radiografische opnamen nodig waaronder een laterale, een linker en rechter 

oblique en een dorsoventrale opname. Voor een grondig onderzoek van de mond kan ook een 

endoscopie gedaan worden (Verstraete & Osofsky, 2005). 

 

Abcessen die ontstaan ten gevolge van tandproblemen zijn de meest voorkomende kopabcessen bij 

het konijn. Het gaat dan om een periapicale infectie die leidt tot abcesvorming. Bij een periapicale 

infectie gaat de periodontale ruimte verwijden. Hierin kan dan voedsel of een vreemd voorwerp zoals 

een houtsplinter terecht komen (Figuur 5). De verwijde periodontale ruimte predisponeert ook tot een 

bacteriële infectie (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). Bacteriën die vaak geïsoleerd worden vanuit dit 

soort abcessen zijn Fusobacterium spp., Prevotella spp., Peptostreptococcus spp., Actinomyces spp. 

en Arcanobacterium spp. (Quesenberry & Carpenter, 2004). 

 

 
Figuur 5 . Op deze laterale RX opname is een radiolucente zone te zien ter hoogte van de 4e mandibulaire kies 
die geassocieerd wordt met een periapicale infectie. Het konijn ontwikkelde een abces op deze plaats. Uit de 
tandalveole werd een grote houtsplinter gehaald. Na het verwijderen van de tand is een succesvolle behandeling 
met antibiotica-geïmpregneerde kralen ingesteld. (Uit Harcourt-Brown, 2002) 
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2.2. PENETRERENDE WONDEN 

Penetrerende wonden kunnen afkomstig zijn van vechtwonden, vreemde voorwerpen (Figuur 6) of 

scherpe tandpunten. Bij wonden door het vechten worden vaak abcessen gezien op de kop. Deze 

komen gewoonlijk voor bij mannelijke konijnen of konijnen die recent bij elkaar gezet zijn. 

Vechtwonden worden meestal gediagnosticeerd na de anamnese van vechten of wanneer periapicale 

infectie uitgesloten wordt. Tandpunten kunnen de wangmucosa penetreren en zo een infectie 

veroorzaken. Meestal gaat het om de 1e en 2e kies van de bovenkaak. Ook bijtwonden van katten of 

andere roofdieren kunnen aanleiding geven tot abcesvorming op de kop (Harcourt-Brown & Chitty, 

2013). 

 

 
Figuur 6. Dit konijn werd aangeboden met een abces op de wang en anorexie. Ondanks verschillende 
tandafwijkingen kon geen tand als oorzaak voor het abces aangeduid worden. Het abces werd geopend en 
bevatte een grote hoeveelheid etter met een groot stuk hooi. Dit heeft waarschijnlijk de orale mucosae 
gepenetreerd en op die manier het abces veroorzaakt. Het konijn is volledig hersteld nadat het abces werd 
geopend en gedraineerd samen met een 10-daagse antibioticakuur met penicilline/streptomycine. (Uit Harcourt-
Brown & Chitty, 2013) 
 

2.3. BACTERIËLE INFECTIES 

Sommige bacteriële infecties kunnen abcesvorming veroorzaken. De bacteriën die het meeste uit 

abcessen geïsoleerd worden zijn Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus spp. en Bacteroides spp. De cultuur die gedaan wordt vanuit abcessen kan soms 

negatief zijn (Quesenberry & Carpenter, 2004). Dit kan het geval zijn wanneer de infectie chronisch is 

en de bacteriën reeds geëlimineerd zijn of wanneer een staal werd genomen van een verkeerd deel 

van het abces (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

2.3.1.  Pasteurellose 

Pasteurella multocida is een kleine facultatief anaerobe Gram-negatieve coccobacil uit de familie van 

Pasteurellaceae (Boot & van der Logt, 2004). De meeste konijnen zijn asymptomatische dragers van 

P. multocida en ziekte ontstaat pas onder invloed van predisponerende factoren. (Harkness & 

Wagner, 1989). De bacterie wordt overgedragen via direct contact, aerosol en besmet materiaal 

(Quesenberry & Carpenter, 2004). Pasteurella veroorzaakt bij het konijn verschillende 

ziektesyndromen.  



10 
 

De meest voorkomende vorm veroorzaakt ademhalingssymptomen en staat gekend als ‘snot’ 

(Quesenberry & Carpenter, 2004). De ziekte kent daarnaast ook een septicemische vorm en kan ook 

otitis, encephalitis, metritis en mastitis veroorzaken. Daarnaast komt bij het konijn ook abcesvorming 

ten gevolge van P. multocida voor. Pasteurella-abcessen kunnen op verschillende plaatsen 

voorkomen: subcutaan, subserosaal, retrobulbair, genitaal of zelfs in inwendige organen (Coubert et 

al., 2006). Deze abcessen kunnen variëren in grootte en kunnen zo groot worden als een citroen. Ze 

zijn goed omkapseld en bevatten een dik wit exsudaat (Quesenberry & Carpenter, 2004; Coubert et 

al., 2006). De aanwezigheid van abcessen kan gezien worden op klinisch onderzoek en de diagnose 

van pasteurellose wordt gesteld op basis van cultuur (Coubert et al., 2006). Inwendige abcessen 

worden eerder gezien op autopsie en de diagnose hiervan wordt zelden gesteld op het levende dier  

(Weisbroth et al., 1974). De kiem is over het algemeen gevoelig voor chloramphenicol, erythromycine, 

oxytetracycline, penicilline G en nitrofuranen maar de gevoeligheid varieert sterk dus een antibiogram 

wordt best uitgevoerd  (Harkness & Wagner, 1989; Quesenberry & Carpenter, 2004). Bij konijnen is 

geprobeerd te vaccineren tegen P. multocida maar de werkzaamheid daarvan is nooit echt 

aangetoond (Boot & van der Logt, 2004). 

2.3.2. Staphylococcose 

Staphylococcus aureus is een Gram-positieve facultatief anaerobe coccus die voorkomt bij 

verschillende diersoorten en de mens (Boot & van der Logt, 2004). Bij konijnen dringt de bacterie 

binnendringen via huidwondjes en infecteer zo de subcutane weefsels. Hierdoor ontstaan, afhankelijk 

van de plaats waar de bacterie is binnengekomen, subcutane abcessen, pododermatitis en mastitis. 

Wanneer een septicemie ontstaan kunnen er ook abcessen gevormd worden in inwendige organen 

zoals de long, lever en uterus. (Vancraeynest et al., 2006). Abcessen ten gevolge van een 

staphylococceninfectie worden vaak gezien in het gebied van de kop en hals (Boot & van der Logt, 

2004). In het acute stadium kan roodheid, zwelling en verharden van de huid gezien worden. Daarna 

wordt de ontsteking chronisch en ontstaan dikwandige abcessen met dik suppuratief exsudaat (Boot & 

van der Logt, 2004). S. aureus behoort tot de normale microflora van de huid en kan bij de meeste 

konijnen teruggevonden worden onder andere op de huid van het oor, de neus, tussen de tenen, het 

perineum en de vagina. De diagnose kan gesteld worden aan de hand van een bacteriële cultuur 

(Harkness & Wagner, 1989; Vancraeynest et al., 2006). De bacterie kan makkelijk gekweekt worden 

en heeft een vrij typische morfologie. Bij de behandeling moet rekening gehouden worden met het feit 

dat veel S. aureus stammen β-lactamase vormen (Boot & van der Logt, 2004). De keuze van 

antibiotica wordt dus best gebaseerd op een antibiogram. 

