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 SAMENVATTING 

In het merendeel van de gevallen waarbij een weefselmassa uit de vulva van een teef puilt, blijkt dit 

een vaginaprolaps te zijn. Toch dient er ook aan een vaginale tumor, clitorishypertrofie en 

uterusprolaps gedacht te worden. Door middel van een grondige anamnese en klinisch onderzoek is 

de dierenarts in staat om een onderscheid te maken tussen de verschillende differentiaal diagnosen. 

Vaginaprolaps bij de hond ontstaat ten gevolgde van verhoogde oestrogeenconcentraties. Het komt 

typisch voor tijdens pro-oestrus en oestrus maar kan in zeldzame gevallen aanwezig zijn bij de partus. 

Het kan spontaan regresseren of behandeld worden door middel van medicamenteuze of chirurgische 

therapie. 

In de literatuurstudie worden kort de vier verschillende stadia van de cyclus van de hond besproken. 

Vervolgens wordt verder dieper ingegaan op de vaginaprolaps. Zowel de etiologie, prevalentie, types, 

symptomen, differentiaal diagnosen, diagnose, behandeling als prognose worden besproken. Als 

laatste wordt kort de kunstmatige inseminatie en de correlatie met een teef met vaginaprolaps 

vermeld. 

De casuïstiek gaat over een fokteef van het ras Amerikaanse bully die iedere loopsheid een 

recidiverende vaginaprolaps heeft. Er wordt besproken hoe het specifiek klinisch onderzoek en de 

vaginale cytologie van de teef gebeurde. Vervolgens wordt vermeld hoe het klinisch onderzoek, de 

sperma-afname en het sperma-onderzoek van de dekreu verliep. Verder wordt aangetoond hoe de 

kunstmatige inseminatie plaatsvond. Hierna wordt uitgelegd hoe de fokteef met de vaginaprolaps 

behandeld werd. Uiteindelijk wordt besproken wat het resultaat van de kunstmatige inseminatie was 

en wat er als preventieve methode tegen het recidiveren van de vaginaprolaps gedaan werd. 

Trefwoorden: Vaginaprolaps – loopsheid – kunstmatige inseminatie – teef – Amerikaanse bully  
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 INLEIDING  

Een dierenarts die een teef met een geprolabeerde weefselmassa aangeboden krijgt, moet door een 

goede anamnese en specifiek onderzoek onmiddellijk het onderscheid kunnen maken tussen een 

vaginaprolaps, vaginale tumor, clitorishypertrofie en uterusprolaps. Ondanks het feit dat deze vier 

aandoeningen een gelijkaardig klinisch beeld opleveren, hebben ze ieder een eigen correlatie met de 

hormonale en fysiologische invloeden die een teef ondervindt (Soderberg, 1986; Manothaiudom en 

Johnston, 1991).  

Bij honden ontstaat een vaginaprolaps voornamelijk tijdens de loopsheid ten gevolge van oedeem en 

fibroplasie van de mucosa uitgelokt door een verhoogde oestrogeenconcentratie (Schutte, 1967; 

Soderberg, 1986; Post et al., 1991b; Johnston et al., 2001b; Alan et al., 2007; Sarrafzadeh-Rezaei, 

2008; Gouletsou et al., 2009). De meeste hondenrassen cycleren tweemaal per jaar vanaf de 

puberteit. De cyclus bij de hond bestaat uit vier fasen: anoestrus (±4,5 maanden), pro-oestrus (±9 

dagen), oestrus (±9 dagen) en metoestrus (±2 maanden). Gedurende die fasen ondergaat de teef 

verschillende aanpassingen die kunnen opgevolgd worden (Johnston et al., 2001d). De combinatie 

van klinisch onderzoek, bloedonderzoek, vaginoscopie en vaginale cytologie geeft weer in welke fase 

van de cyclus de teef zich bevindt. 

De anoestrus is de fase waarin de teef seksueel inactief is. De vulva 

is klein en dorsaal schuift er een huidplooi over. De 

geslachtshormonen zijn aan zeer lage concentraties aanwezig, maar 

naar het einde toe treedt er een stijging op in follikel stimulerend 

hormoon (FSH). Op vaginale cytologie zijn er parabasale en 

intermediaire cellen aanwezig. De lichtroze vaginale mucosa is snel 

irriteerbaar met de endoscoop.  

Tijdens de pro-oestrus ontwikkelt de teef een interesse voor de reu, 

maar laat ze nog geen copulatie toe. De vulva zwelt, de dorsale 

huidplooi verstrijkt en bloedverlies treedt op. Er komt luteïniserend 

hormoon (LH) vrij en de oestrogeenconcentratie stijgt. De 

maximumwaarde van de LH concentratie (LH piek) wordt bereikt op 

de overgang pro-oestrus naar oestrus. Op vaginale cytologie zijn 

duidelijk rode bloedcellen, superficiële en anucleaire cellen zichtbaar. 

Op endoscopie is een oedemateuze vaginale mucosa met bloederig 

secreet waarneembaar. 

  

Figuur 1: Beeld van anoestrus op 

vaginale cytologie (Li) en 

endoscopie (Re) (Uit: Van Soom, 

2016). 

Figuur 2: Beeld van pro-oestrus 

op vaginale cytologie (Li) en 

endoscopie (Re) (Uit: Van Soom, 

2016). 
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Tijdens de oestrus neemt de zwelling van de vulva af, wordt de 

vaginale uitvloei visceuzer en geelbruin en laat de teef de copulatie 

toe. Het begin van de oestrus wordt gekenmerkt door de LH-piek. De 

stijging van de progesteronconcentraties treedt reeds op voor de 

ovulatie, tijdens of net voor de LH piek. Op vaginale cytologie wordt 

een schollenbeeld waargenomen, gekenmerkt door een groot aantal 

anucleaire cellen. Er is een glanzend, bleek en gekrompen vaginale 

mucosa zichtbaar tijdens endoscopisch onderzoek. 

Gedurende metoestrus verliest de teef geen vaginaal secreet meer, 

ontzwelt de vulva en wordt de reu niet meer geaccepteerd. 

Progesteron blijft gedurende 15 tot 30  dagen na de LH-piek stijgen 

en zakt daarna geleidelijk gedurende 5 tot 6 weken. Het beeld op 

vaginale cytologie verschuift opnieuw naar parabasale en 

intermediaire cellen en er zijn plots neutrofielen aanwezig. Met de 

endoscoop worden wit-roze vlekken op de vaginale mucosa 

waargenomen (Van Soom en Wydooghe, 2016a). 

Een vaginaprolaps bij een teef kan spontaan verdwijnen of aanwezig blijven na de oestrus. In het 

laatste geval dient er medicamenteus of chirurgisch ingegrepen te worden. Indien eigenaars willen 

fokken met een teef met een vaginaprolaps, dienen ze op de hoogte te zijn van de mogelijke 

erfelijkheid van de aandoening (Schutte, 1967; Manothaiudom en Johnston, 1991; Post et al., 1991a, 

MacPhail, 2013).  

Dierenartsen moeten voldoende wetenschappelijke kennis bezitten om eigenaars hierover te kunnen 

inlichten. Het doel van deze literatuurstudie is om de beschikbare informatie hieromtrent te 

verzamelen in een toegankelijke tekst met ondersteunende tabellen en figuren. In de casuïstiek wordt 

een vrouwelijke Amerikaanse bully van twee jaar oud met een recidiverende vaginale prolaps 

gedetailleerd voorgesteld. 

  

Figuur 3: Beeld van oestrus op 

vaginale cytologie (Li) en 

endoscopie (Re) (Uit: Van Soom, 

2016). 

