
 
 

UNIVERSITEIT GENT 
 
 

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 
 
 

Academiejaar 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE REPORT: FELIENE PYOTHORAX 

 
door 

 
Charlotte SOMMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor:    Prof. Dr. Dominique Paepe    Casusbespreking in het kader 

Dierenarts Goncalo Serrano                         van de Masterproef 

 

         © 2017 Charlotte Sommen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universiteit Gent, haar werknemers of studenten bieden geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of 

volledigheid van de gegevens vervat in deze masterproef, noch dat de inhoud van deze masterproef geen inbreuk 

uitmaakt op of aanleiding kan geven tot inbreuken op de rechten van derden.  
Universiteit Gent, haar werknemers of studenten aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor 

enig gebruik dat door iemand anders wordt gemaakt van de inhoud van de masterproef, noch voor enig 

vertrouwen dat wordt gesteld in een advies of informatie vervat in de masterproef.   



 
 

UNIVERSITEIT GENT 
 
 

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 
 
 

Academiejaar 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASE REPORT: FELIENE PYOTHORAX 

 
door 

 
Charlotte SOMMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor:    Prof. Dr. Dominique Paepe    Casusbespreking in het kader 

Dierenarts Goncalo Serrano                         van de Masterproef 

 

         © 2017 Charlotte Sommen 



 Voorwoord 

 

In het kader van de opleiding Master in de diergeneeskunde aan de Universiteit Gent heb ik de kans 

gekregen om een klinische casuïstiek te schrijven met als titel: “Case report: feliene pyothorax”. 

Alvorens over te gaan tot de voorstelling van deze klinische casuïstiek zou ik van de gelegenheid 

gebruik willen maken om de mensen die hebben bijgedragen tot de realisatie van dit werk te 

bedanken. Eerst en vooral een woord van dank aan mijn promotor Prof. Dr. Dominique Paepe voor de 

zeer deskundige begeleiding bij het schrijven van deze klinische casus. Daarnaast zou ik ook graag 

dierenarts Sofie Marynissen willen bedanken voor de informatie met betrekking tot de patiënt uit deze 

klinische casus. Tot slot ook een dankwoord aan mijn ouders en vriend voor de onvoorwaardelijke 

steun gedurende mijn opleiding als dierenarts. 

 

Alvast veel leesplezier gewenst. 

 

Sommen Charlotte 
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 Samenvatting 

 

In deze klinische casuïstiek wordt een ééjarige Europese Korthaar beschreven die werd aangeboden 

met klinische symptomen van dyspnee, tachypnee en partiële anorexie. Op het lichamelijk onderzoek 

werd bovendien een zwakke tot matige pols en een verlaagde lichaamstemperatuur vastgesteld. 

Tevens waren op longauscultatie ventraal gedempte longgeluiden hoorbaar, terwijl deze dorsaal 

eerder versterkt waren. Dit is sterk suggestief voor vocht in de pleurale holte en werd bevestigd door 

radiografisch onderzoek en echogeleide thoracocentese. Verder werden ook korstige letsels 

vastgesteld in de thorax- en halsregio van de patiënt. Dit wijst op vechttrauma, wat bovendien een 

belangrijke oorzaak vormt voor het ontstaan van feliene pyothorax. De uiteindelijke diagnose werd 

gesteld na het uitvoeren van een algemeen bloedonderzoek, radiografisch onderzoek en echogeleide 

thoracocentese met bijhorend cytologisch onderzoek. Vervolgens werd een langdurige therapie 

opgestart met breedspectrum antibiotica en werden drainagetubes aangebracht in zowel de linker als 

de rechter hemithorax. Deze bilaterale thoraxdrains werden na vijf dagen verwijderd en de 

behandeling met antibiotica werd thuis succesvol verdergezet gedurende vijf weken.   



 Inleiding 

 

De term feliene pyothorax staat voor de accumulatie van etter in de pleurale holte en is een 

aandoening die in hoofdzaak voorkomt bij jonge katten. Uit studies is bovendien gebleken dat katten 

met buitenbeloop of katten uit zogenaamde multiple-cat households een grotere kans maken op het 

ontwikkelen van een pyothorax (Waddell et al., 2002). De klinische symptomen die hiermee gepaard 

gaan zijn in het merendeel van de cases sterk gelijkend. Gezien de grote hoeveelheid pleuraal vocht 

is de ademhaling vaak erg bemoeilijkt, met dyspnee en tachypnee tot gevolg (Barrs et al., 2005). 

Secundair kunnen bovendien nog tal van andere klachten ontstaan. Daar de klinische symptomen 

zeer suggestief zijn voor de aanwezigheid van vocht in de pleurale holte zal dit de diagnosestelling 

vergemakkelijken. Verder kan ook gebruik gemaakt worden van thoracocentese, radiografie of 

echografie als diagnostisch middel (Barrs et al., 2009). Over het algemeen wordt ook een 

hematologisch en biochemisch bloedonderzoek uitgevoerd om de algemene gezondheidstoestand 

van de patiënt te kunnen inschatten (Barrs et al., 2005; Demetriou et al., 2002). Tevens bestaan er 

diverse therapeutische mogelijkheden die grosso modo worden onderverdeeld in twee klassen. 

Enerzijds de medische en anderzijds de chirurgische behandeling. Dit laatste wordt echter slechts 

uitgevoerd ingeval van falen van de medische behandeling of wanneer een duidelijke oorzaak van 

feliene pyothorax kon aangetoond worden (Rooney et al., 2002). De medische behandeling geniet 

echter in het merendeel van de gevallen de voorkeur en bestaat uit de combinatie van een langdurige 

antibioticumtherapie en drainage van de thoracale holte (Demetriou et al., 2002; Barrs et al., 2005). Dit 

wordt bekomen door de plaatsing van thoraxdrains, die meestal bilateraal worden aangebracht, voor 

een gemiddelde duur van 4 tot 8 dagen (Waddel et al., 2002; Barrs et al., 2005). Deze 

behandelingstechniek is over het algemeen zeer succesvol (Barrs et al., 2005).   



1. Literatuurstudie 

 

1.1. Definitie en etiologie 

Pyothorax of thoracaal empyeem is een opstapeling van septisch, purulent exsudaat ter hoogte van 

de pleurale holte (Barrs et al., 2005). De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van een pyothorax is 

de aanwezigheid van een infectieus agens (Demetriou et al., 2002). Dit infectieus agens kan via 

verschillende transmissieroutes de pleurale holte bereiken. Eén van de meest voorkomende 

mechanismen voor het ontstaan van een feliene pyothorax is de directe inoculatie als gevolg van een 

penetrerende thoracale bijtwonde (Johnson et al., 2007; Epstein, 2014). Daarnaast kan het ook 

secundair ontstaan ten gevolge van een pulmonaire infectie, een aspiratie via de bovenste luchtwegen 

(Barrs et al., 2009) of een parasitaire infestatie (Barrs  et al., 2005). Hematogene of lymfatische 

verspreiding worden echter minder vaak gezien als oorzaak voor feliene pyothorax (Demetriou et al., 

2002; Barrs et al., 2005). 

 

1.2. Signalement 

Pyothorax is een aandoening die hoofdzakelijk voorkomt bij jonge dieren. Uit de studie van Waddell et 

al. (2002) is namelijk gebleken dat de aangetaste katten significant jonger waren dan katten uit de 

controlegroep. Bovendien heeft men aangetoond dat katten afkomstig uit gezinnen met meerdere 

katten of katten met een buitenbeloop een grotere kans hebben op het ontstaan van een pyothorax 

(Waddell et al., 2002). 

 

1.3. Klinische afwijkingen 

De meest voorkomende klinische klachten waarmee katten met pyothorax worden aangeboden zijn 

dyspnee, tachypnee en partiële tot totale anorexie. Daarnaast kunnen ze ook symptomen vertonen 

van lethargie of algemene zwakte (Barrs et al., 2005). Bovendien hebben Waddell et al. (2002) in hun 

studie aangetoond dat eveneens slechte polskwaliteit, afwijkende mucosale kleur, gedempte 

harttonen en tekenen van dehydratatie zich kunnen voordoen. 

 

1.4. Diagnose 

Aangezien de klinische symptomen bij patiënten met feliene pyothorax eerder vaag en aspecifiek zijn, 

is het van belang om een algemeen hematologisch en biochemisch bloedonderzoek uit te voeren. Uit 

de resultaten van het hematologisch onderzoek blijkt in vele gevallen een leukocytose en neutrofillie, 

al dan niet met een linksverschuiving (Barrs et al., 2005; Demetriou et al., 2002). De biochemische 

parameters tonen daarentegen vaak een hypoproteïnemie, hypo- of hyperglycemie en een toename 

van leverenzymes en totale bilirubine-concentratie aan.  



Bovendien worden ook regelmatig afwijkingen in de elektrolytbalans waargenomen (Demetriou et al., 

2002; Rooney et al., 2002; Waddell et al., 2002; Epstein, 2014). 

Vervolgens kan gebruik gemaakt worden van beeldvormingstechnieken als bijkomend diagnostisch 

medium. Hierbij wordt vaak geopteerd voor echografie om de hoeveelheid en de echogeniciteit van de 

pleurale effusie te evalueren (Barrs et al., 2009; Epstein, 2014). Bovendien wordt deze 

beeldvormingstechniek ook gebruikt bij het uitvoeren van een thoracocentese en het plaatsen van een 

thoraxdrain (Johnson et al., 2007). Daarnaast kan ook radiografisch onderzoek gebruikt worden om de 

diagnose van een pleurale effusie te stellen. Hierbij zal door de vochtaccumulatie in de thorax het 

longveld geretraheerd zijn ten opzichte van de thoracale wand. Tevens zal er pulmonaire atelectase 

en verlies van het cardiale silhouet zichtbaar zijn (MacPhail, 2007). 

 

 

Figuur 1: Laterale radiografische opname van een hond met pyothorax (uit: MacPhail, 2007). 

 

Tenslotte kan zowel diagnostisch als therapeutisch gebruik gemaakt worden van thoracocentese. 

Hierbij wordt onder echografische begeleiding vocht geaspireerd uit de thorax om enerzijds de patiënt 

te stabiliseren en anderzijds om het pleurale vocht te collecteren voor verder onderzoek (Barrs et al., 

2009). Dit verder onderzoek kan bestaan uit de analyse van het gecollecteerde vocht, waarbij de 

cellulariteit, het eiwitgehalte en de densiteit zullen bepaald worden. Bovendien kan ook een bacterieel 

cultuuronderzoek en een cytologisch onderzoek worden uitgevoerd. Op het cytologisch onderzoek zijn 

vaak veelal gedegenereerde neutrofielen en al dan niet filamenteuze intra- of extracellulaire bacteriën 

waarneembaar (Demetriou, 2002). Daarnaast kan het vocht ook macroscopisch beoordeeld worden. 

Aangezien het in het merendeel van de gevallen gaat om gemengde bacteriële infecties heeft het 

gecollecteerde vocht vaak een penetrante geur. De kleur van het purulente exsudaat varieert meestal 

van bruinrood tot crèmekleurig (Love et al., 1982).  



1.5. Therapie 

Er zijn verschillende therapeutische mogelijkheden voor het behandelen van een feliene pyothorax. 

Een van de meest aangewende behandelingsmethodes is het gebruik van antibiotica. In de studie van 

Waddell et al. (2002) wordt dit namelijk toegediend bij 66% van de katten gediagnosticeerd met 

pyothorax. Bovendien wordt hierbij meestal geopteerd voor breed-spectrumantibiotica zoals 

ampicilline, gentamycine, metronidazole, cefalosporines, enrofloxacine of clindamycine (Waddell et al., 

2002). Echter is de behandeling met antibiotica alleen vaak onvoldoende en dient dit idealiter 

gecombineerd te worden met thoracale drainagetechnieken (Demetriou et al., 2002; Waddel et al., 

2002; Barrs et al., 2005; Barrs et al., 2009; Epstein, 2014). 

Bijkomend kan ook gebruik gemaakt worden van thoracocentese als therapeutisch medium (Waddell 

et al., 2002; Barrs et al., 2005; Johnson et al., 2007; Anastasio et al., 2010). Dit is voornamelijk 

succesvol bij kleine volumes aan pleurale effusie (Johnson et al., 2007). Bij grotere volumes aan 

purulent exsudaat kan men echter beter gebruik maken van uni- of bilaterale thoracale 

drainagesystemen (Waddell et al., 2002; Barrs et al., 2005). Dit is een behandelingsmethode waarbij 

een thoracale tube via een huidincisie ter hoogte van het dorsale derde van de pleurale holte wordt 

aangebracht. Het is hierbij gebruikelijk dat de thoracale tube door een subcutane tunnel wordt geleidt 

alvorens het tussen de zevende tot achtste intercostale ruimte de thorax penetreert. De tube zal dan 

in cranio-ventrale richting, parallel aan de thoraxwand, opgeschoven worden en zorgen voor de 

drainage van de pleurale holte (Scott et al., 2003; Barrs et al., 2005). 

 

Figuur 2: Correcte positionering van een thoracale drain in de pleurale holte (uit: Barrs et al., 2009). 

 

Na de plaatsing van de thoraxdrains wordt standaard een laterale en ventrodorsale radiografische 

opname gemaakt om de positie ervan te evalueren (Scott et al., 2003; Boyle et al., 2005; Johnson et 

al., 2007; Barrs et al., 2009; Epstein, 2014). Dit aangezien dergelijke drainagesystemen gemiddeld 4 

tot 8 dagen ter plaatse blijven en een correcte positionering alsdus van groot belang is (Demetriou et 

al., 2002; Waddell et al., 2002; Barrs et al., 2005). Bovendien dienen de drainagesystemen via een 

intermitterend of continu suctiemechanisme geledigd te worden (Scott et al., 2003). 



In het merendeel van de gevallen wordt geopteerd voor intermitterende drainage aangezien dit een 

goedkoper alternatief is dat tevens minder opvolging vereist en finaal hetzelfde resultaat geeft (Scott 

et al., 2003; Johnson et al., 2007; Barrs et al., 2009). Overigens is ook pleurale lavage een belangrijke 

aanvulling bij dergelijke therapie (Padrid, 2000; Demetriou et al., 2002; Scott et al., 2003; Barrs et al., 

2005). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een warme fysiologische zoutoplossing (Padrid, 2000; 

Demetriou et al., 2002; Scott et al., 2003; Barrs et al., 2009) die als voordeel heeft dat het de 

viscositeit van het pleurale vocht vermindert en aldus de drainage vergemakkelijkt. Bovendien zorgt dit 

eveneens voor een dillutie en reductie van het aantal bacteriën (Barrs et al., 2009; Epstein, 2014). 

Tot slot behoort thoracotomie of mediane sternotomie eveneens tot de therapeutische mogelijkheden 

voor het behandelen van een feliene pyothorax (Demetriou et al., 2002; Rooney et al., 2002; Scott, 

2003; Johnson et al., 2007). Deze chirurgische behandelingsmethode heeft als voordeel dat de 

volledige pleurale holte geëxploreerd kan worden en bijgevolg zowel de effusie als mogelijks 

geïnfecteerd, necrotisch of vreemd materiaal verwijderd kan worden. Bovendien is het ook mogelijk 

om een lavage uit te voeren van de thoracale holte om zo geïnfecteerd vocht te aspireren en de 

bacteriële infectiedruk te minimaliseren. Daarnaast kunnen ook bilaterale thoracale drainagesystemen 

aangebracht worden om het post-operatieve management te garanderen (Waddell et al., 2002; Barrs 

et al., 2009). Echter zijn er ook heel wat nadelen verbonden aan deze invasieve methode. Zo kan 

gesteld worden dat het om een pijnlijke ingreep gaat met een langere hospitalisatieduur en bijgevolg 

een hogere kostprijs (Waddell et al., 2002). Deze chirurgische methode wordt dan ook in het 

merendeel van de studies slechts uitgevoerd ingeval van falen van andere therapeutische 

mogelijkheden of wanneer een een onderliggende oorzaak zoals een abces, vreemd voorwerp of 

neoplasie kan worden aangetoond (Rooney et al., 2002). 