2.3.3.  Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomas is een Gram-negatieve aerobe bacterie die bij alle diersoorten kan voorkomen, zowel in 

de vorm van lokale purulente infecties als gegeneraliseerd. De meeste species worden aangetroffen in 

oppervlaktewater waarin zich organisch materiaal bevindt (Cornelisse, 1993). Het gaat dan meestal 

om water dat gecontamineerd is met faeces (Ballard & Cheek, 2010). Typisch voor de bacterie is dat 

het wateroplosbare pigmenten vormt: de fluorescinen en het blauwgroene pyocyanine.  
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De kiem veroorzaakt meestal geen problemen bij gezonde dieren maar wel wanneer een combinatie 

van een hoge infectiedruk zich voordoet bij een dier waarbij de afweer verminderd is. Huidwonden 

vormen een intredepoort waarlangs de bacterie kan binnendringen (Cornelisse, 1993). Bij het konijn 

geeft Pseudomonas aeruginosa meestal aanleiding tot ‘moist dermatitis’. Dit is een dermatitis ten 

gevolge van huiddoorweking. Het komt voor bij konijnen met automatische drinkwatersystemen of 

water uit een kom die constant vochtig liggen. De huid kan een groenblauwe kleur vertonen 

(Okerman, 1985; Ballard & Cheek, 2010). De bacterie kan ook geïsoleerd worden uit abcessen bij het 

konijn (Harcourt-Brown, 2002). Veel stammen zijn resistent tegenover zowat alle antibiotica 

(Cornelisse, 1993). 

2.4. IATROGEEN 

Deze abcessen kunnen gevormd worden na het verwijderen van de snijtanden of kiezen. Meestal 

ontstaan ze rond een tand die opnieuw groeit of een stuk tand of botsequester dat is achtergebleven. 

Deze abcessen komen voor op de kin of neus. Een andere manier waarop een periapicale infectie 

zich kan voordoen is wanneer de tandpulpa blootgesteld wordt na het knippen van de tanden (Figuur 

7)(Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

 

 
Figuur 7. Laterale RX-opname van de schedel bij een konijn. De pijl duidt een abces aan dat zich bevindt ter 
hoogte van de reservekroon van de mandibulaire snijtand. De meest logische verklaring is dat er zich een infectie 
heeft voorgedaan die doorheen de tandpulpa naar de wortel is afgedaald. Dit is een gevolg van het knippen van 
de tanden waarbij de pulpaholte bloot komt te liggen. (Uit Harcourt-Brown & Chitty, 2013) 

2.5. OORBASIS 

Bij hangoorkonijnen worden vaak zwellingen aan de oorbasis gezien. Bij normale konijnen wordt de 

volledige gehoorgang ondersteund door kraakbeen. Bij hangoorkonijnen is een lege ruimte tussen het 

kraakbeen van de binnenste gehoorgang en de buitenste waardoor het oor zich ombuigt. Hierdoor 

wordt de buitenste gehoorgang afgesloten en kan cerumen moeilijk naar buiten. Dit kan opstapelen en 

secundair geïnfecteerd geraken waardoor abcessen kunnen ontstaan (Harcourt-Brown & Chitty, 

2013). 
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3. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

 

Abcessen zijn veel voorkomend bij het konijn en komen op de eerste plaats bij een differentiaal 

diagnose van massa’s of nodules op de kop. Er zijn echter nog andere aandoeningen om rekening 

mee te houden. 

3.1. GRANULOMA 

Granuloma’s kunnen voorkomen bij het konijn, onder andere eosinofiel granuloma is reeds 

beschreven (White et al., 2002). Het onderscheid met abces maakt men doordat een granuloma 

meestal steviger is zonder een fluctuerend centrum (Oglesbee, 2011). 

3.2. NEOPLASIE 

Tumoren van de huid zijn weinig voorkomend bij het konijn. Degene die het meest gezien worden zijn 

de goedaardige basale celadenoma’s en papilloma’s. Ook squameus celcarcinoma en fibrosarcoma 

kunnen gezien worden maar zijn zeldzaam. Het oraal papillomavirus veroorzaakt papilloma’s in de 

mondholte, vooral onder de tong (Harvey,1995). Ook cutaan lymfoma is gerapporteerd bij het konijn 

(White et al., 2002). 

3.3. CYSTE 

Een cyste wordt onderscheiden van een abces door middel van aspiratie. Bij een cyste wordt geen wit 

caseus exsudaat teruggevonden maar vloeistof (Oglesbee, 2011). Het onderscheid kan ook gemaakt 

worden met behulp van beeldvorming (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

3.4. PARASITAIRE NODULE 

Coenurus serialis is de larvaire vorm van Taenia serialis, een lintworm die de hond als eindgastheer 

heeft. Deze parasiet komt voor bij konijnen in landelijke gebieden. De larven vormen multipele, 

meestal fluctuerende subcutane nodules die kunnen voorkomen op de kop of het abdomen of 

retrobulbair. Deze nodules kunnen tot 5 cm groot zijn. De nodules kunnen chirurgisch weggenomen 

worden, er is geen andere behandeling (Harkness & Wagner, 1989; White et al., 2002). 

Een andere parasiet die nodules kan veroorzaken is de vlieg van de Cuterebra soort. De volwassen 

vlieg is onschadelijk maar de larven veroorzaken fistulerende nodules op de kop en hals. Deze 

nodules bevinden zich in de subcutis en zijn 1 tot 3 cm groot. Elke nodule bevat een larve (Ballard & 

Cheek, 2010). Behandeling is het wegnemen van de larven (White et al., 2002). Hierbij dient men 

voorzichtig te zijn om de larve niet te beschadigen, dit kan namelijk leiden tot een anafylactische 

reactie (Ballard & Cheek, 2010). 
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4. DIAGNOSE 

 

De aanwezigheid van een oppervlakkig abces op de kop wordt meestal al gezien op klinisch 

onderzoek en gevoeld via palpatie. Het zijn zachte tot harde zwellingen die gradueel vergroten. Ze zijn 

gewoonlijk niet pijnlijk, vaak niet te bewegen en gaan gepaard met weinig ontsteking. Abcessen 

kunnen beperkt zijn tot de subcutane weefsels of kunnen dieper reiken tot de dermis of zelfs tot op het 

bot. Het konijn vertoont weinig symptomen, eventueel gewichtsverlies en anorexie bij abcessen ten 

gevolge van tandproblemen of die mechanische hinder geven bij het eten (Quesenberry & Carpenter, 

2004). Bij retrobulbaire abcessen kan de zwelling niet altijd gevoeld worden maar kan deze vermoed 

worden bij uitpuilen van het oog (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). Abcessen die ontstaan rond de 

wortels van de maxillaire snijtanden of kiezen kunnen op het traankanaal drukken en dacrocystitis 

veroorzaken. Abcessen die ontstaan in de mond na penetratie van de wangmucosa door scherpe 

tandpunten kunnen gezien worden na grondige inspectie van de mondholte bij het dier onder 

anesthesie (Harcourt-Brown, 2002). 

4.1. BLOEDONDERZOEK 

Hematologie is zelden diagnostisch. Konijnen met abcessen vertonen geen leucocytose of neutrofilie 

wat bij andere diersoorten wel het geval is. Soms worden wel vage tekenen van ziekte waargenomen 

zoals een milde anemie en lymfopenie. Een verhoogd aantal monocyten kan teruggevonden worden 

bij konijnen met abcessen (Harcourt-Brown, 2002; Oglesbee, 2011).  

4.2. ASPIRATIE 

Een abces kan geaspireerd worden via een 22-gauge of grotere naald (Quesenberry & Carpenter, 

2004). Hierbij wordt een dik, wit en caseus exsudaat bekomen dat typisch is voor het konijn. Het is 

zeer celrijk en bevat vooral gedegenereerde neutrofielen, macrofagen en lymfocyten. Pyogene 

bacteriën kunnen gevonden worden, vooral in het kapsel. Er kan ook een Gram-kleuring gedaan 

worden waarbij reeds bepaald wordt of de betrokken bacteriën Gram-positief of Gram-negatief zijn. Dit 

kan van belang zijn voor de antibioticatherapie (Oglesbee, 2011).  

