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SAMENVATTING   

Deze casus beschrijft een Engelse Cocker Spaniël die op de spoeddienst van de Kleine Huisdieren 

werd aangeboden met tetraparese en cervicale zwakte. De anamnese en het algemeen lichamelijk en 

neurologisch onderzoek wezen in de richting van een perifere motorische polyneuropathie. Na 

uitsluiting van verschillende oorzaken door aanvullend onderzoek worden de klachten vermoedelijk 

veroorzaakt door een idiopathische polyneuropathie of door botulisme. Dit werd niet bevestigd met 

elektrofysiologisch onderzoek. Een ondersteunde en verplegende behandeling wordt beschreven 

waarbij de prognose gunstig is indien er geen complicaties optreden. Recidief is wel mogelijk. 

Key words: Acute idiopathic polyneuropathy -  Coonhound paralysis - Botulism - Tick paralysis 

Generalized neuromuscular disease - Myasthenia Gravis - Tetraparesis - Cervical weakness 
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INLEIDING 

De herkenning, de diagnose en de therapie van perifere neuropathieën blijft een uitdaging voor de 

medische wereld. Het is nog steeds een moeilijke opdracht om de exacte etiologie van een perifere 

neuropathie te achterhalen ondanks de vele studies die er reeds bestaan. Axonale degeneratie en 

demyelinisatie is kenmerkend voor deze aandoening. Deze twee pathologische veranderingen zijn 

een constante en zijn onafhankelijk van de oorzaak. (Cuddon 2002) 

Verworven caniene perifere neuropathieën kunnen acuut of chronisch zijn. Het typevoorbeeld van een 

acute neuropathie bij honden is acute caniene polyradiculoneuritis. Deze aandoening veroorzaakt een 

Lager Motor Neuron (LMN) tetraparese of tetraplegie en moet onderscheiden worden van drie andere 

belangrijke oorzaken die deze extreme spierzwakte of paralyse kunnen veroorzaken. Het gaat hier om 

botulisme, teek paralyse en fulminante myasthenia gravis. De differentiatie tussen deze vier 

verschillende aandoeningen kan gebeuren op basis van de klinische symptomen en diagnostische 

testen (radiografie thorax, analyse van cerebrospinaal vocht, en elektrofysiologisch onderzoek). Voor 

deze casus werd er geen analyse van het cerebrospinaal vocht en elektrofysiologisch onderzoek 

uitgevoerd. De mogelijke oorzaken van een chronisch progressieve polyneuropathie zijn veel talrijker, 

maar hier wordt niet verder op ingegaan. (Cuddon 2002) 

In deze casus wordt een hond beschreven met acute tetraparese en cervicale zwakte. De diagnose, 

de behandeling en de pathogenese van de verschillende differentiaaldiagnoses zullen kort besproken 

worden.
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LITERATUURSTUDIE 

AANDOENINGEN VAN DE PERIFERE ZENUWEN OF HET NEUROMUSCULAIR APPARAAT 

Er zijn verschillende aandoeningen die de perifere zenuwen of het neuromusculair apparaat kunnen 

aantasten. We kunnen deze aandoeningen indelen in verschillende groepen naargelang hun etiologie 

en chroniciteit: degeneratief, inflammatoir, metabool, nutritioneel, toxisch, traumatisch, vasculair, 

neoplasie. Deze casus handelt over een acute non-ambulatoire, slappe tetraparese met evolutie tot 

tetraplegie. Er zijn vier aandoeningen die hoog in de differentiaaldiagnoselijst staan, namelijk 

idiopathische polyradiculoneuritis, botulisme, teekparalyse en fulminante myasthenia gravis (Anor 

2014). Er zijn ook nog een aantal andere oorzaken die een polyneuropathie kunnen veroorzaken. 

Deze zullen ook besproken worden. 

1. Inflammatoire aandoeningen 

1.1. Verworven myasthenia gravis 

Myasthenia gravis (MG) wordt gekenmerkt door het falen van de neuromusculaire transmissie. Bij de 

verworven vorm ontstaat dit falen door een tekort aan nicotine acetylcholinereceptoren ter hoogte van 

de neuromusculaire junctie. Een auto-immune reactie ligt aan de basis van dit tekort ( Hopkins 1992, 

Shelton 2002, Khorzad et al. 2011, Thomas 2016). In tegenstelling tot veel andere auto-immune 

ziektes is het veroorzakende antigen bij MG gekend. Hieruit volgt dat er diagnostische testen en 

relatief specifieke therapieën beschikbaar zijn (Shelton 2002). Soms komt verworven MG voor in 

associatie met andere auto-immune of neoplastische aandoeningen. Een idiopathische vorm van deze 

aandoening is zeker ook mogelijk. Aanvullend onderzoek is dus zeker van belang! (Hopkins 1992, 

Shelton 2002, Khorzad et al. 2011) 

Deze auto-immune aandoening komt regelmatig voor bij honden tussen 8 maanden en 13 jaar 

(Hopkins 1992). Er bestaat ook een congenitale vorm waarbij de klinische symptomen zich 

manifesteren tussen 6 en 12 weken leeftijd, maar hier wordt niet verder op ingegaan (Khorzad et al 

2011). Klinisch onderscheid men drie vormen: gegeneraliseerde, focale en fulminante MG. Bij 53 

procent van de aangetaste honden wordt de gegeneraliseerde vorm gezien. Klinisch uit deze vorm 

zich door inspanning gerelateerde stijfheid, tremoren en zwakte die van voorbijgaande aard is na rust 

(Hopkins 1992, Shelton 2002, Khorzad et al 2011, Thomas 2016). Toch wordt deze zwakte niet altijd 

gelinkt aan inspanning (Thomas 2016). Een aanzienlijk deel (13 procent) vertoont bij de 

veralgemeende vorm ook nog oesofagale of faryngeale dysfagie (Shelton 2002, Thomas 2016). 

Focale MG komt voor bij ongeveer 43 procent van de aangetaste honden. Faciale, faryngeale of 

oesofagale zwakte treedt op zonder dat het dier gegeneraliseerde zwakte vertoont. Klinisch vertaalt dit 

zich in regurgiteren, dysfagie en dysfonie (Thomas 2016). Fulminante MG is de ergste vorm die 

honden kan aantasten, maar is wel veel minder voorkomend. Het kenmerkt zich door een acute, 

slappe paralyse en een megaoesofagus. Dit evolueert vaak zeer snel tot een ademhalingsparalyse 

met de dood tot gevolg (Shelton 2002,Khorzad et al 2011, Thomas 2016). 

Een waarschijnlijkheidsdiagnose kan gesteld worden na de intraveneuze toediening van 

edrofoniumchloride (Tensilon®) 0.1-0.2 mg/kg (Hopkins 1992, Shelton 2002, Khorzad et al.2011, 
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Thomas 2016). Er moet wel aandachtig omgegaan worden met de dosis omdat een overdosis bij 

dieren die niet leiden aan MG kan leiden tot speekselen, kokhalzen, braken en diarree. In dit geval 

moet atropinesulfaat aan een dosis van 0.02 tot 0.04 mg/kg toegediend worden (Hopkins 1992, 

Shelton 2002). Elektrofysiologisch onderzoek kan ook aangewend worden om tot een 

waarschijnlijkheidsdiagnose van MG te komen. Wanneer het dier aangetast is vertoont het 

elektromyogram een afname in amplitude van de actiepotentiaal na herhaalde zenuwstimulatie. Om 

dit onderzoek uit te voeren dient het dier onder algemene anesthesie gebracht te worden. Dit is niet 

vanzelfsprekend bij een patiënt die een potentieel risico loopt op aspiratiepneumonie (Shelton 2002). 

De definitieve diagnose kan enkel gesteld worden door het aantonen van antilichamen tegenover de 

acetylcholinereceptoren in het serum. Het is diagnostisch wanneer de titer meer dan 0.6 nmol per liter 

bedraagt. De serumconcentratie correleert niet met de ergheid van de ziekte. Deze methode wordt 

beschouwd als de gouden standaard (Hopkins 1992, Shelton 2002, Khorzad et al. 2011, Thomas 

2016). Het is wel van belang dat de serumcollectie plaatsvindt vooraleer de patiënt corticosteroïden 

krijgt toegediend omdat een immunosuppressieve dosis die langer dan 7-10 dagen wordt toegediend 

kan leiden tot een verlaagde serumconcentratie aan antilichamen. Dit resulteert vervolgens in een vals 

negatief beeld (Shelton 2002, Khorzad et al. 2011). 

Er dient opgemerkt te worden dat een behoorlijk deel van de aangetaste honden in spontane remissie 

gaat zonder enige behandeling. Een optimale behandeling bestaat niet, maar anticholinesterasen 

vormen een zeer belangrijk onderdeel van de therapie (Hopkins 1992, Shelton 2002, Thomas 2016). 

Deze medicatie verlengt de werking van acetylcholine ter hoogte van de neuromusculaire junctie 

waardoor de neuromusculaire transmissie wordt bevorderd. De dosis wordt individueel bepaald 

(Shelton 2002, Khorzad et al. 2011, Thomas 2016). Net zoals edrofoniumchloride kunnen er bij 

anticholinesterasen ook bijwerkingen optreden. Ook hier kan er atropine in kleine dosissen worden 

toegediend om deze bijwerkingen te minimaliseren (Hopkins 1992, Shelton 2002). De rol van 

toegewijde eigenaars is zeker niet te onderschatten aangezien de behandeling maanden tot jaren kan 

duren (afhankelijk van de ergheid) en een supportive care vaak vereist is (Shelton 2002). In het geval 

van fulminante MG is het meestal wel nodig om de dieren door te sturen naar een instelling met een 

intensive care unit omdat respiratoire ondersteuning heel vaak vereist is. In sommige gevallen is de 

medicatie en de supportive care ontoereikend en moet de behandeling aangevuld worden met 

corticosteroïden. De graad van zwakte kan wel toenemen bij de start van deze medicatie. Daarom kan 

een alternerende lage dosis prednisolone (0.5 mg/kg) aanbevolen worden bij mild tot matig 

aangetaste dieren. De werking van deze alternerende therapie werd niet aangetoond met klinische 

studies, maar de reeds bekomen resultaten lijken veelbelovend (Shelton 2002, Khorzad et al. 2011). 

1.2. Acute idiopathische polyradiculoneuritis 

Dit is een aandoening die regelmatig voorkomt bij honden. De ventrale zenuwwortels en de ventrale 

componenten van de perifere zenuwen vertonen pathologische letsels: demyelinisatie, axonale 

degeneratie en inflammatoire infiltraties ter hoogte van het endoneurium (Cuddon 2002, Molin et al. 

2011, Thomas 2016). Deze aandoening wordt ook wel vergeleken met het humane Guillain-Barré 

syndroom (Cuddon 2002, Northington en Brown 1982, Molin et al. 2011). De oorzaak is niet exact 

gekend. Er wordt wel algemeen aanvaard dat een immunologisch defect aan de basis ligt. Een 
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mogelijke correlatie met vaccinatie tegenover rabiës gesuggereerd, maar dit is niet sluitend (Cuddon 

2002). In tegenstelling tot myasthenia gravis is het antigen en het immuunmechanisme niet gekend 

(Northington en Brown 1982, Cuddon 2002, Thomas 2016). 

Klinisch kenmerkt deze aandoening zich door een acute stijve en verkorte gang op de achterpoten die 

vlug evolueert tot een slappe tetraparese en zelfs tetraplegie. De fase waarin de klinische symptomen 

progressief erger worden duurt 5-10 dagen, en wordt gevolgd door een herstelperiode (Cuddon 2002, 

Molin et al. 2011). Hoe erg de klinische symptomen worden tijdens de progressieve fase verschilt 

naargelang de patiënt. Sommige dieren blijven ambulatoir tetraparetisch, maar andere vertonen 

volledige paralyse in alle ledematen waarbij ze soms zelfs hun hoofd en nek niet meer zelfstandig 

kunnen opheffen. In sommige gevallen is er ook sprake van een faciale en laryngeale zwakte.  In heel 

uitgesproken gevallen komt er ook respiratoire paralyse voor (Cuddon 2002). Het is dus belangrijk om 

bij deze patiënten de ademhaling regelmatig te controleren omdat dit een fatale afloop kan hebben. 

Deze evolutie is niet sluitend, want heel occasioneel kom het ook voor dat de stijve gang initieert op 

de voorpoten. Na de progressieve fase stabiliseert de hond zich met een bepaalde graad van 

tetraparese/-plegie Deze stabiele fase kan 2-3 weken tot 4-6 maanden duren. Er bestaat een 

correlatie tussen de ergheid van de parese/paralyse en de herstelperiode. Hoe meer uitgesproken de 

parese/paralyse was, hoe langer het dier nodig heeft om zich terug te herstellen 

De diagnose gebeurt op basis van neurologisch en elektrofysiologisch onderzoek. De spinale reflexen 

zijn zwak tot afwezig en na ongeveer twee weken kan er neurogene spieratrofie opgemerkt worden 

(Cuddon 2002, Thomas 2016). Over het algemeen wordt er ook hypo- of atonie opgemerkt van de 

spieren in de ledematen. Dysfonie tot afonie zijn ook vaak één van de klinische symptomen bij deze 

aandoening (Cuddon 2002). Het pijngevoel blijft aanwezig, en is bij sommige honden zelfs versterkt 

(hyperesthesie). Het aanraken en manipuleren van de ledematen kan bijgevolg leiden tot reactie. 

(Cuddon 2002, Thomas 2016). Ondanks de uitgebreidheid van de symptomen blijven de meeste 

honden wel alert en responsief tegenover hun omgeving. Op bloedonderzoek worden er geen 

abnormaliteiten opgemerkt (Cuddon 2002). Bijkomend kan er cerebrospinaal vocht gepuncteerd 

worden vanuit de lumbale subarachnoïdale ruimte. Analyse van dit vocht toont gestegen eiwit aan met 

een normaal celaantal (Cuddon 2002, Thomas 2016). In sommige gevallen treedt deze abnormaliteit 

wel niet meteen op waardoor dit gemist kan worden. Bij de meeste honden is er geen stijging in eiwit 

wanneer het vocht gepuncteerd wordt vanuit de cerebello-medullaire cisterne (Cuddon 2002). Dit komt 

omdat de flow van het cerebrospinaal vocht voornamelijk verloopt van craniaal naar caudaal, en veel 

minder retrograad. Omwille van deze reden probeert men steeds caudaal van het letsel, die zich in dit 

geval lokaliseert ter hoogte van de perifere zenuwen, te puncteren. Er bestaat dan een grotere kans 

dat de analyse van het cerebrospinaal vocht iets oplevert (Stee 2017, 27 januari – persoonlijke 

communicatie). Elektrofysiologisch onderzoek kan de diagnose bevestigen. Het elektromyogram toont 

typische afwijkingen aan. Dit wordt verder besproken in de discussie hieronder (Cuddon 2002, 

Thomas 2016). Een zenuwbiopsie zou eigenlijk steeds uitgevoerd moeten worden wanneer er 

verdenking is van een polyneuropathie. Deze aandoening wordt namelijk gekenmerkt door 

demyelinisatie, axonale degeneratie en inflammatoire infiltraties ter hoogte van het endoneurium van 
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de ventrale zenuwwortels / ventrale componenten van de perifere zenuwen (Cuddon 2002, Molin et al. 