 

1.6. Prognose 

De prognose voor patiënten met pyothorax is gunstig tot gereserveerd mits een accuraat en intensief 

therapeutisch plan (Demetriou et al., 2002; Rooney et al., 2002; Johnson et al., 2007). Uit het 

reviewartikel van Epstein (2014), waarin alle literatuur omtrent exsudatieve pleurale aandoeningen bij 

honden en katten sinds het jaar 2000 met elkaar vergeleken wordt, is namelijk gebleken dat er een 

overlevingspercentage van gemiddeld 62% bij katten wordt waargenomen. Bovendien is de prognose 

voor katten die de eerste 24 uur van intensieve opvolging overleven eerder gunstig. Dit aangezien de 

meeste patiënten binnen 48u na de presentatie met klinische symptomen van pyothorax sterven of 

ingeslapen worden (Demetriou et al., 2002).  



2. Klinische Casus 

 

2.1. Signalement en anamnese 

Europese Korthaar, 2 jaar, VC 

De patiënt werd aangeboden op de vakgroep kleine huisdieren met klinische klachten van dyspnee, 

tachypnee en partiële anorexie sinds twee dagen. Het betrof een buitenkat die met regelmaat vocht en 

tevens kleine verwondingen vertoonde in de thoracale regio. Bovendien had de kat vlooienallergie 

waarvoor ze periodiek behandeld werd met prednisolone (moderinÒ) en ze werd eveneens 

maandelijks ontvlooid. De ontwormings- en vaccinatiestatus waren echter niet in orde. 

Daags hiervoor was de patiënt reeds op consultatie geweest bij de eigen dierenarts. Deze heeft een 

radiografische opname gemaakt, waarop een vochtaccumulatie in de thorax werd vastgesteld. 

Vervolgens werd een thoracocentese uitgevoerd waarbij echter relatief weinig vocht geaspireerd kon 

worden. Hierdoor is de dierenarts overgegaan tot een therapie met antibiotica, meer specifiek 

cefovecin en enrofloxacine. Aangezien dit voor de eigenaars weinig beterschap heeft opgeleverd 

hebben ze besloten om naar de universiteitskliniek te komen voor verder onderzoek. 

 

2.2. Algemeen lichamelijk onderzoek 

Op algemeen lichamelijk onderzoek was de patiënt alert. Ze had een lichaamsgewicht van 3,95 kg en 

een body condition score van 5/9. De lichaamstemperatuur bedroeg 36,7°C maar de mucosae waren 

roze en de capillaire vullingstijd was minder dan 2 seconden. Op hartauscultatie was een 

hartfrequentie van 200 slagen per minuut aanwezig, maar verder waren geen abnormaliteiten 

hoorbaar. De pols was echter wel matig tot zwak geslagen. Bovendien was de ademhaling duidelijk 

bemoeilijkt aangezien de patiënt met open mond ademde. Ze vertoonde erge dyspnee en de 

ademhalingsfrequentie bedroeg 64 ademhalingen per minuut. Op longauscultatie waren dorsaal 

versterkte longgeluiden hoorbaar, terwijl deze ventraal eerder gedempt waren (R>L). Verder waren er 

korstige letsels aanwezig ter hoogte van de thorax en dorsaal in de hals. 

 

2.3. Probleemlijst 

Aan de hand van de anamnese en het algemeen lichamelijk onderzoek kan de volgende probleemlijst 

worden opgesteld: 

• Dyspnee  

• Demping ventraal (R>L) 

• Tachypnee 

• Partiële anorexie 

• Hypothermie 



Uit bovenstaande lijst wordt vermoed dat dyspnee en demping ter hoogte van de ventrale longregio de 

primaire klachten zijn. De andere klachten, met name tachypnee, partiële anorexie en hypothermie, 

zijn vermoedelijk secundair ontstaan ten gevolge van het primaire ziekteproces. 

 

2.4. Differentiaal Diagnose 

2.4.1. Dyspnee zonder stridor    (uit: Thompson, 2013) 

• Intrathoracale trachea en bronchi 

o Vernauwing trachea / hoofdbronchus 

o Trauma, strictuur, vreemd voorwerp, neoplasie 

• Aandoeningen van de bovenste luchtwegen 

o Feliene asthma 

o Bronchitis 

o Rook inhalatie 

o Bronchopneumonie 

• Aandoeningen van het longparenchym 

o Pneumonie 

§ Viraal 

§ Bacterieel 

§ Fungaal 

§ Protozoair 

§ Aspiratiepneumonie 

o Pulmonair oedeem 

o Pulmonaire trombo-embolie 

o Bronchiaal asthma 

o Chronische obstructieve longaandoening 

• Parasieten / Hartworm –en longworminfestatie 

o Pulmonaire fibrose 

o Neoplasie 

• Aandoeningen van de pleurale holte 

o Pleurale effusie 

o Pneumothorax 

o Pleurale massa’s 

o Hernia diafragmatica 

• Systemische aandoeningen 

o Erge anemie 

o Hypovolemie 

o Acidose 

o Hyperthermie 

o Neurologische aandoening 



2.4.2. Demping 

• Pleurale effusie    (uit: Thompson, 2013) 

o Transudaat / gemodificeerd transudaat 

§ Rechter hartfalen 

§ Pericardiale aandoeningen 

§ Hypo-albuminemie 

§ Neoplasie 

§ Hernia diafragmatica 

o Niet septisch exsudaat 

§ Feline Infectieuze Peritonitis 

§ Neoplasie 

§ Hernia diafragmatica 

§ Longlobtorsie 

o Septisch exsudaat 

§ Pyothorax 

o Chyleuze effusie 

§ Chylothorax 

o Bloeding 

§ Trauma 

§ Stollingsstoornis 

§ Neoplasie 

§ Longlobtorsie 

• Hernia diafragmatica 

• Massa 

o Neoplasie 

o Cyste 

o Abces 

o Granuloom 

 

2.5. Bespreking differentiaal diagnose 

2.5.1. Dyspnee zonder stridor 

Dyspnee of ademnood kan op verschillende niveau’s veroorzaakt worden. Zo kan de oorzaak van 

dyspnee gelokaliseerd zijn in de bovenste luchtwegen. Dit is echter minder voor de hand liggend in 

deze casus aangezien het symptomenbeeld hier niet volledig met overeenstemt. Er is namelijk geen 

verhaal van hoesten, niezen of neusvloei aanwezig. Daarnaast kan dyspnee ook veroorzaakt worden 

door een aandoening ter hoogte van de diepere luchtwegen. Wanneer hierbij wordt gedacht aan een 

aandoening ter hoogte van het longparenchym, denkt men in eerste instantie aan pneumonie. Dit kan 

veroorzaakt worden door diverse infectieuze agentia zoals bacteriën, virussen, parasieten en 

schimmels. 



Daarnaast is ook een zogenaamde aspiratiepneumonie een mogelijkheid. Dit is echter opnieuw weinig 

plausibel aangezien hoesten, niezen en neusvloei niet behoren tot het symptomenbeeld van de kat en 

er tevens op longauscultatie geen reutels aanwezig waren. Bovendien kan ter hoogte van het 

longparenchym eveneens differentiaal diagnostisch gedacht worden aan pulmonair oedeem, 

pulmonaire trombo-embolie, bronchiaal astma of een chronische obstructieve aandoening. Deze 

aandoeningen zijn opnieuw weinig waarschijnlijk aangezien er geen hoesten of niezen in het verhaal 

aanwezig zijn. De oorzaak van dyspnee kan echter ook gesitueerd zijn in de pleurale holte. Hierbij kan 

een pleurale effusie, pneumothorax, pleurale massa’s of een diafragmatische herniatie verondersteld 

worden. Aangezien er op het voorafgaandelijke radiografische onderzoek, dat bij de eigen dierenarts 

heeft plaatsgevonden, een thoracale vochtaccumulatie kon gediagnosticeerd worden is een pleurale 

effusie zeer waarschijnlijk. Bovendien zorgt dit eveneens voor een demping ter hoogte van het 

ventrale longveld. Indien er sprake zou zijn van een pneumothorax zou de demping eerder dorsaal 

gelokaliseerd zijn, wat dit tevens minder waarschijnlijk maakt. Tenslotte kan dyspnee ook veroorzaakt 

worden door systemische aandoeningen. Zo kunnen neurologische aandoeningen, hyperthermie, 

hypovolemie, erge anemie en acidose zorgen voor een bemoeilijkte ademhaling. Hiervan is echter 

geen sprake in deze casus aangezien hiervan geen klachten beschreven zijn. 

2.5.2. Demping 

Demping van het ventrale longveld wordt in eerste instantie veroorzaakt door pleurale effusie. Deze 

effusie kan bestaan uit verschillende types van trans- of exsudaten. Zo kan in de thorax een 

accumulatie van (gemodificeerd) transudaat aanwezig zijn. Dit is meestal secundair aan rechter 

hartfalen, pericardiale aandoeningen of een hernia diafragmatica. Aangezien dergelijke aandoeningen 

niet uitgesloten kunnen worden bij deze patiënt, dient er verder onderzoek uitgevoerd te worden. Het 

transudaat kan echter ook veroorzaakt worden door een hypo-albuminemie of neoplasie. Gezien de 

jonge leeftijd van de patiënt is een neoplasie weinig waarschijnlijk. Een hypo-albuminemie is 

eventueel wel mogelijk, maar dient aangetoond te worden door middel van een bloedonderzoek. 

Daarnaast kan een exsudaat ook septisch of niet septisch van aard zijn. Wanneer het gaat om een 

septisch exsudaat wordt er gesproken van een pyothorax. Dit is mogelijk, aangezien er talrijke korstige 

letsels aanwezig zijn ter hoogte van de thoracale regio en het tevens gaat om een buitenkat die 

regelmatig vecht. Indien er sprake is van een niet-septisch exsudaat dan kan dit veroorzaakt worden 

door Feline Infectieuze Peritonitis, neoplasie, hernia diafragmatica of een longlobtorsie. Deze drie 

laatste zijn echter weinig waarschijnlijk aangezien er geen radiografische, noch klinische indicaties 

voor bestaan. De aanwezigheid van Feline Infectieuze Peritonitis kan echter niet uigesloten worden en 

dient bevestigd te worden aan de hand van een bloedonderzoek. Tenslotte kan de effusie ook chyleus 

of hemorrhagisch zijn. Dit laatste kan het resultaat zijn van een trauma, stollingsstoornis, neoplasie of 

longlobtorsie. Hoewel dit weinig waarschijnlijk is voor deze casus, kan het niet met 100% zekerheid 

worden uitgesloten alvorens verder onderzoek heeft plaatsgevonden. Tot slot kan demping ook 

veroorzaakt worden door een hernia diafragmatica of een neoplastisch proces. Zoals reeds eerder 

vermeld is een neoplasie weinig waarschijnlijk in deze casus gezien de jonge leeftijd van de patiënt en 

bovendien zijn er geen radiografische of klinische tekenen voor een hernia diafragmatica.  



2.6. Diagnostisch plan 

Aangezien op basis van de anamnese en het lichamelijk onderzoek slechts een 

waarschijnlijkheidsdiagnose kan geformuleerd worden, dienen verdere diagnostische stappen te 

worden ondernomen. Het is echter van zeer groot belang om er eerst voor te zorgen dat de patiënt zo 

comfortabel mogelijk is. In deze casus heeft men geopteerd voor zuurstoftherapie wegens de erge 

dyspnee en tachypnee waarmee de patiënt werd binnengebracht. Tevens heeft men een 

thoracocentese uitgevoerd in een poging om de patiënt verder te stabiliseren. Vervolgens heeft men 

de radiografische opnames van de thorax herhaald en een algemeen bloedonderzoek uitgevoerd. 

Belangrijk hierbij is om zowel een hematologisch als een biochemisch bloedonderzoek uit te voeren 

om zeker geen mogelijke diagnostische indicaties te missen. Het hematologisch onderzoek biedt 

namelijk inzicht in de verdeling van leukocyten, erythrocyten, trombocyten et cetera. Het biochemisch 

onderzoek daarentegen geeft informatie over de algemene toestand van de inwendige organen. 

Tenslotte heeft men ook een Idexx Snap® FIV/FeLV Combo test uitgevoerd. 

 

2.7. Resultaten 

2.7.1. Thoracocentese 

De thoracocentese werd uitgevoerd om het voor de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken. Hierbij 

werd 180 ml pleuraal puruent vocht geaspireerd. Een gedeelte van dit vocht werd opgestuurd voor 

bacteriologisch onderzoek en het overblijvende vocht werd cytologisch onderzocht. Hierbij waren in 

hoofdzaak gedegenereerde neutrofielen en diverse lymfocyten waarneembaar. Er waren echter geen 

duidelijke bacteriën op cytologisch onderzoek. Bovendien is uit de resutaten van het bacteriologisch 

onderzoek gebleken dat er na een incubatieduur van twee dagen geen bacteriële groei aanwezig was.  

Gedurende de nacht is een tweede thoracocentese uitgevoerd gezien de hoeveelheid septisch 

exsudaat die nog steeds in de thorax aanwezig was. Hierbij werd wederom 100 ml geaspireerd, maar 

wegens de slechte medewerking van de kat was men genoodzaakt om de thoracocentese stop te 

zetten. 

2.7.2. Medische beeldvorming 

Op de laterale en ventrodorsale radiografische opname, uitgevoerd na de eerste thoracocentese, was 

te zien dat er in de linker en rechter hemithorax een weke delen opaciteit aanwezig was die er voor 

zorgde dat er retractie was van de longlobben ten opzichte van de thoracale wand. Bovendien waren 

de ventrale longlobben eveneens onregelmatig afgelijnd en vertoonde de rechter middelste longlob 

luchtbronchogrammen en radiolucente zones. Hieruit kon geconcludeerd worden dat er nog steeds 

een relatief grote hoeveelheid pleuraal vocht in de thorax aanwezig was en dat het dus aangewezen 

was om opnieuw een thoracocentese uit te voeren.  



 
Figuur 3: Rechts laterale radiografische opname van de thorax op dag 0. 

Met dank aan Vakgroep Medische Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent 

 

 
Figuur 4: Ventrodorsale radiografische opame van de thorax op dag 0. 

Met dank aan Vakgroep Medische Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent 

 

2.7.3. Bloedonderzoek    (zie bijlage) 

De resultaten van het hematologisch bloedonderzoek hebben een erge leukocytose bestaande uit een 

lymfocytose, monocytose en neutrofilie aan het licht gebracht. Dit is sterk indicatief voor een 

inflammatoir proces. De hematocriet, erythrocyten en trombocyten waren echter wel binnen de 

referentiewaarden gelegen. Uit de resultaten van het biochemisch bloedonderzoek is een daling 

gebleken van alkalisch fosfatase en een milde hyperglycemie. Dit heeft echter weinig klinische 

betekenis aangezien katten vaak een stresshyperglycemie vertonen. Bovendien is eveneens een 

Idexx Snap® FIV/FeLV Combo test uitgevoerd, waaruit een negatief resultaat is gebleken. Tenslotte 

was ook het resultaat van het ionogram voor Na, K en Cl binnen de referentiewaarden gelegen. 

 



2.8. Diagnose 

Op basis van de resultaten van de meer specifieke diagnostische testen kan gesteld worden dat de 

kat een pyothorax heeft. Aangezien het gaat om een buitenkat is dit vermoedelijk veroorzaakt door 

vechttrauma. 

 

2.9. Therapie 

Aangezien de patiënt ’s avonds met spoed werd binnengebracht op de vakgroep kleine huisdieren 

hebben specialisten in onderling overleg besloten om te wachten tot ’s ochtends voor het plaatsen van 

een thoraxdrain en de kat eerst te stabiliseren. Op het ogenblik van opname werd echter wel 

zuurstoftherapie toegediend en werd een thoracocentese uitgevoerd in een poging om de patiënt 

comfortabel te krijgen. Bovendien werd ook een intraveneuze infuustherapie opgestart met VetivexÒ 

Ringer Lactaat aan een dubbele onderhoudsdosis van 4,5 ml/kg/uur. Verder werd ook de therapie met 

enrofloxacine, die reeds opgestart werd door de eigen dierenarts, verder gezet. Hierbij werd gebruik 

gemaakt van FloxadilÒ 50mg/ml aan een dosis van 5mg/kg subcutaan sid. Tevens werd gedurende de 

nacht de temperatuur nauwgezet in de gaten gehouden aangezien de patiënt werd aangeboden met 

hypothermie. 