Figuur 4: Beeld van metoestrus op 

vaginale cytologie (Li) en 

endoscopie (Re) (Uit: Van Soom, 

2016). 
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 LITERATUURSTUDIE 

1. Etiologie 

Vaginaprolaps bij de teef ontstaat door een overreactie van de vaginale mucosa op verhoogde 

oestrogeenconcentratie. Hierdoor wordt de mucosa hyperemisch, oedemateus en verhoornd. Het 

proces start craniaal van de urethra opening op de vaginabodem en kan in zeldzame gevallen 

uitbreiden naar de volledige vaginale mucosa (Soderberg, 1986). De vaginaprolaps bestaat uit een 

verdikking van de vaginale mucosa door een opstapeling van extracellulair vocht. Er is geen eigenlijke 

toename van het aantal of de grootte van de cellen, zoals bij een hyperplasie of hypertrofie. Een 

prolaps betekent dat het orgaan verzakt tegenover zijn oorspronkelijke positie. Bij de teef prolabeert 

de vagina niet, maar door het oedeem neemt de vaginale mucosa toe in grootte waardoor die uit de 

vulva kan puilen (Schaefers-Okkens, 2001). De teven lijden niet aan hyperoestrogenisme en zijn 

normaal fertiel indien er geen andere afwijkingen aan het genitaalstelsel aanwezig zijn (Schutte, 1967; 

Johnston et al., 2001b). 

In het merendeel van de gevallen ontstaat een vaginaprolaps tijdens de pro-oestrus en de oestrus. 

Uitzonderlijk kan de aandoening voorkomen in metoestrus, rondom de partus of na exogene 

oestrogeentoediening (Schutte, 1967; Post et al., 1991b; Johnston et al., 2001b; Alan et al., 2007; 

Sarrafzadeh-Rezaei, 2008; Gouletsou et al., 2009). Predisponerende factoren zijn constipatie en 

bruuske scheiding tijdens de coïtus (Alexander en Lennox, 1961). 

2. Prevalentie  

De eerste keer dat een vaginaprolaps bij een teef wordt opgemerkt is meestal rond tweejarige leeftijd 

(Schutte, 1967). In zeldzame gevallen komt het ook op oudere leeftijd voor (Post et al., 1991b). De 

aandoening doet zich in 86% van de gevallen voor tijdens de pro-oestrus en/of de oestrus, meestal 

gedurende één van de eerste drie loopsheden (Alexander en Lennox, 1961; Schutte, 1967; 

Soderberg, 1986; Santos et al., 2010). Uitzonderlijk treedt de vaginaprolaps pas op in metoestrus of 

kan een partus de zwelling van de vaginamucosa uitlokken (Schutte, 1967; Post et al., 1991b; Alan et 

al., 2007; Gouletsou et al., 2009; Santos et al., 2010). Een eversie en een incomplete prolaps komen 

vaker voor dan een complete vaginaprolaps (Schutte, 1967).  

Voornamelijk grote hondenrassen en brachycephale rassen krijgen met deze afwijking te maken. 

Ongeveer 82% van de aangetaste honden zijn boxers of kruisingen met boxers. Hierdoor bestaat het 

vermoeden dat er een graad van erfelijkheid aanwezig is (Schutte, 1967; Manothaiudom en Johnston, 

1991; Post et al., 1991a). 

Zeer uitzonderlijk komt een vaginaprolaps voor bij een gesteriliseerde teef (Nak et al., 2008). 
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3. Types 

Er zijn drie types van vaginaprolaps: de eversie, de incomplete of peervormige prolaps en de complete 

of circulaire prolaps.  

De eversie is de mildste vorm van vaginaprolaps waarbij de mucosa van de vaginabodem craniaal van 

de urethrale papil oedemateus wordt (figuur 5). Eigenaars merken dit zelden op omdat het niet 

uitwendig zichtbaar is. Deze vorm van vaginaprolaps kan progresseren tot een incomplete 

vaginaprolaps die uitgaat van de vaginabodem. Bij een incomplete vaginaprolaps is er een 

peervormige rode massa zichtbaar in de vulva (figuur 6A). Deze massa kan tevens uit de vulvalippen 

puilen (figuur 6B). Indien het proces verder evolueert, ontstaat een complete vaginaprolaps. In dit 

geval ontstaat een zwelling van de mucosa van het totale vaginalumen. Het resultaat is een 

ringvormige massa die tussen de vulvalippen naar buiten dringt (figuur 7A). Trauma, zoals likken of 

schuren, kan een oppervlakkige ontsteking en necrose uitlokken (figuur 7B) (Schutte, 1967; 

Manothaiudom en Johnston, 1991). 

Figuur 5: Type I (eversie): vaginaal 

oedeem, uitwendig niet zichtbaar 

(Uit: Sontas et al., 2010). 

Figuur  6(A): Type II (incomplete vaginaprolaps): vaginale hyperplasie, 

door vulvalippen heen zichtbaar (Uit: Schaefers-Okkens, 2001). 

Figuur  6(B): Type II (incomplete vaginaprolaps): de geprolabeerde 

vaginale mucosa is uitwendig zichtbaar (Uit: Sontas et al., 2010). 

Figuur  7(A): Type III (complete vaginaprolaps): ringvormige massa vaginale mucosa 

die door vulvalippen naar buiten puilt (Uit: Sontas et al., 2010). 

Figuur 7(B): Type III (complete vaginaprolaps): door trauma ontstaat er een 

oppervlakkige ontsteking met ulceratie of necrose. (Uit: Alan et al., 2007). 
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4. Symptomen 

Meestal wordt gedurende de loopsheid een zwelling opgemerkt die uit de vulva hangt of tussen de 

vulvalippen zichtbaar is. Soms is er ook een perineale zwelling zichtbaar. In de meeste gevallen is de 

vulva gezwollen, is er al dan niet bloederige vaginale uitvloei en likken de teven ter hoogte van de 

perineale regio. Sommige teven weigeren de dekking toe te laten of hebben problemen met defeceren 

en/of urineren (Alexander, 1961; Manothaiudom en Johnston, 1991; Post et al., 1991b; Macnamara et 

al., 1997; Alan et al., 2007; Nak et al., 2008; Sarrafzadeh-Rezaei et al., 2008; Gouletsou et al., 2009). 

5. Differentiaal diagnose 

Een massa in de vagina bij een teef kan ontstaan door een vaginale prolaps, een vaginale neoplasie, 

een urethrale neoplasie die uitpuilt in de vagina, een clitorishypertrofie, een vaginale poliep, een 

uterusprolaps, een vaginaal abces of een vaginaal hematoom (Soderberg, 1986; Manothaiudom en 

Johnston, 1991). Ongeveer 41% van de teven met vaginale massa’s wordt gediagnosticeerd met een 

vaginale prolaps (Manothaiudom en Johnston, 1991). 

5.1. Vaginale neoplasie 

Ongeveer 73% van de vaginale tumoren zijn goedaardige massa’s zoals leiomyomen, poliepen en 

fibromen. Voorbeelden van kwaadaardige vaginale tumoren zijn leiomyosarcomen en tranmissibele 

venereale tumoren (Soderberg, 1986; Manothaiudom en Johnston, 1991; Martins et al., 2005). 

Vaginale neoplasieën komen voornamelijk voor bij oudere teven. Goedaardige tumoren komen meer 

voor bij intacte teven terwijl kwaadaardige tumoren vaker bij gesteriliseerde teven voorkomen. De 

vaginale neoplasieën kunnen overal in de vagina en onafhankelijk van de cyclusfase ontstaan. De 

groei van de vaginale tumoren kunnen echter wel onder hormonale invloed staan. Hierdoor wordt een 

chirurgische excissie met een ovariohysterectomie aangeraden. De enige uitzondering hierop is de 

transmissibele venereale tumor. Deze tumor kan spontaan regresseren, medicamenteus behandeld 

worden (vincristine +/- chemotherapie, radiatietherapie, immunotherapie) of chirurgisch lokaal 

weggesneden worden (Soderberg, 1986; Manothaiudom en Johnston, 1991; MacPhail, 2013).  

Door een grondige anamnese en klinisch onderzoek kan vaak het verschil tussen een vaginale 

prolaps en een vaginale tumor duidelijk worden (tabel 1). 