2011, Thomas 2016). 

Er is geen specifieke behandeling voorhanden. Corticosteroïden bieden geen uitweg. Supportive care 

is zeer belangrijk (Cuddon 2002, Thomas 2016). Tijdens de progressieve fase verblijven de dieren 

best in een dierenkliniek waar ze continu gemonitored kunnen worden zodat respiratoire problemen 

snel opgemerkt kunnen worden. Indien nodig moet de ademhaling mechanisch ondersteund worden. 

Eenmaal de stabilisatiefase bereikt wordt kunnen de dieren terug naar huis. De thuiszorg vergt wel 

veel inzet en tijd van de eigenaars (Cuddon 2002). De meeste aangetaste dieren vertonen spontaan 

herstel binnen de drie weken met een compleet herstel binnen de 2 tot 6 maanden. Maar er zijn 

steeds uitzonderingen. Het herstel kan onvolledig zijn wanneer de hond zeer uitgesproken was 

aangetast. Recidief kan optreden. (Cuddon 2002, Thomas 2016) 

1.3. Coonhound paralyse 

Coonhound paralyse is een specifieke vorm van acute caniene polyradiculoneuritis. Deze aandoening 

komt voor in Noord-Amerika en andere regio‟s waar er inheemse wasberen verblijven. Het komt voor 

bij honden die jagen op wasberen. Coonhound paralyse bij honden wordt vaak vergeleken met het 

Guillain-Barré syndroom (GBS) bij de mens. Er wordt beschreven dat het GBS vaak wordt 

voorafgegaan door een virale infectie van de bovenste ademhalingswegen. Dergelijke infectie zou het 

lichaam aanzetten tot de aanmaak van auto-immune antistoffen. Op een gelijkaardige wijze zou het  

speeksel van de wasbeer het lichaam van de hond triggeren. Het contact met het speeksel  zou dus 

een etiologische rol spelen in de ontwikkeling van de ziekte (Cummings en Haas 1967). De 

incubatieperiode bedraagt 7 tot 14 dagen. Het is dus zeker van groot belang dat de dierenarts een 

zeer nauwkeurige anamnese afneemt zodat enig voorval in de voorbijgaande twee weken kan 

uitgesloten worden. De diagnose berust op een „enzym-linked immunosorbent assay (ELISA)‟. Deze 

test heeft een hoge sensitiviteit en specificiteit. De dieren vertonen geen immuniteit tegenover deze 

aandoening waardoor terugkerende aanvallen zeker mogelijk zijn. (Cuddon 2002) 

1.4. Protozoaire polyradiculoneuritis 

Deze aandoening komt hoofdzakelijk voor bij puppy‟s. Het oorzakelijk infectieus agent is Toxoplasma 

gondii of Neospora caninum. De infectieuze overdracht gebeurt meestal transplacentair. In de meeste 

gevallen zijn er dus ook meerdere puppy‟s uit hetzelfde nest aangetast. Ze worden normaal geboren, 

maar 3-8 weken na de geboorte vertonen de dieren paraparese en een abnormale gang (“bunny 

hopping”). De spinale reflexen zijn verzwakt tot zelfs afwezig. Na verloop van enkele weken vertonen 

de achterpoten uitgesproken rigiditeit van de musculus extensor en spieratrofie. Wanneer er geen 

behandeling wordt opgestart kunnen deze symptomen zich verderzetten naar de voorpoten. 

Eventueel kan er zelfs dysfagie en respiratoire paralyse optreden. In zeer uitzonderlijke gevallen 

kunnen volwassen honden ook geïnfecteerd worden met Neospora caninum. De transplacentaire 

overdracht lijkt zeer onwaarschijnlijk omdat de tijdsperiode tussen de infectie en het uiten van de 

ziekte veel te groot is. Hier wordt er eerder gedacht aan een orale overdracht via geïnfecteerd weefsel 

(met tachyzoieten en weefselcysten). (Cuddon 2002, Thomas 2016) 



7 
 

Aanvullend onderzoek kan de diagnose bevestigen:  

- Serum: concentratie van creatininekinase vaak gestegen; antilichamen tegenover het organisme 

aanwezig (Cuddon 2002, Thomas 2016). Er bestaat geen kruisreactie tussen Toxoplasma gondii 

en Neospora caninum. (Cuddon 2002) 

- Cerebrospinaalvocht: vaak gestegen aantal proteïnen en leukocyten; antilichamen tegenover het 

organisme aanwezig 

- Spierbiopsie: organisme aantonen 

De behandeling bestaat uit de toediening van clindamycine (15-20 mg/kg bid IM of PO) of 

trimethoprim/sulfdadiazine (15 mg/kg bid) en pyrimethamine (1 mg/kg sid) gedurende 4-6 weken. 

Desondanks is de prognose ongunstig bij honden die reeds rigiditeit van de achterpoten vertonen. 

(Cuddon 2002, Thomas 2016) 

2. Metabole aandoeningen 

2.1. Neuropathie ten gevolge van diabetes 

Perifere neuropathie is een welgekende slopende complicatie van diabetes mellitus bij de mens en 

kat. Bij de hond weliswaar komt dit zeer zelden voor. Een combinatie van metabole en vasculaire 

defecten spelen een rol in de pathogenese van deze aandoening. Hier wordt niet verder op ingegaan. 

Klinisch wordt deze perifere neuropathie gekenmerkt door traag progressieve paraparese en ataxie 

van de achterhand. De houdingsreacties op de achterpoten zijn vertraagd. De spinale reflexen ter 

hoogte van de achterste ledematen kunnen normaal of vertraagd zijn. Verschillende graden van 

spieratrofie ter hoogte van de achterpoten wordt beschreven. Ondanks het feit dat honden met 

diabetes mellitus heel zelden een duidelijke perifere neuropathie vertonen, wordt er wel in de literatuur 

beschreven dat dergelijke patiënten vaak een subklinische neuropathie ondergaan. (Cuddon 2002, 

Thomas 2016) 

De diagnose steunt op de klinische symptomen en een bloed- en urineonderzoek waarbij er 

hyperglycemie en glucosurie wordt gezien. Eventueel kan er ook nog een elektrofysiologisch 

onderzoek en een zenuwbiopsie uitgevoerd om de diagnose te bekrachtigen. (Cuddon 2002, Thomas 

2016) 

De prognose is gereserveerd. Een gedeeltelijk tot volledig herstel kan optreden mits een agressieve 

en consistente insulinetherapie. (Cuddon 2002, Thomas 2016) 

2.2. Neuropathie ten gevolge van hypothyroïdie 

Dit komt vooral voor bij volwassen honden van grote rassen. Er is een brede waaier aan klinische 

symptomen die al dan niet samen voorkomen: tetraparese, houdingsreactiestoornissen, hyporeflexie, 

vestibulaire dysfunctie, megaoesofagus en laryngeale paralyse. Soms komt het voor dat het klassieke 

beeld van een dier met hypothyroïdisme ontbreekt (obesitas, huidproblemen, inspanningsintolerantie, 

hypercholesterolemie etc.). Het enige wat dan opvalt bij dergelijke patiënten is de neurologische 
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dysfunctie. De aanwezigheid van demyelinisatie en axonale degeneratie werden beschreven. De 

pathofysiologie is zeker nog niet goed gekend. Potentieel bestaat er een correlatie tussen de 

unilaterale zenuwstoornissen en het aanwezige myxoedeem bij hypothyroïde honden. Het 

myxoedemateus weefsel zorgt voor compressie van de zenuw bij uitreden uit het foramen ovale / 

passage ter hoogte van hoofd en nek. Hypothyroïdisme wordt ook soms samen gezien met een 

myopathie, maar een myopathie kan niet altijd alle neurologische symptomen verklaren die bij 

dergelijke patiënten aanwezig kunnen zijn (Cuddon 2002, Thomas 2016). Het onderscheid tussen een 

myopathie en een perifere neuropathie worden gemaakt met behulp van elektrofysiologisch 

onderzoek en studie van de zenuwgeleiding (Cuddon 2002). De onderlinge relatie tussen 

hypothyroïdisme en de perifere neuropathie aantonen is niet altijd eenvoudig bij oudere honden. Een 

(para)neoplastisch syndroom kan evengoed dergelijke syndromen veroorzaken. De diagnose wordt 

gesteld aan de hand van de klinische symptomen, onderzoek van de schildklierfunctie en de respons 

op thyroïdhormoonsupplementatie. Bij sommige patiënten, maar zeker niet bij allemaal, verdwijnen de 

klinische symptomen binnen enkele maanden na de opstart van de thyroïdhormoonsupplementatie. 

(Cuddon 2002, Thomas 2016) 

3. Toxische aandoeningen 

3.1. Botulisme 

Botulisme is een intoxicatie met een neurotoxine die geproduceerd wordt door Clostridium botulinum. 

Het veroorzaakt een slappe paralyse van de spieren. Clostridium botulinum is een gram-positieve, 

anaërobe, sporevormende bacterie. De bacterie kan 7 verschillende neurotoxines produceren (A tot 

G). Alle neurotoxines veroorzaken hetzelfde symptomenbeeld, namelijk een slappe paralyse. Het 

neurotoxine type C is hoofdzakelijk van belang bij honden. Meestal worden honden geïntoxiceerd met 

het neurotoxine na orale opname van rauw/bedorven eten of na het vangen van aas. Ook bedorven 

gras, hooi, graan of bedorven karkassen kunnen een oorzaak zijn van botulisme. Het neurotoxine 

veroorzaakt geen typische histologische laesies, maar het neurotoxine interfereert met de vrijstelling 

van acetylcholine ter hoogte van de neuromusculaire junctie. Dit resulteert in een slappe lager 

motorneuron paralyse, maar ook in centrale zenuwsymptomen (sympathisch en parasympatisch). 

(Cuddon 2002, Thomas 2016) 

De incubatieperiode bedraagt enkele uren tot 6 dagen. Hoe eerder de neurologische symptomen 

zichtbaar worden, hoe meer uitgesproken deze ook zijn. De ergheid van de symptomen hangt af van 

de hoeveelheid opgenomen neurotoxine, maar is ook individueel bepaald (Cuddon 2002). Het klinisch 

beeld vertaalt zich in een symmetrisch, progressieve parese/paralyse die begint aan de achterpoten 

en die verder evolueert naar de voorpoten. De spinale reflexen zijn vertraagd tot afwezig. De honden 

zijn wel nog in staat om te kwispelen met hun staart. Bij veel patiënten zijn ook de craniale zenuwen 

aangetast. Dit resulteert in moeilijkheden met kauwen en slikken (uitgebreid speekselen), dysfonie tot 

afonie, en vertraagde ooglidreflexen. Vaak is de aandoening fataal ten gevolge van respiratoire of 

cardiale paralyse (Cuddon 2002, Thomas 2016). Centrale zenuwsymptomen ontstaan doordat de 

acetylcholine ter hoogte van de zenuwuiteinden in het centrale zenuwstelsel ook verzwakt is. Deze 



9 
 

symptomen omvatten tachycardie of bradycardie, mydriasis met trage pupilreflexen, constipatie, 

urinaire retentie, en keratoconjunctivitis sicca ten gevolge van de verminderde traanproductie. In erge 

gevallen ontwikkelt de hond een megaoesofagus en secundaire aspiratiepneumonie (Cuddon 2002). 

De anamnese en klinische symptomen kunnen suggestief zijn voor deze aandoening. Aangezien het 

voedsel een vaak belangrijke bron van intoxicatie is komt het vaak voor dat meerdere honden uit 

hetzelfde huishouden aangetast zijn. Toch komen er ook alleenstaande gevallen voor. Algemeen 

bloed- en urineonderzoek vertoont geen abnormaliteiten. Een megaoesofagus en secundaire 

aspiratiepneumonie kan duidelijk worden met behulp van een radiografie van de thorax. 

Elektrofysiologisch onderzoek kan ook extra informatie geven (zie bespreking) (Cuddon 2002). Een 

definitieve diagnose kan bekomen worden door het aantonen van de neurotoxines in het bloed, 

faeces, braaksel, maaginhoud of in het opgenomen bedorven voedsel (Cuddon 2002, Thomas 2016). 

Het is van groot belang dat de stalen vroeg in het ziekteverloop genomen worden wanneer de 

klinische symptomen maximaal zijn opdat dit diagnostisch zou zijn. Ook de hoeveelheid die genomen 

wordt van de stalen is van belang. Voor serum dient er 10 ml genomen te worden en voor de overige 

stalen 50 gram. Er moet met enige voorzichtigheid omgegaan worden met deze stalen omdat mensen 

veel meer gevoelig zijn aan dit neurotoxine dan honden en katten. Daarom worden deze stalen ook 

gelabeld als biologisch risicomateriaal (Cuddon 2002). Het nadeel is dat deze stalen getest moeten 

worden op toxiciteit in levende muizen (Cuddon 2002, Thomas 2016). Het is ook een dure test. 

Omwille van deze twee redenen wordt deze test niet vaak uitgevoerd in de dierengeneeskunde. Er 

bestaan nog andere methodes die de enzymactiviteit van het neurotoxine aantonen, maar deze testen 

zijn veel minder gevoelig en ze staan zeker nog niet op punt (Cuddon 2002). Het is dus zeer moeilijk 

en omslachtig om het neurotoxine aan te tonen. Daarom wordt de diagnose vaak gesteld door 

uitsluiting (Thomas 2016). 