De volgende dag werd de patiënt naar de voorbereidingsruimte gebracht voor het plaatsen van de 

thoraxdrain. Hierbij werd 0,12 ml butorfanol (DolorexÒ 10mg/ml), 0,26 ml buprenorfine (VetergesicÒ 

3mg/10ml) en 0,04 ml dexmedetomedine (dexdomitorÒ 0,5mg/ml) toegediend als analgeticum. 

Vervolgens werd de patiënt geïnduceerd door middel van 1,2 ml alfaxalone (AlfaxanÒ 10mg/ml). 

Eenmaal de patiënt onder anesthesie was werd zowel aan de linker- als aan de rechterzijde een 

thoraxdrain geplaatst. Hierna werd de positie van de drains gecontroleerd aan de hand van een rechts 

laterale en ventrodorsale radiografische opname. Hierop kon gezien worden dat de tip van drain ter 

hoogte van de rechter hemithorax dorsaal van de tweede rib gelokaliseerd was. In de linker 

hemithorax werd een smallere en meer flexibele drain geplaatst die een bocht maakt ter hoogte van 

de vijfde rib en waarvan de tip ventraal gelokaliseerd is van de zevende rib. Verder is op de 

radiografische opname te zien dat er nog steeds een matige hoeveelheid pleurale effusie aanwezig is, 

hoewel de effusie reeds sterk gereduceerd is in vergelijkig met vorige radiografieën. 

 

Figuur 5: Rechts laterale radiografische opname na de 

plaatsing van de thoraxdrains. 

Met dank aan Vakgroep Medische Beeldvorming, 

Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent 

 

 

 



Figuur 6: Ventrodorsale radiografische opname na de 

plaatsing van de thoraxdrains. 

Met dank aan Vakgroep Medische Beeldvorming, Faculteit 

Diergeneeskunde, Universiteit Gent 

 

 

 

 

 

 

Na de plaatsing en radiografische controle van de thoraxdrains werd ter hoogte van de rechter 

hemithorax 26 ml en ter hoogte van de linker hemithorax 60 ml purulent exsudaat geaspireerd. Hierop 

werd opnieuw een cytologisch onderzoek uitgevoerd waarbij voornamelijk gedegenereerde 

neutrofielen en ook enkele macrofagen waarneembaar waren. Bovendien waren er ook intra- en 

extracellulaire filamenteuze bacteriën aanwezig, hetgeen indicatief is voor actinomyces/nocardia. 

Hierdoor werd eveneens een bijkomende therapie opgestart met amoxicilline-clavulaanzuur aan een 

dosis van 20mg/kg intraveneus bid (AugmentinÒ 1000mg/200mg).  

De verdere thoracale drainagetherapie bestond uit het ledigen van de drains in zowel de linker als de 

rechter hemithorax en dit zes maal per dag. Bovendien moest de thorax ook dagelijks drie keer 

gespoeld worden met 12 ml/kg warme steriele fysologische oplossing. Deze spoeloplossing werdt 

langzaam ingebracht en na 30 tot 60 minuten opnieuw uit de thorax verwijderd. Hierbij diende men de 

waarden en het uitzicht van het septisch exsudaat nauwkeurig te noteren op de daartoe voorziene 

fiche.  

 

2.10. Hospitalisatie 

Op de avond van de opname was de patiënt stabiel na het herhaaldelijk uitvoeren van een 

thoracocentese. Hierbij werd in totaliteit 280 ml pleuraal septisch exsudaat geaspireerd. Ze was alert, 

had een stabiele ademhaling variërend van 40 tot 48 keer per minuut en ook de rectale temperatuur 

stabiliseerde zich tot 38,3°C. Bovendien heeft ze gedronken, maar niet gegeten aangezien ze nuchter 

werd gehouden om ’s ochtends de thoraxdrain te kunnen plaatsen. Daarnaast was de kleur van de 

mucosae lichtroze met een capillaire vullingstijd van minder dan 2 seconden en was de pols goed 

geslagen. 

 

 



Op dag één werden de drains geplaatst ter hoogte van de linker en rechter hemithorax. Na de 

plaatsing werd de positie gecontroleerd aan de hand van een radiografische opname. Hierna werd de 

patiënt opnieuw naar de hospitalisatieruimte gebracht waar de thoraxdrains de eerste maal geledigd 

werden. De patiënt was hierbij alert en klinisch stabiel. Ze had in de ochtend een lichaamstemperatuur 

van 39,3°C die zich gedurende de dag heeft gestabiliseerd tot 38°C. Bovendien heeft de patiënt 

gegeten, maar niet gedronken. Tevens waren de mucosae nog steeds lichtroze met een capillaire 

vullingstijd van minder dan 2 seconden. De patiënt heeft geen dyspnee meer vertoond en had een 

ademhalingsfrequentie die varieerde van 32 tot 50 keer per minuut. Medicamenteus werd de patiënt 

behandeld met amoxicilline-clavulaanzuur (AugmentinÒ 1000mg/200mg) aan een dosis van 20mg/kg 

intraveneus bid, buprenorfine (VetergesicÒ 3mg/10ml) aan een dosis van 0,02 mg/kg intraveneus qid 

en enrofloxacine (FloxadilÒ 50mg/ml) aan een dosis van 5 mg/kg subcutaan sid. 

Op dag 2 in hospitalisatie was de patiënt opnieuw alert en klinisch stabiel. De ademhalingsfrequentie 

was echter wel verhoogd in vergelijking met de dag ervoor, maar er was geen dyspnee aanwezig. 

Verder had de patiënt goed gegeten, maar opnieuw niet gedronken. Ook werd het thoraxverband 

vervangen en werden de drains meermaals geledigd en gespoeld. Tevens werd opnieuw albumine en 

Na/K/Cl bepaald door middel van bloedonderzoek. Hieruit is een milde hypokalemie gebleken. De 

overige waarden waren daarentegen wel perfect binnen de referentiewaarden. Qua medicatie kreeg 

de patiënt nog steeds 0,4 ml enrofloxacine subcutaan sid (FloxadilÒ 50mg/ml) en 0,26 ml buprenorfine 

intraveneus qid (VetergesicÒ 3mg/10ml). De therapie met amoxicilline-clavulaanzuur (AugmentinÒ 

1000mg/200mg) werd echter stopgezet en vervangen door amoxicilline (ClamoxylÒ 1g) aan een dosis 

van 20 mg/kg intraveneus qid. Bovendien werd de infuustherapie verminderd tot 1,5x de 

onderhoudsdosis en eenmalig aangevuld met een bijkomend infuus VetivexÒ Ringer Lactaat 

gesupplementeerd met 3,25 ml kaliumchloride (Kali-sterop 30%Ò) aan een enkele onderhoudsdosis.  

Ook de derde dag was de patiënt alert en klinisch stabiel. De rectale temperatuur was gedurende de 

ochtend licht verhoogd tot 39°C, maar heeft zich nadien opnieuw gestabiliseerd. De 

ademhalingsfrequentie was bovendien nog steeds verhoogd, maar dit is naar de avond toe wel 

opnieuw verlaagd tot 40-48 keer per minuut. Tevens heeft de patiënt goed gegeten en gedronken. 

Ook het verband werd opnieuw vervangen en de drains gecontroleerd. De linker drain was opvallend 

minder productief in vergelijking met de dagen ervoor. Op het cytologisch onderzoek van het exsudaat 

waren bovendien overwegend mild gedegenereerde neutrofielen aanwezig. Tevens werd er opnieuw 

bloed afgenomen om een Na/K/Cl ionogram op te stellen. Uit de resultaten bleek dat K opnieuw 

genormaliseerd was en ook Na en Cl waren binnen de referentiewaarden gelegen. Qua 

medicamenteuze therapie kreeg de patiënt nog steeds FloxadilÒ 50mg/ml, ClamoxylÒ 1g en 

VetergesicÒ 3mg/10ml aan dezelfde dosering en frequentie dan de voorbije dagen. 

 

 

 



Op dag 4 was de patiënt eveneens alert en klinisch stabiel. In de ochtend was er echter wel een sterk 

verhoogde rectale temperatuur aanwezig (40,6°C). Gezien het vermoeden dat de intraveneuze 

katheter niet meer correct gepositioneerd was, werd besloten om een nieuwe intraveneuze katheter te 

plaatsen en de andere te verwijderen. Hierdoor kreeg de patiënt opnieuw een normale 

lichaamstemperatuur. Tevens vertoonde de patiënt een episode van tachypnee en tachycardie na het 

manipuleren voor het vervangen van het verband en het ledigen van de thoraxdrains. Op cytologisch 

onderzoek van het thoracale vocht waren hoofdzakelijk gesegmenteerde neutrofielen en slechts 

enkele gefagocyteerde bacteriën zichtbaar. Verder werd dezelfde medicamenteuze therapie 

aangehouden als voorheen en was ook de eetlust onveranderd. 

Op de vijfde hospitalisatiedag was de patiënt opnieuw alert en responsief. Op lichamelijk onderzoek 

was geen dyspnee of tachypnee aanwezig en ze was tevens ook cadiovasculair stabiel. Gedurende 

de ochtend was de temperatuur licht verhoogd, maar dit heeft zich na de middag opnieuw 

gestabiliseerd. Overigens heeft de patiënt goed gegeten, maar niet gedronken. Bovendien waren 

beide thoraxdrains veel minder productief dan de dagen voorheen en werd besloten om een controle 

radiografie te nemen. Hierop was te zien dat er nog slechts een minimale hoeveelheid pleuraal vocht 

in de thorax aanwezig was. Daarnaast waren er geen gedegenereerde neutrofielen of bacteriën meer 

aanwezig op het cytologisch onderzoek. Hierdoor werd, na onderling overleg met de specialisten, 

besloten om de beide thoraxdrains te verwijderen. Tevens werd de infuustherapie met VetivexÒ Ringer 

Lactaat aangepast naar een enkele onderhoudsdosis en werd de toediening van VetergesicÒ 

3mg/10ml stopgezet. De therapie met FloxadilÒ 50mg/ml en ClamoxylÒ 1g werd echter wel 

verdergezet in dezelfde dosering als voorheen. 

 

 

Figuur 7: Rechts laterale radiografische opname van de thorax net voor het verwijderen van de drains. 

Met dank aan Vakgroep Medische Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent 

 



 

Figuur 8: Ventrodorsale radiografische opname van de thorax net voor het verwijderen van de drains. 

Met dank aan Vakgroep Medische Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent 

 

Ook op de zesde hospitalisatiedag was de patiënt alert en cardiovasculair stabiel. Tevens was er een 

normale lichaamstemperatuur aanwezig gedurende de nacht. Door manipulatie is dit echter naar de 

ochtend toe opnieuw geëvolueerd naar een lichaamstemperatuur van 39,4°C. Dit heeft zich over 

verloop van de dag wel opnieuw gestabiliseerd naar 38,4°C. Bovendien werd er geen dyspnee of 

tachypnee opgemerkt en waren er geen abnormaliteiten hoorbaar op longauscultatie. De 

ademhalingsfrequentie was variabel van 20 tot 32 keer per minuut. Overigens heeft de patiënt goed 

gegeten, maar wederom niet gedronken. Verder werd de infuustherapie met VetivexÒ Ringer Lactaat 

stopgezet. De therapie met FloxadilÒ 50mg/ml en ClamoxylÒ 1g werd wel onveranderd verdergezet. 

Op de zevende dag in hospitalisatie werd besloten om controle radiografieën te maken om de evolutie 

na het verwijderen van de thoraxdrains te beoordelen. Hierop was in vergelijking met de vorige 

radiografie een zeer milde persisterende pleurale effusie in de linker hemithorax zichtbaar. Tevens 

was een alveolair patroon aanwezig in de rechter middelste longlob, wat consistent is voor atelectase. 

Gezien de goede algemene en klinische toestand van het dier werd beslist om de medicamenteuze 

therapie thuis gedurende vijf weken verder te zetten. De FloxadilÒ 50mg/ml werd hierbij vervangen 

door XedenÒ 50mg ½ tablet sid en de ClamoxylÒ1g werd vervangen door ClamoxylÒ 200mg ½ tablet 

tid. Bovendien werd aangeraden om een controlebezoek in te plannen na een tweetal weken om de 

radiografische opnames te herhalen.  



 
Figuur 9: Ventrodorsale radiografische opname van de thorax twee 

dagen na het verwijderen van de drains. 

Met dank aan Vakgroep Medische Beeldvorming, Faculteit 

Diergeneeskunde, Universiteit Gent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Dagelijks verwijderde hoeveelheden pleurale effusie uit de linker en rechter hemithorax. 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

Rechts 89,5 ml 13,4 ml 13,5 ml 2,6 ml 0,4 ml 

Links 148 ml 52,4 ml 28,1 ml 13,7 ml 2 ml 

Totaal 237,5 ml 65,8 ml 41,6 ml 16,3 ml 2,4 ml 

 

2.11. Opvolging 

Drie weken later werd de patiënt aangeboden bij de eigen dierenarts ter controle. Hierbij werd 

opnieuw een laterale radiografische opname gemaakt om de evolutie van het pleurale vocht te 

visualiseren. Op deze opname waren geen tekenen meer van pleurale effusie. De longen waren 

opnieuw mooi afgelijnd en er was geen retractie van het longveld ten opzichte van de thoracale wand. 

Tevens was de klinische toestand van de patiënt zeer goed. Er waren namelijk geen periodes van 

dyspnee of tachypnee meer geweest. De eigen dierenarts heeft niets veranderd aan de antibacteriële 

therapie dus deze werd nog gedurende twee weken verder gezet. 

 

 



 

Figuur 10: Rechts laterale radiografische opname van de thorax ter controle van de pleurale effusie. 

Met dank aan de eigen dierenarts. 

 

  



Discussie 

 

Pyothorax of thoracaal empyeem wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van purulent exsudaat in 

de pleurale holte en komt over het algemeen meer voor bij jonge dieren. De gemiddelde leeftijd voor 

het optreden van pyothorax verschilt sterk in de literatuur, maar over het algemeen wordt een 

gemiddelde van 3 tot 6 jaar waargenomen. Bovendien kent het voorkomen van feliene pyothorax geen 

duidelijke ras- of geslachtspredispositie, hoewel uit de studie van Barrs et al. (2005) gebleken is dat 

63% van de aangetaste katten tot de katers behoren. Dit kan mogelijks gelinkt worden aan 

vechttrauma als oorzaak van feliene pyothorax. Tijdens het paarseizoen vertonen intacte katers 

namelijk een groter territoriaal gedrag met meer bijt- en vechtincidenten tot gevolg. Aangezien dit een 

frequent voorkomende oorzaak is van feliene pyothorax kan de predominantie bij katers mogelijks 

hiermee in verband worden gebracht (Jonas, 1983). Tevens is uit de retrospectieve studie van 

Waddell et al. (2002) gebleken dat katten afkomstig uit gezinnen met meerdere katten 3,8 keer meer 

kans hebben op het voorkomen van feliene pyothorax. Ook katten met buitenbeloop hebben 1,6 keer 

meer kans op het ontstaan van thoracaal empyeem (Waddell et al., 2002). Aangezien de patiënt uit 

deze klinische casus een Europese Korthaar kattin van 2 jaar oud met buitenbeloop is en dit 

overeenstemt met het typische signalement van katten met pyothorax is dit een sterke indicatie. 

Tevens vertoonde de kattin diverse kleine verwondingen ter hoogte van de thorax- en halsregio, wat 

bijkomend sterk suggestief is voor vechttrauma als oorzaak van feliene pyothorax. 

