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SAMENVATTING 

 

Bij een 6 maand oude Zwitserse Herder werd een losse processus anconeus (LPA) vastgesteld. Dit is 

een ontwikkelingsprobleem ter hoogte van de elleboog dat een onderdeel vormt van elleboogdysplasie. 

Het wordt vaak gezien bij jonge, grote honden, voornamelijk de herdershonden, maar ook oudere 

honden kunnen er door aangetast worden. Deze aandoening kan verschillende gradaties van manken 

met zich meebrengen. Vaak is een te korte ulna de oorzaak waardoor er een te grote druk wordt 

uitgeoefend ter hoogte van de processus anconeus. Er bestaat recent een chirurgische techniek die 

enkel toegepast kan worden indien een te korte ulna het probleem veroorzaakt. Men gaat via een 

ulnotomie de druk reduceren op de processus anconeus wat een fusie als gevolg moet geven. Het 

spreekt voor zich dat dit enkel kan toegepast worden bij honden jonger dan ongeveer 8 maand zodat er 

nog een goede fusie gegarandeerd kan worden. De prognose na een ulnotomie is goed als het fragment 

achteraf daadwerkelijk ook gefusioneerd is. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, kan het alsnog 

noodzakelijk zijn om het losse stuk te verwijderen. Algemeen is de prognose afhankelijk van het al dan 

niet beschadigd zijn van het gewricht op het moment van behandelen en van de gebruikte techniek.  

Key words: Artroscopie-Elleboogdysplasie-LPA-Ulnotomie-Zwitserse Herder  
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INLEIDING 

 

Elleboogdysplasie is een verzamelterm voor een aantal ontwikkelingsproblemen van de elleboog en is 

een vaak voorkomende aandoening bij honden van grote rassen tot reuzenrassen. Er zijn 4 

aandoeningen gekend die onder deze noemer vallen namelijk: een losse processus anconeus, medial 

coronoid disease, osteochondritis dissecans van de mediale humeruscondyl en elleboogincongruentie. 

Elk van deze aandoeningen of een combinatie van meerdere brengt manken met zich mee. Dit wordt 

onder andere veroorzaakt door losse fragmenten die zich in het gewricht kunnen bevinden. Het is van 

belang om een juiste diagnose te stellen om een beter beeld te krijgen over het verdere verloop en de 

prognose van de aandoening. 

In deze masterproef zal de losse processus anconeus (LPA) verder besproken worden. Bij een LPA is 

de processus anconeus afgebroken of niet-gefusioneerd. Deze aandoening wordt voornamelijk gezien 

bij jonge, snelgroeiende honden, maar kan ook problemen geven bij volwassen tot zelfs oudere honden. 

Vooral de Duitse herder is gepredisponeerd. De exacte etiologie is tot op heden nog niet gekend, maar 

men gaat uit van een multifactorieel probleem.  

In de literatuurstudie wordt hier verder dieper op ingegaan. De verschillende diagnostische technieken 

komen aan bod met zowel hun voor- als nadelen. Daarnaast zien we alle mogelijke behandelingen voor 

een losse processus anconeus.  

De casus bespreekt een LPA bij een jonge hond van een groot ras waarbij geopteerd is voor een 

nieuwere behandelingsoptie. Deze specifieke techniek zal uitvoerig besproken worden evenals de 

opvolging en de nazorg van deze patiënt.  
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. Anatomie van de elleboog 

 

Het ellebooggewricht is een complex gewricht dat gevormd wordt door het distale deel van de humerus 

en het proximale deel van de radius en ulna. Het distale deel van de humerus, namelijk de 

humeruscondyl, articuleert met de incisura trochlearis van de ulna en met het mediale deel van de 

radiuskop. De radius articuleert ook op zijn beurt met de ulna (Fig.1). 

 

Figuur 1: Overzicht van de anatomie van het ellebooggewricht (links) en de verschillende articulatievlakken van de ulna 
(rechts). Bron: Burton and Owen, 2008. 

De proximale radiuskop staat voor 75 tot 80% in voor de gewichtsdragende functie van het gewricht. 

De overige 20 tot 25% wordt opgevangen door de laterale en mediale processus coronoideus van de 

ulna (Sjöström, 1998). 

Naast de ulna wordt de stabiliteit van het ellebooggewricht ook verzekerd door de mediale en laterale 

collaterale ligamenten samen met het annulair ligament. 

 

2. Elleboogdysplasie 

 

Volgens de International Elbow Working Group kunnen we een losse processus anconeus (LPA) samen 

met een medial coronoid disease (MCD), osteochondritis dissecans van de mediale humeruscondyl 

(OCD) en elleboogincongruentie plaatsen onder één algemene term, namelijk elleboogdysplasie. Het is 

een ontwikkelingsstoornis waardoor de meeste honden op jonge leeftijd aangeboden worden. Als 

onderliggende oorzaak van elleboogdysplasie wordt mechanische stress of malarticulatie van het 

ellebooggewricht vooropgesteld. In al deze aandoeningen kunnen we hierdoor de aanwezigheid van 

losse fragmenten in het gewricht zien alsook resulteren deze allemaal in verschillende graden van 

mankheid en arthrose (Narojek T. et.al., 2008; Samoy et.al., 2006). Ze kunnen elk apart voorkomen 
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maar vaak zien we ook combinaties van meerdere pathologieën samen (Narojek T. et.al., 2008; Petit 

A. et.al., 2015). 

 

3. Prevalentie van LPA 

 

Een losse processus anconeus zien we vaak bij jonge, snelgroeiende honden van middelgrote tot grote 

rassen en bij chondrodystrofische rassen, doch kunnen oudere honden er ook mee geconfronteerd 

worden (Nemanic et.al., 2016; Petit A. et.al., 2015; Samoy et.al., 2011). De Duitse Herder wordt het 

meest aangeboden met deze ontwikkelingsstoornis. Daarnaast zijn de Labrador Retriever, Golden 

Retriever, Berner Sennenhond, Newfoundlander, Mastiff, Rottweiler en Basset Hound ook hiervoor 

gepredisponeerd (LaFond E. et.al., 2002; Sjostrom L., 1998). Onderzoek toont aan dat mannelijke 

honden dubbel zoveel aangetast zijn dan vrouwelijke honden. In 20 tot 35% van de gevallen zou een 

losse processus anconeus bilateraal optreden. (Harasen G., 2009; Meyer-Lindenberg A. et.al., 2006; 

Sjostrom L., 1998).  

 

4. Etiopathogenese van LPA 

 

De oorzaak van een losse processus anconeus is niet volledig gekend. Men gaat er van uit dat het iets 

multifactorieel is. Het is niet uitgesloten dat zowel genetische en metabolische aandoeningen als trauma 

een invloed hebben op het ontstaan ervan (Samoy et.al., 2011). 

Er zijn reeds verschillende theorieën beschreven over het ontstaan van een LPA. In een normale 

elleboog vormt de verbening tussen de processus anconeus en de ulna zich vanuit de proximale 

ossificatiehaard van de ulna of vanuit een apart ossificatiecentrum. In rassen met een aparte 

ossificatiehaard, zoals de Duitse Herder, moet de fusie met de ulna voltrokken zijn op ongeveer 5 

maanden. Wanneer dit niet het geval is, zal deze fusie niet meer spontaan optreden en spreekt men 

van een losse processus anconeus (Harasen G., 2009; Samoy et.al., 2011). Een uitzondering zijn de 

Berner Sennen en Basset Hound waar de fusie pas op 7 à 8 maand voltrokken is (Harasen G., 2009).  

Een andere theorie over het ontstaan van een LPA is gerelateerd aan elleboogincongruentie (Fig.2). 

Hierbij zien we dat de radius, ulna en humerus niet perfect aansluiten. Zowel een asynchrone groei 

tussen de radius en ulna als een deformiteit van de trochlear notch kan aanleiding geven tot een LPA 

(Harasen G., 2009; Nemanic et.al., 2016; Samoy et.al., 2006). In de meeste gevallen zien we dat de 

ulna te kort is waardoor er een opwaartse druk wordt uitgeoefend op de processus anconeus. Deze 

kracht wordt veroorzaakt door de humeruscondyl die in normale fysiologische toestand anatomisch juist 

past tussen de processus anconeus en de radius maar bij een deformatie van de ulna bijgevolg 

fragmentatie kan teweegbrengen (Ferrigno C.R.A. et.al., 2007; Samoy et.al., 2006). In de 

chondrodystrofische rassen verkrijgen we hetzelfde mechanisme als hierboven beschreven door een te 
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vroege sluiting van de ulnaire groeiplaat (Burton and Owen, 2008). In het geval van een abnormale 

trochlear notch, zal de humerale trochlea niet volledig passen en op die manier ook een abnormale druk 

uitoefenen op zowel de processus anconeus als de mediale processus coronoideus wat kan resulteren 

in het afbreken van een fragment. We zien dan ook in 16% van de gevallen de combinatie van een LPA 

en MCD (Harasen G., 2009; Meyer-Lindenberg A. et.al., 2006). 