4.3. CULTUUR EN ANTIBIOGRAM 

Om een behandeling met antibiotica te kunnen starten moet de oorzakelijke bacterie en zijn 

gevoeligheid voor antibiotica gekend zijn. Er wordt dus best een cultuur gedaan, zowel aeroob als 

anaeroob, en een bijhorend antibiogram aangelegd. Wanneer een swab of aspiraat van de etter 

genomen wordt kan de cultuur soms vals negatief zijn. Er is namelijk vaak geen bacteriële groei 

binnenin het abces. Betere resultaten worden verkregen wanneer cultuur gedaan wordt op basis van 

een staal van het kapsel (Oglesbee, 2011; Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

4.4. BEELDVORMING 

Radiografie is noodzakelijk bij een konijn met een zwelling aan de kop. Er zijn 5 opnames mogelijk om 

de schedel in beeld te brengen. De klassieke laterale, dorsoventrale en rostrocaudale opname geven 

een overzicht van de kaken en tanden. Daarnaast kunnen ook schuine opnames nuttig zijn omdat 

superpositie hierbij vermeden wordt (Van Caelenberg et al., 2008).  
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Ook intra-orale opnames kunnen aangewezen zijn. Een laterale en dorsoventrale opname kunnen 

gemaakt worden op het wakkere dier, voor de andere opnames is sedatie nodig (Hermans, 2012). 

Radiografie kan helpen bij het onderscheiden van abcessen, cysten en tumoren (Quesenberry & 

Carpenter, 2004; Oglesbee, 2011; Harcourt-Brown & Chitty, 2013). Bij tandproblemen zijn 

radiografische opnames altijd nuttig maar sluitend, een aantal afwijkingen kan gemist worden. Om te 

kijken welke tanden precies betrokken zijn bij abcessen ten gevolge van tandproblemen is CT veel 

gevoeliger (Van Caelenberg et al., 2008). Radiografie is wel nuttig om te kijken of er botaantasting 

aanwezig is (Quesenberry & Carpenter, 2004; Oglesbee, 2011; Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

 

Bij radiografische opnames van de kop (Figuur 8) bij het konijn om de tanden te beoordelen zijn er 

een aantal eigenschappen die men kan evalueren. De klinische kronen van mandibulaire snijtanden 

eindigen tussen de klinische kronen van de maxillaire snijtanden en stifttanden. Bij de snijtanden moet 

er een duidelijk onderscheid zijn tussen de pulpa binnenin en de buitenste laag van dentine en 

glazuur. De reservekroon  van de bovenste snijtanden mag maar tot 1/3 tot 1/2  van het diastema 

reiken terwijl die van de onderste snijtand tot aan de eerste premolaar mag komen. De kiezen 

vertonen een inwendige striatie en er mag geen doorgroei tot in het bot aanwezig zijn. Het kauwvlak 

van de kiezen vormt een zigzagpatroon (Hermans, 2012). 

 

Figuur 8. Laterale opname van de schedel bij het konijn met aanduiding van de belangrijke anatomische 
structuren. (Uit Varga, 2014) 
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Wanneer beschikbaar zijn Computed Tomography (CT) en Magnetic Resonance Imaging (MRI) de 

meest nuttige beeldvormingstechnieken voor kopabcessen bij het konijn. Ze hebben als voordeel 

tegenover klassieke radiografie dat er geen superpositie is van de verschillende structuren van de kop 

en dat zones van osteomyelitis en botafbraak heel precies gezien kunnen worden (Capello & 

Cauduro, 2008). Zeker wanneer chirurgie van een kopabces overwogen wordt kan CT gebruikt 

worden om de uitgebreidheid van het letsel, het al dan niet betrokken zijn van tanden en de staat van 

de andere tanden in te schatten. Daarnaast is een CT scan ook heel bruikbaar bij tandproblemen 

(Hermans, 2012). 

 

Echografie kan ook gebruikt worden om het onderscheid te maken tussen een abces, cyste of tumor. 

Daarnaast is het ook bijzonder nuttig voor retrobulbaire abcessen (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

 

5. BEHANDELING 

5.1. CHIRURGISCHE THERAPIE 

5.1.1.  Volledige excisie 

Een abces kan volledig weggenomen worden net zoals een tumor. Ideaal wordt dan het volledige 

abces met intact kapsel weggenomen. Hierbij dient men te vermijden dat er contaminatie optreedt 

vanuit het abces naar de omliggende weefsels. Deze manier van behandeling is echter moeilijk bij 

kopabcessen, zeker wanneer er een tand betrokken is of botaantasting aanwezig is (Capello, 2006; 

Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

5.1.2.  Chirurgisch openen en draineren 

Het abces chirurgisch openen en een drain plaatsen is de standaardbehandeling van een abces bij de 

hond en kat. Dit kan echter niet gebruikt worden bij het konijn omdat de etter bij het konijn erg dik is en 

zeer moeilijk draineert. Dit is het gevolg van de herresorptie van vocht aanwezig in de etter (Bennett, 

1999; Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

5.1.3.  Marsupialisatie 

Deze methode wordt het meeste gebruikt en geeft goede resultaten. Er moet wel rekening mee 

gehouden worden dat het gaat om intensieve chirurgie waar ook een hogere kostprijs mee verbonden 

is. Bij marsupialisatie wordt het abces geopend en wordt alle etter en necrotisch materiaal verwijderd. 

(Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

 

Het konijn wordt onder volledige anesthesie gebracht en het abcesgebied wordt geschoren en 

aseptisch ontsmet. Er wordt vervolgens een kleine huidincisie gemaakt over de massa en de 

onderliggende weefsels en spieren worden vrij geprepareerd (Capello, 2006). Via de kleine snede kan 

reeds een deel van de etter eruit geaspireerd worden met een spuit. Hierna kan een grotere incisie 

gemaakt worden (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). Al het purulent materiaal en debris wordt zoveel 

mogelijk verwijderd, net als de vrijgemaakte kapselranden.  
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Wanneer osteomyelitis aanwezig is wordt het geïnfecteerde bot zoveel mogelijk weggecuretteerd. Een 

aanwezig vreemd voorwerp of tand wordt verwijderd (Figuur 9).  

 

 
Figuur 9.  Dit periapicale abces werd geopend, gedebrideerd en het kapsel werd verwijderd tot op het bot. De 
tand die als oorzaak voor het abces diende wordt nu verwijderd. (Uit Capello, 2008) 

Staalname voor cultuur en antiobiogram gebeurt van het kapsel en niet van de aanwezige etter 

aangezien dit negatieve resultaten kan opleveren. Wanneer alle necrotische materiaal verwijderd is 

wordt de holte meermaals gespoeld met fysiologische zoutoplossing en een verdunde 

povidonejoodoplossing of met een 0,05-0,1% chlorhexidine-oplossing. Hierna wordt het abceskapsel 

dat nog aanwezig is vastgehecht aan de huid met fijn niet-resorbeerbaar hechtmateriaal (Harcourt-

Brown, 2002; Capello, 2008)(Figuur 10). Deze hechtingen kunnen verwijderd worden na 10-12 dagen, 

wanneer granulatieweefsel de wondholte begint op te vullen (Capello, 2008)(Figuur 11). 

 

  
Figuur 10. Geopend abces na marsupialisatie.  Figuur 11. Zelfde abces, 4 weken later. 
(Uit Capello, 2008) (Uit Capello, 2008) 
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Er zijn twee opties voor wat er gedaan kan worden met de wondholte die ontstaat na de 

marsupialisatie. De eerste optie is het openlaten van de wonde en deze dagelijks te spoelen met 

fysiologische zoutoplossing, een 0,05-0,1% chlorhexidine-oplossing of een verdunde 

povidonejoodoplossing (Capello, 2006). De fysiologische zoutoplossing is isotoon en veroorzaakt 

geen weefselschade. Povidonejood moet gebruikt worden aan een concentratie van 1%. Het heeft 

een breedspectrumwerking tegenover bacteriën maar wordt geïnactiveerd in aanwezigheid van 

organisch materiaal. Het gebruik van chlorhexidine is dus te verkiezen boven povidonejood omdat het 

niet geïnactiveerd wordt en een residuele werking heeft (Fowler & Williams, 1999). 