 Vagina prolaps Vagina neoplasie 

Leeftijd Jonge intacte teef (±22maanden) Oudere teef (±10jaar) 

Lokatie Start aan de vaginabodem, craniaal van 

de urethra opening – kan uitbreiden tot 

volledige vagina 

Kan overal in de vagina ontstaan 

Cyclusinvloed Massa tijdens pro-oestrus of oestrus, 

afname grootte tijdens metoestrus en 

anoestrus of na sterilisatie 

Onafhankelijk van de cyclusfase 

 Tabel1: Vagina prolaps vs. Vagina neoplasie. Gebaseerd op Soderberg (1986) en Manothaiudom en Johnston (1991) 
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Figuur 8: Clitorishypertrofie, puilt uit tussen de 

vulvalippen (Uit: Alam et al., 2007). 

5.2. Uterusprolaps 

In zeldzame gevallen kan bij een nullipare of primipare teef 

de cervix en/of één van beide uterushoornen uit de vulva 

uitpuilen rondom het tijdstip van de partus (Manothaiudom 

en Johnston, 1991). De cervix moet gerelaxeerd zijn 

alvorens de uterus naar buiten kan prolaberen. In de meeste 

gevallen is er ook een correlatie met een langdurige partus. 

Het meest opvallende is de abdominale pijn van de teef en 

de geprolabeerde massa (figuur 9). De uterusprolaps kan 

manueel gereduceerd worden of chirurgisch weggesneden 

worden met aansluitend een ovariohysterectomie (MacPhail, 

2013). 

 

5.3. Clitorishypertrofie  

 

De clitoris is een hormoonafhankelijk orgaan dat 

hypertrofieert door een te hoge concentratie aan 

androgenen. Clitorishypertrofie kan primair 

ontstaan door een androgeentherapie, 

hyperadrenocorticisme of bij interseksen en 

secundair ontstaan door irritatie aan de fossa 

clitoridis (Hare, 1976; Soderberg, 1986; Johnston et 

al., 2001b; Alam et al., 2015). 

 

 

In sommige gevallen wordt de gezwollen clitoris opgemerkt omdat deze uit de vulva puilt (figuur 8). 

Het opvallendste kenmerk is dat de teven aan de vulva likken of met de vulva over de grond wrijven 

om de mechanische irritatie van de clitorishypertrofie te ontlasten. Dit gedrag lokt regelmatig een 

vaginitis uit (Hare, 1976; Soderberg, 1986). Indien de oorzaak van de verhoogde  

androgenenconcentratie wordt weggenomen en de clitorishypertrofie aanwezig blijft, kan een 

clitoridectomie uitgevoerd worden (Soderberg, 1986; Johnston et al., 2001b). 

  

Figuur 9: Uterusprolaps, puilt uit de vulva (Uit: 

http://www.freewebs.com/3gkennels/tipshints.htm)
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6. Diagnose  

Allereerst is het belangrijk om de volledige voorgeschiedenis te kennen en een grondig klinisch 

onderzoek uit te voeren. Vervolgens kunnen vaginale cytologie, vaginoscopie en retrograde 

vaginografie of urocystografie meer informatie opleveren. Bijkomend  kan men progesteron- en 

oestrogeenconcentraties in het bloed bepalen om het stadium van de cyclus vast te leggen. Ter 

volledigheid wordt een biopsie van de massa genomen of chirurgische excisie met histopathologie 

uitgevoerd om neoplasie uit te sluiten of aan te tonen (Manothaiudom en Johnston, 1991). 

7. Behandeling 

De eversie en de incomplete vaginaprolaps kunnen spontaan regresseren eenmaal de 

oestrogeeninvloed wegvalt. In het merendeel van de gevallen gebeurt dit onvolledig en/of treedt de 

vaginaprolaps opnieuw op tijdens de volgende oestrus en/of partus. De complete vaginaprolaps kan 

niet meer spontaan regresseren (Schutte, 1967). De keuze in behandelingsmethode wordt gebaseerd 

op de fokwaarde van de teef, de cyclusfase, de onderliggende oorzaak, de grootte en de staat van de 

vaginaprolaps (Soderberg, 1986). 

7.1. Conservatief  

Tijdens de luteale fase valt de oestrogeeninvloed weg waardoor de vaginale prolaps spontaan kan 

regresseren (Schutte, 1961; Soderberg, 1986). Het is zeer belangrijk dat de massa vochtig en proper 

wordt gehouden. De teef draagt idealiter een kraag om te voorkomen dat ze eraan likt. De massa zelf 

wordt gezalfd om uitdroging en infectie tegen te gaan (Soderberg, 1986). 

7.2. Medicamenteus 

De vaginaprolaps wordt uitgelokt door oestrogenen. Indien de oestrogeneninvloed bij de hond verkort, 

kan de vaginaprolaps sneller regresseren. Er kan gekozen worden om de ovulatie te induceren of om 

de oestrus te onderdrukken. De ovulatie kan geïnduceerd worden via Gonadotropin releasing 

hormone (GnRH) of human chorionic gonadotropin (hCG) (Post et al., 1991a; MacPhail, 2013). Voor 

een oestrussuppressie van acht dagen kan megestrolacetaat (2mg/kg/dag) tijdens de eerste drie 

dagen van de oestrus gebruikt worden. Langdurig gebruik van progestagenen wordt sterk afgeraden 

aangezien er een correlatie is met cysteuze endometrium hyperplasie, endometritis, pyometra, 

hypersecretie van groeihormoon, diabetes mellitus en mammaire neoplasieën (Romagnoli en Sontas, 

2010).  
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7.3. Chirurgisch 

Indien het om een grote incomplete of complete vaginaprolaps gaat, is het aangewezen om 

chirurgisch in te grijpen. Zo kan men het overtollige mucosaal weefsel chirurgisch wegnemen, al dan 

niet via een episiotomie. Een andere manier om de vaginaprolaps chirurgisch te behandelen is via 

ovariëctomie of ovariohysterectomie (Alexander en Lennox, 1961; Schutte, 1967; Soderberg, 1986; 

Alan et al., 2007; MacPhail, 2013). 

 Amputatie van de geprolabeerde massa: 

Amputatie van de geprolabeerde massa kan uitgevoerd worden op de rechtstaande bewuste teef. Het 

geprolabeerde weefsel is weinig gevoelig waardoor teven het makkelijk toelaten. Indien de teef 

onrustig is, kan er gesedeerd worden (Post et al., 1991a; Schaefers-Okkens, 2001). De vaginaprolaps 

kan ook door middel van een episiotomie onder volledige anesthesie weggenomen worden. In dat 

geval dient de teef op de buik gepositioneerd te worden met het perineum licht verhoogd (Soderberg, 

1986; MacPhail, 2013).  

De urethra wordt gekatheteriseerd om 

trauma te voorkomen (figuur 10A). 

Vervolgens worden hechtingen aan de 

basis van de massa geplaatst (figuur  

10A en 10B). De hyperplastische 

mucosa wordt zoveel mogelijk 

weggesneden (figuur 10D). Het 

achtergebleven deel van de vaginale 

mucosa wordt in de vagina geplaatst 

en de urinekatheter wordt verwijderd. 

Na een week dient gecontroleerd te 

worden of al het hechtmateriaal uit de 

vagina verdwenen is (Post et al., 

1991a; Schaefers-Okkens 2001). 

 

Indien de resectie van de geprolabeerde vaginale massa zonder een ovariohysterectomie wordt 

toegepast, is het aan te raden om een hysteropexie uit te voeren om een nieuwe prolaps tegen te 

gaan (MacPhail, 2013). 

  

Figuur 10:  Amputatie van de geprolabeerde massa 

(Uit: Post et al, 1991a). 
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 Ovariëctomie, ovariohysterectomie 

Een ovariëctomie of ovariohysterectomie zorgt ervoor dat de teef geen nieuwe oestrus ondergaat, 

waardoor de bron van ostrogeenproductie weggenomen wordt. Enerzijds werkt dit therapeutisch 

omdat de vaginaprolaps mogelijk reduceert. Anderzijds vermindert dit het risico op herval na 

amputatie van het geprolabeerde deel (Alexander en Lennox, 1961; Schutte, 1967).  