 

Figuur 2: Schematische voorstelling van verschillende vormen van elleboogincongruentie welke kunnen leiden tot LPA 

met 1. Humerus, 2. Ulna, 3. Radius, 4. Trochlear notch. A) congruent gewricht met parallelle gewrichtsspleet . B) 

incongruent gewricht met een ellipsvormige trochlear notch i.p.v. rond. C) incongruent gewricht met te korte ulna. Bron: 

Samoy et.al., 2006. 

 

5. Diagnose van LPA 

 

De diagnose van LPA wordt gesteld door verschillende onderzoeken. Honden, jonger dan 9 maand, die 

worden aangeboden met uni- of bilaterale mankheid aan de voorpoten, kunnen worden verdacht van 

een LPA. Op het orthopedisch onderzoek kan spieratrofie, gewrichtspijn, opzetting van het 

ellebooggewricht en een beperkte range of motion van dit gewricht worden opgemerkt. Standaard 

worden er na het klinisch onderzoek radiografische opnames genomen van beide ellebogen aangezien 

LPA vaak bilateraal voorkomt (Samoy et.al., 2006; Samoy et.al., 2011). 

Optimaal gezien worden er 3 verschillende opnames genomen om de 

elleboog goed in beeld te krijgen. Op die manier kunnen we naast een 

losse processus anconeus ook de andere predilectieplaatsen van 

elleboogdysplasie inspecteren.  Men neemt een mediolaterale opname 

zowel in extensie als in flexie gecombineerd met een 15° oblique 

craniomediale-caudolaterale projectie (Samoy et.al., 2011). Op de 

röntgenopnames kunnen we in het geval van een LPA een duidelijke 

radiolucente fractuurlijn waarnemen (Fig.3). Wanneer we dit zien na de 

leeftijd van 22 à 24 weken dan is dit pathologisch en hebben we te 

maken met een LPA (Nemanic et.al., 2016). Het fragment kan naar 

proximaal toe verplaatst zijn en er is vaak osteoartrose aanwezig.  

Figuur 3: Een losse processus 

anconeus in een 18maand oude 

hond.  Bron: https://www.acvs.org 

/small-animal/canine-elbow-

dysplasia 

 

https://www.acvs.org/small-animal/canine-elbow-dysplasia
https://www.acvs.org/small-animal/canine-elbow-dysplasia
https://www.acvs.org/small-animal/canine-elbow-dysplasia
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Radiografie is in de meeste gevallen van LPA een goede diagnostische methode. In geval van twijfel 

kunnen meer geavanceerde technieken gebruikt worden, zoals een CT en arthroscopie. 

Op een CT worden de beenstructuren van het ellebooggewricht zonder superpositie in beeld gebracht. 

Dit is vooral van belang wanneer de hond op RX verdacht is van andere aandoeningen zoals MCD 

(Reichle J.K. et.al., 1999).  

Artroscopie wordt zowel diagnostisch als therapeutisch gebruikt. Doordat met artroscopie het volledige 

gewrichtskraakbeen geïnspecteerd kan worden, kunnen de verschillende predilectieplaatsen van 

elleboogdysplasie in beeld gebracht worden. De mate van verplaatsing van LPA kan hierbij ook bekeken 

worden.  

 

6. Behandelingsopties 

 

Een vroege diagnose is waardevol voor een optimaal resultaat na de behandeling en om andere 

degeneratieve gewrichtsaandoeningen die geassocieerd zijn met LPA te vermijden. LPA  kan zowel 

conservatief als chirurgisch behandeld worden naargelang de ernst van het letsel, het signalement en 

de wil van de eigenaar.  

6.1. Conservatieve therapie 

Indien het om minimale afwijkingen gaat, kan men een conservatieve therapie voorstellen. Echter is de 

kans op osteoartrose groter dan bij een chirurgische behandeling (Michelsen J., 2013). Bij volwassen 

honden waar er naast LPA ook al een erge degeneratie van het gewricht waargenomen wordt, is de 

prognose na chirurgische behandeling sterk gereserveerd en kan men conservatief behandelen. 

Standaard worden er 2 tot 4 weken niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s) gegeven alsook 

ondersteuning door chondroprotectiva, fysiotherapie en bewegings- en gewichtscontrole (Van Ryssen 

B., 2014-2015). 

6.2. Chirurgie 

Wanneer chirurgie nodig is, zijn er verscheidene technieken die men kan toepassen naargelang het 

signalement van de patiënt. Hieronder worden 4 methoden besproken volgens Burton en Owen welke 

via een artrotomie of artroscopie worden uitgevoerd. Tijdens een artroscopie kan men heel het gewricht 

inspecteren in tegenstelling tot een artrotomie waar er bijkomend ook nog een grotere operatiewonde 

is (Van Ryssen B., 2014-2015).  

6.2.1. Artroscopische verwijdering van de losse processus anconeus 

Het verwijderen van de losse processus anconeus gebeurt doorgaans via een artrotomie aangezien het 

stuk vaak te groot is om via artroscopie te verwijderen. Echter, verschillende studies tonen een 

teleurstellend resultaat aan. De kans op osteoartrose is ook veel groter in vergelijking met andere 
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technieken (Burton and Owen, 2008). Toch geniet deze techniek de voorkeur bij een LPA in volwassen 

honden (Samoy et.al., 2011). 

6.2.2. Ulnaire osteotomie 

Via een proximale ulnotomie, tracht men de kracht, die de 

humeruscondyl op de processus anconeus uitvoert, te doen 

afnemen (Fig.4). Dit bevordert een proximale verplaatsing van 

de ulna en zo laat men fusie toe met het losse fragment. 

Verschillende studies tonen aan dat de klinische symptomen 

uitermate goed verbeteren. In 20 tot 95% van de gevallen vindt 

de fusie ook daadwerkelijk plaats, doch is deze beenderige 

fusie niet essentieel voor een goed klinisch resultaat (Burton 

and Owen, 2008). De reden van deze succesvolle 

behandeling is gerelateerd met de leeftijd van de aangeboden 

patiënten. De beste resultaten met deze techniek worden 

behaald wanneer de honden van grote rassen tussen de 4 en 

7 maanden oud zijn en tussen 6 en 9 maand bij reuzenrassen 

(Vezzoni A., 2016). Dit is vanzelfsprekend aangezien de botregeneratie bij jonge honden veel vlotter en 

beter verloopt dan bij oudere honden en de groeiplaten op dat moment nog niet gesloten zijn wat de 

lengtegroei toelaat (Martens A., 2015). 

6.2.3. Fixatie met schroeven 

Het losse fragment van de processus anconeus kan gefixeerd worden door het plaatsen van een schroef 

in caudocraniale richting doorheen de ulna. Door deze fixatie wordt er een druk uitgeoefend die nodig 

is om de fusie te bevorderen. In tegenstelling tot een osteotomie is in deze techniek het al dan niet 

ontstaan van een fusie wel essentieel om goede klinische resultaten te bekomen (Burton and Owen, 

2008). 

Figuur 4: Een proximale ulnaire osteotomie 

laat translatie en rotatie toe van het fragment. 
Dit kan de krachten op de processus 
anconeus doen afnemen en bevordert de 

fusie met de ulna. Bron: Burton and owen, 
2008. 
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6.2.4. Combinatie proximale ulnaire osteotomie en fixatie met schroeven 

De combinatie van beide bovenstaande technieken 

verhoogt de kans op een beenderige fusie tussen de 

processus anconeus en de ulna (Fig.5) (Vezzoni A., 

2016). Door de osteotomie worden de krachten, 

uitgeoefend op de trochlear notch en de processus 

anconeus, verminderd en de fixatie zorgt voor een 

goede fusie met de ulna. In 95% van de gevallen 

verkrijgen we een perfect functioneel resultaat 

(Burton and Owen, 2008; Meyer-Lindenberg A. et.al., 

2006). Extra stabilisatie van de ulnaire osteotomie 

door middel van een intramedullaire pin wordt 

eveneens beschreven maar zou geen gunstiger effect 

hebben op het uiteindelijke resultaat. Daarbij is het 

soms noodzakelijk om tijdens een tweede 

chirurgische ingreep die pin opnieuw te verwijderen doordat deze gemigreerd kan zijn.  