Een tweede optie is het opvullen van de holte. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. 

 

5.1.3.1. Aloë vera zalf 

Aloë vera is een cactusachtige vetplant afkomstig uit tropische gebieden. Het zit verwerkt in vele 

schoonheidsproducten maar ook in dressings en gels voor wondverzorging. Het heeft een 

antithromboxane- en antiprostaglandinewerking waardoor het anti-inflammatoire eigenschappen heeft. 

Daarnaast zou het ook antibacteriële eigenschappen bezitten waardoor het de kans op infectie 

verlaagt (Dat et al., 2012). 

 

5.1.3.2. Honing 

Honing wordt al vele jaren gebruikt bij de behandeling van brandwonden en andere wonden. Ook bij 

dieren kan niet-gepasteuriseerde honing gebruikt worden als wondbehandeling (Coombes et al., 

2002).  Het zou effectief zijn tegen een groot aantal bacteriën (Cooper, 2007). Deze antibacteriële 

eigenschappen zijn te wijten aan de hoge osmolariteit en lage pH. Honing bevat ook het enzym 

glucose oxidase dat het aanwezige glucose omzet in gluconzuur en waterstofperoxide (H2O2) dat een 

antibacteriële werking heeft (Coombes et al., 2002; Mattews & Binnington, 2002). De effectiviteit 

tegenover bacteriën varieert echter tussen verschillende honingsoorten. Een studie waarbij 

verschillende honingsoorten uit Nieuw-Zeeland vergeleken werden toonde aan dat de manuka honing 

het meest antibacterieel zou zijn (Mathews & Binnington, 2002). Honing heeft ook een positief effect 

op de wondheling doordat het de kans op oedeem vermindert, macrofagen aantrekt en hun werking 

stimuleert, de epithelialisatie versnelt en zorgt voor een betere wondcontractie (Coombes et al., 2002; 

Mathews & Binnington, 2002). De honing kan niet alleen op de wonde aangebracht worden met 

behulp van kompressen maar ook tot in de wondholte zelf gespoten worden (Coombes et al., 2002). 

Bij het aflikken of draineren is honing ook niet schadelijk voor het konijn. Daarnaast zorgt honing 

ervoor dat het exsudaat geen slechte geur afgeeft en kan het ook het debrideren van de wonde 

makkelijker maken (Coombes et al., 2002; Mathews & Binnington, 2002). De therapie met honing kan 

ook gecombineerd worden met een topicaal antibioticum (Harcourt-Brown, 2002). 

 

5.1.3.3. Topicaal antibioticum 

Wateroplosbare antibioticumoplossingen zoals gentamicine, ciprofloxacine of chloramphenicol 

oogdruppels kunnen in de abcesholte ingebracht worden (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 
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5.1.3.4. Calciumhydroxide 

Calciumhydroxide is reeds gekend vanuit de tandheelkunde en werd door Remeeus en Verbeek 

(1996) gebruikt in de behandeling van abcessen bij het konijn. Calciumhydroxide heeft een 

antibacteriële werking doordat het een hoge pH heeft en de omgeving alkaliniseert. Het kan wel enkel 

oppervlakkige bacteriën elimineren en het werkt niet in necrotisch weefsel. Grondig debrideren van het 

abces is dus van belang alvorens het product aangebracht wordt. Calciumhydroxide alkaliniseert ook 

de omgevende weefsels waardoor het necrose veroorzaakt. Contact met huid, bloedvaten, spieren en 

zenuwen dient vermeden te worden. Dit maakt het product minder geschikt om te gebruiken als 

wondopvulling (Harcourt-Brown, 2002). Veel dierenartsen zijn al afgestapt van dit product omdat het te 

veel reactie en necrose veroorzaakt bij gebruik hiervan. 

 

5.1.3.5. Antibiotic impregnated polymethylmethacrylate (AIPMMA) beads 

Polymethylmethacrylaat (PMMA) is een soort kunststof dat gevormd wordt door een vloeibaar 

monomeer te combineren met een polymeer van poeder. PMMA wordt als beencement gebruikt in de 

orthopedie bij mens en hond. De met antibiotica geïmpregneerde polymethylmethacrylaatparels 

ontstaan door een antibioticum te koppelen aan PMMA wanneer de twee grondstoffen gemengd 

worden en deze in de vorm van kralen te maken die vervolgens in een holte gebracht kunnen worden 

(Harcourt-Brown, 2002). Het idee is om een hoge concentratie van het antibioticum te verkrijgen in de 

weefsels met een zo laag mogelijke systemische resorptie waardoor er geen neveneffecten optreden 

(Quesenberry & Carpenter, 2004). Het antibioticum dringt maar tot 3 mm in de weefsels door dus is 

het belangrijk om het abces zo goed mogelijk te verwijderen vooraleer de parels te plaatsen. Het 

antibioticum wordt snel vrijgelaten in de eerste dagen maar nadien volgt een langzame vrijstelling over 

enkele weken tot maanden (Bennett, 1999). Na 4 weken mogen de parels uit de wondholte gehaald 

worden. Soms laat men de parels zitten omdat deze reeds omkapseld werden met fibreus weefsel. 

Wanneer ze na verloop van tijd aanleiding geven tot een vreemd voorwerp reactie en abcesvorming 

moeten ze alsnog verwijderd worden (Harcourt-Brown, 2002). Niet alle soorten antibiotica zijn geschikt 

om te gebruiken. Sommige hebben een slechte vrijstelling vanuit de parels en sommige worden 

makkelijk geïnactiveerd door de exotherme reactie die ontstaat in het product (Bennett, 1999). 

Tetracyclines en chloramphenicol zijn niet geschikt om te gebruiken. Penicillines, aminoglycosiden en 

cephalosporines kunnen daarentegen wel gebruikt worden maar penicilline wordt beter niet gebruikt in 

kopabcessen. Bij orale opname kan dit aanleiding geven tot diarree. Gentamicine is de beste keuze 

omdat dit goed vrijkomt uit de parels, het veroorzaakt geen diarree wanneer het opgenomen wordt en 

is effectief tegenover Pasteurella multocida (Harcourt-Brown, 2002). 

 

5.1.3.6. Kompressen geïmpregneerd met antibiotica 

Het abces wordt eerst chirurgisch geopend zoals hierboven besproken. Na grondig debrideren en 

spoelen wordt het abces opgevuld met antibiotica geïmpregneerde kompressen en gesloten met niet-

resorbeerbaar hechtmateriaal. Na een week wordt de wonde geopend om de kompressen te 

verwijderen en het abces te spoelen. Daarna worden nieuwe kompressen geplaatst. Dit kan herhaald 

worden totdat het abces opgevuld is met granulatieweefsel en er geen resterende etter aanwezig is. 
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De hoeveelheid kompressen die geplaatst moeten worden zal week na week minder zijn omdat de 

wondholte langzaam dichtgroeit. De keuze van antibiotica wordt bepaald door de bacteriologische 

cultuur en antibiogram. Antibiotica die gebruikt kunnen worden zijn ampicilline, clindamycine, 

cefazoline en gentamicine (Taylor et al., 2010). 