In sommige gevallen is het aangewezen om de massa eerst manueel te reduceren na het uitvoeren 

van een episiotomie (Macnamara et al., 1997; MacPhail, 2013). Ongeveer drie weken na de operatie 

is er een totale regressie van de vaginaprolaps zichtbaar (Alexander en Lennox, 1961; Schutte, 1967; 

Macnamara, 1997; MacPhail, 2013). 

 Postoperatief 

Er wordt best een methode voorzien om de teef te verhinderen te likken aan de vulva of de 

incisieplaatsen. In het geval dat de vaginaprolaps werd geamputeerd, is het dragen van een kraag de 

beste optie. Indien enkel een ovariëctomie of ovariohysterectomie werd uitgevoerd, kan gekozen 

worden voor een t-shirt. Postoperatieve ontsteking en oedeem wordt geminimaliseerd door de eerste 

twee tot drie dagen koude kompressen en vervolgens twee tot drie dagen warme kompressen op de 

wonde aan te brengen (MacPhail, 2013). 

8. Prognose 

Meer dan 66% van de conservatief of medicamenteus behandelde teven hebben gedurende de 

daaropvolgende loopsheid opnieuw een vaginaprolaps (Sodenberg, 1986; Manothaiudom en 

Johnston, 1991). Ongeveer 25% van de chirurgisch behandelde teven hebben later opnieuw een 

vaginaprolaps (Soderberg, 1986; Gouletsou et al., 2009). De amputatie van de geprolabeerde massa 

tijdens de oestrus heeft een betere prognose dan de amputatie uitgevoerd tijdens de metoestrus 

(Schutte, 1967). De ovariëctomie of ovariohysterectomie heeft de beste prognose aangezien er 

nadien geen verhoogde concentratie van oestrogenen meer aanwezig is (Alexander en Lennox, 1961; 

Schutte, 1967; Alan et al., 2007; Nak et al., 2008; Sarrafzadeh-Rezaei et al., 2008; MacPhail, 2013). 
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9. Kunstmatige inseminatie 

Drachtigheidspercentages bij teven hangen af van de methode van bevruchting. De natuurlijke 

dekking, die op het juiste moment met fertiele reu en teef worden uitgevoerd, kan tot 90% succesvol 

zijn. Tot 87,5% van de teven raken bevrucht na kunstmatige inseminatie indien de reu en teef fertiel 

zijn en de beste inseminatietechnieken gekozen worden (Thomasson en Farstad, 2009; Rijsselaere en 

Van Soom, 2010). Er kan intra-uterien of intravaginaal geïnsemineerd worden met vers, gekoeld of 

diepvriessperma (Tsutsui et al, 2003; Kim et al.,2007; Rijsselaere en Van Soom, 2010). Resultaten 

zijn doorgaans beter wanneer intra-uterien geïnsemineerd wordt. De grootste kans op dracht wordt 

verkregen indien de kunstmatige inseminatie uitgevoerd wordt met vers sperma (Rijsselaere en Van 

Soom, 2010). 

Een teef met een vaginaprolaps weigert echter vaak een natuurlijke dekking (Manothaiudom en 

Johnston, 1991). Eigenaars die met een teef met een vaginaprolaps willen fokken, kunnen 

kunstmatige inseminatie overwegen (Soderberg, 1986). Er moet echter rekening gehouden worden 

met het feit dat de vaginaprolaps een erfelijke component draagt. Het is immers aangetoond dat 

vaginaprolapsen binnen bepaalde rassen en families meer voorkomen (Schutte, 1967; Manothaiudom 

en Johnston, 1991; Post et al., 1991a). 
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 CASUSBESPREKING:  

1. Signalement 

Op 20 september 2016 werd een tweejarige, vrouwelijke, intacte Amerikaanse bully aangeboden op 

de faculteit diergeneeskunde. De teef woog 30 kg en had een body condition score van 4/9. 

2. Anamnese 

De teef waarover sprake is in deze casus werd ongeveer iedere tien maanden loops. Op het moment 

van de consultatie was de teef voor de derde keer loops. Iedere loopsheid ging gepaard met een 

vaginaprolaps. De grootte van de prolaps nam af naarmate de loopsheid verder verliep.  

Tijdens de tweede loopsheid werd de progesteronconcentratie in het bloed opgevolgd om een ideaal 

moment voor kunstmatige inseminatie vast te stellen. De spermadonor was een tweejarige reu die 

reeds acht productieve dekkingen had gedaan met telkens tien tot elf pups. Het sperma bevatte 

steeds wat bloedbijmenging door trauma aan de penis tijdens de sperma-afname ten gevolge van 

hevige dekbewegingen. Het sperma van de reu werd deze keer voor het eerst onderzocht en bleek 

van goede kwaliteit te zijn. De eigenaar van de reu had reeds enkele jaren ervaring met kunstmatige 

inseminaties en voerde zelf zowel de sperma-afnames als de inseminaties uit bij de honden.  

Tijdens de vorige oestrus van de teef werd ze reeds geïnsemineerd met het sperma van de reu. Twee 

dagen nadat de progesteroncentratie in het bloed boven de 6ng/ml werd bepaald, bracht de eigenaar 

van de reu intravaginaal vers sperma in via een Noorse katheter. De teef bleek echter niet drachtig te 

zijn na de kunstmatige inseminatie.  

Daags voor de consultatie op de faculteit diergeneeskunde werd een bacteriologisch onderzoek van 

de vagina en een progesteronconcentratie in het bloedd uitgevoerd bij de eigen dierenarts. Het 

resultaat van de bacteriologie had een positief resultaat voor Proteus mirabilis en Streptococcus canis. 

De progesteronwaarden bleken toen 10.4 ng/ml te zijn. 

Verder was de teef in goede gezondheid, werd ze jaarlijks gevaccineerd, vier keer per jaar ontwormd 

en drie weken eerder ontvlooid.  
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3. Klinisch onderzoek 

De teef was alert, hijgde en had een goed geslagen pols en normale roze mucosae. Tijdens het 

specifiek klinisch onderzoek viel een perineale zwelling en een peervormige massa op die tussen de 

vulvalippen uitpuilde. De massa bestond uit geprolabeerde vaginale mucosa die een oedemateus en 

licht hyperemisch uitzicht had. Er werden nog geen laceraties of necrose opgemerkt (figuur 11). 

De reu werd algemeen klinisch onderzocht en gezond verklaard. Vervolgens werd een specifiek 

onderzoek verricht door palpatie van het scrotum, de testikels, de epipidydimi, het preputium, de 

bulbus penis en door uitschachting van de penis. Alle structuren bleken normaal te zijn.  

4. Cyclusopvolging 

Op het moment van de consultatie was het de negende dag van de loopsheid van de teef. De teef 

vertoonde een positieve staart- en stareflex, de vulva was duidelijk gezwollen en er was bloedverlies 

aanwezig. Tijdens de staalname voor vaginale cytologie was de teef erg onrustig. Daags voordien had 

de eigen dierenarts een bloedname uitgevoerd om de progesteronwaarde te bepalen, welke toen 10,4 

ng/ml was. Aangezien het echter de enige bloedname was, kon enkel aangetoond worden dat de teef 

geovuleerd had maar kon het precieze tijdstip van ovulatie niet vastgesteld worden. 

  

Figuur 11: Peervormige vaginaprolaps  bij een Amerikaanse bully. Foto: Eline Wydooghe. 
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5. Vaginale cytologie 

De staalname voor de vaginale cytologie werd aan de caudale rand van de vaginale prolaps 

genomen, daar het onmogelijk bleek om een swab voorbij het geprolabeerde weefsel in te brengen. Er 

werden 90% aan anucleaire cellen en 10% aan superficiële cellen geteld. Intermediaire en parabasale 

cellen waren afwezig. Rode bloedcellen werden in kleine hoeveelheden opgemerkt, terwijl witte 

bloedcellen in zeer grote mate aanwezig waren. Dit groot aantal witte bloedcellen was indicatief voor 

ontsteking.  