 

7. Prognose 

 

De prognose van een LPA hangt af van verschillende factoren en is goed tot gereserveerd. De gebruikte 

techniek en mogelijke complicaties spelen een belangrijke rol voor het eindresultaat. Zo kunnen we in 

het geval van een osteotomie een non-union of delayed-union verkrijgen wat zorgt voor een ongunstige 

evolutie. Bij de techniek die gebruik maakt van fixatie met schroeven kan er infectie optreden omwille 

van het vreemde materiaal. De schroeven zelf kunnen ook afbreken waardoor een tweede ingreep nodig 

is om het materiaal alsook het losse fragment te verwijderen (Martens A., 2015; Vezzoni A., 2016). 

Over het algemeen is de prognose sterk afhankelijk van de schade van het gewricht. Het al dan niet 

fusioneren van het fragment is zoals hierboven beschreven vaak essentieel om een goede evolutie te 

verkrijgen (Samoy et.al., 2006; Van Ryssen B., 2014-2015). 

 

  

Figuur 5: Een mediolaterale opname van een elleboog 

met een LPA behandeld dmv een proximale ulnaire 
osteotomie in combinatie met een interne fixatie d.m.v. 
een schroef. Bron: Burton and Owen, 2008. 
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CASUS 

 

1. Signalement 

 

  

SPECIES Hond 

RAS Zwitserse Witte Herder 

GESLACHT Mannelijk intact 

GEBOORTEDATUM 08/01/2016 

GEWICHT 35.1 kg 

 

2. Anamnese 

 

De patiënt werd aangeboden op de dienst Orthopedie van Faculteit Diergeneeskunde Gent wegens 

manken op de linker voorpoot. Het probleem begon 3 maanden geleden en is geleidelijk ontstaan. 

Volgens de eigenaars is het progressief erger geworden en kon het niet gelinkt worden aan trauma. Bij 

de eigen dierenarts werden er reeds radiografische opnames genomen waarop een LPA 

gediagnosticeerd werd. Er werd geen medicatie meegegeven.  

 

3. Klinisch onderzoek 

 

  

ALGEMENE INDRUK Alert 

ADEMHALINGSFREQUENTIE Hijgen 

HARTFREQUENTIE 80 bpm 

LICHAAMSTEMPERATUUR 40.2 °C 

MUCOSA Roze 

CVT <2 sec 

ADEMHALINGSTYPE Normaal 

POLSKWALITEIT Goed 

LYMFEKNOPEN Normaal 

LONGAUSCULTATIE Normaal 

HARTAUSCULTATIE normaal 

BODY CONDITION SCORE 5/9 
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4. Orthopedisch onderzoek 

 

Tijdens de inspectie op orthopedisch onderzoek werd er een matige mankheid (4/10) vastgesteld ter 

hoogte van de linker voorpoot. Op palpatie kon men zowel bij de linker als rechter voorpoot een lichte 

opzetting van het ellebooggewricht waarnemen. Er was ook spieratrofie voelbaar ter hoogte van de 

linker voorpoot. De bevindingen op verder orthopedisch onderzoek waren moeilijk interpreteerbaar 

aangezien we hier te maken hadden met een zeer gevoelige hond. Er was een reactie op palpatie van 

alle gewrichten van de voorpoten alsook bij palpatie van de lange beenderen. Gezien het een jonge 

hond is en er op klinisch onderzoek ook een verhoogde lichaamstemperatuur werd waargenomen, werd 

deze hond initieel ook verdacht van een panosteitis.  

 

5. Differentiaal diagnose 

 

Als we het signalement, de anamnese en het orthopedisch onderzoek in acht nemen, kunnen we een 

aantal aandoeningen vooropstellen. Zoals hoger beschreven in de literatuurstudie kan deze hond op 

basis van deze informatie verdacht worden van elleboogdysplasie. Dit vooral omdat het een jonge hond 

is en het manken geleidelijk is ontstaan. Om zeker te zijn of we hier met 1 of meerdere aandoeningen 

van elleboogdysplasie te maken hebben, moeten we verdere onderzoeken zoals RX, CT, arthroscopie,.. 

uitvoeren. 

Initieel werd de hond ook verdacht van panosteitis door de verhoogde lichaamstemperatuur en reactie 

op palpatie van alle lange beenderen. 

Infectie geeft voornamelijk acuut manken, maar zou ook een gevolg kunnen zijn van een onderliggend 

probleem zoals bvb. Medial coronoid disease. 

Een fractuur lijkt hier niet waarschijnlijk aangezien er geen trauma was, er wel af en toe nog steunname 

is en het pas geleidelijk aan erger werd.  

Een tumoraal proces kunnen we niet volledig uitsluiten, maar is ook weinig waarschijnlijk gezien de 

leeftijd van de hond. 

 

6. Diagnose 

 

De diagnose werd vooral gesteld door de bevindingen op de radiografieën (RX), genomen door de eigen 

dierenarts. Er werden van beide ellebogen röntgenopnames gemaakt aangezien verschillende 

aandoeningen bilateraal voorkomen. Vooral op de mediolaterale opnames van de linker elleboog is 

duidelijk een losse processus anconeus te zien (Fig.6). 
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Figuur 6: Links: mediolaterale opname in flexie van linker elleboog met LPA. Rechts: mediolaterale opname in extensie 
van linker elleboog met LPA. Bron: foto genomen door DAP Ursus, Meulebeke (2016). 

 

Op de beelden van de rechter elleboog werden geen abnormaliteiten gevonden (Fig.7). Er zou 

eventueel een kleine twijfel kunnen bestaan over het al dan niet aanwezig zijn van een mediaal coronoid 

letsel aangezien daar wat meer sclerose te zien is. 

     

Figuur 7: Normale rechter elleboog met lichte sclerose (pijl)  in flexie (links) en extensie (rechts). Bron: foto genomen 
door DAP Ursus, Meulebeke (2016). 

    

Uitgaande van de anamnese, orthopedisch onderzoek en de röntgenopnames van de eigen dierenarts, 

kunnen we concluderen dat deze patiënt een losse processus anconeus heeft ter hoogte van de linker 

elleboog. 
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Als verder plan werd er voorgesteld om een CT-scan uit te voeren om zeker geen andere aandoeningen 

over het hoofd te zien. Aansluitend kan dit gecombineerd worden met een artroscopie. 

De CT beelden bevestigden de bevindingen op RX. 

Links zag men een onderbreking van de corticale lijn ter 

hoogte van de processus anconeus en een milde 

sclerose van de ulna op diezelfde plaats. Het losse 

fragment was naar proximaal en craniaal verplaatst  

(Fig.8).  

 

 

 

 

7. Behandeling 

 

7.1. Preoperatieve behandeling 

In afwachting van de chirurgie werd CIMALGEX® (cimicoxib) opgestart. Preoperatief werd een CRI van 

fentanyl aangelegd voor de analgesie. Aanvullend werd methadon, dexmedetomidine en cefazoline 

toegediend. Ter ondersteuning kreeg de patiënt een Ringer-lactaat infuus. Er werd gebruik gemaakt 

van inhalatie anesthesie geïnduceerd met propofol. Vooraleer men startte met het uitvoeren van de 

ulnotomie werd het gewricht arthroscopisch geïnspecteerd. De wonde werd achteraf gesloten d.m.v. 

een agraffe.  