Er bestaat geen specifieke behandeling voor deze aandoening. Supportive care is het belangrijkst. Bij 

dergelijke dieren dient ook de blaas regelmatig leeggeduwd te worden ofwel wordt deze 

gekatheteriseerd opdat er geen cystitis zou ontstaan ten gevolge van urinaire retentie. Wegens het 

risico op keratitis sicca worden er ook op regelmatige basis kunsttranen in het oog gedruppeld. Bij 

secundaire infecties dienen antibiotica worden aangewend.  Er dient wel rekening mee gehouden te 

worden dat bepaalde antibiotica de neuromusculaire transmissie kunnen aantasten. Deze dienen 

uiteraard vermeden te worden. Het gaat hier om aminoglycosiden, lincomycine, erythromycine, 

imipenem, ciprofloxacine, penicillinamine, polymyxines en tetracyclines. Spontaan herstel treedt op na 

14 tot 24 dagen, tenzij er een secundaire infectie aanwezig is. (Cuddon 2002) 

3.2. Ionoforen intoxicatie 

Een ionoforen intoxicatie werd reeds beschreven bij rundvee, schapen, varkens, honden, katten, en 

pluimvee. Uitzonderlijk ook bij paarden. Orale opname van gecontamineerd voedsel kan leiden tot 

acute slappe tetraparese met hyporeflexie bij honden. Histopathologisch wordt er degeneratie van de 

distale sensibele en motorische axonen gezien. Er is geen specifieke behandeling ter beschikking. De 

meeste aangetaste dieren herstellen zonder problemen met behulp van supportive care en het 

wegnemen van het gecontamineerde voedsel (Thomas 2016). 
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3.3. Organofosfaat intoxicatie 

Een intoxicatie met organofosfaten kan drie verschillende syndromen veroorzaken. Er bestaat een 

acute, een subacute en een chronische vorm. De acute vorm ontstaat door irreversibele inhibitie van 

het acetylcholinesterase. Dit resulteert in een verhoogde activatie van de verschillende receptoren in 

het zenuwstelsel. Een waaier van symptomen kan voorkomen naargelang het type receptor die 

geactiveerd wordt:  

- Muscarine receptoren: braken, diarree, speekselen, bronchoconstrictie, verhoogde bronchiale 

secreties 

- Nicotine receptoren: spiertremoren, spierspasmen 

- Centraal zenuwstelsel: gedragswijzigingen, aanvallen 

Bij de subacute vorm wordt er acetylcholine opgestapeld ter hoogte van de neuromusculaire junctie. 

Dit veroorzaakt een blokkade van de depolarisatie waardoor er een gegeneraliseerde spierzwakte 

ontstaat. Zeker katten zijn gepredisponeerd voor deze vorm na de opname van chlorpyrifos (bepaald 

organofosfaat insecticide). (Thomas 2016) 

De diagnose van zowel de acute als subacute vorm berust op het typische symptomenbeeld. 

Bloedonderzoek kan een daling van de cholinesteraseactiviteit aantonen. Wanneer er een intoxicatie 

vermoed wordt en het dier lijdt aan dyspnee ten gevolge van bronchiale secreties of 

bronchoconstrictie dan kan atropine (0.2 mg/kg) toegediend worden. Atropine biedt wel geen uitweg 

voor de klinische tekenen die ontstaan door activatie van de nicotinereceptoren. Hiervoor dient 

pralidoxime chloride (20mg/kg bid IM/SC) toegediend te worden. Deze behandeling kan enkele weken 

duren. (Thomas 2016) 

De chronische vorm is te wijten aan degeneratie van de distale axonen in het perifeer en centraal 

zenuwstelsel. Deze vorm wordt ook enkel gezien na intoxicatie met welbepaalde organofosfaten. De 

incubatieperiode bedraagt enkele weken. De aandoening wordt gekarakteriseerd door zwakte en 

ataxie van de achterpoten. Er bestaat geen specifieke behandeling. (Thomas 2016) 

3.4. Teek paralyse 

Snel progressieve paralyse kan veroorzaakt worden door verschillende tekensoorten. Bepaalde 

vrouwelijke teken produceren een toxine die gesecreteerd wordt in hun speeksel. Wanneer de teek 

zich voedt aan het dier wordt dit toxine overgedragen in de bloedbaan van de gastheer. Eenmaal het 

toxine zich bevindt ter hoogte van de neuromusculaire junctie interfereert dit met de vrijstelling van 

acetylcholine waardoor er minder acetylcholine vrijgesteld wordt (Cuddon 2002, Thomas 2016). Deze 

aandoening kenmerkt zich als een presynaptische stoornis die veel gemeenschappelijk heeft met 

botulisme (Cuddon 2002). In Noord-Amerika en in Australië zijn er specifieke tekensoorten die elk een 
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specifiek ziektebeeld naar voren brengen. In Europa werden er ook reeds tekensoorten beschreven 

die tekenparalyse kunnen veroorzaken.  

Initieel wordt er een paraparese gezien die evolueert tot een tetraplegie binnen de 24-72 uur. De 

spinale reflexen zijn verzwakt tot afwezig. In zeer uitgesproken gevallen kan er zich dysfagie, faciale 

paralyse, zwakte van de kauwspieren en respiratoire paralyse ontwikkelen. Dit kan zeker het geval zijn 

bij de Australische tekensoort. (Cuddon 2002, Thomas 2016) 

Het vinden van een gevoede vrouwelijke teek op het lichaam van een patiënt met de typische 

klinische symptomen is zeer suggestief voor deze aandoening. Het kan gebeuren dat de teek niet 

meer aanwezig is op het moment dat de hond zich presenteert aan de dierenarts, maar dit sluit een 

tekenparalyse niet volledig uit. Desondanks dat de aanwezigheid van 1 teek voldoende kan zijn om 

deze neurologische symptomen te veroorzaken, blijft het van groot belang om de hond volledig te 

onderzoeken naar meerdere teken. (Cuddon 2002, Thomas 2016) 

De teek dient verwijderd te worden en een topicaal acaricide wordt aangewend om eventueel 

verborgen teken toch nog af te doden. Voor de Australische tekensoort is deze behandeling 

onvoldoende. Een antitoxineserum is bij dergelijke gevallen vereist. Maar dan nog kan de patiënt 

sterven aan respiratoire paralyse in dit geval. Met uitzondering van de Australische tekensoort, is de 

prognose voor tekenparalyse gunstig en herstel treedt op binnen 1-2 dagen. (Cuddon 2002, Thomas 

2016) 

4. Neoplasieën 

4.1. Insulinoma of hypoglycemie-geassocieerde neuropathie 

De bèta-cellen van de pancreas kunnen ontaarden tot een adenoma of carcinoma. Deze tumoren 

produceren overmatig insuline waardoor er secundaire hypoglycemie ontstaat. Dergelijk insulinoma 

komt voor bij honden van middelbare tot oudere leeftijd. De primaire neurologische symptomen zijn 

gerelateerd aan het centraal zenuwstelsel: gegeneraliseerde aanvallen, collaps, visuele 

cortexdefecten, lethargie, mentale- en gedragsveranderingen. Heel occasioneel komt het ook voor dat 

deze patiënten symptomen vertonen van een perifere neuropathie (gecombineerd met de centrale 

zenuwstelselsymptomen). Ze kunnen een acute of chronische tetraparese/-plegie met hypo- of 

areflexie en spieratrofie vertonen. Faciale parese is mogelijk. Maar de perifere neuropathie kan 

evengoed subklinisch aanwezig zijn. Op welke manier een perifere neuropathie ontstaat ten gevolge 

van een insulinoma is nog ongekend. De neurologische symptomen worden verder aangevuld met 

tekenen van hypoglycemie: gewichtsverlies, polyurie en polydipsie, inspanningsintolerantie en collaps. 

In sommige gevallen zijn er ook nog tekenen van encefalopathie aanwezig. (Cuddon 2002) 

Hypoglycemie (<60 mg/dL) bij een vastend dier is diagnostisch. Deze diagnose kan initieel bevestigd 

worden door een insuline:glucose ratio te berekenen bij het vastend dier. Een ratio hoger dan 30 wijst 

op een insulinoma. De definitieve diagnose wordt bekomen door het aantonen van een massa op de 

pancreas met behulp van medische beeldvorming. De massa kan ook gevonden worden tijdens een 
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chirurgische ingreep. Het aantonen van de perifere neuropathie gebeurt terug met behulp van 

elektrofysiologisch onderzoek en een zenuwbiopsie. (Cuddon 2002) 

De behandeling bestaat eruit het insulinoma chirurgisch volledige te verwijderen. Desondanks kan het 

weken tot maanden duren vooraleer de klinische symptomen van de neuropathie verbeteren. Dit is 

een gevolg van de aanwezige axonale degeneratie. Om deze reden worden de meeste dieren die 

lijden aan een perifere neuropathie ten gevolge van een insulinoma geëuthanaseerd. (Cuddon 2002) 

4.2. Paraneoplastische neuropathie 

Paraneoplastische neuropathie komt meest voor bij honden met een insulinoma. Maar het kan ook 

aan heel wat andere tumoren gelinkt zijn zoals bijvoorbeeld bronchogene carcinoma‟s, multiple 

myeloma‟s, sarcoma‟s etc. Naar de pathogenese van deze paraneoplastische neuropathie moet nog 

verder onderzoek gebeuren. Men meent dat een onderliggend immunologisch mechanisme wel eens 

aan de basis zou kunnen liggen. Klinisch presenteert de hond zich met een para- of tetraparese die 

samengaat met vertraagde spinale reflexen en neurogene spieratrofie. De parese neemt progressief 

toe gedurende enkele weken (Cuddon 2002, Thomas 2016). Paraneoplastische syndromen die 

samengaan met een lymfosarcoom uiten zich eerder door een multifocale (mono)neuropathie dan een 

gegeneraliseerde neuropathie. (Cuddon 2002). 

Om de diagnose te stellen moet de primaire tumor aangetoond worden. Het is belangrijk om te 

onthouden dat een neuropathie potentieel het initiële symptoom kan zijn van een onderliggende tumor 

die verder nog geen klinische symptomen geeft. Een compleet bloedonderzoek, medische 

beeldvorming en elektrofysiologisch onderzoek kunnen helpen om de diagnose te stellen. In sommige 

gevallen wordt er ook nog een zenuwbiopsie uitgevoerd (Cuddon 2002, Thomas 2016). In het geval 

van een lymfosarcoom kan een punctie van cerebrospinaal vocht interessant zijn omdat een 

monomorfe populatie van kwaadaardige lymfocyten typerend is. (Cuddon 2002) 

Volledige excisie zou moeten leiden tot een verbetering of zelfs remissie van de perifere neuropathie, 

maar dit kan weken tot maanden in beslag nemen. Omwille van deze reden worden heel veel dieren 

geëuthanaseerd. (Cuddon 2002) 
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CASUISTIEK  

1. Signalement en anamnese 

Een 6 jaar oude Engelse Cocker teef (gecastreerd) van 14,1 kg werd op de spoeddienst van de kliniek 

Kleine Huisdieren van de Faculteit Dierengeneeskunde te Merelbeke aangeboden omwille van 

tetraparese. De hond gedroeg zich twee dagen voordien suffer en ze vertoonde een hese blaf. Op dat 

moment was haar eetlust nog goed. De volgende dag was haar toestand verslechterd. Er was sprake 

van lethargie, onrust en een gedaalde eetlust. Sinds de middag was de hond atactisch. Er waren 

eventueel fietsbewegingen en een scheve kopstand naar één kant, maar welke kant is niet geweten. 

Er was geen opisthotonus of rigiditeit van de oren en staart opgemerkt. Ze vertoonde ook geen 

afwezig of abnormaal gedrag. De hond braakte niet en had ook geen diarree.  

Vier tot vijf dagen voordien hadden de eigenaars rattengif gelegd waardoor de mogelijkheid bestond 

dat de hond daar iets van opgenomen had. Ze eet ook vaak rot gras op. Drie tot vier weken geleden 

werd er ook gesproeid tegen onkruid, maar men weet niet met welk product dit was.  

De dag voordat de hond aangeboden werd op de faculteit heeft de eigen dierenarts een radiografie 

van het abdomen genomen en een bloedonderzoek uitgevoerd. Ze was toen reeds tetraparetisch, 

vertoonde hypersalivatie en een trillende kop. De dierenarts heeft infuustherapie en 

Amoxiclavulaanzuur (Augmentin®) toegediend. Toch bleef haar toestand achteruitgaan. Ze vertoonde 

toen ook urine-incontinentie en tenesmus bij het defaeceren. De hond heeft een voorgeschiedenis van 

atopie waarvoor ze Prednisolone (0.5 tablet SID alternerend om de dag) krijgt toegediend. De hond 

leidt ook aan bilaterale keratitis sicca. Hiervoor wordt er om de twee dagen een cyclosporine oogzalf 

(Optimmune ®) in haar oog gesmeerd. De vaccinatiestatus en de ontworming waren in orde. Er was 

geen buitenlandanamnese. 

2. Klinisch onderzoek  

De hond werd in laterale decubitus aangeboden en maakte een kalme indruk. Ze was mild tachycard 

met een hartfrequentie van 134 slagen per minuut. De overige parameters van het klinisch onderzoek 

(mucosae, capillaire vullingstijd, perifere lymfeknopen, hart- en longauscultatie en 

lichaamstemperatuur) vertoonden geen abnormaliteiten. De Shirmer tear test resulteerde in 9 mm/min 

links en minder dan 5mm/min rechts. Bij normale gezonde honden bedraagt de range 14-20 mm/min. 

(Alkan et al.2004) Dit laatste bevestigd nogmaals de bilaterale keratitis sicca. 

3. Neurologisch onderzoek 

3.1. Inspectie en palpatie 

De patiënt had extreme spierzwakte op de vier ledematen. Ze kon niet zelfstandig stappen, maar ze 

maakte wel mooie stapbewegingen bij een goede ondersteuning. Er is dus sprake van een non-

ambulatoire tetraparese. Ze had ook cervicale zwakte. Bij palpatie vertoonde de hond geen uitingen 

van pijn. 
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3.2. Hersenen en craniale zenuwen 

De dreig- en de ooglidreflex waren bilateraal veminderd.  

3.3. Houdingsreacties, ruggenmerg en spinale zenuwen 

De houdingsreacties waren normaal. De buigreflexen daarentegen waren in alle vier de poten 

verzwakt en er was ook sprake van een verminderde spiertonus in alle ledematen.  

3.4. Besluit  

Op basis van deze afwijkingen kunnen we het volgende besluiten:  

Neurologisch syndroom: een non-ambulatoire tetraparese met uitval van craniale zenuwen (VII, 

IX en X). Uitval van de nervus Facialis (VII) veroorzaakte bij deze hond een bilateraal 

verminderde dreig- en ooglidreflex. De nervus Glossopharyngeus (IX) en de nervus Vagus (X) 

verzorgen de innervatie van de farynx en de larynx. Uitval van deze kopzenuwen resulteerde bij 

deze patiënt in een hese blaf en dysfagie.  

Anatomische diagnose: een diffuse perifere neuromusculaire aandoening eerder van het 

zenuwtype. Het spiertype valt nog niet uit te sluiten, maar dit is wegens de klinische symptomen 

weinig waarschijnlijk.  