6. Sperma-afname 

Het sperma werd afgenomen in een rustige omgeving, terwijl de reu op een anti-slip mat stond. De 

teef werd met de achterhand gepositioneerd voor de reu. Vanaf het moment dat de reu 

geïnteresseerd was, werd de bulbus penis gemasseerd en de penis uit het preputium geschacht. Op 

dit moment werd de eerste fractie van het ejaculaat (prostaatvocht) uitgestoten, die niet opgevangen 

werd. Caudaal van de bulbus werden nog enkele knijpbewegingen uitgevoerd en vlak nadien 

vertoonde de reu hevige dekbewegingen terwijl hij de tweede (spermarijk vocht) en derde 

(prostaatvocht) fractie van het ejaculaat  uitstootte. Het wit gekleurd sperma en helder prostaatvocht 

werden opgevangen in een plastic buisje. Het buisje werd tussen de handen gehouden zodat het 

sperma zo warm mogelijk bleef. De reu werd naar buiten geleid om te kunnen ontspannen zonder dat 

de teef in de buurt was. 

7. Sperma-onderzoek 

Het sperma-onderzoek wordt opgedeeld in macroscopische en microscopische parameters. 

Macroscopisch worden het volume, de homogeniteit, de kleur, de bijmengingen en eventueel de 

massabeweging beoordeeld. Microscopisch worden de motiliteit, morfologie en concentratie 

nagekeken (Johnston et al., 2001c).   

De opgevangen fracties sperma en prostaatvocht bedroegen samen drie milliliter, met een homogene 

melkwitte kleur en deels bloedbijmenging. Deze laatste kon veroorzaakt worden door problemen met 

de prostaat of door trauma tijdens de sperma-afname. Zo maakte de reu tijdens de sperma-afname 

hevige dekbewegingen waardoor het zeer waarschijnlijk was dat bloedverlies was opgetreden door 

trauma aan de penistop. Er was geen massabeweging op te merken.  

Op het microscopisch onderzoek waren 75-80% van de spermacellen progressief motiel en 85-90% 

van de spermacellen totaal motiel. 98% van de spermacellen waren levend, waarvan 86% een 

normale structuur bevatten. Er werden 600x10
6 
spermacellen geteld in het ejaculaat.  

Alle parameters in acht genomen, was het spermastaal van goede kwaliteit. Hierna wordt een 

spermiogram weergegeven waarin alle parameters van een sperma-onderzoek worden voorgesteld 

met daar naast de referentiewaarden voor een kwalitatief ejaculaat (tabel 2). 
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 Referentiewaarden  Spermastaal reu 

Macroscopisch   

Volume 1-30mL 3 mL 

Homogeniteit homogeen homogeen 

Kleur melkwit – opalescent melkwit 

Bijmengingen: bloed, etter altijd pathologisch bloed 

Massabeweging eerder bij het rund / 

Microscopisch   

Motiliteit 

- Progressief motiel 

- Totaal motiel 

 

≥ 70% 

 

75 – 80% 

85 – 90% 

Morfologie 

- Levend 

- Normaal 

- Abnormale koppen 

- Abnormale staarten 

- Proximale protoplasmadruppels 

- Distale protoplasmadruppels 

 

≥ 90% 

≥ 70% 

 

 

98% 

86% 

6% 

5% 

3% 

0% 

Concentratie ≥ 200 000 000 600 000 000 

 

 

8.  Kunstmatige inseminatie 

Door de vaginaprolaps die tussen de vulva naar buiten puilde, was het onmogelijk om de teef 

natuurlijk te laten dekken door de reu. Om de kans op dracht zo groot mogelijk te maken, werd er 

gekozen om via kunstmatige inseminatie vers sperma intravaginaal te deponeren. De endoscoop kon 

echter enkel met het omhulsel van de Noorse katheter als hulpstuk langs de vaginaprolaps heen 

geschoven worden (figuur 12). Het verse, kwalitatief goede sperma werd diep intravaginaal bij de teef 

ingebracht. 

  

Figuur 12 :  Noorse katheter (Uit: Nieuwsbrief kliniek voortplanting en verloskunde, editie januari – februari 2015).  

Tabel 2: Spermaonderzoek: referentiewaarden gezond sperma en onderzochte spermastaal van de reu 

(gebaseerd op: Johnston et al., 2001b; Van Soom, 2016) . 
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9. Behandeling 

De teef kreeg gedurende zeven dagen anderhalve tablet amoxycilline-clavulaanzuur (Synulox® 

250mg, Zoetis) toegediend omwille van het ontstekingsbeeld op vaginale cytologie. Aangezien de 

vroegere vaginaprolapsen spontaan regresseerden, kozen de eigenaars ervoor om opnieuw af te 

wachten. 

De dierenarts vermeldde het belang van het vochtig en gezond houden van het geprolabeerde 

vaginale weefsel, bijvoorbeeld door middel van een steriele bevochtiginggel (K-Y bevochtigingsgel®, 

Johnson&Johnson). Er werd ook aangehaald dat vaginaprolapsen binnen bepaalde rassen en families 

worden doorgegeven via een ongekende erfelijke component. De eigenaars wilden graag één nestje 

van de teef, maar stemden in om de teef voor de volgende oestrus hoe dan ook te laten steriliseren. 

10. Opvolging 

28 dagen later werd een echografie uitgevoerd om na te gaan of de kunstmatige inseminatie 

succesvol was geweest. De teef bleek echter niet drachtig te zijn. De eigenaars kozen ervoor om 

negen weken later een ovariohysterectomie te laten uitvoeren. Enerzijds werd zo voorkomen dat er 

opnieuw een vaginaprolaps zou ontstaan tijdens een volgende oestrus. Anderzijds werd er ook 

vermeden dat er nakomelingen met mogelijks verhoogd risico op vaginaprolaps werden voortgebracht. 
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 BESPREKING 

Er bestaat geen eenduidigheid in terminologie over vaginaprolaps. In de oudere literatuur worden 

verschillende synoniemen voor vaginaprolaps gebruikt: vaginale hyperplasie, vaginale prolaps, 

vaginale hypertrofie, oestrale hypertrofie, vaginale eversie en vaginale protrusie. De meeste auteurs 

delen de pathologie van de vaginaprolaps in drie types (eversie, incompleet en compleet), afhankelijk 

van de progressie van de aandoening (Schutte, 1967; Manothaiudom en Johnston, 1991; Post et al., 

1991a,b; Johnston et al., 2001a,b,c,d).  

Tegenwoordig delen meerdere auteurs de pathologie van de vaginaprolaps in volgens het verschil 

tussen een ware en een geplooide vaginaprolaps (Schaefers-Okkens, 2001; Alan et al., 2006; 

Gouletsou et al., 2009). Dit is gebaseerd op de vergelijking van de aandoening bij honden tegenover 

de aandoening bij andere diersoorten. Bij andere diersoorten komt de aandoening meestal voor rond 

de partus door een combinatie van erfelijke factoren en een stijging in oestrogenen. De volledige 

vaginawand, al dan niet met de cervix en/of urineblaas, prolabeert en puilt uit langs de vulva. Bij 

honden ontstaat een vaginaprolaps craniaal van de urethra-opening op de vaginabodem tijdens de 

loopsheid ten gevolge van oedeem en fibroplasie van de mucosa uitgelokt door een verhoogde 

oestrogeenconcentratie (Post et al., 1991a). Het is dus geen echte prolaps van de vagina, maar door 

het oedeem kan de vaginale mucosa zodanig toenemen dat die uit de vulva puilt. 

Indien een teef met een weefselmassa die uit de vulva puilt aangeboden wordt, moet in de eerste 

plaats een goede anamnese en grondig specifiek onderzoek uitgevoerd worden. Op deze manier kan 

er bepaald worden in welke fase van de cyclus de hond zich bevindt en zo kan het vermoeden van 

een vaginale prolaps bevestigd of uitgesloten worden. 