Er bestaan diverse ontstaansmechanismen voor het optreden van pyothorax bij de kat. Hoewel er 

onenigheid bestaat binnen de literatuur over de exacte oorzaak van feliene pyothorax, blijkt uit de 

retrospectieve studie van Jonas (1983) dat de directe inoculatie als gevolg van een bijt- of vechtwonde 

een veel voorkomende oorzaak is voor het onstaan van pyothorax bij de kat. Ook bij de kat in deze 

klinische casus is dit de meest voor de hand liggende oorzaak, gezien het gaat om een buitenkat die 

vechtwonden vertoont in de thoracale regio. Echter is uit de studie van Waddell et al. (2002) gebleken 

dat slechts in 11 van de 76 cases (14,5%) met feliene pyothorax een bijt- of andere externe wonde als 

oorzaak kon aangetoond worden. Ook andere studies bevestigen deze bevinding. Zo heeft de 

retrospectieve studie van Barrs et al. (2005) waarbij 27 katten met pyothorax bestudeerd werden 

slechts in 1 case (4%) thoracale bijtwonden als oorzaak kunnen bevestigen. Echter kan een directe 

inoculatie ook veroorzaakt worden door een migrerend vreemd voorwerp of iatrogeen ten gevolge van 

thoracocentese of thoracale chirurgie. Tevens heeft de studie van Barrs et al. (2005) aangetoond dat 

bij maar liefst 78% van de patiënten in de studie de feliene pyothorax een gevolg was van aspiratie 

van de orale flora. Bovendien bestaat eveneens de mogelijkheid dat feliene pyothorax secundair 

ontstaat als gevolg van de uitbreiding van een infectieus proces elders in de thoracale holte. Zo kan 

een bronchopneumonie, oesofagale ruptuur of mediastinitis aanleiding geven tot het ontstaan van 

pyothorax bij de kat. Tenslotte is ook de hematogene of lymfatische verspreiding vanuit een 

infectiehaard elders in het lichaam een mogelijke verklaring voor het ontstaan van feliene pyothorax. 

Dit wordt echter slechts in een minderheid van de gevallen als oorzaak aangetoond (Demetriou et al., 

2002; Barrs et al., 2005; Barrs et al., 2009). 



Het meest voorkomend infectieus agens dat aanleiding geeft tot het ontstaan van feliene pyothorax is 

bacterieel van aard. Zo heeft de studie van Love et al. (1982) aangetoond dat er een significante 

gelijkenis aanwezig is tussen de bacteriële isolaten afkomstig van katten met pyothorax en de normale 

feliene orofaryngeale flora. Dit toont opnieuw aan dat directe inoculatie, door thoracale bijtwonden of 

door aspiratie van orale flora, een zeer belangrijke transmissieweg is in het ontstaan van feliene 

pyothorax. Bovendien is uit verder onderzoek gebleken dat slechts in een minderheid van de gevallen 

een gemengde bacteriële populatie als oorzakelijk agens van feliene pyothorax kon aangetoond 

worden. Bij het merendeel van de patiënten met feliene pyothorax kon dus slechts één type bacterie 

worden aangetoond (Demetriou et al., 2002). Tevens is uit verder onderzoek gebleken dat zowel 

aërobe als anaërobe bacteriën geïsoleerd kunnen worden uit het gecollecteerde pleurale vocht. In de 

studie van Walker et al. (2000) kon namelijk aangetoond worden dat de meest frequent geïsoleerde 

bacteriën bij patiënten met feliene pyothorax enerzijds de anaërobe kiemen Peptostreptococcus spp., 

Bacteroides spp., Fusobacterium spp. en Prevotella spp. en anderzijds de aërobe kiemen Pasteurella 

spp. en Nocardia spp. zijn. Deze bevindingen werden eveneens bevestigd door de studie van Waddell 

et al. (2002) en werden ook reeds eerder beschreven door Love et al. (1982). Gezien in de hoger 

beschreven klinische casus op cytologisch onderzoek intra- en extracellulaire filamenteuze bacteriën 

waargenomen werden die sterk indicatief waren voor Actinomyces/Nocardia spp. past dit bij de reeds 

eerder beschreven bevindingen in de literatuur. Echter is uit het bacteriologisch cultuuronderzoek van 

het pleurale vocht gebleken dat er geen bacteriële groei meer aanwezig was na 48u incubatieperiode. 

Deze bevinding werd ook beschreven in de studie van Demetriou et al. (2002). Hierbij waren namelijk 

15 van de 50 stalen negatief op cultuuronderzoek. Echter kon aangetoond worden dat bij 10 van de 

15 negatieve stalen voorafgaandelijk aan de staalname antibiotica toegediend werden. Hetzelfde werd 

aangetoond in het onderzoek van Barrs et al. (2005). Aangezien ook in bovenstaande klinische casus 

voorafgaandelijk aan de staalname antibiotica werden opgestart kan geconcludeerd worden dat dit de 

oorzaak is van het negatieve resultaat op bacterieel cultuuronderzoek. 

De klinische bevindingen die gepaard gaan met feliene pyothorax zijn over het algemeen dyspnee, 

tachypnee, lethargie, gewichtsverlies en tachycardie (Demetriou et al., 2002). Dit is ook bevestigd 

door de studie van Barrs et al. (2005). 81% van de katten gediagnosticeerd met pyothorax vertoonde 

namelijk dyspnee, evenals partiële tot totale anorexie. Daarnaast vertoonde 78% van de katten 

tachypnee en 56% lethargie of zwakte. Bovendien werden eveneens een slechte body condition 

score, gedempte harttonen en tekenen van dehydratatie beschreven. Tevens had 50% van de katten 

in de studie koorts, terwijl 15% net hypotherm was. Overigens was 21% bradycard en 15% vertoonde 

klinische symptomen van een bovenste luchtweginfectie, waaronder neusvloei en/of een geprolabeerd 

derde ooglid. De klinische symptomen van de patiënt in deze casus beperken zich echter tot dyspnee, 

tachypnee, partiële anorexie en ventrale demping. Tevens was de patiënt hypotherm daar een rectale 

temperatuur van 36,7 °C kon gemeten worden. 

 

 



De diagnose van pyothorax kan op diverse manieren gesteld worden. In vele gevallen echter zijn de 

klinische symptomen reeds sterk indicatief voor een pleurale effusie waardoor dit de diagnose 

vergemakkelijkt. In sommige gevallen echter zijn de klinische symptomen zo vaag en aspecifiek dat 

verder diagnosisch onderzoek genoodzaakt is (Jonas, 1983; Waddell et al., 2002). Hierbij is het 

uitvoeren van een volledig hematologisch en biochemisch bloedonderzoek vaak de eerste stap. Dit in 

hoofdzaak om de algemene gezondheidstoestand van de patiënt in te kunnen schatten. Het meest 

voorkomende resultaat uit het hematologisch onderzoek volgens Barrs et al. (2005) is een neutrofiele 

leukocytose met linksverschuiving. Dit werd reeds eerder ook aangetoond in de studie van Demetriou 

et al. (2002). De meest voorkomende afwijkingen op biochemisch onderzoek zijn daarentegen 

hypoalbuminemie, hyperglobulinemie, hypo- of hyperglycemie en milde stijging van aspartaat 

aminotransferase (AST) en bilirubine. Vaak worden ook afwijkigen in de elektrolytbalans 

waargenomen (Demetriou et al., 2002; Waddell et al., 2002). De patiënt uit deze klinische casus 

echter vertoonde leukocytose, lymfocytose, monocytose en neutrofilie op hematologie en een milde 

hyperglycemie en stijging van alkalisch fosfatase op biochemie. Dit laatste is echter niet significant en 

bovendien kan hyperglycemie bij katten stressgerelateerd zijn waardoor dit eveneens als niet 

significant kan worden beschouwd. Bovendien kan ook FeLV en FIV getest worden op 

bloedonderzoek, dit aangezien het mogelijks overgedragen kan worden door bijtwonden en ernstige 

immunosuppressie kan veroorzaken (Pedersen et al., 1989). Ook dit was negatief voor de patiënt uit 

deze klinische casus. Vervolgens kan gebruik gemaakt worden van medische beeldvorming voor het 

stellen van de diagnose. Hierbij kan zowel geopteerd worden voor radiografie als echografie. Het 

gebruik van echografie is echter iets meer specifiek daar het type, de hoeveelheid en de 

echogeniciteit van het pleurale vocht achterhaald kan worden. De aanwezigheid van een matige tot 

grote hoeveelheid hypoechogene vloeistof is namelijk sterk indicatief voor pyothorax (Mattoon et al., 

2002). In deze klinische casus echter werd gebruik gemaakt van radiografie waarop duidelijk te zien 

was hoe het longveld geretraheerd was van de thoracale wand. Tevens waren luchtbronchogrammen 

zichtbaar in de rechter middelste longkwab. Dit zou kunnen wijzen op een aspiratiepneumonie en 

komt overeen met wat reeds eerder beschreven werd en de hiertoe relevante literatuur (MacPhail, 

2007; Barrs et al., 2009). Tenslotte kan ook gebruik gemaakt worden van thoracocentese als 

diagnostisch en therapeutisch middel. Vaak wordt dit uitgevoerd onder echografische begeleiding en 

is dit een manier om pleuraal vocht te collecteren voor verder cyologisch en bateriologisch onderzoek 

(Barrs et al., 2009). 

Eenmaal de diagnose van pyothorax is gesteld is het van groot belang om op een adequate en 

correcte manier de patiënt te stabiliseren en behandelen. Wat de stabilisatie betreft is het vaak van 

belang om de patiënt eerst zuurstof toe te dienen via een zuurstofmasker, dit aangezien de meeste 

patiëten zullen binnengebracht worden in erge dyspnee (Stillion et al., 2015). Dit was ook het geval 

voor de patiënt uit deze klinische casus. Tevens kan de noodzaak bestaan om een thoracocentese uit 

te voeren om op deze manier de druk op de longen te verminderen en aldus de ademhaling te 

vergemakkelijken (Waddell et al., 2002; Barrs et al., 2005; Johnson et al., 2007; Anastasio et al., 

2010).  



Eens de patiënt stabiel genoeg is kan de keuze gemaakt worden tussen enerzijds een medische en 

anderzijds een chirurgische therapie. In het merendeel van de studies kiest men hierbij eerst voor de 

medische behandeling. Deze zal bestaan uit thoracale drainage, gecombineerd met een langdurige 

antibioticatherapie (Demetriou et al., 2002; Barrs et al., 2005). Hierbij wordt in vele gevallen gekozen 

voor breed-spectrum antibiotica (Waddell et al., 2002). Dit aangezien zo een zeer brede range aan 

bacteriën kan worden bereikt alvorens de resultaten van het bacteriologisch onderzoek beschikbaar 

zijn. In de meeste gevallen wordt hierbij geopteerd voor ampicilline, gentamycine, metronidazole, 

cefalosporines, enrofloxacine of clindamycine (Waddell et al., 2002). Ook bij de patiënt beschreven in 

deze klinische casus heeft men initieel gekozen voor een therapie met enrofloxacine (FloxadilÒ 

50mg/ml) aan een dosis van 5mg/kg subcutaan sid. Deze therapie werd aangevuld met amoxicilline-

clavulaanzuur aan een dosis van 20mg/kg intraveneus bid (AugmentinÒ 1000mg/200mg) nadat op 

cytologisch onderzoek intra- en extracellulaire filamenteuze bacteriën werden aangetroffen. Bijkomend 

kunnen thoracale drainagesystemen geplaatst worden in zowel de linker als de rechter thoraxhelft. Het 

is hierbij echter van zeer groot belang dat deze op een correcte manier geplaatst worden om een 

maximale effectiviteit te bekomen. De thoracale tube moet namelijk idealiter via een huidincisie ter 

hoogte van het dorsale derde van de pleurale holte worden aangebracht, waarbij het eerst door een 

subcutane tunnel zal gaan alvorens het tussen de zevende en achtste intercostale ruimte de thorax 

penetreert. Vervolgens wordt de tube in cranio-ventrale richting in de pleurale holte opgeschoven, 

waardoor dit zal zorgen voor een optimale drainage (Scott et al., 2003; Barrs et al., 2005). De 

gemiddelde duur dat de thoraxdrains ter plaatse blijven variëert sterk binnen de literatuur, maar over 

het algemeen worden ze na 4 tot 8 dagen uit de pleurale holte verwijderd. Echter moet er wel aan een 

aantal voorwaarden voldaan worden alvorens de drains verwijderd kunnen worden. Zo moet er een 

dagelijkse vochtreductie van minstens 2ml/kg/dag bekomen worden en bovendien dient zowel 

radiografisch als cytologisch een duidelijke verbetering aanwezig te zijn. Op radiografie zou namelijk 

een partiële tot volledige resolutie van de pleurale effusie zichtbaar moeten zijn, terwijl op cytologisch 

onderzoek geen tekenen van infectie meer aanwezig zouden mogen zijn. Echter is gebleken dat de 

duur van de drainage geen direct effect heeft op het uiteindelijke resultaat (Demetriou et al., 2002; 

Waddell et al., 2002; Barrs et al., 2005). Het succespercentage van deze gecombineerde 

behandelingstechniek is in het merendeel van de gevallen zeer hoog. Barrs et al. (2005) heeft 

namelijk een een gunstig resultaat geboekt bij 95% van de patiënten, waardoor geconcludeerd kan 

worden dat deze techniek een zeer goede keuze is. Ook in deze klinische casus werd met succes 

gebruik gemaakt van deze behandelingstechniek. Aangezien er een relatief grote hoeveelheid 

pleurale effusie zichtbaar was op radiografisch onderzoek en tevens de ademhaling ernstig bemoeilijkt 

was, was men genoodzaakt de patiënt eerst te stabiliseren door middel van thoracocentese en 

zuurstoftherapie. Daarna heeft men drainagetubes geplaatst in zowel de linker als de rechter 

hemithorax. Deze werden dagelijks zes maal geledigd en bovendien werd ook thoracale lavage 

uitgevoerd. Na 6 dagen werden de bilaterale thoracale tubes verwijderd, wat bovendien perfect past 

binnen de termijn beschreven in de literatuur.  

 

 



Echter kan ook geopteerd worden voor een chirurgische benadering. Hierbij zal een thoracotomie of 

mediane sternotomie worden uitgevoerd, wat als voordeel heeft dat de volledige pleurale holte 

geëxploreerd kan worden. Bovendien kan hierbij zowel de effusie als mogelijks geïnfecteerd, 

necrotisch of vreemd materiaal verwijderd worden. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan 

dergelijke chirurgische methodes. Het gaat namelijk om een invasieve techniek, wat de 

hospitalisatieduur zal verlengen en bijgevolg ook een hoger kostenplaatje zal opleveren (Waddell et 

al., 2002). Deze methode wordt dan ook slechts gebruikt bij falen van de medische therapie of 

wanneer een onderliggende oorzaak zoals een abces, neoplasie of vreemd voorwerp kan worden 

aangetoond (Waddell et al., 2002; Barrs et al., 2009). 

 

Conclusie 

Daar de patiënt uit bovenstaande klinische casus een zeer jonge kattin is die regelmatig buiten loopt, 

past dit perfect binnen het typische signalement van katten met een feliene pyothorax. Bovendien is 

uit nader klinisch onderzoek gebleken dat ze diverse verwondingen ter hoogte van de thorax- en 

halsregio vertoonde, wat bijkomend sterk suggestief is voor pyothorax als gevolg van vechttrauma. 

Bovendien waren de klinische symptomen van de kat sterk suggestief voor pleurale effusie, waardoor 

onmiddellijk al het nodige gedaan kon worden om het voor de patiënt zo comfortabel mogelijk te 

maken. Tevens werd gekozen voor een diagnosestelling door middel van radiografie en 

thoracocentese. Deze keuze is conform de richtlijnen beschreven in de daartoe relevante literatuur. 