 

5.1.3.7. Collageenspons geïmpregneerd met antibiotica 

Naast het gebruik van kompressen en kralen kunnen ook collageensponsjes gebruikt worden om 

lokaal een hoge antibioticumconcentratie te verkrijgen. Een collageenspons wordt gemaakt van 

dierlijke huid, is biocompatibel en niet toxisch. Daarnaast is het collageen resorbeerbaar en lost 

gewoon op. Het antibioticum dat meestal gebruikt wordt is gentamicine (El-Husseiny et al., 2011). 

Mogelijke complicaties zijn de vorming van een seroma en weke delen zwelling na het sluiten van de 

wonde (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

5.2. NIET-CHIRURGISCHE BEHANDELING 

5.2.1.  Lasertherapie 

Lasertherapie wordt reeds toegepast bij de behandeling van wonden. Het zou een snellere heling 

bevorderen door een vermindering van het oedeem, het versnellen van de helingsprocessen en het 

induceren van analgesie (Pereira da Silva et al., 2010). Vanwege dit analgetische effect wordt 

lasertherapie ook toegepast bij de behandeling van periodontale abcessen bij de mens (Kesic & 

Goran, 2003). De lasers gebruikt bij lasertherapie werken met een golflengte van 630 tot 905 nm. 

Lasertherapie zou ook gebruikt kunnen worden bij abcessen die chirurgisch verwijderd werden om 

nadien de wondheling te bevorderen (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

5.2.2.  Conservatieve behandeling 

Wanneer het konijn niet ziek is, goed eet en defeceert en de eigenaars geen chirurgie wensen kan 

men een conservatieve behandeling overwegen. Dit kan wel enkel wanneer het gaat om een gesloten 

abces dat dus niet draineert naar de buitenwereld. Sommige abcessen kunnen wel sterk vergroten 

terwijl andere steeds dezelfde grootte behouden. Het regelmatig controleren van deze konijnen is zeer 

belangrijk. Er moet ook rekening mee gehouden worden dat er op een bepaald moment toch een 

behandeling zal nodig zijn (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

5.2.3.  Euthanasie 

Dieren met erge tand- en botafwijkingen hebben vaak moeilijkheden met kauwen waardoor ze enkel 

overleven op zacht voedsel. Vaak zijn er dan ook meerdere abcessen aanwezig. In deze gevallen is 

euthanasie waarschijnlijk de beste optie (Harcourt-Brown, 2002). Euthanasie kan ook een optie zijn in 

gevallen waarbij de abcessen niet te behandelen zijn of niet goed reageren op behandeling. 

Daarnaast kan het ook een keuze van de eigenaars zijn vanwege de vele verzorging dat het konijn 

nodig heeft of door de kostprijs van de behandeling (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 
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5.3. ANTIBIOTICATHERAPIE 

Antibioticatherapie alleen is onvoldoende om abcessen te behandelen maar chirurgische ingrepen 

zouden ook altijd gecombineerd moeten worden met een systemisch antibioticum. Welk antibioticum 

het beste gebruikt wordt is niet alleen afhankelijk van de soort kiem maar ook van de gevoeligheid van 

de kiem, hoe goed het antibioticum doorheen de abceswand kan penetreren en welke soorten 

antibiotica veilig bij het konijn gebruikt kunnen worden (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). De 

behandeling met antibiotica dient langdurig te gebeuren, van 2 tot 6 weken (Ramsell, 2013). 

5.3.1.  Weefselpenetratie 

Een abces bestaat uit het fibreuze kapsel aan de buitenkant en de centrale zone van necrotisch 

materiaal. De permeabiliteit van het abceskapsel is afhankelijk van hoe lang de infectie al bezig is en 

van het stadium van kapselvorming. Naarmate het abces ouder wordt zal de permeabiliteit ook dalen. 

Antibiotica met een laag moleculair gewicht zouden beter doorheen het kapsel kunnen dringen 

(Wagner et al., 2006). Sommige antibiotica zoals aminoglycosiden en gepotentialiseerde sulfonamiden 

worden geïnactiveerd wanneer ze in contact komen met etter. Het gebruik van antibiotica moet dus 

altijd gecombineerd worden met het openen en draineren van het abces waarbij zoveel mogelijk etter 

en necrotisch materiaal verwijderd wordt (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). 

5.3.2.  Risico op gastro-intestinale stoornissen 

De spijsvertering bij het konijn berust op een evenwicht tussen de verschillende soorten bacteriën in 

de darm. Een verstoring van dit evenwicht kan leiden tot dysbacteriose en enterotoxemie. Dit kan 

verschillende oorzaken hebben maar één van de belangrijkste is het toedienen van antibiotica. Niet 

alle producten kunnen veilig gebruikt worden. Het toedienen van bepaalde soorten antibiotica kan 

leiden tot een dysbacteriose in de darm die dan gekoloniseerd wordt door Clostridium spp. Deze 

bacterie produceert een toxine en een overwoekering met Clostridium kan dus leiden tot 

enterotoxemie waarbij het konijn kan sterven (Hermans, 2012). 

5.3.3.  Soorten antibiotica 

5.3.3.1. Fluoroquinolones 

De meest gebruikte fluoroquinolone is enrofloxacine. Dit is één van de weinige antibiotica die 

geregistreerd zijn bij het konijn (Baytril®). Het is effectief tegenover veel Gram-negatieve en enkele 

Gram-positieve kiemen maar niet tegen anaeroben. Het heeft een goede weefselpenetratie en is een 

veilig antibioticum voor konijnen dat ook voor langere tijd gegeven kan worden (Harcourt-Brown, 

2002). Enrofloxacine kan oraal, intramusculair en subcutaan toegediend worden aan een dosis van 5-

20 mg/kg 1 of 2x per dag. Wanneer het intraveneus gegeven wordt kan dit gebeuren aan een dosis 

van 5 mg/kg 2x per dag (Hermans, 2012). 

 

5.3.3.2. Trimethoprim/sulfonamiden 

Trimethoprim wordt gecombineerd met sulfonamiden om een breed spectrum te verkrijgen.  

Deze combinatie is bacteriocied tegenover een breed spectrum van Gram-positieve, Gram-negatieve 

en zelfs anaerobe organismen.  
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Het penetreert goed doorheen de weefsels en is veilig voor gebruik bij het konijn. Het veroorzaakt 

geen diarree en kan oraal gegeven worden. Het wordt echter geïnactiveerd door etter en is dus 

minder geschikt om te gebruiken tegenover abcessen (Harcourt-Brown, 2002). Trimethoprim/sulfa kan 

oraal gegeven worden aan 30 mg/kg 2x per dag (Hermans, 2012). 

 

5.3.3.3. Cephalosporines 

De cephalosporines zijn een groep antibiotica die een β-lactam ring bezitten en hierdoor sterk verwant 

zijn aan penicillinse. Hierdoor zou er kans zijn op diarree bij het gebruik van deze producten maar 

hiervan zijn maar weinig meldingen gemaakt bij parenteraal gebruik (Harcourt-Brown, 2002). Deze 

antibiotica zijn effectief tegenover een groot deel Gram-positieve en Gram-negatieve kiemen, onder 

andere Pasteurella spp.. Bovendien komt resistentie tegenover cephalosporines bij Staphylococcus 

spp. minder voor dan tegenover penicilline. Deze antibiotica zouden ook beter doorheen abcessen 

kunnen penetreren (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). De meest gebruikte cephalosporine bij het konijn 

is cefalexine en dit wordt vaak gebruikt bij ooginfecties maar ook bij osteomyelitis. Cefalexine kan 

veilig gegeven worden aan een dosis van 15-30 mg/kg 1x per dag intraveneus of subcutaan maar 

wordt beter niet oraal toegediend (Harcourt-Brown, 2002). 