 

  

Figuur 8: CT-scan van linker elleboog 

gediagnosticeerd met een LPA (pijl). Bron: 
Orthopedie, UGent (2016). 
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7.2. Ulnaire osteotomie 

Bij deze patiënt werd de losse processus anconeus verholpen d.m.v. een ulnotomie (Fig.9). Bij deze 

ingreep wordt de ulna caudaal benaderd. Om de exacte plaats van de huidincisie te bepalen wordt de 

lengte van de ulna gemeten. De incisie gebeurt ter hoogte van het proximale derde van de ulna. Na het 

insnijden van het subcutane weefsel en de fascia, worden de spieraanhechtingen van de flexor carpi 

ulnaris en de ulnaris lateralis langs de laterale en mediale zijde losgemaakt van de ulna. De osteotomie 

van de ulna gebeurt ongeveer 20 tot 30 mm distaal van de trochlear notch gebruikmakend van een 

oscillerende zaag of een Gigli wire snijdraad. De hoek van de osteotomie moet in caudoproximale naar 

craniodistale richting en van craniolateraal naar 

caudomediaal gezaagd worden. Men streeft naar een 

hoek van ongeveer 50 graden. Indien het nodig is, kan 

men het interosseus ligament optillen zodat het 

proximale gedeelte van de ulna vrij komt te liggen en het 

zo tot de juiste positie kan migreren. Deze procedure 

berust dus op het feit dat de contractie van de triceps 

brachii zorgt voor de proximale migratie van de ulna. Die 

migratie moet ervoor zorgen dat de belasting, 

aangebracht op de processus anconeus, vanzelf 

vermindert. Het herstellen van de congruentie van het 

gewricht d.m.v. een ulnaire osteotomie kan de fusie 

tussen de processus anconeus en de ulna bevorderen. 

Na de ingreep wordt de fascia van de flexor carpi ulnaris 

aan de fascia van de ulnaris lateralis over het caudale 

deel van de ulna gehecht. Daarna worden het subcutane 

weefsel en de huid afzonderlijk en standaard gesloten 

(Fossum, T. W., 2013; Piermattei D. L. et.al., 2004; 

Tobias et.al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Het verloop van een ulnotomie. 1: de 

positionering van het lidmaat. 2: de incisie. 3: de 
expositie van de ulna. 4: het bepalen van de 
lokalisatie van de snede. 5: het aanbrengen van de 

draadzaag. 6: het doorzagen van de ulna. 7: de 
osteotomie. Bron: Petit A. et.al., 2015. 
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7.3. Postoperatieve handelingen en advies 

Postoperatief werden opnieuw radiografieën genomen 

van de linker elleboog.  Hierop werd een milde weke 

delen zwelling waargenomen rond de radius en ulna. 

De weke delen hebben een heterogeen aspect met de 

aanwezigheid van enkele gas opaciteiten. Een 

radiolucente lijn is aanwezig in caudoproximolaterale 

naar craniodistomediale richting in het proximale derde 

van de diafyse van de ulna (Fig.10 en 11). We nemen 

ook nog de onregelmatige radiolucente lijn ter hoogte 

van de processus anconeus waar. De processus 

anconeus zelf is naar craniodistaal verplaatst (Fig.10). 

 

Postoperatief werden diezelfde dag methadon en CIMALGEX® 

(cimicoxib) als pijnmedicatie en ontstekingsremmer gegeven. De dag 

erna kreeg de hond opnieuw een dosis methadon en werden er 

CIMALGEX® (cimicoxib) tabletten, alsook het voedingssupplement 

KYNOSIL® (glucosamine) meegegeven met de eigenaar. Als 

postoperatief advies moest de hond rustig gehouden worden en bruuske 

bewegingen vermeden worden. De hechtingen mochten 10 dagen later 

worden verwijderd. 

 

 

 

 

 

  

Figuur  10: Mediolaterale opname van de linker 
elleboog na een ulnotomie (pijl). Het losse fragment 

van de processus anconeus is ook waar te nemen 
(pijlpunt). Bron: Orthopedie, Ugent (2016). 

Figuur 11: Craniocaudale opname 
van de linker elleboog na het 

uitvoeren van een ulnotomie. 
Bron: Orthopedie, Ugent (2016). 
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8. Prognose  

 

De prognose wordt grotendeels bepaald aan de hand van de artroscopisch bevindingen aangezien deze 

afhankelijk is van de schade van het gewricht. In dit geval werd een grotere hoeveelheid gewrichtsvocht 

gedetecteerd. Het gewrichtsvocht was minder visceus dan normaal en had een roze kleur. Dit zou 

kunnen wijzen op een matige gewrichtsontsteking. Het gewrichtskraakbeen zelf en de mediale 

humeruscondyl zagen er normaal uit. Er was pannusweefsel zichtbaar ter hoogte van de trochlear notch 

en dit liep uit tot aan het coronoid. Ter hoogte van de craniale rand van het mediaal coronoid werd er 

een osteofyt waargenomen. Dit kan betekenen dat er zich al artrose gevormd heeft en kan ook een 

beperking qua beweeglijkheid van het gewricht veroorzaken. Tijdens de artroscopie werd er ook een 

lichte verplaatsing van de processus anconeus gezien.  Men kan besluiten dat er een lichte 

beschadiging is van het ellebooggewricht, maar dat men met een goede postoperatieve opvolging een 

gunstige evolutie kan verkrijgen. Het gaat hier om een jonge, actieve hond waarbij het een uitdaging 

kan zijn om bruuske bewegingen te vermijden. Indien de losse processus anconeus uiteindelijk 

fusioneert, is de prognose voor deze patiënt goed.  

 

9. Opvolging en controle 

 

9.1. Controle na één maand 

Één maand na de operatie werd de patiënt ter controle aangeboden. De eigenaars hebben hem rustig 

gehouden en alles verliep heel vlot. De hond was nog matig mank op de linker voorpoot en op palpatie 

was er nog een matige spieratrofie te voelen. Er was een milde opzetting van het ellebooggewricht waar 

te nemen, alsook een lichte beperking qua plooibaarheid. Op palpatie van de lange beenderen van de 

linker voorpoot was er een duidelijke callus voelbaar.  

Er werden opnieuw röntgenopnames gemaakt om de evolutie te kunnen evalueren. Ter hoogte van het 

caudale aspect van de ulna was er een matige weke delen zwelling aanwezig. Op de plaats van de 

ingreep bestond een groot deel uit onregelmatige maar gladde nieuwbeenvorming. De fractuur van de 

ulna was licht vergroot met afgeronde randen en een matige mediale verplaatsing (Fig.12: pijl). Ook ter 

hoogte van de processus anconeus was er gladde nieuwbeenvorming waar te nemen. De radiolucente 

lijn ter hoogte van de LPA was nog steeds duidelijk aanwezig hoewel deze gereduceerd is (Fig.12: 

pijlpunt). 
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Figuur 12:  Craniocaudale opname van de linker elleboog, 1 maand na ulnotomie (links). Mediolaterale opname van de 
linker elleboog, 1 maand na ulnotomie (rechts). Bron: Orthopedie, Ugent (2016). 

Er was dus een gunstige postoperatieve evolutie. Er werd geadviseerd om na één maand terug op 

controle te komen. Gedurende die tijd moest men de hond verder rustig houden en mocht men het 

voedingssupplement KYNOSIL® blijven geven. 

 

9.2. Controle na 4 maanden 

Drie maanden later werd de hond opnieuw aangeboden ter controle. De operatie was nu 4 maand 

geleden uitgevoerd. De eigenaars vonden niet dat hun hond nog mankte en gingen er ook geleidelijk 

aan mee gaan wandelen. Op orthopedisch onderzoek werd er nog een lichte mankheid gezien op de 

linker voorpoot. Bij palpatie van het linker ellebooggewricht was er nog een lichte opzetting waar te 

nemen. De hond vertoonde geen pijn meer bij flexie en extensie van het gewricht, noch op druk 

uitgeoefend ter hoogte van de ulnotomie.  

Er werden nogmaals röntgenopnames genomen van de linker elleboog. In vergelijking met de 

voorgaande radiografieën was er nu een volledig heling van de ulnotomie te zien. De mooie gladde 

aflijning van de ulna liet de volledige heling van de ulnotomie zien. Toch was er caudaal een kleine 

periostale reactie aanwezig. Bij de processus anconeus was meer sclerose waar te nemen, maar de 

beoogde fusie was niet bereikt. (Fig.13).  
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Figuur 13: Craniocaudale opname van de  linker elleboog, 4 maand na het uitvoeren van een ulnotomie (links). 

Mediolaterale opname van de linker elleboog, 4 maand na het uitvoeren van een ulnotomie (rechts). Bron: Orthopedie, 
Ugent (2016). 