Tot slot werd geopteerd voor een medische therapie, waarbij naast langdurige antibioticatherapie 

eveneens bilaterale thoraxdrains geplaatst werden. Daar dit ook in de literatuur beschreven wordt als 

de meest optimale methode volgt deze klinische casus ook hierin de meest voor de hand liggende 

weg. Er kan dus geconcludeerd worden dat de patiënt uit deze klinische casus met succes volgt wat 

er in de literatuur beschreven wordt.   
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Bijlage 

LABO-RESULTATEN 

Dag 0   

Testen FeLV Neg 

 FIV Neg 

Ionogram Na 164 mmol/L (150-165) 

 K 4,1 mmol/L (3,5 -5,8) 

 Cl 125 mmol/L (112-129) 

Hematologie WBC 40,19 x10^9/L (2,87-17,02) 

 LYM 18,73 x10^9/L (0,92-6,88) 

 MONO 1,67 x10^9/L (0,05-0,67) 

 NEU 18,48 x10^9/L (1,48-10,29) 

 EOS 1,26 x10^9/L (0,17-1,57) 

 BASO 0,05 x10^9/L (0,01-0,26) 

 HCT 40,5 % (30,3-52,3) 

 RBC 8,71x10^12/L (6,54-12,20) 

 HGB 12,5 g/dL (9,8-16,2) 

 RETIC 31,4 K/µL (3,0-50,0) 

 MCV 46,5 fL (35,9-53,1) 

 RDW 26,6 % (15,0-27,0) 

 MCHC 30,9 g/dL (28,1-35,8) 

 MCH 14,4 pg (11,8-17,3) 

 PLT 315 K/µL (151-600) 

Biochemie ALB 24 g/L (22-40) 

 ALB/GL 0,5 

 ALKP < 10 U/L (14-111) 

 ALT 43 U/L (12-130) 

 UREA 6,6 mmol/L (5,7-12,9) 

 BUN/CR 23 

 CREA 74 µmol/L (71-212) 



 GLOB 49 g/L (28-51) 

 GLU 9,12 mmol/L (4,11-8,84) 

 TP 73 g/L (57-89) 

Dag 1   

Bacteriologie: etter-cultuur Rechtstreeks onderzoek Epitheelcellen; leukocyten in 
matig aantal 

 Cultuur Geen groei na 48u incubatie 

 Cultuur anaeroben Geen groei na 48u incubatie 

Intern: Hematocriet HCT manueel 34 % 

Dag 2   

Ionogram Na 160 mmol/L (150-165) 

 K 3,3 mmol/L (3,5-5,8) 

 Cl 128 mmol/L (112-129) 

Biochemie ALB 22 g/L (22-40) 

Dag 3   

Ionogram Na 160 mmol/L (150-165) 

 K 4,7 mmol/L (3,5-5,8) 

 Cl 120 mmol/L (112-129) 

Dag 4   

Ionogram Na 163 mmol/L (150-165) 

 K 3,7 mmol/L (3,5-5,8) 

 Cl 120 mmol/L (112-129) 

Biochemie  ALB 25 g/L (22-40) 
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 Voorwoord 

 

In het kader van de opleiding Master in de diergeneeskunde aan de Universiteit Gent heb ik de kans 

gekregen om een klinische casus te schrijven met als titel: “Case report: onvoldoende 
gereguleerde diabetes mellitus bij een kat”. 

Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om een woord van dank te betuigen aan de personen 

die hebben bijgedragen tot de realisatie van deze klinische casuïstiek. In eerste instantie zou ik graag 

mijn promotor Prof. Dr. Sylvie Daminet willen bedanken voor de zeer deskundige en professionele 

begeleiding bij het schrijven van deze klinische casuïstiek. Daarnaast zou ik ook graag een woord van 

dank willen betuigen aan mijn co-promotor dierenarts Pieter Defauw. Tevens zou ik mijn ouders en 

vriend willen bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die ze gedurende mijn volledige opleiding als 

dierenarts geboden hebben.  

 

Alvast veel leesplezier gewenst. 

 

Sommen Charlotte 
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1 

 

 Samenvatting 

 

In deze klinische casuïstiek wordt een elfjarige Europese Korthaar beschreven die werd aangeboden 

met tekenen van onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus. Zo werd op het bloedonderzoek van de 

eigen dierenarts een persisterende hyperglycemie en een hoog serum fructosaminegehalte 

vastgesteld. Tevens werd glucosurie gediagnosticeerd op urineonderzoek en bleek onvoldoende 

glycemische controle uit de seriële bloedglucosecurve van de eigenaar. Op het lichamelijk onderzoek 

werden echter geen abnormaliteiten vastgesteld en er kon eveneens een soepele buikpalpatie worden 

uitgevoerd. Daar diverse factoren aanleiding kunnen geven tot een dysregulatie van feliene diabetes 

mellitus, is een goede diagnosestelling van essentieel belang. Allereerst werd de aanwezigheid van 

technische problemen uitgesloten door de eigenaar insuline te laten toedienen onder toezicht. 

Vervolgens werd een abdominale echografie met cystocentese uitgevoerd en werd bijkomend serum 

fructosamine en fPLI bepaald. Tenslotte werd een urineonderzoek met cultuur en sedimentanalyse 

uitgevoerd. Aangezien deze verdere diagnostische testen geen oorzaak voor de inadequate controle 

van diabetes mellitus konden aantonen, werd geopteerd om de therapie te wijzigen. Daar de patiënt 

initieel behandeld werd met porciene insuline, wat een middellangwerkend insulinepreparaat is, werd 

gekozen om over te schakelen op een langwerkend insulinepreparaat. Er werd hierbij geopteerd voor 

glargine (Lantusâ 100IU/ml) aan een dosis van 2 IU bid in combinatie met een dieet lager in vetten en 

hoger in vezels. Hiermee vertoonde de patiënt een betere glycemische controle. 
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 Inleiding 

 

Diabetes mellitus is een frequent voorkomende enocrinopathie die de laatste jaren een verhoogde 

incidentie kent bij katten (Baral et al., 2003) en gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van een 

persisterende hyperglycemie (Woods et al., 1994). De klinische syptomen die gepaard gaan met 

feliene diabetes mellitus zijn lethargie, polyurie/polydipsie, plantigrade gang, gewichtsverlies en 

polyfagie (Sparkes et al., 2015). Minder voorkomende klachten zijn gegeneraliseerde zwakte, 

depressie en anorexie (Feldman en Nelson, 2004). Aangezien deze klinische symptomen niet steeds 

indicatief zijn, is een verdere diagnostische opwerking van groot belang. Preferentieel wordt de 

diagnose van feliene diabetes mellitus gesteld op basis van een bloed- en urineonderzoek. Een 

persisterende hyperglycemie en de aanwezigheid van glucosurie zijn namelijk typerend voor de 

aandoening (Sparkes et al., 2015). Aangezien bij katten echter het onderscheid met 

stresshyperglycemie moeilijk te maken is, dient eveneens het gehalte aan serum fructosamine 

bepaald te worden. Dit is een parameter die de gemiddelde bloedglucoseconcentratie van de 

voorgaande zeven dagen aangeeft en staat bijgevolg niet onder invloed van stress (Link en Rand, 

2008). Als therapie voor feliene diabetes mellitus wordt idealiter geopteerd voor insuline in combinatie 

met een dieet laag in koolhydraten. Bij voorkeur wordt hierbij gebruik gemaakt van een langwerkend 

insulinepreparaat (Rand en Marshall, 2005). Dit aangezien het aanleiding geeft tot een betere 

glycemische controle in vergelijking met middellangwerkende insulinepreparaten (Sparkes et al., 

2015) en bovendien geassocieerd wordt met hogere remissieratio’s (Bennett et al., 2006; Roomp en 

Rand, 2009). Binnen de langwerkende insulinepreparaten is enerzijds protamine zink (ProZincÒ 

40IU/ml) en anderzijds glargine (LantusÒ 100 IU/ml) op de markt. Dit laatste is echter niet 

geregistreerd voor veterinair gebruik en wordt aldus off-label aangewend (Marshall et al., 2008). 

Overigens is de opvolging door zowel de dierenarts (Sparkes et al., 2015) als de eigenaar van 

essentieel belang (Martin en Rand, 2007). Dit om de mate van glycemische controle te evalueren en 

mogelijks symptomen van klinische remissie op te sporen (Roomp en Rand, 2009; Sparkes et al., 

2015). Een goede glycemische controle vergroot namelijk de kans op klinische remissie en is bijgevolg 

een positief prognostische factor (Rand en Marshall, 2005). 
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1. Literatuurstudie 

 

1.1. Etiologie en pathogenese 

Feliene diabetes mellitus is een frequent voorkomende endocriene aandoening (Baral et al., 2003) die 

gekarakteriseerd wordt door een persisterende hyperglycemie als gevolg van een insuline deficiëntie. 

Aangezien insuline uitsluitend geproduceerd wordt door de b-cellen van de pancreas, zal een 

destructie van deze b-cellen aanleiding geven tot een insuline deficiëntie. Deze b-cel destructie kan 

door diverse factoren veroorzaakt worden en vormen bijgevolg het uitgangspunt voor de classificatie 

van diabetes mellitus. Binnen deze classificatie komt feliene diabetes mellitus type I, uitgaande van de 

T-cel lymfocyten in de pancreas, slechts zeer uitzonderlijk voor (Woods et al., 1994). Diabetes mellitus 

type II is daarentegen het meest voorkomende type bij de kat (Rand, 2013). Dit treed op wanneer een 

gereduceerde insuline sensitiviteit geen compensatoire hyperinsulinemie tot stand kan brengen als 

gevolg van een b-cel dysfunctie (Rand, 2013). Deze verminderde insuline sensitiviteit kan aanleiding 

geven tot het onstaan van insuline resistentie en vormt bovendien de primaire factor in het ontstaan 

van type II diabetes mellitus bij de kat (Alejandro et al., 2015). De belangrijkste oorzaak in het 

optreden van een gereduceerde insuline sensitiviteit is obesitas. Appleton et al. (2001) heeft namelijk 

aangetoond dat 50% van de bestudeerde feliene populatie een verminderde insuline sensitiviteit 

vertoonde wanneer in de voorgaande 10 maanden een gewichtstoename van 44% was opgetreden. 

Tevens kunnen ook andere endocriene aandoeningen zoals acromegalie of hyperadrenocorticisme 

hiertoe aanleiding geven (Niessen et al, 2013). Bij gezonde individuen zal een gereduceerde insuline 

sensitiviteit aanleiding geven tot een compensatoire hypertrofie en hyperplasie van de b-cellen en 

bijgevolg een toename van de insuline secretie (Ahrén en Pacini, 2005). Wanneer de b-cellen echter 

aan functionele capaciteit verliezen zullen deze niet in staat zijn om een compensatoire 

insulinesecretie tot stand te brengen en zodoende een hypoinsulinemie veroorzaken (Rand et al., 

2004). Er bestaan diverse theorieën over mogelijke factoren die kunnen bijdragen tot deze b-cel 

dysfunctie. Een eerste mogelijkheid is het ontstaan van een amyloïd depositie (Figuur 1). Amyline of 

eiland amyloïd polypeptide (IAPP) is een hormonale substantie die samen met insuline wordt 

gesecreteerd en diens acitiviteit moduleert. Wanneer de gepolymeriseerde amyline oligomeren echter 

verkeerdelijk gevouwen worden, kunnen deze zich als toxische intracellulaire aggregaten en fibrillen 

gedragen en zodoende aanleiding geven tot een inflammatie in de eilandjes van Langerhans. Deze 

inflammatie kan bijgevolg een b-cel destructie veroorzaken (Johnson et al., 1992). Daarnaast kan 

glucolipotoxiciteit eveneens bijdragen tot een reductie in het aantal b-cellen (Poitout en Robertson, 

2008) en wordt het geassocieerd met oxidatieve stress. De b-cellen van de pancreas vertonen 

namelijk een beperkte anti-oxidatieve capaciteit en zijn aldus gevoelig voor oxidatieve schade 

(Acharya en Ghaskadbi, 2010). Dit kan ontstaan als gevolg van een verhoogde cellulaire respiratie, 

die aanleiding zal geven tot een (over)productie van reactieve zuurstofradicalen (Modak et al., 2011) 

en kan leiden tot een downregulatie van de insuline- en amyline productie (Kaneto et al., 2007).  
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Tenslotte kan ook de aanwezigheid van chronische hyperglycemie, al dan niet in combinatie met een 

verhoogd gehalte aan vrije vetzuren, aanleiding geven tot een dysfunctie van de b-cellen (Zini et al., 

2009). 

 

Figuur 1: De linker figuur toont normale b-cellen in de eilandjes van Langerhans van de pancreas. De pijl duidt op 

het vlekkerig patroon van de b-cellen door de aanwezigheid van het amyloïd polypeptide (IAPP). De rechter figuur 

toont de b-cellen in de eilandjes van Langerhans van de pancreas bij een patiënt met feliene diabetes mellitus. 

Hierbij duidt de pijl de amyloïd depositie aan waarbij geen insuline immunoreactiviteit kan waargenomen worden 

en het pijlpunt de overblijvende b-cellen waarbij wel insuline immunoreactiviteit kan waargenomen worden 

(Uit: O’Brien, 2002). 

 

1.2. Risicofactoren 

Talrijke risicofactoren kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van feliene diabetes mellitus. Zo hebben 

studies in Nieuw-Zeeland, Australië en Europa een verhoogde incidentie aangetoond bij Burmese 

katten (Rand et al., 1997; McCann et al., 2007; Lederer et al., 2009). Dit ras vertoont namelijk een 

genetische predispositie voor een dysregulatie in het lipidemechanisme (Lee et al., 2012). Daarnaast 

spelen eveneens het geslacht en de leeftijd een belangrijke rol. Dit aangezien het voorkomen van 

diabetes mellitus een verhoogde incidentie kent bij katers en gesterliseerde katten vanaf middelbare 

leeftijd (Prahl et al., 2007). Bovendien is ook de lichamelijke conformatie van belang in het voorkomen 

van diabetes mellitus. Uit de studie van McCann et al. (2007), aangaande de incidentie van diabetes 

mellitus bij katten in het Verenigd Koninkrijk, is namelijk gebleken dat fysiek inactieve katten met een 

lichaamsgewicht van meer dan 5 kilogram een verhoogd risico lopen op het voorkomen van diabetes 

mellitus. Tenslotte kan de behandeling met glucocorticoïden en/of progestagenen eveneens 

aanleiding geven tot het optreden van feliene diabetes mellitus (McCann et al., 2007).  
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1.3. Klinische symptomen 

De voornaamste klinische symptomen waarmee katten met diabetes mellitus worden aangeboden zijn 

polyurie, polydipsie, lethargie, gewichtsverlies, polyfagie en soms een plantigrade gang. Naast deze 

klassieke symptomen kunnen ook symptomen als gegeneraliseerde zwakte, depressie en anorexie 

worden opgemerkt. Deze klachten komen echter eerder zelden voor (Sparkes et al., 2015) en worden 

veelal geassocieerd met het optreden van ketoacidose. Dit kan veroorzaakt worden door een 

onderliggende (infectieuze) aandoening en kan tevens braken veroorzaken (Feldman en Nelson, 

2004). 

 

1.4. Diagnose 

De diagnose van feliene diabetes mellitus kan gesteld worden op basis van een persisterende 

hyperglycemie in combinatie met glucosurie. Het is hierbij echter essentieel om een onderscheid te 

maken met stresshyperglycemie. Dit kan immers glucosurie veroorzaken en kan aldus de diagnose 

van feliene diabetes mellitus sterk bemoeilijken. Om deze diagnostische parameters optimaal te 

beoordelen is het aldus van belang om na enkele uren opnieuw bloed- en urineonderzoek uit te 

voeren. Daarnaast kan ook geopteerd worden om deze parameters thuis op te volgen (Sparkes et al., 

2015). Tevens kan gekozen worden voor het bepalen van het serum fructosamine gehalte. Dit geeft 

de gemiddelde bloedglucoseconcentratie aan van de voorgaande zeven dagen en staat bijgevolg niet 

onder directe invloed van stress (Link en Rand, 2008). Echter bestaat de mogelijkheid dat patiënten 

met een recente ontwikkeling van feliene diabetes mellitus geen toename van het serum fructosamine 

gehalte vertonen. Desalniettemin is uit dezelfde studie een specificiteit van 86% en een sensitiviteit 

van 93% gebleken (Crenshaw et al., 1996). 

 

1.5. Therapie 

De behandeling van feliene diabetes mellitus dient preferentieel onmiddellijk na de diagnosestelling 

geïnitieerd te worden. Belangrijk hierbij is om een goede glycemische controle te bekomen (Marshall 

en Rand, 2002). Dit reduceert namelijk het risico van glucose toxiciteit en zal bijgevolg de b-cel 

dysfunctie limiteren. Deze goede glycemische controle kan bekomen worden door gebruik te maken 

van insuline in combinatie met een dieet laag in koolhydraten (Rand en Marshall, 2005). 