4. Differentiaaldiagnoses en aanvullend onderzoek 

Differentiaal diagnostisch werden volgende oorzaken van neuropathieën vooropgesteld:  

 Infectieus: botulisme 

 Inflammatoir: protozoaire polyradiculoneuritis, tick-paralysis 

 Immuungemedieerd: immuungemedieerde polyradiculoneuritis, fulminante Myasthenia Gravis 

 Toxisch: organofosfaat- of carbamaatintoxicatie 

 Metabool: hypothyroïdie, diabetes mellitus (= secundaire polyneuropathie) 

 Idiopathisch: idiopathische poly(radiculo)neuritis 

 Neoplastisch: insulinoma, paraneoplastische polyradiculopathie 

Op basis van de radiografieën van de thorax werd een „vertebral heart score‟ berekend van 11. Voor 

de Cocker Spaniel is dit een normale waarde (10.94-11.05; Gugjoo et al.2013). Er waren geen 

radiografische tekenen die wezen op congestief hartfalen. Verder waren er geen abnormaliteiten te 

zien. Radiografieën van de thorax zijn noodzakelijk om eventuele craniale mediastinale massa‟s op te 

sporen. Hierop kan ook een megaoesofagus gezien worden indien aanwezig (Shelton G.D. 2002). 

Neoplastische processen en/of metastasen als oorzaak van paraneoplastische polyneuropathie 

kunnen ook uitgesloten worden met behulp van radiografie van de thorax en echografie van het 

abdomen (Cuddon 2002). Noch echografisch onderzoek van het abdomen, noch radiografieën van de 



15 
 

thorax vertoonden abnormaliteiten. Hierdoor kan een neoplastisch proces als oorzaak van de klinische 

symptomen bij deze patiënt hoogstwaarschijnlijk uitgesloten worden.  

Bijkomend werd er een bloedonderzoek uitgevoerd. Parasitaire serologie van het bloed toonde IgG 

antistoffen aan tegenover Toxoplasma, maar er waren geen IgM antistoffen aanwezig. Dit wijst op een 

oude infectie. Meestal bestaat er immuniteit. Parasitaire serologie toonde ook IgG antistoffen aan 

tegenover Neospora, maar ook geen IgM antistoffen. De Neospora IgG titer was 640. Hieruit volgt dat 

een protozoaire polyradiculoneuritis uitgesloten kan worden. 

Er werd ook een vaginale swab genomen omwille van de aanwezige vaginitis. Op basis van deze 

swab werd er een bacteriecultuur aangemaakt. Een antibiogram toonde aan dat er naast 

Amoxiclavulaanzuur ook gebruik gemaakt kon worden van Doxycycline en Minocycline. 

Bij deze hond werd hormonologie uitgevoerd op het bloed om de schildklierfunctie na te gaan. Dit 

onderzoek vertoonde geen afwijkingen waardoor hypothyroïdie als oorzaak van een secundaire 

polyneuropathie kan uitgesloten worden. Bij neuromusculaire aandoeningen moet er ook aandacht 

geschonken worden aan de ventilatiecapaciteit omdat er ook paralyse van de intercostale spieren en 

van het diafragma kan optreden bij de patiënt. Dit zou leiden tot hypoventilatie. Analyse van de 

arteriële bloedgassen kunnen hier uitsluitsel over geven (Glass en Kent 2002). Bij de patiënt die 

besproken werd in deze casus waren er geen abnormaliteiten te zien in de bloedgasanalyse. Dit wijst 

erop dat de patiënt geen paralyse van de ademhalingsspieren vertoont. Klinisch werd reeds 

vastgesteld dat de hond geen last had van ademhalingsklachten. 

Urineonderzoek, onderzoek van het cerebrospinaal vocht en elektrofysiologisch onderzoek werden bij 

deze patiënt niet uitgevoerd wegens financiële redenen. 

Fulminante myasthenia gravis wordt gekenmerkt door het acuut optreden van ernstige spierzwakte en 

respiratoire klachten die vaak fataal kunnen zijn in enkele dagen tijd. De afwezigheid van de 

megaoesfagus en de ademhalingsklachten maken deze diagnose minder waarschijnlijk in deze casus. 

De Tensilontest werd niet uitgevoerd. Ook werd er bij deze hond geen serumconcentratie aan 

antilichamen tegenover acetylcholinereceptoren bepaald.  

Coonhound paralyse is bij deze hond niet van toepassing wegens het ontbreken van wasberen in 

onze contrijen. Er is ook geen recente voorgeschiedenis van vaccinatie tegenover rabiës. 

Idiopathische polyradiculoneuropathie en botulisme vormen de twee belangrijkste 

differentiaaldiagnoses bij deze patiënt. Het is moeilijk om de diagnose van botulisme te bevestigen 

met behulp van een bloedonderzoek waarbij het toxine wordt aangetoond in sera of weefsels van de 

patiënt (Cuddon 2002, Stampfli 2014, Thomas 2016). Meestal wordt deze diagnose gesteld door 

uitsluiting. Om idiopathische polyneuropathie te bevestigen of uit te sluiten wordt er beroep gedaan op 

een elektrofysiologisch onderzoek. Dit onderzoek werd niet uitgevoerd in deze casus. 
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5. Diagnose 

Op basis van de klinische en neurologische symptomen en de aanvullende onderzoeken werd de 

diagnose perifere motorische neuropathie, vermoedelijk ten gevolge van idiopathische 

polyneuropathie of ten gevolge van botulisme gesteld. 

6. Advies en therapie 

Wegens een vermoeden van polyneuropathie werd de hond gehospitaliseerd ter observatie. Tijdens 

de eerste dagen van de hospitalisatieperiode ging de neurologische toestand van de patiënt achteruit. 

(evolutie van tetraparese naar tetraplegie). Vervolgens bleef haar toestand stabiel. 

Supportive Care was bij deze hond zeer belangrijk: zachte bedding, omdraaien om de vier uur, proper 

en droog houden (speeksel/urine). De hond was immobiel waardoor ze zich niet kon verplaatsen om 

te urineren. Om deze reden werd er een urinesonde geplaatst.  Een kristalloïde vloeistoftherapie werd 

opgestart met Ringerlactaat (Hartmann®, B-Braun) om de hydratatie te bewerkstelligen. De 

ademhaling werd goed opgevolgd worden wegens het risico op verlamming van de 

ademhalingsspieren. Eten en drinken geven gebeurde op een voorzichtige manier waarbij de hond 

sternaal werd gezet wegens het risico op aspiratiepneumonie. Het hoofd diende goed omhoog 

gehouden te worden omdat ze dit zelf niet kon door de cervicale zwakte. Ze kreeg een licht 

verteerbaar dieet van Hills (i/d) waarvan er kleine balletjes gemaakt werden die zo werden toegediend 

in haar mond. De hond kon niet zelfstandig eten opnemen. Indien nodig kon drinken toegediend 

worden met een spuitje. Om de vier uur werden fietsbewegingen uitgevoerd met alle ledematen. Deze 

fysiotherapie is van groot belang om de gewrichtsmobiliteit te behouden. In zeer beperkte mate wordt 

hierdoor de neurogene spieratrofie tegengegaan (Cuddon 2002). Er wordt ook beschreven dat 

fysiotherapie het klinisch herstel bevordert bij honden met spieratrofie (Millis en Ciuperca 2015). Haar 

levenslange behandelingen kreeg ze ook verder toegediend (prednisolone 5mg 1/2T SID wegens de 

atopie en cyclosporine zalf (Optimmune®) in beide ogen SID wegens de keratitis conjunctivitis sicca). 

De hond kreeg ook elke dag een metoclopramide toegediend (Emeprid®). Dit is een anti-emeticum. 

Gedurende de hospitalisatieperiode was haar toestand stabiel waarbij ze af en toe episodes had van 

onrust. Pijnlijkheid wordt ook soms beschreven bij polyradiculoneuritis (Cuddon 2002, Thomas 2016). 

Hiervoor kreeg ze methadon en/of acepromazine toegediend. Op dag negen kwam er etterige uitvloei 

uit haar vagina. Dit was waarschijnlijk te wijten aan haar urinesonde. Er werd een cultuur gemaakt van 

de etter die afkomstig was uit de vulva. Op de gramkleuring was een overwegend negatieve flora te 

zien. De cultuur toonde zeer talrijke kolonies aan van Escherichia coli. Een antibiogram toonde aan 

dat de kiemen amoxiclavulaanzuur gevoelig waren.  

Na 16 dagen hospitalisatie werd de hond ontslagen uit de kliniek. Er werd uitgelegd aan de eigenaar 

dat de hond nog steeds dezelfde supportive care nodig heeft. Het was ook van belang dat de hond 

regelmatig naar buiten werd gebracht om haar behoeftes te kunnen doen aangezien de urinesonde 

werd verwijderd. De eigenaar werd geadviseerd een intensieve fysiotherapie op te starten waarbij er 

5-20 maal per dag 30 fietsbewegingen per poot worden uitgevoerd. Amoxiclavulaanzuur diende nog 

een week te worden gegeven 2 maal per dag omwille van haar vaginitis. Tramadolhydrochloride 

(Tramadol®) diende twee maal daags toegediend te worden. Dit is een krachtig analgeticum. Er werd 
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aangeraden deze pijnstilling toe te dienen zolang de hond pijnlijk leek. Haar levenslange 

behandelingen moeten uiteraard ook nog steeds worden verdergezet (prednisolone en cyclosporine 

zalf). 

7. Follow-up 

Een maand na het stellen van de diagnose kwam de hond terug op controle. Ze vertoonde erge 

gegeneraliseerde spieratrofie. Er was een gewichtsverlies van bijna 3 kg, die hoogstwaarschijnlijk te 

wijten was aan de spieratrofie. Haar toestand was wel verbeterd voor de eigenaar. Het lukte haar 

sinds enkele dagen om zich zelfstandig om te draaien langs haar rugzijde. Om te defeceren moest ze 

wel veel druk op haar lichaam zetten om te kunnen persen. Dit deed ze door te blaffen en te huilen. In 

de ledematen zelf was er nog geen beweging te zien en zelfstandig stappen lukte nog niet. Ze had wel 

al veel meer controle over haar hoofd. Deze kon ze zelfstandig rechthouden en in alle richtingen 

draaien. Zelfstandig uit een kom drinken durfde ze nog niet. 

Op klinisch onderzoek was ze mild tachycard en had ze een hijgende ademhaling. Onderzoek van de 

mucosae, capillaire vullingstijd, perifere lymfeknopen, hart- en longauscultatie en lichaamstemperatuur 

vertoonde geen abnormaliteiten. Het neurologisch onderzoek toonde een gunstige evolutie aan. Er 

waren bewegingen ter hoogte van de nek en de rug te zien. De spiertonus van de nek- en rugspieren 

was normaal. Er was wel geen steunname, noch bewegingen op de 4 poten. Er was ook een erge 

gegeneraliseerde atrofie te zien van de spieren. De houdingsreacties, buigreflexen en spiertonus 

waren allen afwezig op de 4 ledematen. De ooglidreflex was bilateraal verzwakt. Op basis van deze 

afwijkingen was er sprake van tetraplegie met een diep pijngevoel. De eigenaar werd geadviseerd de 

intense fysiotherapie verder te zetten. De pijnstilling (tramadolhydrochloride) moest verder toegediend 

worden indien nodig. Indien er bewegingen met de poten aanwezig zouden zijn dan wordt de eigenaar 

aangeraden om 2 sessies hydrotherapie per week te volgen. 

Vervolgens werd de hond opgevolgd aan de hand van filmpjes en mailverkeer met de eigenaar. De 

eigenaars zagen dagelijks een kleine verbetering. Zo‟n 6 weken na de diagnose kon de hond terug 

kwispelen. Intussen durfde ze ook al zelfstandig drinken uit een kom water. De eigenaars merkten ook 

op dat ze zichzelf nu kon draaien langs haar buikzijde. Ze probeerde ook al verscheidene keren recht 

te staan, maar haar achterhand wou nog niet mee. Een week later werden er af en toe spierrillingen 

gezien in haar bil. Ze vertoonde intussen ook een positieve krabreflex. Twee maand na de gestelde 

diagnose had de hond al heel wat vooruitgang gemaakt. Er leek nu ook wat beweging te komen in 

haar achterhand. „s Morgens lag ze namelijk steeds in foetushouding te slapen. De hydrotherapie 

werd nu ook opgestart. Na de tweede zwembeurt was de hond in staat om haar pootjes reeds 

zelfstandig te coördineren. Voorheen lagen haar voetjes steeds onder haar onderste lidmaat geplooid, 

maar na de fysiotherapie was ze in staat haar voorste ledematen in de volledige lengte te strekken. 

Het viel wel op dat ze tijdens het zwemmen hoofdzakelijk naar één kant hing. Dit kwam door het 

krachtverschil tussen beide zijden. Negen weken na de diagnose vertoonde de hond nog steeds erge 

spierzwakte op de vier ledematen, maar ze maakte wel terug stapbewegingen wanneer je haar goed 

ondersteunde (non-ambulatoire tetraparese). Tien weken na de diagnose was de non-ambulatoire 

tetraparese geëvolueerd naar een ambulatoire tetraparese. Ze kon al enkele seconden steunen op 
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haar poten vooraleer ze terug doorzakte. Haar achterpoten begonnen ook veel mobieler te worden. 

Het lukte haar inmiddels om te krabben aan haar kin met haar achterpoten. De hydrotherapie ging 

ondertussen ook heel wat beter. Enkel naar het einde van de sessie toe hing ze terug schuin in het 

water, maar de begeleiders hadden haar wel zeer hard laten werken zonder enige rust. Elf weken na 

de diagnosestelling was de hond in staat om zelfstandig te stappen. Rechtstaan lukte nog niet alleen, 

maar mits ondersteuning om recht te komen was ze wel in staat om ongeveer tien meter alleen te 

stappen. De hydrotherapie werd afgebouwd tot één maal per week. De opeenvolgende weken is de 

hond alleen meer verder geëvolueerd. Een half jaar later was de hond terug in staat om volledige 

zelfstandig rond te lopen en te spelen. Het valt wel op dat ze nog steeds vlugger vermoeid is na 

inspanning vergeleken bij vroeger. De hydrotherapie werd nu nog om de twee weken gevolgd. In de 

auto springen en trappen nemen lukte nog steeds niet. 
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BESPREKING 

Een 6 jaar oude Cocker Spaniël teef (gecastreerd) werd op de spoeddienst Kleine Huisdieren 

aangeboden omwille van acute spierzwakte. Op neurologisch onderzoek werd er een non-ambulatoire 

tetraparese met uitval van verschillende craniale zenuwen vastgesteld (VII, IX en X). Anatomisch werd 

dit gediagnosticeerd als een diffuse perifere neuromusculaire aandoening (eerder van het zenuwtype). 