  

Het postoperatieve verloop bleef een gunstige evolutie kennen. De osteotomie was quasi volledig 

geheeld en klinisch merkte men ook amper nog abnormaliteiten op. De eigenaars kregen als advies 

mee om de beweging verder op te bouwen. Enkel bruuske beweging moesten ze nog vermijden. De 

volgende controle was afhankelijk van de klinische toestand van de patiënt. Bij een verder gunstige 

evolutie moesten ze pas binnen 6 maand een volgende controle laten uitvoeren. Indien de hond terug 

begon te manken, dan werd geadviseerd om eerder terug te komen. Een gunstige prognose kon niet 

gegarandeerd worden omdat het fragment niet gefusioneerd was. 
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DISCUSSIE 

 

Deze casus bespreekt een typisch geval van een patiënt met een losse processus anconeus. In de 

voorafgaande literatuurstudie wordt vermeld dat dit een vaak voorkomend probleem is bij de 

herdershonden. Bovendien wordt het frequent gezien bij jonge, groeiende honden en is er een hogere 

prevalentie bij mannelijke dieren. Het geleidelijk aan optreden van het manken alsook de interpretatie 

van het orthopedisch onderzoek leunen perfect aan bij het verhaal van een losse processus anconeus.  

In dit geval werden er eerst radiografieën gemaakt wat ook als standaard procedure gezien wordt bij de 

opwerking van een elleboogprobleem. Zoals hoger vermeld kunnen we op RX makkelijker bijkomende 

aandoeningen, zoals een medial coronoid disease, missen. Hierdoor werd er alvorens een behandeling 

in te stellen ook een CT-scan uitgevoerd. Een CT-scan op zich is niet de gebruikelijke methode om een 

LPA te diagnosticeren, maar indien er vermoedens zijn op basis van de röntgenopnames van meer dan 

één aandoening, wordt dit wel als een noodzakelijke diagnostische techniek gezien. Een bijkomend 

voordeel is de afwezigheid van superpositie van andere beenderen waardoor men een beter beeld krijgt 

van de lokalisatie van losliggende fragmenten (Reichle J.K. et.al., 1999). 

Bij deze hond was de lokalisatie van de pijn niet gemakkelijk wegens zijn nerveuze reacties. Daarom is 

de initiële diagnose van panosteitis niet onterecht. Er werd door de eigen dierenarts al vastgesteld dat 

het om een elleboogprobleem ging op basis van de duidelijke radiografische bevindingen. Er waren 

nooit foto’s genomen van de schouder bij deze patiënt wat nochtans ook een predilectieplaats is voor 

mankheid op de voorpoten bij grote rassen. Indien de radiografieën van de eigen dierenarts niet 

voorhanden waren, was een buigproef geen misplaatste diagnostische techniek om de lokalisatie van 

het letsel te bepalen. Immers bij deze jonge herder zou OCD van het schoudergewricht ook een oorzaak 

kunnen zijn van het geleidelijk aan opkomen en progressief erger worden van het manken. Gezien de 

duidelijke radiografische tekenen werd echter aangenomen dat het enkel om een elleboogprobleem 

ging. 

Zoals eerder beschreven in de literatuur zijn er verschillende behandelingsopties gekend, waarbij elke 

methode zijn voor- en nadelen heeft. Er kan eerst gestart worden met een conservatieve therapie. Indien 

dit geen goede resultaten oplevert, kan overgegaan worden op een chirurgische therapie. Aangezien er 

bij de beschreven casus reeds duidelijke afwijkingen te zien waren op de verdere onderzoeken en de 

hond duidelijk mank was, gaf men de voorkeur aan het chirurgisch behandelen in plaats van een 

conservatieve therapie. Als chirurgische therapie werd er gekozen voor een proximale ulnaire 

osteotomie, aangezien dit de methode bij uitstek is voor jonge honden aangeboden met een losse 

processus anconeus. Verschillende studies toonden aan dat deze techniek de best mogelijke resultaten 

teweegbrengt bij honden tussen de 4 en 9 maanden oud omwille van de snellere botregeneratie en de 

nog niet gesloten groeiplaten. Eventueel kan er ook gekozen worden voor de combinatie van een 

proximale ulnaire osteotomie en fixatie met schroeven. In de literatuur wordt er bij deze behandeling in 

95% van de gevallen een volledig functioneel herstel beschreven. Dit is echter een moeilijke ingreep en 

er bestaat hierbij het risico tot breken van het materiaal.  



19 
 

Prognostisch gezien, was het voor deze hond een uitdaging om het postoperatieve advies op te volgen. 

Na een proximale ulnotomie is het van groot belang dat de hond rustig gehouden wordt en bruuske 

bewegingen vermeden worden. Echter, dit verliep niet altijd even gemakkelijk bij deze onstuimige, jonge 

hond. Er wordt altijd aangeraden om de eerste controles telkens één maand later uit te voeren. Zo kan 

men de evolutie van de fractuur goed opvolgen en de medicamenteuze behandeling postoperatief 

aanpassen. Ondanks het onstuimige karakter van de hond bleek het verloop bij de eerste controle na 4 

weken gunstig.  

De tweede klinische en radiografische controle werd na 4 maand uitgevoerd. Helaas was  de LPA niet 

gefusioneerd ondanks de ulnotomie. Dit komt in 29% van de gevallen voor (Burton and Owen, 2008; 

Sjöström et.al., 1995). Bij deze casus was er 4 maand postoperatief een goede klinische evolutie 

zichtbaar. Indien de hond opnieuw begint te manken, kan overwogen worden om het losse stuk alsnog 

te verwijderen. Om problemen in de toekomst te beperken, wordt in deze gevallen aangeraden om 

overgewicht en zware inspanningen te vermijden. 
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SAMENVATTING 

In deze literatuurstudie wordt dieper ingegaan op het voorkomen, de pathogenese en het diagnosticeren 

van rabbit haemorrhagic virus type 2 (RHDV2), alsook de preventieve maatregelen tegenover de ziekte.  

RHDV2 is een dodelijk virus bij konijnen dat in 2010 voor het eerst in Europa gezien werd. Vele 

eigenaars zijn er zich niet van bewust hoe groot het effect van dit virus op de konijnpopulatie kan zijn. 

Het doel is om hen op de hoogte te brengen van welke gevaren het virus met zich meedraagt, hoe ze 

sneller stappen kunnen ondernemen bij een vermoeden van uitbraak en welk preventieve maatregelen 

er voor handen zijn. 

De casus betreft een typisch geval van RHDV2 waar duidelijk de letstels aangetoond werden. Er wordt 

dieper ingegaan op de vaccinatiemogelijkheden alsook hoe men de infectiedruk zou kunnen beperken.  

Key words: Acute sterfte-Konijn-Preventie-Rabbit haemorrhagic disease-Vaccinatie  
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INLEIDING 

Rabbit haemorrhagic disease (RHD) is een belangrijke virale ziekte bij het Europese konijn (Oryctolagus 

cuniculus) en behoort tot de familie Caliciviridae, genus Lagovirus. In de literatuur worden verschillende 

andere namen aan dit virus gegeven zoals viral haemorrhagic disease (VHD) of viraal hemorragisch 

syndroom (VHS) (IJzer et al., 2016). In dit werk zal de meest algemene term gebruikt worden, RHDV.  

RHD werd initieel ontdekt in China in 1984. Van daaruit ontstond er een snelle verspreiding naar de rest 

van de wereld. In België werd het virus voor de eerste maal gedetecteerd in 1990 (Vandekerchove et 

al., 2003). De impact van dit virus op de konijnenpopulatie is moeilijk te voorspellen, aangezien sterfte 

van wilde konijnen meerdere oorzaken kan hebben. Het feit dat er een sterke daling werd gezien in de 

populatie sinds het vaststellen van RHD, kan wijzen op een positief verband (IJzer et al., 2016).  

Bij gedomesticeerde konijnen werd het virus al snel onder controle gehouden door middel van 

vaccinaties (Abrantes et al., 2012). Het vaccin dat in België geregistreerd is voor deze klassieke 

virusstam is Nobivac Myxo-RHD® (Hermans et al., 2016). 

Eind 2010 werd er in Frankrijk een hoge mortaliteit vastgesteld binnen konijnenbedrijven waar de 

konijnen gevaccineerd waren tegen het RHD virus. Toen werd ontdekt dat er een variant bestond van 

dit virus, rabbit haemorrhagic disease virus type 2 (RHDV2), ook wel RHDVb genoemd (Hall et al., 

2015). In belgië werd deze variant voor de eerste keer geconstateerd in 2012 (Hermans et al., 2016).  