1.5.1. Insulinetherapie 

Er zijn diverse types insuline beschikbaar voor de behandeling van diabetes mellitus. Een onderscheid 

in deze types wordt gemaakt op basis van de werkingsduur van de insulinepreparaten (Sparkes et al., 

2015). Diverse studies hebben aangetoond dat bij katten een betere glycemische controle bekomen 

wordt bij gebruik van langwerkende insulinepreparaten (Rand en Marshall, 2005; Marshall et al., 

2008). Zo hebben Martin en Rand (2001) gerapporteerd dat bij het gebruik van middellangwerkende 

insulinepreparaten reeds opnieuw een hyperglycemische fase optreed enkele uren voor de volgende 

dosering. 
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Daarnaast heeft de studie van Marshall et al. (2008) eveneens aangetoond dat het 

werkingsmechanisme van dergelijke middellangwerkende preparaten mogelijks contra-regulatorische 

mechanismen kan induceren. Het gebruik van langwerkende insulinepreparaten geeft daarentegen 

een meer graduele glycemische respons en wordt bijgevolg preferentieel aangewend bij katten 

(Sparkes et al., 2015). Binnen deze langwerkende preparaten wordt enerzijds protamine zink en 

anderzijds glargine aangewend voor de behandeling van feliene diabetes mellitus. Glargine is een 

synthetisch insuline analoog, dat geproduceerd wordt door middel van recombinant DNA technologie, 

en een vergelijkbare werkingsduur vertoont als protamine zink. In tegenstelling tot protamine zink is 

glargine niet geregistreerd voor diergeneeskundig gebruik en wordt het aldus off-label aangewend bij 

de kat (Marshall et al., 2008). Preferentieel worden zowel glargine als protamine zink tweemaal daags 

gedoseerd (Marshall et al., 2009). Weaver et al. (2006) heeft namelijk voor zowel middellangwerkende 

insulinepreparaten als glargine een vergelijkbare glycemische controle gerapporteerd wanneer 

glargine slechts eenmaal daags gedoseerd wordt en middellangwerkende insulinepreparaten 

tweemaal daags. Overigens heeft de studie van Marshall et al. (2009) een hoger therapeutisch 

potentieel beschreven bij het gebruik van glargine in vergelijking met protamine zink en 

middellangwerkende insulinepreparaten. Zo heeft de studie gerapporteerd dat glargine aanleiding 

geeft tot een significant lagere bloedglucosecurve over een periode van 12 uur in vergelijking met 

protamine zink en middellangwerkende insulinepreparaten. Tevens heeft de studie beduidend lagere 

serum fructosamineconcentraties en een hogere klinische remissieratio gerapporteerd bij het 

therapeutisch gebruik van glargine (Marshall et al., 2009). Echter is uit de systematische review van 

Gostelow et al. (2014) gebleken dat deze bevindingen genuanceerd dienen te worden gezien de 

kwaliteit en het opzet van de studie. Bovendien heeft de studie van Bennett et al. (2006) een 

vergelijkbare klinische remissieratio kunnen aantonen bij het gebruik van protamine zink dan 

beschreven in de studie van Roomp en Rand (2009) bij het gebruik van glargine. Bijgevolg kan 

geconcludeerd worden dat zowel het gebruik van protamine zink als het gebruik van glargine de 

voorkeur genieten voor een optimale glycemische controle bij feliene diabetes mellitus (Bennett et al., 

2006; Roomp en Rand, 2009). De initiële dosis van dergelijke insulinepreparaten varieert van 0,25 tot 

0,5 IU/kg (Sparkes et al., 2015). Deze variatie is afhankelijk van de bloedglucoseconcentratie, waarbij 

360 mg/dl wordt gebruikt als referentiewaarde (Rand en Marshall, 2005). 

1.5.2. Orale hypoglycemische geneesmiddelen 

Het gebruik van orale hypoglycemische geneesmiddelen voor de behandeling van feliene diabetes 

mellitus is sterk gelimiteerd. Deze geneesmiddelen induceren een verhoogde insuline secretie door de 

b-cellen en hebben dus een adequate functionaliteit van deze cellen nodig voor een optimale 

effectiviteit (Rand en Marshall, 2005). Uit recente studies is bovendien gebleken dat glipizide, een 

sulfonylureum, het enige preparaat is met voldoende therapeutische efficaciteit bij katten met diabetes 

mellitus. Dit wordt initieel gedoseerd aan 2,5 mg bid en kan verdubbeld worden bij onvoldoende 

klinische en therapeutische respons (Sparkes et al., 2015). 



7 

 

1.5.3. Nutritionele therapie 

Naast het gebruik van insuline of orale hypoglycemische medicatie is ook een nutritionele 

ondersteuning van zeer groot belang. Dit aangezien het lichaamsgewicht een belangrijke factor is in 

de regulatie van feliene diabetes mellitus. De studie van Hall et al. (2009) heeft namelijk gerapporteerd 

dat obesitas aanleiding kan geven tot het optreden van insuline resistentie. Daarnaast heeft 

Tvarijonaviciute et al. (2012) aangetoond dat gewichtsverlies aanleiding geeft tot een betere 

glycemische controle en een verhoogde kans op klinische remissie. Idealiter wordt hierbij gekozen 

voor een dieet laag in koolhydraten, aangezien het geassocieerd wordt met een grotere kans op 

diabetische remissie (Benett et al., 2006) als gevolg van een verminderde vraag naar insulinesecretie 

door de b-cellen van de pancreas (Rand en Gottlieb, 2017).  

 

1.6. Opvolging 

De opvolging van feliene diabetes mellitus is essentieel om de glycemische controle te evalueren 

(Rand en Marshall, 2005) en dient preferentieel te gebeuren op twee niveau’s. Enerzijds de opvolging 

door de eigenaar (Martin en Rand, 2007) en anderzijds de opvolging door de dierenarts. In eerste 

instantie is het zeer belangrijk om de klinische evolutie van de patiënt na te gaan. Zo is het van belang 

voor de eigenaar om de dagelijkse wateropname, urineproductie en de eventuele evolutie van het 

lichaamsgewicht te monitoren (Rand en Marshall, 2005; Sparkes et al., 2015). Daarnaast dient 

eveneens de bloedglucoseconcentratie door de eigenaar opgevolgd te worden. Deze parameter dient 

bij voorkeur wekelijks bepaald te worden tot de patiënt een stabiele fase heeft bereikt. Hierna wordt 

een meting om de drie tot vier weken sterk geadviseerd. Tevens wordt aangeraden om een 

glucosebepaling uit te voeren voorafgaand aan de insuline toediening (Reusch et al., 2006; Sparkes et 

al., 2015). De studie van Roomp en Rand (2009) heeft bovendien aangetoond dat hoge 

remissieratio’s bereikt kunnen worden bij een correcte en intensieve opvolging van de bloedglucose 

door de eigenaar en dat de kans vergroot naarmate de monitoring binnen 6 maanden na de diagnose 

wordt opgestart. Tevens heeft de retrospectieve studie van Vandemaele et al. (2005) gerapporteerd 

dat het opvolgen van de bloedglucoseconcentratie haalbaar is voor de overgrote meerderheid van de 

eigenaars.  

 

Figuur 2: Meting van de bloedglucoseconcentratie aan de hand van een oorprik (Uit: Sparkes et al., 2015). 
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Daarenboven dient de opvolging door de dierenarts plaats te vinden om de patiënt te re-evalueren en 

mogelijke parameters van klinische remissie op te sporen (Roomp en Rand, 2009; Sparkes et al., 

2015). Hierbij wordt preferentieel een lichamelijk onderzoek, een bloedglucosebepaling en een 

bepaling van het serum fructosaminegehalte uitgevoerd. Indien de laagste bloedglucosewaarde 

(nadir) hoger is dan 144 mg/dl, wordt geadviseerd om de insuline dosis te verhogen met 0,5 tot 1 IU 

bid. Indien deze waarde echter lager is dan 80 mg/dl wordt geadviseerd om de insuline dosis te 

verlagen met 0,5 tot 1 IU bid. Daarnaast dient het serum fructosaminegehalte bepaald te worden om 

de graad van glycemische controle te evalueren, waarbij 550 µmol/l als uiterste referentiewaarde 

wordt aangewend (Sparkes et al., 2015). Tenslotte kan de urine glucoseconcentratie eveneens 

opgevolgd worden door middel van dipstick analyse (Sparkes et al., 2015).  

 

1.7. Prognose 

De prognose van feliene diabetes mellitus is relatief goed indien een goede glycemische controle 

bekomen wordt. Dit verhoogt namelijk de kans op klinische remissie (Rand en Marshall, 2005). Om 

deze optimale glycemische controle te bekomen is een intiensieve opvolging van de 

bloedglucoseconcentratie door de eigenaar van groot belang (Roomp en Rand, 2009). Daarnaast 

heeft de studie van Bennett et al. (2006) en Roomp en Rand (2009) aangetoond dat het gebruik van 

langwerkende insulinepreparaten de kans op klinische remissie vergroot. Bovendien kunnen diverse 

factoren het optreden van klinische remissie voorspellen. Zo heeft de studie van Roomp en Rand 

(2009) kunnen aantonen dat de afwezigheid van een neuropathie en de toediening van cortisone 

voorafgaand aan de diagnose belangrijke parameters zijn die de kans op klinische remissie vergroten. 

Daarnaast hebben patiënten met een snelle en adequate controle van de hyperglycemie en patiënten 

met een relatief lage insuline dosis eveneens een vergrote kans op het optreden van klinische 

remissie van feliene diabetes mellitus (Roomp en Rand, 2009).  
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2. Klinische Casus 

 

2.1. Signalement en anamnese 

Europese Korthaar, 11 jaar, VC 

De patiënt werd aangeboden op de vakgroep kleine huisdieren met feliene diabetes mellitus. Deze 

aandoening werd één jaar geleden gediagnosticeerd bij de eigen dierenarts wegens klachten van 

polyurie en polydipsie. De diagnose werd initieel gebaseerd op een bloedonderzoek, waaruit een 

hyperglycemie (245 mg/dl) en een sterk gestegen gehalte aan serum fructosamine (854 µmol/l) was 

gebleken. Als therapie werd een behandeling met porciene insuline (Caninsulinâ 40IU/ml) opgestart 

aan een initiële dosis van 1IU bid. Deze dosis bleek echter onvoldoende waardoor stapsgewijs 

verhoogd werd tot een dosis van 3IU bid. Bovendien werd de patiënt eveneens één jaar geleden 

gediagnosticeerd met voedselallergie. Sindsdien werd voeding van Hills z/d aangeboden. Overigens 

vertoonde de patiënt een indolent ulcer ter hoogte van de lip, waarvoor reeds een therapie met 

cyclosporine (Atopicaâ 100 mg/ml) werd opgestart. 

Tevens werd sinds een tweetal weken partiële anorexie, braken, lethargie en pijnlijkheid door de 

eigenaar opgemerkt. Hierdoor werd besloten om een dierenarts te raadplegen. Deze diagnosticeerde 

een gingivostomatitis en voerde bijkomend een bloed- en urineonderzoek uit (Bijlage I). Als therapie 

werd meloxicam (Loxicomâ), maropitant (Cereniaâ) en cefovecin (Conveniaâ) opgestart. Overigens 

werd de therapie met cyclosporine stopgezet. Hierdoor waren de klachten sterk verbeterd. 

Desondanks de correcte opvolging door zowel de eigenaar als de dierenarts bleek de diabetes 

mellitus echter nog steeds onvoldoende gereguleerd. Dit aangezien een persisterende glucosurie, een 

persisterende hyperglycemie (335 mg/dl) en een hoog serum fructosaminegehalte (903 µmol/l) kon 

waargenomen worden op bloed- en urineonderzoek. Tevens werd door de eigenaars regelmatig een 

seriële bloedglucosecurve uitgevoerd waaruit eveneens onvoldoende glycemische controle is 

gebleken. Hierdoor werd besloten om de eigenaars door te sturen naar de universiteitskliniek voor 

verder onderzoek.  

 

2.2. Algemeen lichamelijk onderzoek 

Op algemeen lichamelijk onderzoek was de patiënt alert en responsief. Het lichaamsgewicht bedroeg 

4,35 kg met een body condition score van 7/9. De mucosae waren roze met een capillaire vullingstijd 

van minder dan 2 seconden. De lichaamstemperatuur was 38,7°C, de pols was goed geslagen en de 

lymfeknopen waren niet vergroot. Overigens waren geen abnormaliteiten hoorbaar op long- en 

hartauscultatie. Er was een hartfrequentie aanwezig van 142 slagen per minuut en de 

ademhalingsfrequentie bedroeg 64 ademhalingen per minuut. Daarnaast kon een soepele 

buikpalpatie worden uitgevoerd en was geen uitgesproken gingivostomatitis aanwezig. 
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2.3. Probleemlijst 

Aan de hand van de anamnese, het bloed- en urineonderzoek en het lichamelijk onderzoek kan de 

volgende probleemlijst worden opgesteld: 

• Persisterende hyperglycemie 

• Hoge serum fructosamineconcentratie 

• Glucosurie 

• Obesitas 

• Voedselallergie 

• Indolent Ulcer (EGC) 

Aangezien persisterende hyperglycemie, een hoog serum fructosaminegehalte en glucosurie wijzen 

op onvoldoende glycemische controle van feliene diabetes mellitus, zal hiervan de differentiaal 

diagnose worden uitgewerkt. De overige klachten kunnen bovendien beschouwd worden als mogelijke 

factoren die kunnen bijdragen tot een inadequate regulatie van diabetes mellitus. 

 

2.4. Differentiaal Diagnose 

2.4.1. Veroorzaakt door insuline therapie    (uit: Thompson, 2013) 

• Onzorgvuldige/foutieve insuline toediening 

• Onder- of overdosering van insuline 

• Inactieve/gedillueerde insuline 

• Verminderde insuline absorptie 

• Insuline resistentie 

2.4.2. Veroorzaakt door een bijkomende aandoening    (uit: Thompson, 2013) 

• Obesitas 

• Diabetogene geneesmiddelen 

• Hyperadrenocorticisme 

• Hyperthyroïdie 

• Infecties 

o Urineweginfectie 

o Orale infectie 

• Chronische inflammatie/pancreatitis 

• Acromegalie 

• Nierinsufficiëntie 

• Leverinsufficiëntie 

• Hartinsufficiëntie 

• Exocriene pancreas insufficiëntie 

• Neoplasie 
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2.5. Bespreking differentiaal diagnose 

De therapeutische en klinische regulatie van diabetes mellitus kan beïnvloed worden door diverse 

factoren. In eerste instantie kan een verstoorde regulatie het gevolg zijn van de insulinetherapie zelf. 

Zo kan onvoldoende kennis of vaardigheden van de eigenaar leiden tot een onzorgvuldige of foutieve 

toediening van de insuline. Dit kan echter snel verholpen worden door een goede educatie naar de 

eigenaar toe. Tevens kan de regulatie verstoord worden door gebruik van een minder geschikt type 

van insuline (Rand en Gottlieb, 2017). Er is namelijk gebleken dat het gebruik van porciene insuline bij 

katten zou kunnen leiden tot onvoldoende regulatie van diabetes mellitus als gevolg van een verkorte 

werkingsduur (Martin en Rand, 2001; Marshall et al., 2008). Aangezien de patiënt uit bovenstaande 

klinische casus behandeld werd met porciene insuline, kan dit een mogelijke verklaring zijn voor de 

inadequate controle van de diabetes mellitus. Bovendien kan het gebruik van insuline in een foutieve 

dosering eveneens aanleiding geven tot een verstoorde regulatie (Rand en Gottlieb, 2017). Om de 

aanwezigheid hiervan te detecteren is een goede opvolging door zowel de dierenarts als de eigenaar 

van essentieel belang (Sparkes et al., 2015). De belangrijkste parameter hierbij is de opvolging van de 

bloedglucoseconcentratie, dit om mogelijks hypo- of hyperglycemische episodes op te sporen (Reusch 

et al., 2006). Overigens kan een verminderde insuline absorptie of het ontwikkelen van een insuline 

resistentie eveneens aanleiding geven tot onvoldoende regulatie van diabetes mellitus (Thompson, 

2013). Insuline resistentie kan namelijk optreden vanaf een dosis van >1,5 IU/kg bid (Sparkes et al., 

2015). Daar de patiënt behandeld werd met porciene insuline aan een dosis van 0,7 IU/kg bid, kan 

geconcludeerd worden dat er nog geen sprake is van insuline resistentie. 

Tevens kan het optreden van insuline resistentie veroorzaakt worden door een bijkomende 

onderliggende aandoening en zodoende de oorzaak vormen van een inadequate regulatie. Zo kan de 

aanwezigheid van obesitas leiden tot een verminderde sensitiviteit van insuline (Hall et al., 2009). 