Motorische neuropathieën kunnen door verschillende aandoeningen veroorzaakt worden. Het acute 

optreden van de slappe non-ambulatoire tetraparese wijst eerder in de richting van vier belangrijke 

differentiaaldiagnoses : idiopathische polyradiculoneuritis, botulisme, teekparalyse, en myasthenia 

gravis. Maar naast deze vier hoofdoorzaken zijn er nog enkele aandoeningen die kunnen leiden tot 

een polyneuropathie. Deze lijst van differentiaaldiagnoses werd uitbundig besproken in bovenstaande 

literatuurstudie. Op basis van de klinische symptomen, het neurologisch onderzoek en de aanvullende 

onderzoeken werd de hond gediagnosticeerd met een perifere motorische neuropathie ten gevolge 

van idiopathische polyradiculoneuritis of ten gevolge van botulisme. Om deze laatste twee oorzaken te 

onderscheiden diende er meer onderzoek uitgevoerd te worden. Omwille van financiële redenen werd 

er geen urineonderzoek, elektrofysiologisch onderzoek, zenuwbiopsie, punctie van cerebrospinaal 

vocht uitgevoerd. Toch is een elektrofysiologisch onderzoek aangeraden om via deze weg het perifere 

motorische zenuwstelsel te evalueren. Onderstaande tabel toont het verschil aan in elektrofysiologisch 

onderzoek tussen een patiënt met idiopathische polyradiculoneuritis en een patiënt met botulisme.  

 Idiopathische polyradiculoneuritis Botulisme 

Elektromyogram Matige tot erg spontane spieractiviteit 

(waarneembaar na 4 tot 5 dagen) : 

fibrillaties en positieve scherpe golven 

Normaal 

Motorische 

zenuwgeleiding 

Snelheid motorische zenuwgeleiding 

(MNCV) : normaal tot mild gedaald 

(CMAP) : gedaald 

MNCV : normaal 

CMAP : gedaald 

F-golven Toegenomen vertraging, verlengde F-

ratio‟s, F-golven kunnen afwezig zijn 

Normaal 

Herhaalde stimulatie Normaal  Kleine afname in amplitude 

bij lage snelheid; Toename 

in amplitude bij hoge 

snelheid 

Tabel 1 : elektrofysiologische verschillen tussen idiopathische polyradiculoneuritis en botulisme (Naar : 

Cuddon 2002, Anor 2014) 

Een elektromyogram wordt aangewend om de elektrische activiteit van de spieren te registreren. Een 

normaal gerelaxeerde spier vertoont geen elektrische activiteit (Platt et olby 2004, Shiel 2016). 

Spieren die actief zijn vertonen wel een elektrische activiteit. In normale omstandigheden is deze 



20 
 

elektrische activiteit proportioneel met de spieractiviteit. Elektromyografisch onderzoek kan abnormale 

spieractiviteit detecteren die voorkomt bij onder andere idiopathische polyradiculoneuritis. Het 

elektromyogram helpt ook om neuromusculaire aandoeningen in te delen naargelang hun oorsprong : 

het spiertype of het zenuwtype. Bij het spiertype zijn er problemen in de spieren zelf aanwezig. Het 

zenuwtype wordt veroorzaakt door een zenuwstoornis (Shiel 2016). Abnormaliteiten op het 

elektromyogram kunnen waargenomen worden na ongeveer 5 tot 10 dagen na het ontstaan van een 

pathologie ter hoogte van het perifere motorneuron (Platt et olby 2004). Deze tijdspanne is nodig 

vooraleer er degeneratie optreedt van het distale axon (Granger et al. 2008). Deze gedenerveerde 

spiervezels vertonen bijgevolg een spontane spieractiviteit die op het elektromyogram te zien zijn als 

fibrillaties en positieve scherpe golven (Cuddon 2002, Granger et al. 2008, Anor 2014). 

De snelheid van de motorische zenuwgeleiding (MNCV) geeft ons meer info over de myelineschede. 

Hiermee wordt de kwaliteit en de integriteit van de myelineschede weerspiegelt (Cuddon 2002, 

Granger et al. 2008). Deze geleidingsstudie is de meest gebruikte procedure om perifere zenuwen te 

evalueren bij de kleine huisdieren (Cuddon 2002). De actiepotentiaal van de betrokken spier (CMAP) 

heeft een sterk verlaagde amplitude wanneer er degeneratie van de motorische axonen optreedt, 

maar de geleidingssnelheid is slechts matig gedaald. Wanneer er een defect aanwezig is ter hoogte 

van de myelineschede dan is de geleidingssnelheid sterk gedaald. (Platt et olby 2004).  

De F-golven zijn actiepotentialen die bepaald worden ter hoogte van het terugkerende axon van de 

depolariserende neuron (antidroom). Deze F-golven zijn een middel om de ventrale zenuwwortels en 

de meest proximale delen van de perifere zenuwen te beoordelen. Het zijn actiepotentialen met een 

langere latentie, lagere amplitude en kortere duur dan de orthodrome CMAP (Platt et Olby 2004). De 

M-golf is de actiepotentiaal die ontstaat tussen distale deel van de zenuw en de spier zelf. Dit leidt tot 

een spiercontractie (Rozand et al. 2015). De verhouding F-golf/M-golf stelt de F-ratio voor. Een F-ratio 

met een lagere waarde dan de referentiewaarden is suggestief voor een distaal zenuwprobleem 

(Stanciu et Solcan 2016). 

Herhaalde zenuwstimulatie wordt gebruikt om stoornissen ter hoogte van de neuromusculaire junctie 

te evalueren, waaronder myasthenia gravis en botulisme (Cuddon 2002).  Repetitieve stimulatie van 

de zenuw aan hoge snelheid verlaagt sterk de hoeveelheid neurotransmitters die aanwezig zijn ter 

hoogte van de neuromusculaire junctie. Bij myasthenia gravis leidt dit tot een afnemende spieractiviteit 

(decrementie) (Platt et Olby 2004).  
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SAMENVATTING 

Een vijf jaar oude Maine Coon werd aangeboden op de dienst Voortplanting en Verloskunde van de 

Gezelschapsdieren aan de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke omwille van een verlengd 

interoestrusinterval. In het verleden had de poes reeds 3 nestjes voortgebracht. Ze werd door de eigen 

dierenarts behandeld met equine chorion gonadotropine  (®Folligon) om de oestrus te induceren. Deze 

behandeling zorgde ervoor dat de kattin krols werd gezien, maar toch resulteerde dit niet in een 

succesvolle dekking.  

Er zijn verschillende differentiaaldiagnoses voor een verlengd interoestrusinterval bij de kattin. Het 

management van de kattinnen speelt hier een zeer belangrijke rol in. Er dient hier dus altijd voldoende 

aandacht aan besteed te worden. Vooraleer er een behandeling wordt opgestart om de oestrus te 

induceren dient men eerst onderliggende oorzaken uit te sluiten zoals hormoongerelateerde 

aandoeningen en luteale cysten ter hoogte van het ovarium. Er dient bovendien steeds goed 

nagevraagd te worden aan de eigenaar of de poes in het verleden bepaalde medicatie heeft gehad die 

een invloed zou kunnen hebben op de reproductiestatus. Het is bekend dat equine chorion 

gonadotropine (eCG) een oorzaak kan zijn van luteale cysten. Deze cysten leiden op hun beurt dan 

weer tot een verlengd interoestrusinterval. Maar ook exogene progestagenen kunnen een langdurige 

anoestrus tot gevolg hebben door een variatie in werkingsduur van verschillende producten. Ten slotte 

kan het ook nog voorkomen dat de kattin in bepaalde omstandigheden geen krolsheidsymptomen 

vertoont, maar wel in oestrus verkeert. Dit wordt stille krolsheid genaamd.  

Er bestaan verschillende alternatieven voor eCG die kunnen aangewend worden om de oestrus te 

induceren. Het recente desloreline slow-release implantaat biedt een waardig alternatief voor eCG. 

 
 

Key words: QUEEN – MAINE COON – INFERTILITY - PROLONGED INTEROESTRUS – LUTEAL 

CYST – ESTRUS INDUCTION PROTOCOLS – EQUINE CHORIONIC GONADOTROPIN  - 

DESLORELIN  
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INLEIDING 

Een infertiele kat die niet in oestrus komt vereist een uitgebreide diagnostische benadering wanneer 

deze voorheen wel een normale cyclus en fertiliteit vertoonde. De kat is een polyoestrische, 

geïnduceerde ovulator. Vaginale cytologie en/of de serumconcentratie aan oestrogeen en progesteron 

geven een beeld van de folliculaire en luteale activiteit bij de kat waardoor deze kunnen aangewend 

worden als hulpmiddel binnen de diagnostiek. Het is als dierenarts zeer belangrijk om de normale cyclus 

van een kattin goed te beheersen vooraleer men kan komen tot een correcte diagnosestelling (Johnston 

et al. 1996, Romagnoli 2002).  

Een verlengd interoestrusinterval kan aan veel verschillende oorzaken te wijten zijn. Deze oorzaken 

kunnen hormoongerelateerd zijn, maar het probleem kan zich evengoed in de omgeving bevinden 

(Fontbonne 2011). Ovariële cysten, en in het bijzonder cysten met een luteale activiteit worden ook 

aanzien als een potentiële aandoening die kunnen leiden tot infertiliteit bij de kattin (Grundy et al. 2002, 

Rand 2006). In deze casus worden de verschillende differentiaaldiagnoses uitgebreid besproken. Het 

is belangrijk als dierenarts om aandacht te besteden aan deze differentiaaldiagnoses vooraleer men de 

oestrus medicamenteus gaat induceren. In sommige gevallen is er een onderliggende oorzaak 

aanwezig die niet enkel medicamenteus verholpen kan worden (Fontbonne 2011).  

In sommige gevallen is het wel nuttig om de oestrus medicamenteus te induceren. Hiervoor zijn er 

verschillende protocollen voorhanden. Desondanks zijn zeker niet alle producten geschikt voor de kattin 

(Kutzler 2007). De verschillende preparaten zullen in de bespreking met elkaar vergeleken worden. In 

de literatuur staat er beschreven dat eCG een rol kan spelen in de ontwikkeling van luteale cysten op 

het ovarium (Kutzler 2007, Uslu et al. 2012). Aangezien de kattin in kwestie eCG toegediend kreeg in 

het verleden zou dit product zeker een rol kunnen spelen bij de fertiliteitsproblemen die dit dier ervaart. 
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LITERATUURSTUDIE 

1. DE NORMALE CYCLUS VAN EEN KATTIN 

Het is als dierenarts zeer belangrijk om de normale cyclus van de kattin goed te begrijpen vooraleer 

men kan komen tot een diagnosestelling bij een infertiele kat. Hulpmiddelen zoals vaginale cytologie en 

de serumconcentratie aan progesteron kunnen gebruikt worden om meer info te bekomen over de 

folliculaire functie, respectievelijk de luteale functie (Johnston et al. 1996).  

De oestrische cyclus van een kattin bestaat uit verschillende stadia: pro-oestrus, oestrus, postoestrus 

of dioestrus en anoestrus (Johnston et al 1996, Griffin 2001, Johnston et al. 2001).  

De pro-oestrus is de eerste fase en kan variëren van 12 uur tot 3 dagen (Griffin 2001). Het begin van 

deze fase gaat samen met wrijven van hun hoofd tegen verscheidene objecten of andere katten. Ze 

worden ook aanhankelijker naar de mens toe. Tijdens de pro-oestrus worden de katers aangetrokken 

tot de kattinnen, maar deze laatste stellen zich seksueel niet receptief op. Ter hoogte van de ovaria 

treedt er folliculaire groei op waarbij de granulosacellen van de ovariële follikels oestradiol secreteren. 

Dit leidt tot een verhoogde oestradiol serumconcentratie in het bloed. Deze fase wordt echter wel maar 

bij een minderheid van de kattinnen opgemerkt. De meerderheid van de vrouwelijke dieren vertoont 

meteen oestrusgedrag wanneer ze een fase van anoestrus, postoestrus of interoestrus doorlopen 

hebben (Griffin 2001, Johnston et al. 2001).  

De pro-oestrus wordt gevolgd door de eigenlijke oestrus. Tijdens deze fase stelt de kattin zich seksueel 

receptief op tegenover de kater en wordt dekking toegelaten. Deze fase duurt gemiddeld 4 tot 7 dagen 

waarbij de serumconcentratie aan oestradiol een piek bereikt (soms meer dan 70 ng/ml) (Johnston et 

al. 2001). De gevormde follikels worden zichtbaar op echografisch onderzoek vanaf 1 mm diameter. De 

meeste follikels bereiken een maximale diameter van 3,3 mm tijdens de oestrusfase (Gunzel-Apel et al. 

1998). Onder invloed van oestrogeen wordt de vulva licht oedemateus en hyperemisch, maar dit is zeker 

niet zo duidelijk zoals bij de hond (Griffin 2001). Tijdens de oestrusfase vertoont de kattin typisch krols 

gedrag: miauwen, toegenomen aanhankelijkheid naar de eigenaar, kopjes geven, rusteloosheid, rollen, 

en lordosis waarbij de achterhand wordt omhoog geduwd met een laterale staartdeviatie terwijl ze 

ritmisch trappelt met haar achterpootjes (Griffin 2001, Johnston et al. 2001). Deze houding kan heel 

vaak uitgelokt worden door de kattin te aaien over haar rug (Griffin 2001). 

De oestrusfase kan ofwel gevolgd worden door de dioestrus (zie verder), ofwel door de postoestrus 

waarbij de kattin wel, respectievelijk niet geovuleerd heeft. De poes is een polyoestrische, geïnduceerde 

ovulator. Hieruit volgt dat de oestrusfase niet altijd gevolgd wordt door een ovulatie. In dit geval wordt 

de krolsheid gevolgd door een periode van seksuele inactiviteit. Deze fase wordt de postoestrus 

genaamd (Griffin 2001, Johnston et al. 2001). Ten gevolge van de folliculaire regressie bereikt de 

serumconcentratie aan oestradiol binnen de acht dagen terug basale niveaus waarbij er geen krols 

gedrag of receptiviteit tegenover de kater meer optreedt (Gunzel-Apel et al. 1998, Johnston et al. 2001). 