RHDV2 virus verspreid zich via directe als indirecte transmissiewegen. De besmetting gebeurt via orale, 

nasale of conjunctivale weg. Daarna zal er een snelle infestatie zijn in de hepatocyten. Vaak verloopt 

de pathogenese zodanig snel dat er geen symptomen waargenomen kunnen worden en het dier acuut 

sterft. Indien er wel symptomen opgemerkt worden, kunnen deze van uiteenlopende aard zijn (IJzer et 

al., 2016).   

Sinds eind 2016 is er een vaccin geregistreerd tegen RHDV2, maar andere preventieve maatregelen 

blijven even essentieel (Universiteitskliniek gezelschapsdieren Utrecht, 2017a). 
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LITERATUURSTUDIE 

1. Etiologie en epidemiologie 

Rabbit haemorrhagic disease virus type 2 (RHDV2) is een variant van het rabbit haemorrhagic disease 

virus (RHDV) (Hall et al., 2015). Het virus is geïdentificeerd als een calicivirus en behoort tot het genus 

Lagovirus (Le Gall-réculé et al., 2011; IJzer et al., 2016; Carvalho et al., 2017). Dit type 2 virus is in staat 

om de immuniteit tegenover de klassieke stammen van het RHDV te overwinnen (Hall et al., 2015). 

RHDV2 is gekend als een zeer besmettelijk en resistent virus dat maanden infectieus kan blijven 

(Hermans et al., 2016). Het werd voor de eerste keer ontdekt in Frankrijk in 2010 (Capucci et al., 2017). 

Tegen 2016 werd het virus in verscheidene Europese landen en Australië teruggevonden (Carvalho et 

al., 2017). Naast het Europese konijn werd het virus ook bij de Kaapse haas, de Corsicaanse haas en 

de Europese haas aangetroffen (Puggioni et al., 2013; Camarda et al., 2014; IJzer et al., 2016). Studies 

tonen aan dat het type 2 virus minder frequent voorkomt bij volwassen konijnen, maar dat vooral jonge 

dieren er gevoelig voor zijn (Dalton et al., 2012; Hall et al., 2015; Hermans et al., 2016). Het virus is 

geen zoönose en kan ook geen andere gezelschapsdieren infecteren (IJzer et al., 2016). Wel kunnen 

roofdieren die geïnfecteerde konijnen eten het virus verspreiden via hun feces. Een andere vorm van 

mechanische overdracht is de verspreiding via insecten zoals vliegen en muggen (Dalton et al., 2012; 

Hermans et al., 2016; IJzer et al., 2016). 

2. Pathogenese en symptomen 

De pathogenese van RHDV2 is niet volledig gekend aangezien het virus niet in cultuur gebracht kan 

worden. De incubatieperiode van RHDV2 is langer dan bij de klassieke RHDV-infectie en bedraagt 3 tot 

9 dagen. Het virus kan zowel via een directe als indirecte transmissieweg overgedragen worden. De 

besmetting gebeurt oraal, nasaal of via conjunctivale weg (Le Gall-Reculé et al., 2013; Hermans et al., 

2016, IJzer et al., 2016)). Eenmaal het virus een konijn geïnfecteerd heeft, zal het zich onmiddellijk 

vermenigvuldigen in de hepatocyten. Zo geeft het virus aanleiding tot levercelverval en later tot 

leverfalen (IJzer et al., 2016). De symptomen zijn gelijkaardig aan een infectie met RHDV. Men maakt 

een onderscheid tussen peracute en acute infecties. De peracute vorm is de belangrijkste. Hier ziet men 

geen klinische symptomen en sterven de dieren binnen de 12 à 36 uur na infectie (Hermans et al., 

2016). Soms kan men geschreeuw waarnemen, gevolgd door collaps en de dood. Bij de acute vorm 

overleven de dieren in het algemeen langer. Symptomen als apathie, anorexie, stuwing van de 

conjunctiva en collaps zijn tekenen van een acute infectie. Daarnaast kunnen de dieren ook 

neurologische symptomen vertonen zoals incoördinatie, agitatie, opisthotonus en convulsies (Abrantes 

et al., 2012; Hermans et al., 2016). Respiratoire symptomen, traanvloei, bloedingen in het oog of 

epistaxis zijn ook niet ongewoon. Naast de hoger beschreven peracute en acute vorm, bestaat er ook 

een subacute tot chronische vorm die zich kan ontwikkelen bij dieren die langer leven dan gewoonlijk. 

Zij krijgen icterus gevolgd door gewichtsverlies en lethargie. Ook kunnen zij last hebben van diarree of 

constipatie en abdominale distentie. De meeste van deze groep konijnen zullen ook sterven binnen een 

aantal weken. Er is maar een klein aantal die een infectie met RHDV2 overleeft. Zij zullen een hoge 

seroconversie vertonen (Abrantes et al., 2012; IJzer et al., 2016; Le Gall-Reculé et al., 2013). 
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3. Diagnose 

Om rabbit haemorrhagic disease virus type 2 te diagnosticeren, is een autopsie noodzakelijk. 

Macrocopisch kunnen we al verschillende letstels waarnemen die typisch kunnen zijn voor een RHDV2-

infectie. We zien levernecrose en splenomegalie. De lever zal er over het algemeen bleek en broos uit 

zien met een versterkt zonaal patroon (Fig. 1) 

(Hermans et al., 2016). Hij kan ook geel tot 

grijs aankleuren of een gestuwd uitzicht 

hebben. We krijgen een zwelling van de milt, 

alsook een zwartverkleuring en de scherpe 

aflijning neemt af. Ook de nieren zullen 

donkerbruin aankleuren (IJzer J. et al., 2016; 

Spickler, 2016). 

Aangezien een diffuse intravasale stolling 

normaal is in het eindstadium van de infectie, 

zullen we ook bloedingen waarnemen in 

verschillende organen en weefsels (Fig. 1). 

Er kan ook oedeem in de trachea en longen 

aanwezig zijn (Jung et al., 2000; IJzer J. et 

al., 2016). 

 

 

Microscopisch nemen we massale levernecrose waar. 

Er is weinig ontstekingsinfiltraat terug te vinden 

aangezien het verloop van de infectie zeer snel 

gebeurt. Af en toe kan er intrahepatische cholestase 

gezien worden (IJzer et al., 2016). Ook op cytologisch 

beeld kan de levernecrose waargenomen worden. 

Men maakt gebruikt van een afdruk van de lever en 

kleurt deze aan (Fig. 2) (Hermans et al., 2016). 

 

 

 

Deze macro- en microscopische letsels zijn onvoldoende specifiek waardoor een definitieve diagnose 

hierna nog niet mogelijk is. Als men dus wil aantonen welk type virus aan de oorzaak ligt van het 

overlijden, moet men aanvullend specifiekere diagnostische tests uitvoeren (IJzer J. et al., 2016). 

Figuur 1: Macroscopische letsels van RHDV2. Er zijn 
bloedingen in de long en de lever heeft een bleek aspect 
(Hermans et al., 2016). 

Figuur 2: Microscopisch beeld van afdrukpreparaat 
van de lever. Er is een sterke vacuolisatie van de 
hepatocyten (Hermans et al., 2016). 
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Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) is één van deze diagnostische tests en ook 

meteen de meest ideale omwille van de hoge sensitiviteit (Hermans et al., 2016). Men kan het virale 

RNA in verschillende organen terugvinden maar voornamelijk in de lever. Andere methodes om het 

virale RNA te detecteren zijn reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) 

en in situ hybridisatie (Spickler, 2016). 

Enzym-linked immunosorbent assays (ELISAs) kunnen worden gebruikt om virale antigenen terug te 

vinden, alsook kan deze test het type virus bepalen. Er bestaan meerdere tests voor het bepalen van 

virale antigenen zoals immunoblotting, immunostaining en negative-staining immunoelectron 

microscopy (Spickler, 2016). 

4. Behandeling, preventie en prognose 

Zoals hoger vermeld, kent dit virus een zeer korte incubatieperiode en een snel verloop waardoor er 

geen curatieve behandeling bestaat voor de reeds aangetaste konijnen met als gevolg dat enkel een 

ondersteunende therapie mogelijk is (Hermans et al., 2016). Er is bekend dat een hyperimmuun 

antiserum konijnen zou kunnen beschermen die nog geen klinische tekenen vertonen. Bij konijnen met 

symptomen is deze vorm van protectie niet effectief (Spickler, 2016). Een noodvaccinatie wordt ook 

beschreven als één van de maatregelen maar dit zou een beperkt effect kennen gezien de immuniteit 

pas na 7 dagen aanwezig is en de meeste dieren dan al gestorven zijn (Hermans et al., 2016). 