Aangezien bij de patiënt in deze klinische casus overgewicht aanwezig was, kan dit een mogelijke 

verklaring zijn voor de problemen in de regulatie van diabetes mellitus. Bovendien kan ook de 

toediening van zogenaamde diabetogene medicatie, waaronder glucocorticoïden en prostaglandines, 

aanleiding geven tot onvoldoende controle van de aandoening (Graham, 2004). Daarnaast kan de 

aanwezigheid van hyperadrenocorticisme, beter bekend als de ziekte van Cushing, eveneens een 

verminderde isuline sensitiviteit veroorzaken door een overmatige endogene productie aan 

glucocorticoïden (Niessen et al., 2013). Hoewel dit eerder zeldzaam voorkomt en geen andere 

symptomen in het verhaal aanwezig waren, kan dit niet uitgesloten worden alvorens een lage dosis 

dexamethasone supressietest (LDDST) heeft plaatsgevonden (Kley et al., 2007). Tevens kan de 

oorzaak van onvoldoende regulatie van diabetes mellitus ook gesitueerd zijn ter hoogte van het 

urinaire stelsel. Zo is gebleken dat katten met diabetes mellitus occasioneel lijden aan 

urineweginfecties. Dit vermoedelijk ten gevolge van de verminderde urinaire concentratie capaciteit en 

de aanwezigheid van glucosurie (Mayer-Roenne et al., 2007).  Daarnaast kunnen ook sporadisch 

glomerulaire of tubo-interstitiële veranderingen worden waargenomen (Nakayama et al., 1990). Daar 

deze urinaire oorzaken een mogelijke verklaring kunnen zijn voor onvoldoende controle van diabetes 

mellitus is het van groot belang om de aanwezigheid ervan uit te sluiten aan de hand van een 

aanvullend urineonderzoek. 



12 

 

Voorts kan insuline resistentie ook veroorzaakt worden door hyperthyroïdie, acromegalie of 

pancreatitis (Rand en Gottlieb, 2017). Hyperthyroïdie is hierbij weinig waarschijnlijk aangezien er geen 

symptomen in het verhaal aanwezig zijn die een aanwijzing hiervoor kunnen geven. Acromegalie of 

pancreatititis kunnen wel een mogelijke oorzaak zijn en dienen bijgevolg door middel van aanvullend 

onderzoek uitgesloten te worden. Hierbij wordt idealiter het gehalte aan IGF-1 bepaald voor de 

diagnose van acromegalie (Niessen, 2013) en het gehalte van serum fPLI voor de diagnose van 

pancreatitis. Aanvullend kan ook echografisch onderzoek uitgevoerd worden (Goossens et al., 1998). 

Daarnaast kan lever-, hart- of exocriene pancreasinsufficiëntie eveneens aanleiding geven tot het 

ontwikkelen van een onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus (Thompson, 2013). De 

aanwezigheid van dergelijke aandoeningen kan bevestigd worden door middel van een 

bloedonderzoek voor lever- en exocriene pancreasinsufficiëntie en een echocardiografisch onderzoek 

voor het diagnosticeren van hartinsufficiëntie. Daarenboven kan onvoldoende gecontrolleerde 

diabetes mellitus ook veroorzaakt worden door de aanwezigheid van een orale infectie (Thompson, 

2013). Daar uit de anamnese is gebleken dat de patiënt behandeld werd voor gingivostomatitis, kan 

dit mogelijks mede de oorzaak zijn van de inadequate regulatie van de diabetes mellitus. Tenslotte 

zou de aanwezigheid van neoplastisch proces eveneens aanleiding kunnen geven tot een 

verminderde regulatie (Thompson et al., 2013). Gezien de leeftijd van de patiënt is de aanwezigheid 

van een neoplasie niet uit te sluiten. 

 

2.6. Diagnostisch plan 

Aangezien op basis van de anamnese gebleken is dat het gaat om een patiënt met onvoldoende 

gereguleerde diabetes mellitus is een goede diagnostische opwerking van zeer groot belang. Het is 

hierbij essentieel om in eerste instantie technische problemen uit te sluiten door de eigenaar insuline 

te laten toedienen onder toezicht. Daarnaast is het eveneens van belang om een inzicht te krijgen in 

de dagelijkse variatie van de glucosewaarden aan de hand van een seriële bloedglucosecurve. 

Tevens dient insuline resistentie uitgesloten te worden door verder onderzoek. Zo is het van belang 

om een volledig bloed- en urineonderzoek uit te voeren. Dit om het gehalte aan glucose te evalueren 

en eventuele onderliggende aandoeningen op te sporen die kunnen interfereren met de diabetes 

mellitus. Verder dient eveneens het gehalte aan fructosamine, fPLI en IGF-1 in het bloed te worden 

bepaald. Bovendien kan ook een echografie van het abdomen een diagnostische meerwaarde hebben 

in de identificatie naar een mogelijke onderliggende aandoening. Tenslotte is het eveneens van 

belang om een gedetailleerde voedingsanamnese af te nemen. Dit hoofdzalijk om de dagelijkse 

energieopname te evalueren en eventuele aanpassingen door te voeren om het voedingspatroon te 

optimaliseren. 

  



13 

 

2.7. Resultaten 

2.7.1. Glucose dagcurve 

Aangezien de eigenaars op vraag van de dierenarts regelmatig een seriële bloedglucosecurve hadden 

gemaakt, werd geopteerd om deze te analyseren. De laatste glucose dagcurve dateerde van enkele 

dagen voor de consultatie en gaf aldus een perfecte indicatie van de situatie op dat ogenblik. 

 

Grafiek 1: Glucose dagcurve uitgevoerd door de eigenaar thuis na de toedining van 3IU porciene insuline 

(Caninsulinâ 40IU/ml) om 12u25 in combinatie met een kleine hoeveelheid Hills z/d voeding. 

 

Op deze seriële bloedglucosecurve viel op dat enkele uren na de toediening van 3IU porciene insuline 

(Caninsulinâ 40IU/ml) reeds opnieuw een hyperglycemische fase zich voordeed. Daar de 

werkingsduur van dit type insuline bij katten gedurende 12 uur gegarandeerd zou moeten zijn, kan 

hieruit geconcludeerd worden dat de werkingsduur onvoldoende is voor deze patiënt. 

2.7.2. Bloedonderzoek     (zie bijlage I en II) 

Het bloedonderzoek werd reeds uitgevoerd bij de eigen dierenarts en werd zodoende niet herhaald. 

De voornaamste afwijkingen hierbij waren een uitgesproken hyperglycemie, een milde leukopenie en 

milde veranderingen ten gevolge van dehydratatie. Tevens werd een fructosaminebepaling 

uitgevoerd. Aangezien deze waarde boven de referentiewaarde gelegen was, konden we hieruit 

concluderen dat de diabetes mellitus onvoldoende onder controle was bij deze patiënt. Daarnaast 

werd ook de waarde van fPLI bepaald. Dit is een specifieke merker voor pancreatitis en was bij deze 

patiënt eveneens binnen de referentiewaarde gelegen. De bepaling van IGF-1 werd niet uitgevoerd 

aangezien dit reeds door de eigen dierenarts werd bepaald in het verleden en deze waarde normaal 

was. 
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BLOEDONDERZOEK   

Biochemie Glucose 335 mg/dl (70 – 150) 

 Fructosamine 559 µmol/l (<470) 

Hematologie  WBC 3,99 x 10^3/µl (5 – 11) 

 RBC 10,8 x 10^6/µl (5 – 10) 

 HCT 48,8 % (27 – 47) 

 PLT 603 x 10^3/µl (180 – 430) 

Tabel 1: Afwijkende waarden op het bloedonderzoek van de patiënt.  

 

2.7.3. Medische beeldvorming 

Op het abdominaal echografisch onderzoek waren geen significante afwijkingen waar te nemen. De 

blaas was matig gevuld en er werd een cystocentese uitgevoerd. 

2.7.4. Urineonderzoek (zie bijlage II) 

Uit de resultaten van het semi- en kwantitatief urineonderzoek kon een urine pH van 6, een soortelijk 

gewicht van 1.027 en een eiwit/creatinineratio van 0,22 aangetoond worden. Tevens kon door middel 

van een glucosestrookje de aanwezigheid van glucosurie bevestigd worden. Daarnaast werd ook het 

urinesediment onderzocht. Hierop waren geen abnormaliteiten waarneembaar op uitzondering van 

een aantal vetdruppels. Tenslotte werd ook bacteriologisch urineonderzoek uitgevoerd. Op 

rechtsstreeks bacteriologisch onderzoek waren geen bijzonderheden waar te nemen en ook het 

cultuuronderzoek heeft geen pathogene bacteriën kunnen aantonen. 

2.7.5. Nutritioneel onderzoek 

Aangezien uit de anamnese gebleken was dat de patiënt zowel met diabetes mellitus als 

voedselallergie werd gediagnosticeerd, werd geopteerd om een aanvullende voedingsanamnese uit te 

voeren. Aangezien reeds meermaals gebleken is dat het lichaamsgewicht een belangrijke factor is in 

de regulatie van diabetes mellitus, werd besloten om het voedingspatroon te optimaliseren. Daar het 

dieet van de patiënt bestond uit droge voeding van Hills z/d werd geopteerd om over te schakelen op 

een meer geschikte variant. Er werd hierbij gekozen voor droge voeding van Royal Canin Sensitivity 

Control. Deze hypo-allegene voeding is in vergelijking met Hills z/d minder rijk aan vetten, maar wel 

rijker aan vezels. Bijgevolg zal dit het verzadigingsgevoel stimuleren, waardoor de patiënt minder 

voeding zal opnemen en zodoende lichaamsgewicht zal verliezen. Het is hierbij echter van zeer groot 

belang om de dagelijkse portie onder te verdelen in vier maaltijden per dag. 
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Idealiter wordt dit verder onderverdeeld in twee kleine en twee grote maaltijden, waarbij de grote 

maaltijden voor de insulinegift dienen aangeboden te worden. De kleine maaltijden zijn daarentegen 

louter bedoeld om een evenwichtige glycemie te handhaven. 

ROYAL CANIN SENSITIVITY CONTROL  

Dagelijkse energiebehoefte 789 kJ / dag (MER) 

Dagelijkse hoeveelheid 52 gram / dag 

   - 2 grote maaltijden (met insulinegift)    - 2 x 18 gram = 36 gram 

   - 2 kleine maaltijden tussendoor    - 2 x 8 gram = 16 gram 

Tabel 2: Nutritionele aanbevelingen voor de patiënt. 

 

2.8. Diagnose 

Zoals reeds uit de anamnese is gebleken gaat het om een patiënt met onvoldoende gereguleerde 

diabetes mellitus. Daar het aanvullend diagnostisch onderzoek geen onderliggende oorzaak heeft 

kunnen identificeren en tevens ook niet kan gesproken worden van insuline resistentie werd besloten 

om de therapie aan te passen om zodoende de diabetes mellitus trachten te stabiliseren. 

 

2.9. Therapie 

Aangezien de analyse van de glucose dagcurve onvoldoende werkingsduur van porciene insuline 

(Caninsulinâ 40IU/ml) had aangetoond werd besloten om de insulinetherapie aan te passen. Er werd 

geopteerd om over te schakelen op glargine (Lantusâ 100IU/ml) aan een dosis van 2IU bid. Tevens 

werd besloten om de voeding van de patiënt te veranderen naar een meer geschikte hypo-allergene 

variant. Hierbij werd gekozen voor de droge voeding van Royal Canin Sensitivity Control, daar deze 

voeding meer vezels en minder vetten. Er werd bovendien aanbevolen om opnieuw een bloedglucose 

dagcurve te maken ongeveer één week na het wijzigen van de therapie. 

 



16 

 

 

Grafiek 2: Glucose dagcurve na de toedining van 2IU glargine (Lantusâ 100IU/ml) om 12u00 in combinatie met 

18 gram Royal Canin Sensitivity control, twee weken na het wijzigen van de insuline en nutritionele therapie. 

 

2.10. Opvolging 

2.10.1. Eerste controlebezoek 

Ongeveer anderhalve maand na de eerste consultatie op de dienst kleine huisideren werd de patiënt 

opnieuw aangeboden ter controle van de diabetes mellitus. Aangezien in tussentijd diverse keren 

contact werd opgenomen met betrekking tot de bloedglucose dagcurve van de patiënt, werd de dosis 

van glargine (Lantusâ 100IU/ml) reeds verhoogd naar 4IU bid. Tevens werd het voedingspatroon 

aangepast zoals aanbevolen. Hiermee vertoonde de patiënt een zeer evenwichtige bloedglucose 

dagcurve met als laagste bloedglucose waarde 116 mg/dl en 197 mg/dl als piekwaarde. Tevens was 

de patiënt meer actief en waren er minder klachten van PU/PD. Wegens de goede regulatie van de 

diabetes mellitus werd geadviseerd om de aanbevolen dosis van glargine (Lantusâ 100IU/ml) 4IU bid 

onveranderd verder te zetten en na één maand opnieuw een bloedglucose dagcurve op te stellen. 

 

Grafiek 3: Glucose dagcurve na de toedining van 4IU glargine (Lantusâ 100IU/ml) om 9u30 

in combinatie met 18 gram Royal Canin Sensitivity control. 
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Aanvullend werd het nutritioneel onderzoek herhaald. Aangezien eerder het vermoeden van primaire 

atopie dan voedselallergie, werd besloten om een nieuw voedingsadvies op te stellen. Hierbij werd 

geopteerd voor de droge voeding van Hills m/d. Dit om de diabetes mellitus optimaal te ondersteunen 

en tevens het aanwezige overgewicht te minimaliseren. Bovendien werd eveneens geadviseerd om 

de porties onder te verdelen in vier maaltijden per dag, waarvan twee grote maaltijden in combinatie 

met de insulinegift en twee kleine maaltijden tussendoor.  

HILLS M/D FELINE  

Dagelijkse energiebehoefte 638 kJ / dag (MER) 

Dagelijkse hoeveelheid 40 gram / dag 

   - 2 grote maaltijden (met insulinegift)    - 2 x 14 gram = 28 gram 

   - 2 kleine maaltijden tussendoor    - 2 x 6 gram = 12 gram 

Tabel 3: Nutritionele aanbevelingen voor de patiënt na het eerste controlebezoek. 

 

Wegens het heroptreden van het indolent ulcer ongeveer één maand na het stopzetten van 

cyclosporine, werd een aanvullend dermatologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij werd naast het 

indolent ulcer ter hoogte van de linker bovenlip, eveneens gingivitis en een kleine anale poliep 

gediagnosticeerd. Aangezien de toediening van cyclosporine (Atopicaâ 100 mg/ml) reeds opnieuw 

werd opgestart aan een dosis van 0,2 ml sid, werd geadiviseerd om deze therapie aan te houden 

gedurende vier weken en vervolgens over te schakelen op een toediening om de andere dag. 

Gezien de goede klinische en therapeutische controle van de diabetes mellitus werd besloten om de 

volgende controle in te plannen na een zestal maanden. Tussentijds contact met betrekking tot de 

opvolging van de bloedglucose dagcurve werd evenwel geadviseerd. 

2.10.2. Tweede controlebezoek 

Het tweede controlebezoek vond zeven maanden na de voorgaande controle plaats. Zoals 

geadviseerd werd tussentijds contact gehouden aangaande de opvolging van de bloedglucose 

dagcurve. Op basis hiervan werd besloten om de dosis van glargine (Lantusâ 100IU/ml) opnieuw te 

verminderen naar 2IU bid. Tevens werd het voedingsadvies opgevolgd door over te schakelen naar 

Hills m/d. De hoeveelheden werden daarentegen niet gegeven zoals aanbevolen. Zo werden twee 

grote maaltijden van 17 gram en twee kleine maaltijden van 7 gram aangeboden. Daar de patiënt 

toegenomen was in lichaamsgewicht in vergelijking met het vorige controlebezoek werd geadviseerd 

om de aanbevolen hoeveelheden van Hills m/d aan te bieden. Bovendien hadden de eigenaars enkele 

dagen voor het controlebezoek een nieuwe bloedglucose dagcurve gemaakt. 
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Grafiek 4: Glucose dagcurve na de toedining van 2IU glargine (Lantusâ 100IU/ml) om 8u00 

in combinatie met 17 gram Hills m/d. 