De kattin verkeert gemiddeld 1 tot 3 weken in deze fase en gaat dan terug over naar de pro-oestrusfase 

(Johnston et al. 2001). Over het algemeen worden kattinnen dus om de veertien dagen krols gedurende 

het seizoen wanneer er geen ovulatie optreedt!  
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Copulatie is een efficiënte prikkel die kan leiden tot ovulatie bij kattinnen. Deze prikkel leidt tot vrijstelling 

van gonadotropine releasing hormoon (GnRH) vanuit de hypothalamus. Deze zorgt op zijn beurt voor 

een vrijstelling van luteïniserend hormoon (LH). Deze LH-piek is noodzakelijk voor de ovulatie (Little 

2003). In dit geval wordt de oestrus gevolgd door de dioestrus fase waarbij er een corpus luteum wordt 

gevormd. Sommige auteurs noemen deze fase ook de metoestrus. Deze term beschrijft de periode, die 

meteen volgt op de oestrus, waarin er een corpus luteum gevormd wordt. Bij poezen die wel ovuleren 

zonder dat ze gedekt worden, worden er corpora lutea gevormd binnen 24 tot 48 uur waarbij er 

progesteron wordt gesecreteerd (Griffin 2001). Tijdens de luteale fase domineert progesteron (5 ng/ml 

– 20 ng/ml). De ovulatie zorgt voor duidelijke morfologische veranderingen ter hoogte van het ovarium 

(Johnston et al. 2001). Deze morfologische veranderingen kunnen zichtbaar gemaakt worden met 

behulp van echografie. Drie dagen na de ovulatie kunnen er anechogene structuren van ongeveer 1 

mm aangetoond worden ter hoogte van de ovaria. Vijf dagen na de ovulatie kunnen deze anechogene 

structuren reeds een diameter van 5,3 mm bereiken. De eigenlijke corpora lutea puilen uit aan het 

ovariële oppervlak en zijn homogeen qua structuur. De corpora lutea die zich binnenin van het 

parenchym van de ovaria bevinden kunnen niet zichtbaar gemaakt worden op echografisch onderzoek 

(Gunzel-Apel et al. 1998). De luteale fase duurt gemiddeld 60 dagen bij de drachtige kattin. Het einde 

van deze fase wordt gekenmerkt door luteolyse waarbij de serumconcentraties aan progesteron sterk 

dalen tot minder dan 1.5 ng/ml. Bijkomend kan het voorkomen dat de ovulatie ook geïnduceerd wordt 

door een externe prikkel, anders dan dekking. Men spreekt dan over de spontane ovulatie (Johnston et 

al. 2001, Little 2003). In dit geval duurt de luteale fase gemiddeld 40 dagen (Johnston et al. 2001). Dit 

feit moet zeker in het achterhoofd gehouden worden wanneer een poes leidt aan infertiliteit of pyometra 

(Little 2003). 

De poes is van nature uit een seizoensgebonden dier. Gedurende enkele maanden (gemiddeld oktober 

tot januari) ondergaat de kattin een periode waarin er geen cyclerende activiteit aanwezig is. De 

serumconcentraties aan oestradiol en progesteron zijn beiden basaal (Johnston et al. 2001). Dit is de 

anoestrus. Wanneer een kater de kattin probeert te benaderen, dan kan deze laatste zich agressief 

opstellen (Griffin 2001).  

 

Fig.1 Cyclus van een kattin (van: Griffin 2001, Johnston et al. 2001) 
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Vaginale cytologie en/of de serumconcentratie aan oestrogeen en progesteron zijn goede indicatoren 

van de folliculaire en luteale activiteit bij hond en kat (Johnston et al. 1996). Beide kunnen een goed 

hulpmiddel zijn om een juiste diagnose te stellen bij katten die infertiliteitsproblemen ervaren (Romagnoli 

2002). In tabel 1 staan de typerende kenmerken weergegeven per fase van de oestrische cyclus bij de 

kat. 

 

Tabel 1: Typerende kenmerken per oestrische cyclus (vaginale cytologie en serumconcentraties aan 

oestrogeen en progesteron) 

 Vaginale cytologie 

(Naar: Mills et al. 1979) 

Serumconcentraties 

(progesteron en oestradiol) 

(Naar: Johnston et al. 2001) 

Pro-oestrus  Intermediaire en superficiële vaginale 

cellen 

 Kleine hoeveelheid debris 

 Zelden neutrofielen en rode 

bloedcellen  

 Stijgende waardes van 

oestradiol 

 Basale niveaus aan 

progesteron 

Oestrus 

(= folliculaire 

fase) 

 Celrijk  

 Voornamelijk gekernde superficiële 

vaginale cellen 

 Afwezigheid van parabasale cellen, 

neutrofielen, en debris 

 Piekconcentratie aan oestradiol 

(soms meer dan 70 µg/ml)  

 Basale niveaus aan oestradiol 

Postoestrus / 

metoestrus 

(= luteale fase) 

 Intermediaire en parabasale cellen 

 Zeer weinig superficiële vaginale 

cellen 

 Vaak matige hoeveelheid 

neutrofielen, en debris 

 Progesteron 5 – 20 ng/ml 

 Basale niveaus aan oestradiol 

Anoestrus  Celarm 

 Intermediaire en parabasale cellen 

 Basale niveaus aan oestradiol 

en progesteron 

 

 

 

  

 

 

Fig.2 Superficiële cellen                      Fig.3 Parabasale cellen                    Fig.4 Intermediaire cellen 

(Naar: Mills et al. 1979) 
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2. AANDOENINGEN DIE KUNNEN LEIDEN TOT EEN VERLENGD INTEROESTRUSINTERVAL 

Een infertiele kattin met een verlengd interoestrusinterval dient goed opgevolgd te worden wanneer 

deze voorheen wel normale interoestrusintervallen kende. Hormoongerelateerde oorzaken liggen vaak 

aan de basis van het probleem. Hypothyroïdie, hyperadrenocorticisme, hyperprolactinemie of exogeen 

toegediende progestagenen zijn potentiële onderliggende oorzaken van een verlengd 

interoestrusinterval (Fontbonne 2011). Het is wel nog twijfelachtig of hypothyroïdie werkelijk tot een 

verlengd interoestrusinterval leidt. (Panciera et al. 2007). Dit wordt verder behandeld in de bespreking. 

Luteale cysten zijn ovariële cysten die progesteron secreteren. Deze cysten veroorzaken ook een 

verlengd interoestrusinterval. In dit geval verkeert de kattin eigenlijk in een verlengde dioestrus. In 

tegenstelling met de eerstgenoemde potentiële aandoeningen gaan luteale cysten niet gepaard met 

andere klinische symptomen. Een slechte lichamelijke conditie, ondervoeding, een inadequate 

fotoperiode zijn nog andere voorbeelden die aanleiding kunnen geven tot een verlengde periode tussen 

twee krolsheden (Fontbonne 2011, Little 2003, Rand 2006). Stress als oorzaak van een verlengde 

dioestrus wordt aanzien als een anecdote (Fontbonne 2011). Het is ook mogelijk dat de kattin een 

normale folliculaire ontwikkeling doorloopt in de afwezigheid van krols gedrag. Dit wordt stille krolsheid 

genaamd. Dit wordt meer beschreven bij dieren die in groep leven en een lage hiërarchische rangorde 

kennen (Stephens 2001, Little 2003). 

 

1.1. Hyperprolactinemie 

De serumconcentraties aan progesteron gaan 1-2 dagen na de ovulatie snel de hoogte in, waarna ze 

gestaag stijgen gedurende 10-12 dagen tot een concentratie van 15 ng/ml. Dit is onafhankelijk van het 

feit of het nu gaat om een werkelijke dracht of een schijndracht. Bij een schijnzwangere poes blijven 

deze concentraties aanhouden gedurende 25-40 dagen na de ovulatie. In het geval van dracht 

daarentegen stijgt de serumconcentratie aan progesteron tot 40 ng/ml gedurende 25-30 dagen na de 

dekking. Daarna begint de concentratie geleidelijk aan terug te dalen (Jewgenew et al. 2014, Johnston 

et al. 2001). De corpora lutea bij een schijndrachtige kat en bij een drachtige kat verschillen dus qua 

levensduur en hoeveelheid progesteronsecretie. Luteotrofe en luteolytische factoren, afkomstig van de 

fetoplacentale eenheden, zijn hiervoor verantwoordelijk. In de literatuur werd er nog niet heel veel 

beschreven omtrent deze factoren, maar er wordt wel aangenomen dat de hormonen relaxine, 

prolactine en prostaglandine hiermee geassocieerd worden (Jewgenew et al. 2014). 

Prolactine is een luteotroof hormoon. Dit hormoon is dus nodig om het corpus luteum te onderhouden 

gedurende de laatste 2-3 weken van de dracht. De plasmaconcentratie aan prolactine stijgt vanaf dag 

35. Dit is het moment waarop de serumconcentratie aan progesteron geleidelijk aan terug begint te 

dalen (Jochle 1997, Johnston et al. 2001). Om de rol van prolactine als een belangrijk element van de 

feliene voortplanting beter te begrijpen werden er studies uitgevoerd met prolactine-inhiberende stoffen. 

Cabergoline is een inhibitor van prolactine. Een therapie van 5 dagen waarbij er 5µg/kg/dag oraal werd 

toegediend aan katten vanaf dag 28 van de dracht resulteerde in luteolyse met abortus als gevolg. Er 

werd ook aangetoond dat cabergoline de postpartum lactatie verhindert (Jochle et al. 1989). 
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Uitgaande van het feit dat prolactine een luteotroof hormoon is, wordt er gesuggereerd dat 

hyperprolactinemie kan leiden tot verlengde interoestrus intervallen doordat het corpus luteum 

onderhouden wordt (Fontbonne 2011). Er dient hier wel zeker nog meer onderzoek naar te gebeuren. 

1.2. Hyperadrenocorticisme 

Fontbonne (2011) vermeld dat hyperadrenocorticisme een potentiële oorzaak zou kunnen zijn van een 

verlengd interoestrusinterval bij een kattin die voorheen normale cyclussen doorliep. Deze redenering 

zou kunnen doorgetrokken worden aangezien er reeds werd aangetoond dat de bijnier in staat is 

progesteron te secreteren (zie verder). Een verhoogde werking van de bijnier zou in dit geval kunnen 

leiden tot hyperprogesteronemie (Rossmeisl et al. 2000). De potentiële gevolgen hiervan werden reeds 

hierboven beschreven. Hyperadrenocorticisme is een aandoening die zeer zelden voorkomt bij katten 

(Rand 2006). 

Er werd een case beschreven waarbij er een rechterbijniertumor werd aangetoond bij een 7-jarige, 

gecastreerde kat. Toch was de ‘lage dosis dexamethasone suppressietest’ negatief waardoor de 

diagnose van hyperadrenocorticisme niet kon gesteld worden (Rossmeisl et al. 2000). Eigenlijk spreekt 

men beter van hypercortisolisme in plaats van hyperadrenocorticisme aangezien de bijnier ook nog 

andere hormonen kan produceren (Daminet 2015). Het bloedonderzoek van deze kat toonde een 

hyperprogesteronisme aan (Rossmeisl et al. 2000). In de humane geneeskunde werd er reeds 

aangetoond dat de bijniercortex progesteron kan produceren (Balfour et al. 1957).In de 

diergeneeskunde werden er gelijkaardige studies uitgevoerd bij geovariëctomiseerde ratten. Men 

verkreeg hetzelfde resultaat: de bijnier is in staat om progesteron te secreteren (Resko 1969).  

1.3. Exogene progestagenen  

Iedere vorm van medicatie met een glucocorticoïde, oestrogene, progestagene of androgene werking 

kan aanleiding geven tot een daling van gonadotropine releasing hormoon (GnRH) via negatieve 

feedback ter hoogte van de hypofyse. Wanneer dergelijke medicatie routinematig wordt toegediend kan 

dit resulteren in infertiliteit met onder andere verlengde interoestrusintervallen (Grundy et al. 2002). 

Exogene progestagenen vormen één van de medicamenteuze alternatieven voor de chirurgische 

contraceptie bij de kattin (Kutzler en Wood 2006). Proligeston (Delvosteron®), megestrolacetaat 

(Megecat®), en medroxyprogesteronacetaat (Depo-promone®) zijn synthetische progestagenen die 

kunnen aangewend worden om de oestrus te onderdrukken (Kutzler 2006, Romagnoli en Sontas 2010). 

Enkele studies hebben reeds aangetoond dat de werkingsduur van proligeston kan variëren van 16 tot 

37 maanden (Munson et al. 2001).  Hieruit volgt dat de oestrus, bij kattinnen die dergelijk preparaat 

toegediend kregen, lange tijd onderdrukt wordt waardoor dit leidt tot een verlengd interoestrusinterval. 

Deze mogelijke langdurige werking werd niet beschreven bij megestrolacetaat en 

medroxyprogesteronacetaat. 

Tegenwoordig is er een nieuw product op de markt dat kan dienen als anticonceptivum bij de kat. Het 

zogenaamde desloreline is een GnRH-agonist die de hypothalamo-hypofysaire-gonadale as onderdrukt 

via een twee-staps mechanisme. Gedurende de eerste vier dagen van de therapie stijgen de 

serumconcentraties aan luteïniserend en folliculair stimulerend hormoon (LH en FSH). Dit zorgt voor 
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een desensitisatie van de hypofyse waardoor de plasmaconcentraties aan LH en FSH na negen dagen 

laag zijn. Op zijn beurt zorgt dit voor een onderdrukking van de reproductieve functie. De werkingsduur 

van dit preparaat is nog niet volledig opgehelderd en varieert van 16 maanden tot meer dan 36 maanden 

(Snoeck et al. 2015). Ten gevolge van dit interindividuele verschil kan dit een verlengd 

interoestrusinterval tot gevolg hebben bij sommige poezen (Fontaine en Fontbonne 2010). 

1.4. Hypothyroïdie 

Of hypothyroïdie een invloed kan hebben op het voortplantingsstelsel bij hond en kat is nog een 

onderwerp van discussie. Er moet hier zeker nog meer onderzoek naar gebeuren. De diagnosestelling 

van hypothyroïdie is niet zo voor de hand liggend omdat de symptomen zeer vaag kunnen zijn. Hiertoe 

behoren onder andere gewichtstoename, lethargie, vachtproblemen, maar ook het niet meer cycleren 

of andere abnormaliteiten van de oestrische cyclus kunnen in sommige gevallen deel uit maken van de 

klinische manifestaties van deze aandoening. Dit kan ertoe leiden dat er een onterechte link wordt 

gelegd tussen hypothyroïdie en cyclusstoornissen bij de patiënt. Omwille van deze reden mag de 

schildklierfunctie in een onvruchtbaar dier enkel getest worden als dit echt relevant lijkt omwille van de 

klinische symptomen en biochemische afwijkingen (Grundy et al. 2002). 

In 2007 werd er een studie uitgevoerd waarbij er achttien gezonde multipare teven werden bestudeerd. 