Op het moment dat de teef aangeboden werd op de faculteit was ze duidelijk loops en ontvankelijk 

voor de reu. Daags voordien werd reeds een bacteriologie met antibiogram vanuit een swab van de 

vaginale mucosa en progesteronbepaling in het bloed uitgevoerd. Er werden Proteus mirabilis en 

Streptococcus canis in de cultuur aangetoond. Aangezien er kwantitatief meer bacteriën aanwezig zijn 

tijdens de oestrus en de vaginale flora bij gezonde teven in 28,2% en 13,5% van de gevallen 

respectievelijk Streptococcus en Proteus bevatten, was het resultaat van de bacteriologie niet 

significant (Soderberg, 1986).  
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De progesteronconcentratie in het bloed werd bepaald op 10.4ng/mL, waardoor de conclusie 

getrokken kon worden dat de teef geovuleerd had. In een ideale situatie wordt de 

progesteronconcentratie in het bloed vanaf een week na de start van het bloedverlies opgevolgd om 

het exacte tijdstip van de ovulatie te kennen. De hond ovuleert immers onrijpe eicellen, die twee tot 

drie dagen nodig hebben om te rijpen en dan maximaal één dag later in de eileider bevrucht kunnen 

worden. Om de kans op dracht zo groot mogelijk te maken, is het van groot belang om te weten op 

welk moment de dekking of een kunstmatige inseminatie moet plaatsvinden. Hiervoor moet voldoende 

theoretische kennis bestaan over de oestrische cyclus van de hond. Er zit echter een grote variatie 

tussen cyclerende teven (Johnston et al., 2001a; England et al., 2006; Van Soom en Wydooghe, 

2016b).  

Aangezien er slechts één bloedname gebeurd was bij de teef, kon het exacte tijdstip van de ovulatie 

niet achterhaald worden. Toch koos de eigenaar ervoor om de teef intravaginaal met vers sperma te 

laten insemineren: 28 dagen later bleek de teef niet drachtig te zijn tijdens echografisch onderzoek. 

Een verkeerd inseminatie- of dektijdstip ligt in de meeste gevallen aan de basis van de onsuccesvolle 

bevruchting (Van Soom en Wydooghe, 2016).  

De teef werd reeds tijdens twee verschillende loopsheden intravaginaal geïnsemineerd met kwalitatief 

goed sperma zonder succesvol resultaat. Aangezien er beide keren een anatomische afwijking van de 

vagina aanwezig was en het sperma intravaginaal gedeponeerd werd, kan dit zeker ook een rol 

gespeeld hebben in de infertiliteit van de teef.  

Fokken met een teef met een vaginaprolaps wordt best vermeden aangezien de aandoening meer 

voorkomt binnen bepaalde rassen en families (Schutte, 1967; Manothaiudom en Johnston, 1991; Post 

et al., 1991a). Zowel de fertiliteit als de erfelijkheid gecorreleerd met de vaginaprolaps moeten verder 

onderzocht worden. Voorlopig is over beide onderwerpen enkel maar een vermoeden aanwezig en 

onvoldoende wetenschappelijk bewijs om eigenaars en/of fokkers van het belang te overtuigen. 

  



 

19 
 

 REFERENTIES 

Alam M.R., Cho Y.G., Cho S.J., Lee J.I., Lee H.B., Tae H.J., Kim I.S., Kim N.S. (2015) Male 

pseudohermaphroditism in dogs: three case reports. Veterinarni Medicina 52, 74-78. 

Alan M., Cetin Y., Sendag S., Eski F. (2007) True vaginal prolapse in a bitch. Animal reproduction 

science 100, 411-414. 

Alexander J.E., Lennox W.J. (1961) Vaginal prolapse in a bitch. Canadian veterinary journal 2, 428-

430. 

England G.C.W., Burgess C.M., Freeman S.L., Smith S.C., Pacey A.A. (2006) Relationship between 

the fertile period and sperm transport in the bitch. Theriogenology 66, 1410-1418. 

Gouletsou P.G., Galatos A.D., Apostolidis K., Sideri A.I. (2009) Vaginal fold prolapse during the last 

third of pregnancy followed by normal parturition, in a bitch. Animal reproduction science 112, 371-

376. 

Hare W.C.D. (1976) Intersexuality in the dog. Canine veterinary journal 17, 7-15. 

Johnston S.D., Root Kustritz M.V., Olson P.N.S. (2001a) Breeding management and artificial 

insemination of the bitch. In: Canine and feline theriogenology, Saunders, Philadelphia, p.233-235.  

Johnston S.D., Root Kustritz M.V., Olson P.N.S. (2001b) Disorders of the canine vagina, vestibule and 

vulva. In: Canine and feline theriogenology, Saunders, Philadelphia, p.233-235.  

Johnston S.D., Root Kustritz M.V., Olson P.N.S. (2001c) Semen collection, evaluation, and 

preservation. In: Canine and feline theriogenology, Saunders, Philadelphia, p.287-306.  

Johnston S.D., Root Kustritz M.V., Olson P.N.S. (2001d) The Canine estrous cycle. In: Canine and 

feline theriogenology, Saunders, Philadelphia, p.16-31.  

Kim H.J., Oh H.J., Jang G., Kim M.K. (2007). Birth of puppies after intrauterine and intratubal 

insemination with frozen-thawed canine semen. Journal of Veterinary Science 8, 75-80. 

Macnamara P.S, Harvey H.J., Dykes N. (1997) Chronic vaginocervical Prolapse witch visceral 

incarceration in a dog. Journal of the American animal hospital association 33, 533-536. 

MacPhail C.M. (2013) Uterine prolapse. In: Small Animal Surgery, fourth edition, Elsevier, St. Louis, 

Missouri, p.826-827. 

MacPhail C.M. (2013) Vaginal Prolapse / Hyperplasia / Tumor. In: Small Animal Surgery, fourth 

edition, Elsevier, St. Louis, Missouri, p.824-826. 

Manothaiudom K., Johnston S.D. (1991) Clinical approach to vaginal vestibular masses in the bitch. 

Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 21, 509-521. 

http://www.jaaha.org/


 

20 
 

Martins M.I.M., Ferreira de Souza F., Gobello C. (2005) The canine tranmissibele venereal tumor: 

etiology, pathology, diagnosis and treatment. In: Recent advances in small animal reproduction, 

Concannon P.W., England G., Verstegen III J. and Linde-Forberg C. (Eds.). International veterinary 

information service, Ithaca, NY. (www.ivis.org) (geconsulteerd op 8 april 2017). 

Nak D., Nak Y., Yilmazbas G. (2008) First report of vaginal prolapse in an ovariohysterectomised bitch 

– a case report. Bulletin of the veterinary institute in Pulawy 52, 397-398. 

Post K., Van Haaften B., Okkens A.C. (1991a) Vaginal hyperplasia in the bitch: literature review and 

commentary. Canadian veterinary journal 32, 35-37. 

Post K., Van Haaften B., Okkens A.C. (1991b) An unusual case of canine vaginal hyperplasia. 

Canadian veterinary journal 32, 38-39. 

Romagnoli S, BH Sontas. 2010. Prevention of breeding in the female. In: BSAVA Manual of 

Reproduction and Neonatology. Second edition. British Small Animal Veterinary Association, 

Gloucester, p. 23-33. 

Rijsselaere T., Van Soom A. (2010) Technieken voor kunstmatige inseminatie bij de hond. Vlaams 

diergeneeskundig tijdschrift 79, 463-466. 

Santos H.B., Ekici H., Romagnoli S. (2010) Canine vaginal fold prolapse: a comprehensive literature 

review. European journal of companion animal practice 20, 127-135. 

Sarrafzadeh-Rezaei F., Saifzadeh S., Mazaheri R., Behfar M. (2008) First report of vaginal prolapse in 

a bitch treated with oestrogen. Animal reproduction science 106, 194-199. 

Schaefers-Okkens A.C. (2001) Vaginal edema and vaginal fold prolapse in the bitch, including surgical 

management. In: Recent advances in small animal reproduction, Concannon P.W., England G., 

Verstegen III J. and Linde-Forberg C. (Eds.). International veterinary information service, Ithaca, NY. 

(www.ivis.org) (geconsulteerd op 30 maart 2017). 

Schutte A.P. (1967) Vaginal prolapse in the bitch. Journal of the South African Veterinary Association 

38, 197-203. 

Soderberg S.F. (1986) Vaginal disorders. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice 

16, 543-559. 