 

5.3.3.4. Metronidazole 

Metronidazole is werkzaam tegenover de meeste Gram-negatieve kiemen maar weinig efficiënt 

tegenover aerobe Gram-positieve organismen. De belangrijkste werking is tegenover anaeroben en 

metronidazole wordt dus best aan de behandeling toegevoegd wanneer anaerobe kiemen werden 

aangetoond via cultuur (Harcourt-Brown, 2002). Het is veilig om oraal te gebruiken bij het konijn aan 

een dosis van 20 mg/kg 2x per dag (Hermans, 2012). 

 

5.3.3.5. Benzylpenicilline procaïne 

Penicilline is actief tegenover Gram-positieve aeroben en anaeroben en is zeer werkzaam tegenover 

Pasteurella spp.. Het kan veilig gegeven worden parenteraal maar mag nooit oraal gegeven worden 

aan konijnen aangezien het enterotoxemie kan veroorzaken. De dosissen van penicilline worden 

gegeven in internationale units (IU) In 1 milligram zitten 1000 IU (Harcourt-Brown, 2002). Bij het konijn 

dient een dosis van 40.000 IU/kg subcutaan gegeven te worden 1x per dag. Opnieuw, penicilline mag 

nooit oraal toegediend worden (Hermans, 2012). 

 

5.3.3.6. Gentamicine 

Gentamicine is een antibioticum dat behoort tot de aminoglycosiden en is actief tegenover Gram-

negatieve kiemen en enkele Gram-positieven. Oraal gebruik is nutteloos aangezien het antibioticum 

niet wordt geabsorbeerd in de darm. Het wordt geïnactiveerd door etter en kan alleen  topicaal 

gebruikt worden in abcessen wanneer al het necrotische materiaal en etter verwijderd is. Het wordt 

gebruikt in de behandeling van abcessen doordat het geïncorporeerd wordt in 

polymethylmethacrylaatparels en zo in de abcesholte gebracht wordt (Harcourt-Brown, 2002). 
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KLINISCHE CASUS 

 

1. SIGNALEMENT EN ANAMNESE 

Op 25/02 werd Kanjer aangeboden op de kliniek Bijzondere diersoorten van de Faculteit 

Diergeneeskunde in Merelbeke. Kanjer is een mannelijk konijn van 3 jaar en 9 maanden oud. Hij woog 

1,450 kg. De eigenaars hadden de vorige dag een grote zwelling onder zijn linkeroog opgemerkt en dit 

was voor hen reeds toegenomen in grootte. Sinds 2 weken viel het de eigenaars ook op dat het konijn 

sterk vermagerd was. Zijn eetlust was ook minder maar hij dronk nog goed. Hij had een tranend oogje 

links en zijn voorpootjes waren regelmatig nat. Op de dag van de consultatie hadden de eigenaars 

ook gemerkt dat Kanjer ’s ochtends knarsetandde. Hij produceerde nog wel keutels.  

 

Kanjer is buiten gehuisvest met een vrouwtjeskonijn in een grote ruimte op gras en stro. Er is een hok 

aanwezig met twee verdiepingen. De konijnen komen in contact met kippen en katten. Hun voeding 

bestaat uit groenten en een mengsel van verschillende korrels. Kanjer eet vooral korrels en is een 

selectieve eter. Sinds een week is zijn eetlust wel verminderd. Ze krijgen geen supplementen en de 

watervoorziening gebeurt via een drinkfles. 

 

2. KLINISCH ONDERZOEK 

Kanjer had een body condition score van 2/5. Op klinisch onderzoek was er een grote massa met 

oppervlakkige huidnecrose te zien onder het linkeroog (Figuur 13). Deze  massa was ongeveer 3 cm 

in diameter groot en vermoedelijk was er links boven de mandibula nog een kleinere massa aanwezig. 

In het linkeroog was er waterige uitvloei met ettervlokjes aanwezig. Het klinisch onderzoek van de 

tanden toonde aan dat de snijtanden scheef afgesleten waren, waarschijnlijk ten gevolge van het 

eenzijdig eten (Figuur  12).  

 

 
Figuur 12. Bij inspectie van de mondholte bleken de snijtanden scheef afgesleten. Het konijn kauwde 
waarschijnlijk voornamelijk langs rechts omdat de massa in de weg zat aan de linkerkant. (Bron: Vakgroep 
Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten, Faculteit Diergeneeskunde, Universtiteit Gent) 
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Verder waren er geen klinische afwijkingen. Nadat het konijn onder anesthesie gebracht werd voor het 

nemen van radiografieën werd ook een volledige mond- en gebitsinspectie uitgevoerd. Er werden 

geen afwijkingen aan de kiezen gevonden maar er werd wel gezien dat de buccale mucosae tot ver in 

de mond uitpuilden. 

 

 
Figuur  13. De massa onder het linkeroog na wegscheren van de haren. Er is oppervlakkige huidnecrose te zien. 
(Bron: Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten, Faculteit Diergeneeskunde, Universtiteit Gent) 

 

3. DIAGNOSE 

Om de tanden en de massa verder te bekijken alsook de eventuele betrokkenheid van tanden hierin te 

kunnen inschatten werden radiografieën gemaakt. Er werd een laterale en dorsoventrale opname van 

de schedel gemaakt (Figuur 14 en Figuur 15). Hierop was op de linkerzijde van de schedel een weke 

delen massa van ongeveer 3,6 cm groot te zien ter hoogte van de arcus zygomaticus. De arcus zelf 

was slecht afgelijnd en onregelmatig. De reservekronen van de snijtanden van de boven- en 

onderkaak zijn duidelijk verlengd. De reservekronen van de drie meest caudale kiezen van de 

bovenkaak zijn ook verlengd maar hebben nog een normale aflijning. Er waren ook artefacten te zien 

veroorzaakt door de natte vacht. Dit wees op overmatig speekselen.  
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Figuur 14. Dorsaal is er een zwelling van de weke delen te zien. Er is malocclusie van de snijtanden en zowel de 
maxillaire als mandibulaire snijtanden zijn verlengd. De reservekronen van de 3 meest caudale maxillaire kiezen 
zijn verlengd. (Bron: Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine 
Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent) 

 

 
Figuur 15. Aan de linkerzijde is een weke delen massa aanwezig. Dit is vermoedelijk een abces. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het abces een gevolg is van tandproblemen. (Bron: Vakgroep Medische Beeldvorming van de 
Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent) 
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Op radiografie werd er geen duidelijke oorzaak voor het abces gevonden. Een tandprobleem was niet 

volledig uitgesloten maar wel minder waarschijnlijk. Er werd geen CT gedaan maar besloten tot het 

chirurgisch openen van het abces waarbij ook stalen genomen zouden worden voor 

bacteriologiecultuur en een antibiogram. Dit was nodig om de oorzakelijke kiem te kennen en de 

antibioticatherapie hierop te baseren. 

 

4. BEHANDELING 

 

Er werd gekozen voor marsupialisatie van het abces omdat intraoperatief gezien werd dat volledige 

wegname van het abces niet mogelijk was. Het necrotische stuk huid bovenop het abces werd 

verwijderd en het abces werd geopend. Het gecompartimentaliseerde abces werd volledig 

leeggeruimd en er werd zoveel mogelijk weefsel van het kapsel verwijderd. Vervolgens werd het 

kapsel aan de huid vastgehecht met een resorbeerbaar monofilament (Monocryl 4/0)(Figuur 16). Zoals 

reeds vermoed bij het klinisch onderzoek was er nog een tweede abces aanwezig. Dit bevond zich 

diep onder de kauwspieren. Er werd een incisie gemaakt doorheen de kauwspieren om het abces 

leeg te ruimen. De spierlaag werd vervolgens open gehecht aan de huid, zodat ook hier nog een 

opening behouden bleef om de wonde te spoelen. Er werd tenslotte geprobeerd om het traankanaal te 

flushen omdat hierin ook veel etter aanwezig was maar dit is niet gelukt.  