Bij negen van de achttien teven werd er hypothyroïdie geïntroduceerd door de toediening van radioactief 

jood. De overige negen teven dienden ter controle. Negentien weken later werden alle teven opnieuw 

gedekt waarna volgende parameters werden opgevolgd: dracht, foetale resorptie, drachtduur, 

nestgrootte, duur en sterkte van de uteriene contracties gedurende de partus etc. Alle teven werden 

drachtig gezien en bevielen zonder problemen op het juiste tijdstip. Dit experiment slaagde er dus niet 

in om de link tussen hypothyroïdie en voortplantingsproblemen bij de teef aan te tonen. Bij kattinnen 

werden er nog geen dergelijke studies uitgevoerd. Maar er kan dus wel van uitgegaan worden dat 

hypothyroïdie als oorzaak van een verlengd interoestrusinterval twijfelachtig is (Panciera et al. 2007). 

1.5. Luteale cysten 

Ter hoogte van de ovaria kunnen er twee soorten cysten voorkomen; de functionele en de non-

functionele cysten. Functionele cysten worden ook wel folliculaire cysten genoemd. Deze secreteren 

oestrogeen en leiden tot een persistente oestrus. Daartegenover staan de non-functionele cysten of 

luteale cysten. Zoals de naam al doet vermoeden hebben deze cysten een luteale activiteit. Ze 

secreteren progesteron (Grundy et al. 2002, Rand 2006). Verhoogde serumconcentraties aan 

progesteron zorgen voor verlengde interoestrusintervallen of zelfs anoestrus. Aan de hand van 

echografisch onderzoek kunnen dergelijke cysteuze structuren op het ovarium herkend worden (Grundy 

et al. 2002, Rand 2006, Arlt en Haimerl 2016). De diameter van normale follikels bedraagt niet meer 

dan 5-8 mm (Arlt en Haimerl 2016). Het onderscheid tussen functionele en niet-functionele cysten kan 

gezien worden op echografisch onderzoek (Arlt en Haimerl 2016), maar is makkelijker te maken op 

basis van de klinische symptomen en bloedonderzoek (gestegen serumconcentratie aan oestrogeen of 

aan progesteron) (Grundy et al. 2002, Rand 2006). De behandeling kan eruit bestaan door de kattin te 

laten dekken in de hoop dat de cysten zullen ovuleren (Rand 2006). Als dit niet lukt dan kan er 

medicamenteus gehandeld worden door de toediening van humaan chorion gonadotropine (hCG). Deze 



9 
 

stof heeft voornamelijk een luteïniserend hormoon effect. Hiermee probeert men ruptuur van de cysten 

te veroorzaken. Er kan ook geopteerd worden om de cysten chirurgisch te verwijderen (Rand 2006, Arlt 

en Haimerl 2016), alhoewel dit niet zo gemakkelijk is. Daarom wordt er eerder een unilaterale 

ovariëctomie uitgevoerd (Grundy et al. 2002). Bij chirurgische wegname van de cyste of ovarium dient 

er wel steeds histologisch onderzoek te gebeuren (Grundy et al. 2002, Arlt en Haimerl 2016). 

1.6. Onaangepast leefmilieu  

Een hoge bezettingsgraad, weinig verlichting, slechte voedselkwaliteit zijn allemaal factoren die kunnen 

interageren met de cycliciteit van de kattin (Fontbonne 2011). Er wordt aangeraden niet meer dan 12 

katten binnen dezelfde ruimte te huisvesten waarbij ieder individueel dier een minimum van 2,5 

vierkante meter ruimte behoeft (Rand 2006). In catteries met artificiële verlichting kunnen er ook 

problemen optreden. De voortplanting bij katten is seizoensgebonden. Om een normale oestrische 

cyclus te verkrijgen is er een minimum van 14-16 uur licht nodig per dag. Wanneer een kattin, in 

algemene gezonde toestand, toch niet krols wordt tijdens het voortplantingsseizoen dan kan het 

voorkomen dat de blootstelling aan licht te gering is wanneer deze binnen wordt gehouden zoals in een 

cattery (Johnston et al. 1996, Rand 2006). Het klinisch onderzoek en de anamnese zijn van groot belang 

om andere oorzaken van afwezig oestrusgedrag uit te sluiten. Er wordt aan de eigenaar duidelijk 

gevraagd naar de lichtvoorziening en de levensomstandigheden van de kattin. Eventueel kan het dieet 

een onderliggende oorzaak van verlengde interoestrusintervallen vormen wanneer de hoeveelheid aan 

vitamine A niet voldoet aan de vereisten. Katten zijn namelijk niet in staat om zelf caroteen te 

metaboliseren tot vitamine A. Hypovitaminose A komt wel zelden voor aangezien de huidige 

commerciële voeders van goede kwaliteit zijn, tenzij de eigenaars zelf een onaangepast dieet koken of 

voeding van slechte kwaliteit toedienen aan hun dier. Bijkomend zouden er andere klinische symptomen 

op de voorgrond treden zoals onder andere gewichtsverlies, anorexie, hyperkeratose (Rand 2006). 

1.7. Stille krolsheid 

Het kan voorkomen dat de kattin eigenlijk een normale oestrische cyclus doorloopt, maar geen 

symptomen van krolsheid vertoont. Dit kan bij dergelijke dieren te wijten zijn aan sociale stress wanneer 

deze samenleven met andere kattinnen, en lager in de hiërarchie staan (Lappin 2001, Romagnoli 2002). 

Er wordt ook beschreven dat stille krolsheid kan voorkomen bij jonge of obese kattinnen. Hoge inteelt, 

sedativa of progestagenen kunnen de krolse symptomen ook onderdrukken (Romagnoli 2002). De 

normale folliculaire activiteit kan ondanks de afwezigheid van de krolse symptomen aangetoond worden 

met behulp van vaginale cytologie (Lappin 2001). 

 

3. OESTRUSINDUCTIE BIJ DE KATTIN 

Er zijn verschillende alternatieven beschikbaar op de markt die zorgen voor een oestrusinductie bij kat 

en hond, namelijk synthetische oestrogenen, dopamine agonisten, GnRH agonisten, exogene 

gonadotrofines en een opioïde antagonist. De verschillende mogelijkheden worden hier één voor één 

besproken. Niet alle producten zijn even geschikt voor de praktijk. Bijkomend zijn zeker niet alle 

producten geschikt om aan te wenden bij de kat (Kutzler 2007). 
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Synthetische oestrogenen 

Een kattin vertoont gedurende de postoestrus / metoestrus of anoestrus basale niveaus aan oestradiol 

(Johnston et al. 2001). De pro-oestrus volgt op één van deze fases. Tijdens de pro-oestrus treedt er ter 

hoogte van de ovaria folliculaire groei op waarbij de granulosacellen van de ovariële follikels oestradiol 

secreteren. Dit leidt tot een verhoogde oestradiol serumconcentratie in het bloed. Deze fase wordt 

echter wel maar bij een minderheid van de kattinnen opgemerkt (Griffin 2001, Johnston et al. 2001). Bij 

honden werd er aangetoond dat er tijdens de late anoestrus een lichte stijging optreedt van de 

oestradiolconcentraties. Tevens werd er ook een stijging van mRNA, coderend voor 

oestrogeenreceptoren α en β, ter hoogte van de hypothalamus, de hypofyse en de ovaria beschreven 

tijdens de overgang van late anoestrus naar de pro-oestrus. Omwille van deze redenen kunnen er bij 

de hond exogene oestrogenen toegediend worden in de veronderstelling dat oestradiol de hypothalamo-

hypofysaire-gonadale as triggert. Dit leidt tot een verhoogde GnRH concentratie met bijkomend een 

pulsatiele vrijstelling van LH-pieken bij honden (Kutzler 2007). Mijn hypothese is dat dit mechanisme 

misschien wel gelijkaardig zou kunnen zijn bij de kat, uitgenomen de pulsatiele vrijstelling van LH. De 

triggering van de hypothalamo-hypofysaire-gonadale as zou kunnen leiden tot een vrijstelling van FSH 

met folliculaire groei tot gevolg. Aangezien de kat een geïnduceerde ovulator is zullen exogene 

oestrogenen niet resulteren in een vrijstelling van LH. Dit gehele mechanisme werd echter niet 

beschreven in de literatuur. Er dient wel te worden opgemerkt dat een langdurig gebruik van exogene 

oestrogenen bij de hond kan leiden tot urinaire incontinentie en beenmergdepressie waardoor dergelijke 

producten niet aangeraden worden in de praktijk (Kutzler 2007). 

Dopamine agonisten 

Bij honden kunnen dopamine agonisten zoals bromocriptine of cabergoline succesvol aangewend 

worden om de oestrus te induceren. Dergelijke producten inhiberen de prolactinesecretie door de 

secretie van dopamine te stimuleren / door de secretie van serotonine te onderdrukken. Hierdoor wordt 

de duur van de anoestrus verkort of wordt er oestrus geïnduceerd in het geval van een verlengde 

anoestrus. Desondanks zijn dopamine agonisten geen succesvolle therapie om oestrusinductie te 

bereiken bij de kat (Kutzler 2007, Davidson 2014). 

GnRH agonisten 

Op het einde van de pro-oestrus treedt er een pulsatiele vrijstelling op van endogeen GnRH ter hoogte 

van de hypothalamus. Dit hormoon stimuleert de hypofyse tot de productie van LH en FSH. Om dit 

endogeen mechanisme na te bootsen dient er elke 70-90 minuten een injectie van exogeen GnRH te 

gebeuren. Dit is praktisch vaak niet haalbaar aangezien er dure apparaten vereist zijn om dit pulsatief 

effect te bereiken. Tegenwoordig zijn er commerciële subcutane implantaten beschikbaar die zorgen 

voor een continue vrijstelling van een synthetisch GnRH analoog. Deze implantaten resulteren in een 

gelijkaardige oestrusinductie zoals bereikt wordt bij een pulsatiele toediening van GnRH. Tot deze 

synthetische GnRH analogen behoren lutreline, desloreline en leuprolide (Kutzler 2007). Er dient wel te 

worden opgemerkt dat GnRH agonisten werken volgens een twee-staps mechanisme. Zoals hierboven 

al vermeld resulteert de toediening van GnRH agonisten in eerste instantie in een secretie van FSH en 

LH in het bloed. Wanneer een GnRH analoog vervolgens constant wordt vrijgesteld leidt dit tot een 
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desensitisatie van de hypofyse waardoor de LH en FSH niveaus opnieuw sterk zullen afnemen. GnRH 

analogen hebben dus een dubbele werking: in eerste instantie een stimulerend effect op de hypofyse 

en in tweede instantie een inhiberend effect door desensitisatie van de hypofyse (Kutzler 2007, Fontaine 

en Fontbonne 2011, Zambelli et al. 2015). Tegenwoordig wordt er vaak gebruik gemaakt van een 

subcutaan preparaat dat 4,7 mg desloreline bevat. Een studie toonde aan dat behandelde katten oestrus 

vertonen op gemiddeld 5,5 dagen na het steken van de implant met een variatie van 2,2 dagen. Tot nu 

toe werden er nog geen complicaties beschreven voor dit slow-release implantaat (Zambelli et al. 2015) 

waardoor het een goed alternatief kan bieden voor eCG. Wanneer men oestrusinductie wenst te 

bereiken dient het implantaat dus verwijderd te worden na enkele dagen omdat verdere vrijstelling van 

desloreline leidt tot inhibitie van de vrijstelling van hormonen.  

Exogene gonadotropinen 
 
Tot de exogene gonadotrofines behoren onder andere equine chorion gonadotrofine (eCG), humaan 

chorion gonadotrofine (hCG), en porcien follikel stimulerend hormoon (pFSH). Deze producten kunnen 

aangewend worden bij kattinnen om de oestrus te induceren. 

Equine chorion gonadotrofine heeft het voordeel dat het een dubbele werking heeft, namelijk een FSH 

en een LH activiteit (Kutzler 2007). Humaan chorion gonadotropine (hCG) heeft voornamelijk een LH 

activiteit (Yu et al. 2010, Stewart et al. 2012). Zowel eCG als hCG hebben een lange halfwaardetijd (120 

uur en 96 uur respectievelijk) waardoor deze producten interessant zijn om aan te wenden bij 

katachtigen aangezien ze veel minder frequent dienen geïnjecteerd te worden dan producten met een 

korte halfwaardetijd. Ondanks deze voordelen bestaan er ook een aantal nadelige complicaties bij de 

toediening van deze producten. Eén van deze nadelen is het risico dat er luteale cysten gevormd worden 

ten gevolge van eCG. Bovendien worden de ovaria van de kat door zowel hCG als eCG 

overgestimuleerd. Hierdoor treedt er postovulatoire follikelgroei op en worden er secundaire corpora 

lutea gevormd (Swanson et al. 1997, Kutzler 2007). Deze ovariële superstimulatie kan leiden tot lagere 

drachtigheidspercentages.  (Kutzler 2007). Een ander nadeel is dat het gebruik van eCG en hCG zorgt 

voor de productie van anti-gonadotrofine antistoffen. Deze antistoffen leiden tot een reductie van de 

werkzaamheid van de behandeling. Ze kruisreageren ook met endogene gonadotrofinen waardoor 

veelvuldig gebruik van deze producten vermeden moet worden omdat dit zelfs kan leiden tot een 

verminderde fertiliteit. Omwille van deze antistofvorming is er een minimum interval van zes maanden 

vereist vooraleer er een nieuwe injectie wordt toegediend (Kutzler 2007, Uslu et al. 2012).  

De resultaten die bekomen worden na een behandeling van deels gezuiverd pFSH zijn veranderlijk 

omdat de verschillende loten van gezuiverd pFSH een variabele graad aan LH contaminatie kennen. In 

tegenstelling tot eCG of hCG dient pFSH één tot tweemaal daags geïnjecteerd te worden bij de kat. 

Deze frequente toediening is nodig omwille van de korte halfwaardetijd van pFSH. Maar de korte 

halfwaardetijd kan eigenlijk ook als een voordeel bekeken worden omdat het moment van toediening 

veel accurater bepaald kan worden in vergelijking met eCG waar een lange halfwaardetijd van 

toepassing is. Net zoals bij eCG leidt pFSH tot een ovariële overstimulatie, maar wel in mindere mate. 