Thomassen R., Farstad W. (2009). Artificial insemination in canids: a useful tool in breeding and 

conservation. Theriogenology 71, 190-199. 

Tsutsui T., Hori T., Yamada A., Kirihara N., Kawakami E. (2003). Intratubal insemination with fresh 

semen in dogs. Journal of Veterinary Medicine Science 65, 659-61. 

http://www.ivis.org/
http://www.ivis.org/


 

21 
 

Van Soom A., Wydooghe E. (2016a) De oestrische cyclus bij de hond. In: Aanvullingen in de 

voortplanting en verloskunde van de gezelschapsdieren. Cursus faculteit diergeneeskunde, Gent, p.9-

20.  

Van Soom A., Wydooghe E. (2016b) Opvolging van de oestrische cyclus teef. In: Aanvullingen in de 

voortplanting en verloskunde van de gezelschapsdieren. Cursus faculteit diergeneeskunde, Gent, 

p.21-40.  

 

 



 

 

 



UNIVERSITEIT GENT 

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 

Academiejaar 2016  - 2017 

  

  

   

  

 

 

  

Anesthesie voor tanddetartratie van een geriatrische hartpatiënt 

 

door 

 

Kelly HUYGENS 

  

   

  

  

  

Promotoren:  Prof. Dr. I. Polis   Klinische casus in het kader 

Dr. I. Mortier    

  

van de Masterproef  

    © 2017 Kelly Huygens  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

  

   

  

 

 

 

Anesthesie voor tanddetartratie van een geriatrische hartpatiënt 

 

door 

 

Kelly HUYGENS 

  

  

 

  

    

Promotoren:  Dr. I. Polis   Klinische casus in het kader 

Dr. I. Mortier 

  

van de Masterproef  

    © 2017 Kelly Huygens  

  



VOORWOORD 

Het merendeel van de honden uit mijn kennissenkring krijgt op een bepaalde leeftijd te kampen met 

tandproblemen. Vele van mijn kennissen staan er weigerachtig tegenover om preventief en/of curatief 

aan de mondhygiëne van hun hond te werken. Vaak gaat het om oudere honden, waarbij 

anesthesierisico’s eigenaars afschrikken om tandproblemen te behandelen. Deze dagelijkse 

problematiek motiveerde me om er wetenschappelijke informatie over te verzamelen. 

Ik bedank in de eerste plaats mijn promotor, Prof. Dr. Ingeborgh Polis en Dr. Inge mortier voor hun 

professionele begeleiding bij het schrijven van deze masterproef. Vervolgens bedank ik ook mijn 

vriend, Jasper Schreurs, en beste vriendin, Liesbeth De Feyter, voor de hulp en het geduld. 
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 SAMENVATTING 

Oudere honden worden steeds vaker aangeboden bij de dierenarts met tand- en hartaandoeningen. 

Indien ze hiervoor onder anesthesie moeten, zijn hier bepaalde risico’s en complicaties aan 

verbonden. Het is van groot belang dat de dierenarts voldoende kennis bevat om geschikte 

beslissingen te maken zodat deze risico’s en complicaties tot een minimum beperkt worden.  

De literatuurstudie schetst eerst de pathofysiologie en therapie rond parodontitis en 

mitralisklependocardiose. Vervolgens wordt weergegeven waaraan een anesthesieprotocol van een 

geriatrische hartpatiënt die een tanddetartratie ondergaat moet voldoen. Enerzijds wordt er ingegaan 

op analgetica en anesthetica die men kan gebruiken. Anderzijds worden het belang en de uitvoering 

van de monitoring aangehaald. 

De casuspatiënt was een mannelijke Labrador Retriever van negen jaar oud die op de faculteit 

diergeneeskunde te Merelbeke aangeboden werd met klachten van eten uit de mond laten vallen, 

halithose en dysfagie. Door grondig klinisch onderzoek werden parodontitis en 

mitralisklependocardiose stadium B2 gediagnosticeerd. Vervolgens werd een specifiek 

anesthesieprotocol geselecteerd om de tanddetartratie op een veilige manier uit te voeren.  

De beschrijving van de anesthesieprotocollen in de literatuurstudie en de casusbespreking volgen het 

verloop van een klinisch geval in de praktijk: preanesthetisch onderzoek – premedicatie – inductie – 

onderhoud – herstelperiode.  

Trefwoorden: Anesthesie – Geriatrisch – Parodontitis – Mitralisklependocardiose – Hond 
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 INLEIDING  

De laatste jaren breidt de hondenpopulatie steeds meer uit. Enerzijds gebeurt dit omdat meer 

gezinnen honden in huis nemen en anderzijds omdat honden alsmaar ouder worden (Wise et al., 

2002). Een dier dat 75-80% van zijn verwachte levensduur bereikt heeft, kampt vaak met 

leeftijdsgerelateerde ziekten en beperkte orgaanfuncties (Paddleford, 1989; Carpenter et al., 2005). 

Meer dan 30% van de hondenpopulatie behoort tot de geriatrische groep (Wise et al., 2002; Fortney, 

2004). Hierdoor treden steeds vaker ouderdomsgerelateerde aandoeningen op en worden preventie 

en therapie alsmaar belangrijker (Holmstrom, 2012).  

Tandproblematiek en hartaandoeningen komen vaak samen voor bij oudere honden. Als in zulk geval 

een tanddetartratie wordt uitgevoerd, houdt het gebruik van analgetica en anesthetica een bepaald 

risico in. Er doen zich dan ook regelmatig peri-anesthetische complicaties voor, waardoor een 

adequate monitoring onontbeerlijk is (Paddleford, 1989; Dyson et al., 1998; Gaynor et al., 1999; 

Carpenter, 2005; Hughes, 2008; Bednarski et al., 2011; Beckman, 2013).  

De dierenarts heeft de verantwoordelijkheid om eigenaars hierover in te lichten en bij te staan in de 

verschillende keuzes. Hij dient ook voldoende wetenschappelijke kennis te bezitten om de anesthesie 

en de ingreep met zo min mogelijk complicaties uit te voeren. Het doel van de literatuurstudie is om de 

beschikbare informatie hieromtrent te bundelen in een toegankelijke tekst met ondersteunende 

tabellen en schema’s. In de casuïstiek wordt een mannelijke labrador Retriever van negen jaar oud 

met parodontitis en mitralisklependocardiose die onder anesthesie moest voor een tanddetartratie 

voorgesteld. 
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 LITERATUURSTUDIE 

1. PARODONTITIS  

De hondenpopulatie kampt met heel wat tandproblematiek. Slechte mondhygiëne en halithose zijn de 

meest voorkomende redenen om een hond onder anesthesie te brengen voor mondinspectie 

(Kortegaard et al., 2014). In meer dan 20% van de gevallen merkt de dierenarts tijdens zulke 

mondinspecties een bepaalde graad van parodontitis op en de prevalentie verloopt evenredig met 

toenemende leeftijd (Kortegaard et al., 2008). Het is een irreversibele aandoening die regelmatig 

gepaard gaat met systemische ziekten waardoor een snelle detectie van groot belang is (DeBowes et 

al., 1996). 

1.1. Pathofysiologie 

Parodontitis is een irreversibele aandoening waarbij destructie van het parodont en het alveolair bot 

plaatsvindt. De primaire oorzaak van een parodontaal probleem is altijd tandplak, een biofilm van 

aërobe en facultatieve anaërobe bacteriën die enkel door schuren verwijderd kunnen worden. Indien 

dit niet gebeurt, kan deze biofilm mineraliseren en wordt er aldus tandsteen gevormd, waardoor 

bacteriën nog beter kunnen vasthechten en tandplak vormen. Dit proces kan evolueren tot een 

gingivitis waardoor de zuurtegraad verandert en voornamelijk anaërobe bacteriën ontwikkelen. De 

combinatie van anaërobe bacteriën en lokale inflammatoire en immuunreacties kunnen leiden tot een 

aanhechtingsverlies van het parodontale ligament, verhoogde tandmobiliteit en uiteindelijk tanduitval 

(Hoskins, 2004; Verhaert, 2016). 