 

 
Figuur 16. Het abces na de chirurgie. Het resterende kapsel werd aan de huid gehecht waardoor nu een grote 
wondholte is ontstaan. Deze zal dagelijks gespoeld worden tot de wonde dichtgegroeid is. (Bron: Vakgroep 
Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent). 

Er werd een swab genomen om een bacteriologische cultuur aan te leggen en een bijhorend 

antibiogram. Hieruit kwamen onbekende traag groeiende Gram-positieve diplococcen uit die gevoelig 

waren aan onder andere fluoroquinolones, penicilline G en gentamicine. Die kiemen waren resistent 

tegenover trimethoprim en sulfonamiden. Met behulp van 16S PCR werd verder onderzoek gedaan 

naar de kiem. Hieruit bleek dan dat het ging om Gemella cuniculi, een Gram-positieve ovaalvormige 

coccus.  
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Deze werd nog maar één keer eerder uit een mandibulair abces bij een konijn geïsoleerd en werd 

vergeleken met andere soorten van de Gemella-species met behulp van 16s gensequenering. De 

bacterie  werd toen beschreven als een nieuwe subgroep van het genus Gemella en als Gemella 

cuniculi benoemd (Hoyles et al., 2000). 

 

Het verdere plan was om het abces zo lang mogelijk open te houden en 3 tot 4 keer per dag te 

spoelen met fysiologische zoutoplossing. Er werd gestart met enrofloxacine (Baytril®) aan 10 mg/kg 

2x/dag oraal gedurende 14 dagen en benzylpenicilline procaïne (PENI-kel®) 40.000 IU/kg 1x/dag 

subcutaan gedurende 7 dagen. Daarnaast kreeg hij ook meloxicam (Metacam®) 3x/dag aan 0,5 mg/kg 

gedurende 7 dagen als pijnbestrijding. Tenslotte werd gedurende 2 dagen metoclopramide 

(Primperan®) 0,5 mg/kg en cisapride (Cisaral drops®) 0,5 mg/kg telkens 2x/dag toegediend. Deze 

laatste twee stimuleren de maaglediging en darmmotiliteit en worden gegeven ter voorkoming van 

ileus bij het konijn. Indien het konijn niet zelf at zou ook gestart worden met dwangvoederen met 

Oxbow Critical Care®. 

 

Kanjer werd 3 dagen in hospitalisatie gehouden. De dag na zijn operatie at hij zelf brokjes en witlof 

maar hij leek wel moeite te hebben met het kauwen van het witlof. Hooi wilde hij niet eten. 27/02 werd 

opgemerkt dat er bij het spoelen van het abces veel vocht opstapelde in de traanzak van het linkeroog 

waarbij deze dan uitpuilde. Hierdoor vermoedde men dat het traankanaal in verbinding stond met het 

abces. De volgende dag was het abces nog steeds open en productief (Figuur 17). Bij het spoelen 

ontstond opnieuw een opzetting achter het oog. Het konijn deed het verder wel goed, hij at vooral 

brokken en weinig hooi maar dit deed hij thuis ook al. De eigenaars zouden hem ophalen en de 

verzorging zelf thuis verder zetten. 

 

 
Figuur 17. Het konijn ging naar huis met de geopende abcesholte. De therapie zou bestaan uit meerdere malen 
per dag spoelen met fysiologische vloeistof en subcutane injecties met penicilline G als systemische 
antibioticatherapie. (Bron: Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten, Faculteit Diergeneeskunde, 
Universtiteit Gent) 
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5. OPVOLGING 

5 maart kwamen de eigenaars opnieuw met het konijn op controle (Figuur 18). Hij kreeg toen nog 

steeds oraal enrofloxacine en benzylpenicilline procaïne subcutaan. Ook de meloxicam werd nog 

gegeven. Beide abcessen waren bijna dichtgegroeid maar werden nog meerdere malen per dag 

gespoeld met fysiologische zoutoplossing via een kleine drainage-opening. Met een pincet werd 

zoveel mogelijk debris weggenomen en werden beide abcessen weer geopend. Hierna werden ze 

overvloedig gespoeld met behulp van een 5 ml spuit en warme fysiologische zoutoplossing. Met een 

wattenstaafje werd zo goed mogelijk gedebrideerd. In het grote abces onder het linkeroog was nog 

etter aanwezig maar dit was duidelijk verbeterd. In het kleine abces dat zich onder de kauwspieren 

bevond was echter nog wel veel etter aanwezig.  

 
Figuur 18.  Het konijn op controleconsultatie op 5 maart. De abcessen zijn bijna dichtgegroeid maar er was nog 
etter aanwezig. De abcessen werden grondig gedebrideerd en gespoeld. (Bron: Vakgroep Pathologie, 
Bacteriologie en Pluimveeziekten, Faculteit Diergeneeskunde, Universtiteit Gent) 

Op 31 maart heeft de eigenaar telefonisch contact opgenomen. Het konijn deed het nog steeds goed 

en het lukte sinds enkele dagen niet meer om de wonde te spoelen dus deze was van binnenuit 

dichtgegroeid. De benzylpenicilline procaïne zou nog tot 2 april dagelijks gegeven worden en daarna 

moet afgewacht worden of er nieuwe abcesvorming zal optreden. Op 10 april heeft de eigenaar terug 

contact op genomen met de Faculteit Diergeneeskunde om door te geven dat het erg goed gaat met 

het konijn en dat er geen nieuwe abcesvorming is opgemerkt na ruim een week gestopt te zijn met de 

antibiotica. De wonde is volledig genezen (Figuur 19). 

 

 

 

 

 

Figuur 19. Het konijn meer dan een maand na 
de marsupialisatie. Het abces is volledig 
genezen. (Bron: Vakgroep Pathologie, 
Bacteriologie en Pluimveeziekten, Faculteit 
Diergeneeskunde, Universtiteit Gent) 
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BESPREKING 

 

Abcessen worden vaak gezien bij het konijn (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). Net als bij het konijn in 

de casus komen ze meestal voor aan de kop. De meest voorkomende oorzaak hiervan zijn 

tandproblemen, deze komen zeer veel voor bij gezelschapskonijnen (Van Caelenberg et al., 2008). 

Doordat de tanden bij het konijn levenslang doorgroeien is de slijtage van de tanden zeer belangrijk. 

Bij een malocclusie van de snijtanden slijten ook de kiezen verkeerd af en omgekeerd. Bij problemen 

moet men dus zowel de snijtanden als de kiezen inspecteren (Lennox, 2008). 

 

Bij het voorkomen van abcessen op de wang moet altijd gedacht worden aan betrokkenheid van de 

tanden. In deze casus was de plaats van het abces zeer suggestief voor een tandprobleem aangezien 

het zich net bevond op de plaats waar abcessen ten gevolge van doorgroeiende reservekronen van 

de kiezen zich bevinden. Bij inspectie van de mond werd op het eerste zicht echter enkel een afwijking 

aan de snijtanden gevonden. Deze waren scheef afgesleten, vermoedelijk doordat het konijn al 

langere tijd slechts aan één kant voedsel maalde door de aanwezigheid van het grote abces. Bij een 

vermoeden van een tandprobleem bij het konijn worden ook altijd radiografische opnames gemaakt. 

Deze waren in dit geval ook nodig om te kijken tot waar het abces reikte en welke structuren er 

betrokken waren. Een betere manier om alle structuren te bekijken is CT aangezien dit de meest 

nauwkeurige beeldvormingstechniek is (Van Caelenberg et al., 2008; Hermans, 2012). De hoge 

kosten hiervan zorgen er echter voor dat deze techniek niet veel gebruikt wordt bij kleinere huisdieren 

zoals het konijn. Na de radiografische opnames bleek dat de tanden vermoedelijk niet de oorzaak 

waren van het abces en dus werd besloten om het abces chirurgisch te openen. Bij het openen van 

het abces werd geen vreemd voorwerp aangetroffen en dus geen duidelijk oorzaak van het abces. Uit 

het verhaal bleek dat het konijn in nauw contact komt met de katten in het huishouden en het 

vermoeden was dan ook dat het abces ontstaan is ten gevolge van een kattenkrab, dus een 

penetrerende wonde. 