Er werd aangetoond dat er na de toediening van 200 IU eCG gemiddeld 39,1 follikels ovuleerden, terwijl 

dit gemiddeld slechts 10 follikels waren na de toediening van 6 mg pFSH (Kutzler 2007). 
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Opoïd antagonist 

De modulatie van de GnRH secretie, en dus ook de gonadale activiteit wordt verzorgd door 

neurotransmitters en neuropeptiden. Bovendien is dit mechanisme calciumafhankelijk. Een stijging van 

endogene opioïden resulteert in een daling van de LH serumconcentratie en een blokkage van de 

calciumkanalen door een verhoogde binding van β-endorfines aan specifieke receptoren. Naloxone en 

calcium hebben een synergistische, antagoniserende werking op de endogene opoïden. Deze kunnen 

gebruikt worden om oestrus bij een kattin te induceren in het geval van anoestrus of een verlengd 

interoestrusinterval. Er dient wel te worden opgemerkt dat de toediening van Ca(2+)-naloxone alleen 

onvoldoende is. Dit dient gecombineerd te worden met een voorafgaande hCG therapie, welke op zijn 

beurt zorgt voor een stijging in LH-receptoren. De combinatie van hCG toediening, gevolgd door de 

toediening van Ca(2+)-naloxone kan een fertiele oestrus induceren bij de kattin (Aiudi 2001, Kutzler 

2007). 

 

  



13 
 

CASUISTIEK  

1. SIGNALEMENT EN ANAMNESE 

In augustus 2016 werd een vijf jaar oude vrouwelijke Maine Coon van 6,3 kg aangeboden op de 

vakgroep Voortplanting en Verloskunde met de klacht dat de poes niet meer drachtig raakte. Ze stelde 

zich ook niet meer receptief op tegenover de kater. De kattin heeft in het verleden reeds drie nestjes 

gehad in een tijdsperiode van één jaar. Haar eerste kitten kreeg ze op 16 juni 2013 bij een vorige 

eigenaar. Nadien heeft de huidige eigenaar haar overgenomen en heeft ze nog twee nestjes 

voortgebracht. Ze beviel van één kitten op 1 maart 2014. Vier weken later werd ze opnieuw gedekt 

tijdens de postpartum oestrus. Op 15 mei beviel ze van vier kittens. Vier tot vijf weken postpartum werd 

de poes opnieuw krols, maar de eigenaar heeft haar toen niet opnieuw laten dekken. Daarna werd ze 

niet meer krols gezien. Omwille van deze reden werd ze in juni 2016 behandeld met equine 

choriongonadotrofine (®Folligon) om de oestrus te induceren. Deze medicamenteuze behandeling 

resulteerde in krolsheid van de kattin. Op dit moment werd er geprobeerd om de kattin te dekken. De 

kater waarmee ze de laatste twee nestjes heeft gehad werd gecastreerd dus deze kon niet meer ingezet 

worden. Er werden twee andere katers ingezet, maar dit zonder succes. De ene kater wilde de kattin 

niet dekken, en tegenover de andere kater stelde de kattin zich agressief op. Nochtans hadden beide 

katers reeds succesvol andere kattinnen gedekt. Verder zijn er geen algemene klachten. Ze krijgt geen 

medicatie toegediend. De kattin leeft in de cattery samen met andere kattinnen en katers. De 

vaccinatiestatus is in orde. 

2. KLINISCH EN SPECIFIEK ONDERZOEK 

Het algemeen lichamelijk onderzoek vertoonde geen abnormaliteiten. Ze was alert, had een goed 

geslagen pols en de ademhaling, temperatuur, mucosae en lymfeknopen waren normaal. Bij inspectie 

van de mond werd een heel slecht gebit opgemerkt. 

Bij uitwendige inspectie en palpatie van de vulva werden er geen afwijkingen opgemerkt. De melklijst 

vertoonde licht opgezette tepels, maar zag er verder normaal uit. De buikpalpatie was normaal.  

3. DIFFERENTIAALDIAGNOSES EN AANVULLENDE ONDERZOEKEN 

Een verlengd interoestrusinterval kan veroorzaakt worden door volgende aandoeningen: 

₋ Exogene progestagenen 

₋ Luteale cysten 

₋ Onaangepast leefmilieu 

₋ Stille krolsheid 

 

₋ Hyperadrenocorticisme 

₋ Hyperprolactinemie 

₋ Hypothyroïdie 

 

De kattin in kwestie kreeg in het verleden geen exogene progestagenen toegediend waardoor deze als 

onderliggende oorzaak van het verlengde interoestrusinterval uitgesloten kunnen worden. Ze leeft in 

een cattery waar er geen te hoge bezettingsgraad, kwalitatieve voeding, en een adequate fotoperiode 

van toepassing is. Het dier zag er ook zeer verzorgd uit met een goede body condition score. Het lijkt 

dus zeer onwaarschijnlijk dat er hier sprake is van een onaangepast leefmilieu. In het verleden was de 

kattin verscheidene keren duidelijk krols. Ze vertoonde ook reeds krols gedrag bij de huidige eigenaar 
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waardoor stille krolsheid in deze case geen voor de hand liggende oorzaak is. In het geval van 

hormoongerelateerde aandoeningen zoals hyperprolactinemie, hyperadrenocorticisme en 

hypothyroïdie zouden er abnormaliteiten gezien kunnen worden op bloedonderzoek. In het geval van 

hyperadrenocorticisme en hypothyroïdie zou de patiënt nog bijkomende klinische symptomen vertonen. 

In deze case is dit niet het geval wat deze aandoeningen dan ook onwaarschijnlijk maakt. Ook 

hyperprolactinemie is niet zo voor de hand liggend omdat er op echografisch onderzoek enkele 

abnormaliteiten ter hoogte van de ovaria werden opgemerkt (zie verder).  

Er werd geen vaginale cytologie noch een bloedonderzoek uitgevoerd. Deze bijkomende specifieke 

onderzoeken zijn, zoals eerder vermeld, interessant om de hormonale status van de kattin te bepalen. 

Het bloedonderzoek kan ook nog andere abnormale waardes onthullen (onder andere in het geval van 

bovenvermelde hormoongerelateerde aandoeningen). Een vaginoscopie wordt bij de kat niet uitgevoerd 

omwille van een te kleine vagina en een te sterke reactie van de kat. 

Echografie (zie bijlage) van het abdomen vertoonde een grote anechogene holte ter hoogte van de 

craniale pool van het linkerovarium. Deze holte had een diameter van 4,6 mm. In de rest van het 

parenchym waren er nog verscheidene kleine anechogene cysteuze structuren te zien van ongeveer 

1,7 mm. Op het rechterovarium werden er drie echogene ronde structuren opgemerkt met een diameter 

van 2,3 mm, en een anechogene ronde structuur van ongeveer dezelfde grootte. De uterus was normaal 

waarbij de lagen duidelijk zichtbaar waren. Op basis van deze afwijkingen kunnen we besluiten dat er 

een ovariële cyste aanwezig is op het linkerovarium. Er wordt beschreven dat de maximale diameter 

van een follikel bij een Maine Coon 4,2 mm bedraagt (Malandain et al. 2011). Op het rechterovarium 

zijn er tekenen van luteïnisatie te zien.  

In juni 2016 werd de kat behandeld met equine chorion gonadotrofine of ook wel ‘pregnant mare serum 

gonadotropin’ (PMSG) genaamd. Deze behandeling is een potentiële oorzaak van de ovariële cysten 

die gezien werden bij deze patiënt.  

4. DIAGNOSE 

Op basis van de klinische symptomen en het echografisch onderzoek van het abdomen werd deze 

Maine Coon gediagnosticeerd met luteale cysten ter hoogte van het linkerovarium. Ter hoogte van het 

rechterovarium werd er ook reeds luteale activiteit opgemerkt.  

5. ADVIES EN THERAPIE 

Er werd de eigenares aangeraden om opnieuw een echografisch onderzoek uit te voeren binnen drie 

weken. Op deze manier kon de evolutie van het rechterovarium worden opgevolgd. Een chirurgische 

resectie van de cystes werd ook geadviseerd. 

6. FOLLOW-UP 

De eigenares verkoos geen verdere opvolging, maar opteerde voor sterilisatie. Ondertussen leidt de 

poes een zeer gelukkig leven in de cattery als castraat. Er werden twee dochters aangehouden uit haar 

tweede en derde nest als fokdieren. Eén van beiden kreeg net als haar moeder dezelfde problemen. 

Ook bij haar werden er uiteindelijk luteale cysten vastgesteld als oorzaak van de infertiliteit.   



15 
 

BESPREKING 

De inductie van de krolsheid bij de kattin is niet altijd voor de hand liggend wegens de unieke cyclus. 

De poes is een polyoestrische, geïnduceerde ovulator. Hieruit volgt dat de oestrusfase niet altijd gevolgd 

wordt door een ovulatie waardoor de oestrische cyclus onvoorspelbaar is (Griffin 2001, Johnston et al. 

2001). Copulatie is een efficiënte prikkel die kan leiden tot ovulatie bij kattinnen (Little 2003). Bijkomend 

kan het voorkomen dat de ovulatie ook geïnduceerd wordt door een externe prikkel, anders dan dekking. 

Men spreekt dan over de spontane ovulatie (Johnston et al. 2001, Little 2003). Deze variatie maakt het 

moeilijk om een betrouwbaar protocol op te stellen. In het geval van een spontane ovulatie is het 

mogelijk dat er reeds een corpus luteum aanwezig is op het moment dat de oestrus artificieel 

geïnduceerd wordt. Dit zorgt ervoor dat de ovariële respons op exogene gonadotrofines kan variëren. 

Bovendien kan het ovulatoir fenotype een invloed hebben op het endocriene milieu dat instaat voor de 

innesteling van de bevruchte eicel wat leidt tot lagere drachtigheidspercentages (Stewart 2012). 

In de casusbeschrijving werd er aangehaald dat de kattin behandeld werd met equine 

choriongonadotrofine om de oestrus te induceren. De vorming van luteale cysten kan optreden als een 

ongewenste bijwerking bij deze behandeling. Het ovarium van de kat is zeer gevoelig aan eCG. De 

halfwaardetijd van eCG is 5 dagen, en dus blijft het lang in de circulatie. Het heeft zowel FSH als LH 

activiteit. Een hoge dosis aan eCG (300-500 international units) leidt bij de kattin tot superovulatie. Maar 

bijkomend aan de hoge folliculaire ontwikkeling treedt er door de langdurige werking, en de LH activiteit 

ook luteïnisatie op van de premature follikels met eventuele cystevorming tot gevolg (Kutzler 2007, Uslu 

et al. 2012). De toediening van eCG (Folligon®) aan de kattin in kwestie zou dus een potentiële oorzaak 

kunnen zijn van de luteale cysten. De dosis die toegediend werd is onbekend. Er werd in de literatuur 

tot nu toe weinig beschreven over deze potentiële consequentie. Hier dient nog verder onderzoek naar 

te gebeuren. Ook zou een eventuele genetische component misschien onderzocht kunnen worden, 

gezien het feit dat één van haar dochters ook aan deze aandoening leed. 

Omwille van de mogelijke kans op luteale cystvorming door de toediening van eCG kan men eventueel 

kiezen voor een ander product, alhoewel dit niet voor de hand liggend is. Er bestaan niet veel 

succesvolle alternatieven voor eCG om oestrus te induceren bij een kat. De reeds besproken protocollen 

worden op de volgende pagina kort in tabelvorm met elkaar vergeleken.  

Synthetische 

oestrogenen 

- Kat: geïnduceerde ovulator, dus exogene oestrogenen zullen niet resulteren in 

een pulsatiele vrijstelling van LH  

- Nevenwerkingen bij langdurig gebruik: urinaire incontinentie en 

beenmergdepressie (Kutzler 2007) 

- Conclusie: geen alternatief voor eCG 

Dopamine 

agonisten 

- Hond: toediening van bromocriptine of cabergoline  inhibitie prolactinesecretie  

- Kat: niet succesvol (Kutzler 2007, Davidson 2014) 

- Conclusie: geen alternatief voor eCG 
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Desloreline 

slow-release 

implantaat 

- Desloreline implantaat  vrijstelling desloreline  secretie van FSH en LH in 

eerste instantie  oestrus inductie  verdere constante vrijstelling  

desensitisatie hypofyse  ovariële suppressie (Kutzler 2007, Fontaine en 

Fontbonne 2011, Zambelli et al. 2015) 

- Conclusie: waardig alternatief voor eCG mits verwijdering implantaat na enkele 

dagen 

hCG - Voornamelijk LH activiteit  ovariële superstimulatie en vorming van 

secundaire corpora lutea (Swanson et al. 1997, Kutzler 2007, Yu et al. 2010, 

Stewart et al. 2012) 

- Mogelijke nevenwerkingen: immunisatie, verlaagde drachtigheidsresultaten 

door superovulatie (Kutzler 2007) 

pFSH - Toediening pFSH  ovariële superstimulatie  

- Mogelijke nevenwerkingen: verlaagde drachtigheidsresultaten door 

superovulatie (Kutzler 2007) 

Opoïd 

antagonist: 

Ca(2+)-

naloxone 

- Synergistische, antagoniserende werking op de endogene opoïden  geen 

daling van LH serumconcentrayie en geen blokkage van de calciumkanalen 

- Voorafgaande hCG therapie vereist (Aiudi 2001, Kutzler 2007) 

 

De recente desloreline slow-release implantaten bieden als enige een waardig en beter alternatief in 

plaats van eCG mits deze implantaten na enkele dagen verwijderd worden. 

Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat protocollen voor oestrusinductie bij katten bijkomend 

beïnvloed worden door de fotoperiode, de lengte van de anoestrus of dioestrus, en de onvoorspelbare 

rijping van de postovulatoire oöcyten. Al deze factoren bemoeilijken het volledige proces van 

oestrusinductie bij de kat (Davidson 2014). 

Een kitten uit het tweede en derde nest werd aangehouden als fokdier in de cattery. Net als de kattin uit 

deze casus kreeg de ene poes dezelfde problemen als haar moeder. Ook bij haar werden er luteale 

cysten aangetoond op de ovaria. Er staat in de literatuur tot op heden nog niets beschreven over een 

eventuele erfelijkheidsgraad wat betreft de ontwikkeling van luteale cysten op de ovaria, en vormt een 

interessant onderwerp zijn voor verder onderzoek. 
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BIJLAGE: ECHOGRAFISCHE BEELDEN 

  

 

 

Fig.5 

 

Longitudinale 

doorsnede van het 
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Fig.6  

 

Dwarse doorsnede 

van het corpus uteri  
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Longitudinale 

doorsnede van de 
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Fig.8  

 

Linker ovarium: 

grote anechogene 

zone (4,6 mm) ter 

hoogte van de 

craniale pool  

 

  

 

 

 

Fig.9  

 

Rechter ovarium: 

aanwezigheid van 

3 echogene ronde 

structuren (2,3 mm) 

 

  

 

 

Fig.12 

 

Rechter ovarium:  

anechogene zone 

van 2,9 mm 

 

 

 

(Van: Department of Medical Imaging of domestic animals, faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke) 