 

Aangezien hierop verminderde regulatie van de diabetes mellitus is gebleken, werd besloten om de 

dosis van glargine (Lantusâ 100IU/ml) opnieuw te verhogen naar 2,5IU bid. Bijkomend werd 

geadviseerd na één week opnieuw een bloedglucose dagcurve te maken. 

Door het heroptreden van het indolent ulcer ter hoogte van de mond werd tevens opnieuw 

cyclosporine opgestart (Atopicaâ 100 mg/ml). Dit aan de aanbevolen dosis van 0,2 ml sid om de 

andere dag. Aangezien bij het voorgaande controlebezoek reeds een dermatologisch onderzoek werd 

uitgevoerd en het om dezelfde klachten ging, werd besloten om geen aanvullend dermatologisch 

onderzoek te herhalen.  
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Discussie 

 

Feliene diabetes mellitus is een vaak voorkomende endocriene aandoening (Baral et al., 2003) die 

een verhoogde incidentie kent bij gesteriliseerde katten vanaf middelbare leeftijd (Prahl et al., 2007). 

Bovendien is uit de literatuur gebleken dat fysiek inactieve katten en katten met obesitas een grotere 

kans lopen op het optreden van diabetes mellitus (McCann et al., 2007). Aangezien het in 

bovenstaande klinische casus gaat om een obese, gesteriliseerde kattin met een leeftijd van 11 jaar, 

kan geconcludeerd worden dat dit perfect past binnen het typische signalement van katten met feliene 

diabetes mellitus. 

De voornaamste klinische bevindingen die gepaard gaan met het optreden van feliene diabetes 

mellitus zijn lethargie, polyurie, polydipsie, plantigrade gang en gewichtsverlies desondanks de 

aanwezigheid van polyfagie (Sparkes et al., 2015). Aangezien de patiënt in deze klinische casus 

reeds gediagnosticeerd werd met feliene diabetes mellitus, waren deze klinische symptomen aldus 

niet meer significant aanwezig. Er was echter wel onvoldoende glycemische controle van de feliene 

diabetes mellitus. Zo is uit de opvolging van de dierenarts een persisterende hyperglycemie (335 

mg/dl) en een sterk verhoogd fructosaminegehalte (903 µmol/l) gebleken. Daarnaast hebben de 

seriële bloedglucosecurves van de eigenaar eveneens onvoldoende glycemische controle 

aangetoond. Er kon namelijk enkele uren na de insulinetoediening opnieuw een hyperglycemische 

fase worden waargenomen. Dit kan veroorzaakt worden door diverse onderliggende factoren en dient 

bijgevolg door middel van verder onderzoek bevestigd te worden (Rand en Gottlieb, 2017). 

Differentiaal diagnostisch kan onvoldoende glycemische controle een gevolg zijn van problemen in de 

insulinetherapie. Zo bestaat de mogelijkheid dat de eigenaar door onvoldoende kennis of kunde de 

insuline foutief toedient. Daarnaast speelt de keuze van insuline preparaat eveneens een zeer 

belangrijke rol (Rand en Gottlieb, 2017). In de literatuur is namelijk gebleken dat middelangwerkende 

insulinepreparaten een te korte werkingsduur kunnen vertonen bij katten (Martin en Rand, 2001; 

Marshall et al., 2008). Daar de patiënt in deze casus initieel behandeld werd met middellangwerkende 

insuline is dit mogelijks een belangrijke differentiaal diagnostische factor in de mindere regulatie van 

de feliene diabetes mellitus. Bovendien kan eveneens een foutieve dosering, een verminderde 

insuline absorptie of het optreden van een insuline resistentie aanleiding geven tot een verminderde 

glycemische controle. Aangezien de patiënt initieel behandeld werd door middel van porciene insuline 

aan een dosis van 0,7IU/kg q12u en een insuline resistentie slechts optreed vanaf een dosis van 

>1,5IU/kg q12u (Sparkes et al., 2015) kan geconcludeerd worden dat er nog geen sprake is van 

insuline resistentie. 
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Daarnaast kan differentiaal diagnostisch gedacht worden aan een onderliggende aandoening als 

oorzaak voor de inadequate glycemische controle. Aangezien reeds meermaals gebleken is dat 

obesitas een belangrijke rol speelt in de regulatie van diabetes mellitus (Hall et al., 2009) en de kat in 

deze casus overgewicht vertoonde, kan dit een mogelijke oorzaak zijn van de mindere glycemische 

controle van de patiënt. Daarnaast bestaat eveneens de mogelijkheid dat een insufficiëntie van nier, 

lever, hart of exocriene pancreas aanleiding kan geven tot onvoldoende controle (Thompson, 2013). 

Hoewel dit minder waarschijnlijk is gezien het klinisch beeld en bijgevoegd bloedonderzoek van de 

patiënt dient dit door middel van verder diagnostisch onderzoek uitgesloten te worden indien klinisch 

relevant. Overigens kunnen eveneens infecties van de mond of urinewegen de glycemische controle 

beïnvloeden. Daarnaast kunnen ook andere endocriene aandoeningen zoals hyperadrenocorticisme 

of hyperthyroïdie interageren met de insuline sensitiviteit en zodoende een vermindere glycemische 

controle veroorzaken (Niessen et al., 2013; Rand en Gottlieb, 2017). Hiervoor bestaat echter geen 

klinisch beeld bij de patiënt en kan bijgevolg uitgesloten worden. Daarnaast kan de aanwezigheid van 

pancreatitis, acromegalie of neoplasie eveneens de glycemische controle beïnvloeden. Tenslotte werd 

gerapporteerd dat de toediening van diabetogene medicatie, waaronder glucocorticoïden en 

prostaglandines, mogelijks een verminderde glycemische controle kan veroorzaken (Graham, 2004). 

De diagnosestelling van deze mogelijke onderliggende factoren, die de oorzaak kunnen vormen voor 

de inadequate glycemische controle, kan gebeuren op verschillende manieren. In eerste instantie 

dienen technische problemen uitgesloten te worden door de eigenaar insuline te laten toedienen 

onder toezicht (Rand en Gottlieb, 2017). Dit werd reeds uitgevoerd door de eigen dierenarts en werd 

bijgevolg niet herhaald. Vervolgens werd de seriële bloedglucosecurve van de eigenaar geanalyseerd, 

waaruit een te korte werkingsduur van middellangwerkende insuline is gebleken. Dit werd ook reeds 

eerder in de literatuur gerapporteerd (Martin en Rand, 2001; Marshall et al., 2008) en vormt bij deze 

kat een mogelijke oorzaak voor de inadequate controle van feliene diabetes mellitus. Vervolgens 

dienen onderliggende aandoeningen uitgesloten te worden aan de hand van verdere diagnostiek. Zo 

dient een bloedonderzoek uitgevoerd te worden om mogelijks nier-, lever- en exocriene pancreas 

insufficiëntie of andere infectieuze aandoeningen te diagnosticeren (Rand en Gottlieb, 2017). Daar dit 

aanvullend bloedonderzoek reeds werd uitgevoerd door de eigen dierenarts werd dit niet herhaald. 

Hierop waren naast een persisterende hyperglycemie, een milde leukopenie en milde veranderingen 

ten gevolge van dehydratatie geen abnormaliteiten aanwezig. Daarnaast werd eveneens het gehalte 

van de specifieke merker serum fPLI, gebruikt voor de diagnose van pancreatitis (Goossens et al., 

1998) en IGF-1, gebruikt voor de diagnose van acromegalie (Niessen, 2013) bepaald. Hieruit is 

gebleken dat zowel pancreatitis als acromegalie uitgesloten konden worden als mogelijke differentiaal 

diagnose. Overigens werd een urineonderzoek uitgevoerd om de mogelijke aanwezigheid van 

glucosurie en urineweginfecties te diagnosticeren (Mayer-Roenne et al., 2007). Hierop werd een 

persisterende glucosurie gediagnosticeerd, maar er werden geen tekenen van een bacteriële infectie 

waargenomen op cultuuronderzoek. Tenslotte werd een abdominale echografie uitgevoerd om 

eventuele abnormaliteiten ter hoogte van de nieren, lever en pancreas waar te nemen (Sparkes et al., 

2015). Hierop werden eveneens geen abnormaliteiten waargenomen. 
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De klassieke therapie van diabetes mellitus heeft als doel om een goede glycemische controle te 

bekomen (Marshall en Rand, 2002). Idealiter wordt hierbij gebruik gemaakt van insuline in aansluiting 

met een nutritioneel advies (Rand en Marshall, 2005). Echter is de keuze van insuline hierbij van zeer 

groot belang. Martin en Rand (2001) hebben namelijk minder glycemische controle gerapporteerd bij 

het gebruik van middellangwerkende insulinepreparaten bij katten als gevolg van een verkorte 

werkingsduur. De patiënt uit bovenstaande klinische casus werd echter initieel behandeld met een 

dergelijk preparaat en vertoonde vaak enkele uren na de toediening opnieuw een hyperglycemische 

fase. Dit bevestigt opnieuw de bevindingen van Martin en Rand (2001). Hierdoor werd geopteerd om 

over te schakelen naar een preparaat met een hogere therapeutische efficiëntie. Uit de literatuur is 

namelijk gebleken dat het gebruik van langwerkende insulinepreparaten, waaronder glargine en 

protamine zink, aanleiding zal geven tot betere glycemische controle bij katten (Sparkes et al., 2015). 

Zo hebben Bennett et al. (2006) en Roomp en Rand (2009) vergelijkbare klinische remissieratio’s 

beschreven bij het gebruik van beide langwerkende preparaten. Ook in deze klinische casus werd 

geopteerd voor een therapie met een langwerkend preparaat. Gezien ProzincÒ 40 IU/ml nog niet op de 

markt was, werd gekozen voor het humane preparaat glargine (LantusÒ 100 IU/ml). Volgens Rand en 

Marshall (2005) wordt glargine initieel gedoseerd  aan 0,25 tot 0,5 IU/kg en dit was in deze klinische 

casus niet anders daar gestart werd met een initiële dosis van 0,45 IU/kg. Wat betreft het nutritioneel 

advies wordt idealiter geopteerd voor een dieet laag in koolhydraten (Bennet et al., 2006). Aangezien 

de patiënt in deze casus echter ook gediagnosticeerd was met voedselallergie en hiervoor behandeld 

werd met Hils z/d werd geopteerd voor een andere variant van een hypo-allergeen dieet dat lager was 

in vetten en hoger in vezels. Dit om gewichtsverlies te stimuleren aangezien een hoger aandeel aan 

vezels de verzadiging zal bevorderen.  

Een adequate opvolging van diabetes mellitus is van zeer groot belang en wordt idealiter zowel 

uitgevoerd door de dierenarts (Sparkes et al., 2015) als door de eigenaar (Martin en Rand, 2007). Het 

is hierbij voornamelijk van belang om de mate van glycemische controle na te gaan (Rand en 

Marshall, 2005). Bij de patiënt in deze klinische casus werd reeds door de eigen dierenarts 

geadviseerd om de bloedglucoseconcentratie strikt op te volgen. Dit door een dagelijkse meting 

voorafgaand aan de toediening van insuline en tevens door het maken van seriële 

bloedglucosecurves. Dit stemt overeen met wat in de literatuur wordt beschreven als de optimale 

opvolging door de eigenaar (Reusch et al., 2006; Sparkes et al., 2015). Tevens is de opvolging door 

de dierenarts eveneens van zeer groot belang. Dit om de patiënt periodiek te re-evalueren en 

mogelijke tekenen van klinische remissie waar te nemen (Roomp en Rand, 2009; Sparkes et al., 

2015). Preferentieel wordt hierbij een lichamelijk onderzoek, een bloedonderzoek en een bepaling van 

het serum fructosaminegehalte uitgevoerd (Sparkes et al., 2015). Ook dit werd uitgevoerd zoals in de 

literatuur beschreven. Echter werd onvoldoende glycemische controle opgemerkt door de 

aanwezigheid van een persisterende hyperglycemie en een sterk verhoogd gehalte aan fructosamine. 

Na de therapeutische wijziging naar glargine werd echter een betere glycemische controle 

waargenomen, wat de therapeutische efficiëntie van glargine opnieuw benadrukt (Marshall et al., 

2009).  
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Bijlage I 

LABO-RESULTATEN (EIGEN DIERENARTS) 

Bloedonderzoek   

Biochemie ALB 4 g/dl (2,2 – 4,4) 

 ALP 41 U/l (10 – 90) 

 ALT 62 U/l (20 – 100) 

 AMY 802 U/l (300 – 1100) 

 TBIL 0,3 mg/dl (0,1 – 0,6) 

 BUN 18 mg/dl (10 – 30) 

 CA++ 10,4 mg/dl (8 – 11,8) 

 PHOS 4,5 mg/dl (3,4 – 8,5) 

 CREA 1,1 mg/dl (0,3 – 2,1) 

 GLUC 335 mg/dl (70 – 150) 

 NA+ 138 mval/l (142 – 164) 

 K+ 3,7 mval/l (3,7 – 5,8) 

 TP 6,9 g/dl (5,4 – 8,2) 

 GLOB 2,9 g/dl (1,5 – 5,7) 

Hematologie  WBC 3,99 x 10^3/µl (5 – 11) 

 LYM 1 x 10^3/µl (1 – 4) 

 MONO 0 x 10^3/µl ( 0 – 0,5) 

 GRAN 3 x 10^3/µl ( 3 – 12) 

 EOS 3,4 % 

 RBC 10,8 x 10^6/µl (5 – 10) 

 HGB 13,8 g/dL (8 – 17) 

 HCT 48,8 % (27 – 47) 

 MCV 45 µm3 (40 – 55) 

 MCH 12,8 pg (13 – 17) 

 MCHC 28,2 g/dL (31 – 36) 

 RDW 13,8 % (17 – 22) 

 PLT 603 x 10^3/µl (180 – 430) 
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 MPV 12,5 µm3 (6,5 – 15) 

Bloedonderzoek   

Biochemie Serum fructosamine 903 µmol/l 

Urineonderzoek 

Urineonderzoek  pH 5 

 Dichtheid 1.050 

 Bloed +++ 

 Eiwit ++ 

 Sediment Bloed 

Urineonderzoek Creatinine staal 1 36 mg/dl 

  3182,4 µmol/l 

Hormonologie - urine Cortisol van staal 1 < 0,2 µg/dl 

  < 5,52 nmol/l 

 Cortisol/creatinine < 1,73 
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Bijlage II 

LABO-RESULTATEN 

Biochemie – bloed: Fructosamine 559 µmol/l 

Glucosemetabolisme Fructosamine 0,56 mmol/l (< 0,29) 

 Fructosamine: opmerking Referentiewaarden: 

- Normaal: 200 – 300 µmol/l 

- Ideale controle DM: 

  < 470 µmol/l 
- Onvoldoende controle DM: 

  > 600 µmol/l 

Urineonderzoek: WBC 0 / µl (< 23) 

Urinesediment RBC 0 / µl (< 15) 

 Plaatepitheelcellen 0 / µl (< 13) 

 Hyaliene cilinders 0 / µl 

 Pathologische cilinders 0 / µl 

 Kristallen 0 / µl 

 Gisten 0 / µl 

 Andere Vetdruppels aanwezig 

Urineonderzoek: pH 6,0 (4,5 – 7,0) 

Semi- en kwantitatief Soortelijk gewicht 1,027(1,035 – 1,060) 

 Aceton Negatief 

 Hemoglobine Negatief 

 Urobilinogeen Negatief 

 Bilirubine Negatief 

 Nitrieten Negatief 

 Eiwit 16,0 mg/dl 

 Eiwit 160 mg/l (0 – 140) 

 Eiwit/creatinineratio 0,22 (< 0,40) 

 Glucose strookje Positief 

 Glucose dosage 5062 mg/dl 

 Glucose dosage 280,941 mmol/l (0,333 – 1,110) 
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 Creatinine van staal 1 71 mg/dl 

 Creatinine van staal 1 6276,40 µmol/l 

Bacteriologie: Afname Cystocentesis 

Urine - cultuur Rechtsstreeks onderzoek Geen bijzonderheden 

 Cultuur Neg. op pathogene bacteriën 

Extern: Idexx kat spec. fPL Feliene Specific Pancreatic 

lipase: 1,1 ug/l is gelegen 

binnen de referentiewaarde van 

£ 3,5 ug/l; geen indicatie voor 

pancreatitis aanwezig 

   

 

 