Uiteindelijk is preventie de belangrijkste factor om infectie tegen te gaan. Hieronder verstaan we een 

goede hygiëne en correcte vaccinatie. Het spreekt voor zich dat dit enkel toegepast kan worden bij 

gehuisveste konijnen en we machteloos staan tegenover de verspreiding bij wilde konijnen (IJzer et al., 

2016). 

De belangrijkste hygiënische maatregelen waar we rekening mee moeten houden zijn verdachte dieren 

in quarantaine plaatsen, een goede handhygiëne en het dragen van handschoenen, een optimale 

reiniging en desinfectie van mogelijk besmette materialen en hokken en een goede insectenbestrijding 

omwille van de potentiële mechanische transmissie (IJzer et al., 2016). 

Aangezien er geen kruisbescherming is, zullen konijnen die gevaccineerd zijn tegen het klassieke RHD 

virus niet beschermd zijn tegen RHDV2. Sinds eind 2016 is er een vaccin geregistreerd in Europa tegen 

RHDV2. Het betreft Eravac emulsie® welke gelijk is aan Cunipravac RHD variant®. Tabel 1 geeft een 

overzicht van de verschillende vaccins die op dit moment beschikbaar zijn, uit welk land men ze kan 

halen en de potentiële nevenwerkingen (Universiteitskliniek gezelschapsdieren Utrecht, 2017a). 

Nobivac Myxo-RHD® beschermt enkel tegen de klassieke RHDV-infectie. Dit vaccin beschermt de 

konijnen ook tegen myxomatose, een ander dodelijk virus voor konijnen. In tegenstelling tot de vaccins 

die werken tegen RHDV2, volstaat om dit vaccin één maal per jaar te geven. Voor RHDV2 zijn er geen 

vaccins beschikbaar die langer werken dan zes maanden. Deze vaccins zullen dus twee maal per jaar 

moeten toegediend worden om een goede bescherming te garanderen (IJzer et al., 2016; Hermans et 

al., 2016). 
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Tabel 1: Overzicht beschikbare vaccins tegen virale hemorrhagische ziekte bij hobbykonijnen ( Universiteitskliniek 

gezelschapsdieren Utrecht, 2017b). 
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CASUS 

1. Anamnese 

Er trad acute sterfte op bij verschillende konijnen van 3 à 4 maanden oud. Het ging om konijnen 

behorende tot de rassen Haaskonijn en Blauwe van Ham. Ze vertoonden geen klinische symptomen. 

De eigenaar is bij de eigen dierenarts langsgeweest om de nog levende dieren te laten onderzoeken. 

Op dat moment waren er bij deze konijnen ook geen tekenen van ziekte. Er werden meststalen 

genomen om coccidiose te onderzoeken en als advies werd meegegeven om de huisvesting van de 

konijnen grondig te reinigen, alsook alles te voorzien van vliegengaas. 

Er zijn verder geen andere gegevens of resultaten beschikbaar van de uitgevoerde onderzoeken bij de 

eigen dierenarts. Wel werd er een konijn aangeboden voor autopsie op de Faculteit Diergeneeskunde 

waar deze casus verder zal over handelen.  

2. Differentiaal diagnose 

Er zijn verschillende oorzaken die aanleiding kunnen geven tot acute sterfte bij konijnen. Hieronder 

zullen de meest voorkomende opgesomd worden. 

Rabbit haemorrhagic disease: Konijnen geïnfecteerd met dit virus vertonen vaak geen symptomen zoals 

hoger vermeld in de literatuurstudie. De hoogste mortaliteit wordt gezien bij konijnen ouder dan 2 maand 

leeftijd wat hier het geval is (Oglesbee en Jenkins, 2012). 

Coccidiose: We onderscheiden 2 soorten coccidiose: darm- en levercoccidiose. Bij darmcoccidiose zijn 

de symptomen afhankelijk van de virulentie. Het is mogelijk dat zowel jonge als oude konijnen geen 

symptomen vertonen, maar we kunnen evengoed een groeidaling, vermagering en diarree waarnemen. 

Levercoccidiose geeft meestal geen symptomen, maar is vaak fataal bij jonge konijnen (Oglesbee en 

Jenkins, 2012). 

Pasteurella multocida: We denken hierbij aan de pneumonie vorm en de septicemie vorm. Bij de 

pneumonie vorm zijn er vaak ook geen opvallende symptomen al kunnen we soms anorexie, dyspnee 

en koorts waarnemen. De septicemie vorm zou wel een mogelijke diagnose kunnen zijn aangezien dit 

ook enkel gekenmerkt wordt door acute sterfte (Lennox, 2012). 

Encephalitozoön cuniculi: Dit is een chronische aandoening en verloopt gewoonlijk asymptomatisch. 

Deze parasiet kan echter in sommige gevallen toch aanleiding geven tot incontinentie en verscheidene 

neurologische symptomen (Klaphake en Paul-Murphy, 2012). 

Myxomatose: Dit is een grote oorzaak van sterfte bij konijnen. Het is een differentiaaldiagnose die nooit 

mag uitgesloten worden als er meerdere konijnen sterven. Echter zal deze aandoening wel 

verschillende symptomen vertonen die in deze casus niet aanwezig waren. Er werden bijvoorbeeld geen 

uitwendige letsels gezien zoals huidverdikkingen, etterige oog- en neusvloei. Lethargie, koorts en 

anorexie zijn ook mogelijke klinische verschijnselen. Hierdoor is deze oorzaak minder waarschijnlijk 

(Hess en Tater, 2012). 
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3. Diagnose 

De diagnose werd gesteld op basis van een post mortem onderzoek. We hadden te maken met een 

vrouwelijk intact konijn van 4 maanden oud. Het dier vertoonde algemeen een postmortaal verval en 

was zeer mager. 

Macroscopische letsels: 

ORGAAN AFWIJKING 

Huid Vaatinjecties 

Neus Stuwing  

Dunne darm Postmortale invaginatie, vaatinjecties 

Caeca Lichte tympanie 

Einddarm Lichte tympanie, mucusopstapeling thv caecum-colon overgang, beeld van mucoïde 

enteropathie 

Trachea Spumeus vocht en enkele bloedklonters 

Long Stuwing, oedeem, emfyseem, puntbloedingen (Fig. 4) 

Lever Blekere zones doorheen parenchym (Fig. 3) 

Milt Stuwing 

Hersenen Pigment op de meningen 

Lymfoïd stelsel Opgezette darmlymfeknopen, gestuwde thymus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Blekere zones in het leverparenchym (Foto 
genomen door Faculteit Diergeneeskunde). 

Figuur 4: Gestuwde en oedemateuze longen, 
spumeus vocht in de trachea (Foto genomen door 
Faculteit Diergeneeskunde). 
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Er werd cytologie gedaan op een stuk long, lever en milt. 

Cytologische bevindingen: 

ORGAAN BEVINDINGEN 

Long Veel rode bloedcellen, sporadisch een macrofaag en neutrofiel, geen duidelijk 
ontstekingsbeeld 

Lever Schuimig aspect van de hepatocyten met vacuolisatie, stuwing 

Milt Stuwing, lymfocyten 

  

Tijdens het post-mortem onderzoek werden er natief stalen genomen van de gal, dunne darme en 
caecum. 

ORGAAN BEVINDINGEN 

Gal Positief: massale aanwezigheid van oöcysten: levercoccidiose (Eimeria stiedae) 

Dunne darm Parasitologisch negatief 

Caecum Enkele grote gisten (Cyniclomyces sp.) 

 

Daarnaast is er ook een histologisch onderzoek van de lever uitgevoerd. Hier zag men uitgebreide 

zones van periportale tot midzonale coagulatienecrose. Op die manier kwam men tot de morfologische 

diagnose van necrotiserende hepatitis, iets was kenmerkend is voor rabbit haemorrhagic disease. 

Om met zekerheid te weten of het dier nu geïnfecteerd was met RHDV2 werd de lever opgestuurd om 

een PCR uit te voeren. Hieruit bleek dat het konijn positief was voor RHDV2. 