 

Als behandeling voor dit abces werd gekozen voor marsupialisatie. Dit is de meest gebruikte methode 

en ook de meeste effectieve aangezien volledig chirurgische wegname van een abces op de kop bijna 

steeds onmogelijk is (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). Ook in dit geval was het volledig verwijderen 

van het abces geen optie aangezien het tweede, kleinere abces zich dieper in de spieren bevond. 

Beide abcessen werden dus geopend, zoveel mogelijk gedebrideerd, gespoeld en vervolgens open 

gelaten. Er werd geopteerd voor dagelijks spoelen met fysiologische oplossing en om niets in de 

wondholte zelf aan te brengen. Eventueel kon honing aangebracht worden maar fysiologische 

oplossing blijft wel de meest eenvoudige en toch effectieve methode.  Tijdens de operatie werd een 

staal genomen voor bacteriële cultuur en een antibiogram. Door de speciale eigenschappen van 

abcessen bij het konijn kan geen etter bekomen worden voor cultuur. Bovendien is er kans op vals 

negatieve resultaten wanneer etter gebruikt wordt. De bacteriën daarin zijn vaak al dood of 

verdwenen. De beste resultaten worden bekomen met een staal vanuit het abceskapsel en dit kan 

enkel wanneer het abces geopend wordt (Oglesbee, 2011; Harcourt-Brown & Chitty, 2013).  
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De ideale behandeling voor een abces is de chirurgische wegname van het abces gecombineerd met 

systemische antibioticatherapie en deze is best gebaseerd op de cultuur. Daarnaast moet ook altijd 

een antibiogram aangelegd worden aangezien er veel resistentie voorkomt, onder andere bij 

Pasteurella spp. (Harcourt-Brown & Chitty, 2013). In eerste instantie werd er in deze casus geen 

oorzakelijke kiem gevonden. Uit de cultuur kwamen onbekende traag groeiende Gram-positieve 

diplococcen die onder andere gevoelig waren voor penicilline G en fluoroquinolones. Normaal worden 

konijnen steeds behandeld met enrofloxocine (Baytril®) omdat dit het veiligste antibioticum is bij het 

konijn. Het kan zowel oraal als parenteraal gegeven worden (Harcourt-Brown, 2002; Hermans, 2012). 

In dit geval wilde men echter behandelen tegen een breed spectrum en dus werd ook een 

behandeling met benzylpenicilline procaïne gestart. Penicillines mogen nooit oraal gegeven worden 

aan konijnen omdat ze kunnen leiden tot enterotoxemie wat fataal kan zijn (Hermans, 2012). Ze 

kunnen echter wel veilig parenteraal gebruikt worden en dit konijn werd behandeld met subcutane 

injecties van 40.000 IU/kg benzylpenicilline procaïne (PENI-kel®). 

 

Het konijn werd de eerste dagen na de operatie in hospitalisatie gehouden om zeker te zijn dat het 

dier goed at en mest maakte. Dit is aangeraden bij konijnen omdat deze ileus en anorexie kunnen 

ontwikkelen secundair aan pijn. Het is belangrijk om het konijn proberen te laten eten door smakelijk, 

vers voeder aan te bieden. Indien nodig kan het dier ook gedwangvoederd worden (Slabbekoorn et 

al., 2013). Dit was bij het konijn in de casus niet nodig omdat hij na de operatie snel zelf begon te 

eten. Prokinetica, zoals cisapride (Cisaral drops® 0,5 mg/kg oraal 2x per dag) of metoclopramide 

(Primperan® 0,5 mg/kg oraal 2x per dag) zijn aangewezen en ook in dit geval toegediend tijdens de 

hospitalisatie van het konijn. Ze stimuleren de maaglediging en darmmotiliteit en worden vaak gebruikt 

bij ileus bij het konijn. Ook pijnmedicatie is nuttig na een operatie dus werd meloxicam (Metacam® 0,5 

mg/kg3x per dag) gegeven. Omdat het konijn snel herstelde na de operatie en goed at kon hij na 3 

dagen naar huis. De eigenaars zouden daar verder heb abces dagelijks meerdere malen spoelen en 

de subcutane injecties met penicilline verder zetten. Toen de mensen een week later op controle 

kwamen was de wonde reeds op verschillende plaatsen dichtgegroeid, maar kwam er toch nog veel 

etter uit bij het spoelen. De wondholte werd nog een keer grondig gedebrideerd en open gemaakt, 

zodat het spoelen gemakkelijker zou gaan. De antibioticatherapie moest nog enkele weken verder 

gezet worden omdat er nog steeds etter aanwezig was. Bijna 4 weken later heeft de eigenaar 

telefonisch gemeld dat de wondholte volledig dichtgegroeid was en dat ze niet meer konden spoelen. 

De antibioticatherapie werd hierna nog een paar dagen voortgezet. Alles samen stond het konijn 5 

weken lang op antibiotica zonder neveneffecten. Na het stopzetten van de behandeling is het 

afwachten of er zich nieuwe abcessen ontwikkelen. Een week na het stopzetten van de antibiotica 

was dit nog niet het geval en het konijn verkeerde verder in goede toestand volgens de eigenaars. 
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Een interessant aspect in deze casus was de uiteindelijk oorzakelijke kiem die geïsoleerd werd. Initieel 

kwamen er onbekende diplococcen uit de cultuur die verder onderzocht werden met behulp van 16S 

typering. Hiermee werden de organismen aangeduid als Gemella cuniculi. G. cuniculi is een Gram-

positieve ovaalvormige bacterie die voor het eerst geïsoleerd werd in 2000 uit een mandibulair abces 

bij een konijn. Deze bacterie kon geïdentificeerd worden als een species van het genus Gemella, 

maar werd niet herkend als een reeds bestaande soort (Hoyes et al., 2000). Verdere taxonomische 

onderzoeken toonden aan dat de bacterie een nieuwe subgroep van het genus vormde die nog niet 

eerder beschreven was. Hoyes et al. was de eerste om de bacterie in 2000 te beschrijven. Dat de 

bacterie nu weer geïsoleerd werd uit een abces bij het konijn kan aantonen dat de kiem gerelateerd is 

met het konijn. 

 

Als besluit kunnen we stellen dat de prognose van een abces steeds moeilijk in te schatten is, 

ongeacht welke behandeling gebruikt wordt. Sommige abcessen genezen slecht of niet terwijl andere 

dan weer relatief goed helen zoals het abces in deze casus. Bovendien moet het dier onder 

anesthesie, wat altijd een risico inhoudt bij konijnen en knaagdieren. In dit geval kwam het dier goed 

uit de chirurgie en kon snel naar huis. Het grote voordeel in deze casus waren de gemotiveerde 

eigenaars die de meeste van de zorgen thuis verder konden zetten. Soms moeten dieren toch 

geëuthanaseerd worden of zonder behandeling blijven omdat de eigenaar de zorgen niet ziet zitten of 

de kosten niet kan opbrengen. Hierbij hangt veel af van de emotionele waarde van het dier voor de 

eigenaar. De behandeling van abcessen is ook langdurig, met eender welke behandeling. Bovendien 

moet elke behandeling gecombineerd worden met antibiotica die ook langere tijd gegeven moet 

worden. Abcessen hebben afhankelijk van de plaats en oorzaak dus een relatief goede prognose mits 

een intensieve behandeling. Hierbij moet men wel rekening houden dat zelfs na de juiste therapie er 

vaak toch nieuwe abcessen kunnen ontwikkelen. Recidieven worden dan ook frequent gezien. 
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