Als we alle bevindingen samen bekijken, kunnen we concluderen dan dit dier besmet was met RHDV2, 

alsook een erge levercoccidiose had. Beide aandoeningen passen in de anamnese.     
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DISCUSSIE 

Deze casus is een typisch geval van RHDV2 en toont het belang van vaccinatie bij konijnen. Een konijn 

moet tegen een aantal ziekten gevaccineerd worden om optimaal beschermd te zijn. Vele eigenaars 

zijn hiervan niet op de hoogte waardoor hun volledige populatie konijnen onverwachts symptomen 

beginnen te vertonen. De belangrijkste aandoeningen die voor plotse sterfte kunnen zorgen bij konijnen 

en waartegen met kan vaccineren zijn myxomatose en rabbit haemmorhagic disease type 1 en 2.  

De vaccins die geregistreerd zijn in België zijn Nobivac Myxo-RHD® tegen myxomatose en RHDV1 en  

Eravac emulsie® tegen RHDV2. 

 Nobivac Myxo-RHD® Eravac emulsie® 

Verpakking Unidosis Multidosis 

Bescherming na 3 weken 7 dagen 

Boostering nodig Nee Nee 

Vaccinatie-interval 1 jaar 6 maanden 

Minimumleeftijd voor vaccinatie 5 weken 10 weken (opm. indien 1e enting 

tussen leeftijd van 30 dagen en 10 

weken, is er wel een boostering 

nodig na 6 weken) 

Tabel 2: Overzicht eigenschappen van Nobivac Myxo-RHD® en Eravac emulsie® (Universiteitskliniek 
gezelschapsdieren Utrecht, 2017b). 

Tabel 2 geeft een overzicht weer van de beschikbare vaccins en hun karakteristieken. In België zijn 

deze twee vaccins als enige voorhanden en geregistreerd. Met als gevolg dat de keuze enorm beperkt 

is en er dus weinig mogelijkheden zijn. 

Dit kan nadelig zijn als beslist wordt om de prijzen te verhogen. Op dit moment is de geadviseerde prijs 

van een vaccinatie tegen myxomatose en RHDV1 ongeveer 12 euro. Voor RHDV2 bestaan er flacons 

van 10 dosissen of van 40 die respectievelijk 3,30 euro en 2,30 euro per vaccin kosten. Multidosissen 

zijn dus goedkoper, maar als dierenarts is de keuze van de flacongrootte afhankelijk van het cliënteel 

zodat het rendabel blijft. 

Voor zowel particulieren als grote kwekerijen is vaccinatie aangeraden. Er is maar een kleine meerprijs 

om ook te vaccineren tegen RHDV2. Enkel een extra consult wordt betaald. Voor kwekerijen met grote 

aantallen konijnen is het consult per dier verwaarloosbaar en eenmaal er infectie met het virus uitbreekt, 

kan dit voor grote gevolgen zorgen binnen het bedrijf. Op dat moment is de meerprijs van het vaccineren 

niets in vergelijking met de verliezen die zullen gepaard gaan met een RHDV uitbraak.  

Op de bijsluiter van de vaccins wordt vermeld dat er geen wachttijden van toepassing zijn waardoor 

vaccinatie geen invloed heeft op het slachtproces. 

In deze casus kunnen we niet heel veel informatie halen uit de anamnese. Het zou interessant zijn om 

te weten hoe groot de groep konijnen is en hoe en waar ze worden gehuisvest.  
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Indien er meerdere konijnenverblijven aanwezig zijn bij dezelfde eigenaar, is het ook van belang om te 

weten of de gestorven dieren afkomstig waren uit hetzelfde hok of verspreid zaten over verschillende 

hokken. Indien ze allemaal in hetzelfde hok verbleven en de konijnen in de andere verblijven nog geen 

klinische symptomen vertonen, kunnen deze nog preventief behandeld worden door middel van een 

noodvaccinatie. Dit is een optie die we voor de gehele groep kunnen aanraden. Helaas kan besmetting 

heel snel gebeuren. Eenmaal dat de konijnen geïnfecteerd zijn heeft deze maatregel geen nut meer.  

Bij dicht opeen gehuisveste konijnen is de kans op besmetting nog groter en de prognose opnieuw 

slechter. We kunnen ook een onderscheid maken tussen konijnen die buiten of binnen verblijven. Buiten 

sta je machteloos tegenover de insleep van RHDV2 via wilde konijnen. Als zij in contact kunnen komen 

met de eigen konijnen, wordt het virus snel overgedragen en zo verder verspreid in de populatie. Ook 

mechanische vectoren spelen een cruciale rol bij de virusoverdracht en gebeurt minder waarschijnlijk 

bij konijnen die binnen gehuisvest worden. Als men nu deze definitieve diagnose stelt bij konijnen die in 

huis leven, moet er nagedacht worden hoe dit virus daar geraakt is. De eigenaar zou dit onbewust 

kunnen binnengebracht hebben door onvoldoende hygiënische maatregelen. Als advies kan men dan 

meegeven dat ook eigenaars er zich van bewust moeten zijn dat zij een indirecte transmissieweg 

kunnen zijn. Hygiëne na contact met andere konijnen waarvan de vaccinatiestatus niet gekend is, is dus 

heel essentieel. 

In deze casus weten we dus niet hoeveel konijnen er aanwezig zijn en of de nog levende konijnen al 

geïnfecteerd zijn met RHDV2. De kans op besmetting is wel groot. We kunnen de eigenaar daarom 

aanraden een noodvaccinatie uit te voeren zoals hoger vermeld in de hoop dat dit nog aanslaat. Verder 

is het beter dat er geen nieuwe konijnen bij de groep worden toegevoegd. Ook indien al de huidige 

konijnen komen te sterven, is het beter 3 maanden te wachten vooraleer men nieuwe dieren kan 

huisvesten. Dit omdat het virus zo lang infectieus kan blijven. Een grondige reiniging en desinfectie van 

de hokken zijn ook noodzakelijk. Het feit dat er overal al vliegengaas is geplaatst, is zeer gunstig naar 

de toekomst toe om infecties met zowel RHDV als met myxomatose te vermijden. De konijnen die 

uiteindelijk overleven of indien er nieuwe konijnen aangekocht worden, worden best gevaccineerd tegen 

beide virusstammen om nieuwe infectie te voorkomen. 

De eigenaar van het konijn in deze casus heeft een PCR-test laten uitvoeren om tot een definitieve 

diagnose te komen. Zo kunnen we hem een goed advies geven zoals hierboven staat beschreven. Een 

ander voordeel is dat als we te maken hebben met grote konijnenbedrijven, we ook naburige kwekerijen 

kunnen verwittigen en hen op de gevaren wijzen. Er zijn echter eigenaars die de meerprijs van ongeveer 

30 euro niet willen uitgeven aan verdere diagnostiek. Op die manier kunnen we enkel uitgaan van een 

aantal waarschijnlijkheidsdiagnoses zoals hoger vermeld. Dit neemt het risisco met zich mee dat we op 

een verkeerde manier gaan behandelen en preventieve maatregelen zullen treffen. De eigenaar zou 

alsnog de gok kunnen nemen om een noodvaccinatie te laten uitvoeren. Als er op dat moment een 

andere reden de oorzaak van sterfte is, bvb. pasteurellose,  zijn de konijnen verzwakt en gaan ze geen 

goede immuniteit kunnen opbouwen tegenover het vaccin. We zouden juist een omgekeerd effect 

kunnen krijgen door het RHDV2 virus op die manier te laten integreren in de populatie. Wanneer we wel 
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de definitieve diagnose van pasteurellose hadden, dan kon men met antibiotica de konijnen behandelen 

(Lennox, 2012). 

Er werd nog een tweede diagnose gesteld, namelijk levercoccidiose. Deze parasitaire infectie kan 

volledig asymptomatisch verlopen, doch kan ook fataal zijn. Het ontstaat bij konijnen die niet preventief 

worden behandeld met een coccidiostaticum, al kan dit ook een nadeel zijn door het verwerven van 

resistentie (Oglesbee en Jenkins, 2012). De hoogste incidentie zien we bij jonge dieren van ongeveer 

2 maanden oud en neemt af met stijgende leeftijd (Al-Mathal, 2008). Hygiëne is ook hier een belangrijke 

factor aangezien onvoldoene hygiënische maatregelen kunnen leiden tot het ontwikkelen van hoge 

aantallen oöcysten en zo het besmettingsgevaar vergroten. Het ontstaan van coccidiose gaat dus 

gepaard met een combinatie van factoren. De omgeving zal men allereerst moeten aanpakken. Een 

behandeling zal enkel de recent geïnfecteerde konijnen redden en er blijft kans op herval (Coudert, 

1996). 
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