Om de graad van parodontitis per tand in te schatten kan een sonde of een radiografie gebruikt 

worden. Met de scherpe sonde kan gemeten worden hoeveel het parodontaal ligament reeds apicaal 

verplaatst is. Een pocketsonde wordt gebruikt om de diepte van de gingivale sulcus te bepalen. Het 

radiografisch onderzoek geeft weer hoeveel alveolair bot reeds verloren is (Holmstrom, 2012; Coffman 

en Brigden, 2013; Reiter, 2013).  
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Fig. 1 Parodontitis. Bron: http://veterinary-

online.blogspot.be/2013/01/diseases-of-teeth-of-

animals-diseases.html 

De American Veterinary Dental College (AVDC) verdeelt parodontitis in vier stadia (figuur 1):  

Normaal (PD0): klinisch normaal (geen gingivitis of 

parodontitis)  

Stadium 1 (PD1): gingivitis (zonder loslating van de 

aanhechting) 

Stadium 2 (PD2): vroege parodontitis  (<25% 

loslating van de aanhechting of een multiradiculaire 

tand met een stadium 1 splijting) 

Stadium 3 (PD3): gemiddelde parodontitis (25-50% 

loslating van de aanhechting of een multiradiculaire 

tand met een stadium 2 splijting) 

Stadium 4 (PD4): erge parodontitis (>50% loslating 

van de aanhechting of een multiradiculaire tand met 

een stadium 3 splijting) (Holmstrom, 2012) 

1.2. Therapie 

Een behandeling wordt gestart om het dier pijnvrij met gezonde tanden naar huis te sturen. De eerste 

stap bij een tanddetartratie is de mondholte spoelen met chloorhexidine. Hierdoor wordt de orale flora 

reeds met 97% gereduceerd (Veksler et al., 1991; Bowersock et al., 2000). Vervolgens wordt een 

tanddetartratie uitgevoerd met als doel om alle tandplak van het gebitsoppervlak te verwijderen. 

Supragingivaal kan dit manueel of machinaal gebeuren, maar subgingivaal kan er enkel gebruik 

gemaakt worden van manueel instrumentarium. Uiteindelijk worden de tanden gepolijst en de pockets 

geïrrigeerd om tandplakresten en tandverkleuring te verwijderen (Hoskins, 2004; Holmstrom, 2012).  

In bepaalde gevallen kan er gekozen worden om de tand te extraheren (Hoskins, 2004; Holmstrom, 

2012; Gengler, 2013). Afhankelijk van de graad van de parodontitis kunnen antibiotica tot zeven 

dagen postoperatief toegediend worden (Holmstrom, 2012; Verhaert, 2016).  

De eigenaar werkt vervolgens profylactisch door de tanden te poetsen om tandplak te vermijden 

(Hoskins, 2004; Holmstrom, 2012). 

De specifieke therapie bij een bepaalde patiënt hangt van verschillende factoren af: de geschiedenis 

van het dier, het klinisch onderzoek, de radiografische bevindingen en de ervaring van de dierenarts 

met tandheelkunde (Lewis, 2013). Bij geriatrische hartpatiënten wordt omwille van de verlaagde 

immuniteit eventueel vooraf een antibioticumkuur gestart. Een andere mogelijkheid is om mild 

aangetaste tanden reeds te extraheren om te vermijden dat het dier meerdere malen onder 

anesthesie moet voor tanddetartratie (Hoskins, 2004; Verhaert, 2016). 

 



 

5 
 

2. MITRALISKLEPENDOCARDIOSE 

Mitralisklependocardiose is de meest voorkomende hartaandoening bij honden. In een derde van de 

gevallen is er gelijktijdig een tricuspidalisklependocardiose. Het komt voornamelijk voor bij oudere 

reuen van kleine en middelgrote rassen (Carr, 2004; Atkins et al., 2009). Indien grote rassen 

aangetast zijn, verloopt het ziekteproces vaak sneller (Borgarelli et al., 2004). De eerste symptomen 

zijn meestal inspanningsintolerantie en hoesten. In erge gevallen kunnen gewichtsverlies, anorexie, 

syncopes of plotse dood optreden (Carr, 2004). 

2.1. Pathofysiologie 

Mitralisklependocardiose bestaat enerzijds uit de degeneratie van de mitralisklep en anderzijds uit de 

regurgitatie van het bloed. Beide processen verlopen simultaan progressief maar de klinische 

presentatie en nood aan therapie zijn zeer variabel (Detweiler et al., 1968; Borgarelli et al., 2004).  

2.1.1. Klepdegeneratie 

Het proces start met kleine knobbelvormige lesies op de vrije randen van de mitraliskleppen. Als deze 

lesies nodulair verdikken en de mitraliskleppen en chordae tendinae vervormen en verweken, zullen 

abnormale klepbewegingen met prolapsen van de kleppen ontstaan. De abnormale appositie van de 

kleppen en de toenemende regurgitatie vergroten de schade wat uiteindelijk kan leiden tot het 

ruptureren van de chordae tendinae (Pedersen et al, 1999; Black et al., 2004). 

2.1.2. Regurgitatie 

De klepdegeneratie leidt oorspronkelijk tot een kleine regurgitatie van bloed vanuit het linker ventrikel 

naar het linker atrium. Naarmate de schade aan de mitraliskleppen verergert, zal de regurgitatie 

toenemen. Om een goede perfusie te behouden, starten er enkele compensatoire mechanismen. Het 

linker ventrikel dilateert waardoor een volume overbelasting ontstaat die leidt tot een excentrische 

hypertrofie om de druk gelijk te houden. Op een bepaald moment is er geen compensatie meer 

mogelijk en zal de druk in het linker atrium toenemen. Hierdoor ontstaat longoedeem wat leidt tot 

pulmonaire hypertensie (Carr, 2004). 
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2.2. Classificatie 

Mitralisklependocardiose wordt op basis van de progressie van de structurele cardiale veranderingen 

en het vertonen van klinische symptomen ingedeeld in vier stadia (tabel 1). Aan de hand van deze 

classificatie kan een keuze gemaakt worden voor het behandelingsschema (Hunt et al., 2001). 

Stadium omschrijving 

A risicopatiënt 

B 

patiënt met structureel hartprobleem zonder ooit symptomen van hartfalen te vertonen 

B1 Hemodynamisch niet significante regurgitatie 

B2 Hemodynamisch significante regurgitatie 

C patiënt met structureel hartprobleem die ooit of nu symptomen van hartfalen vertoont 

D patiënt met eindstadium hartfalen die ongevoelig zijn voor de therapie 

 

2.3. Therapie 

De structurele cardiale veranderingen van mitralisklependocardiose kunnen niet verholpen worden. De 

behandeling van mitralisklependocardiose bestaat uit het verbeteren van de klinische symptomen en 

het verlengen van een kwalitatief leven van de patiënt.  

In stadia A en B1 heeft medicamenteuze therapie geen effect op de aandoening dus wordt er 

afgeraden om te behandelen. In stadium B2 kan pimobendan toegediend worden om het voorkomen 

van symptomatisch hartfalen uit te stellen. Vanaf stadium C wordt een triple therapie opgestart: 

furosemide, pimobendan en een ACE-remmer. In stadium D wordt spironolactone hier aan 

toegevoegd. Indien acute symptomen van hartfalen optreden, dient de patiënt te worden 

gehospitaliseerd om ondersteunend te behandelen (Bonagura en Keene, 2006; Häggström et al., 

2008). 

  

  

Tabel 1: Classificatie mitralisklependocardiose. Gebaseerd op Hunt et al. (2001) 
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3. ANESTHESIEPROTOCOL VOOR TANDDETARTRATIE VAN EEN 

GERIATRISCHE HARTPATIENT 

De keuze van een anesthetisch protocol is afhankelijk van verschillende factoren: de 

gezondheidsstatus van de patiënt (figuur 2), het type ingreep, de perioperatieve monitoring en de 

ervaring van de dierenarts (Paddleford, 1989; Carpenter et al., 2005; Hellyer et al., 2007). 

Een dier dat 75-80% van zijn verwachte levensduur bereikt heeft, kampt vaak met 

leeftijdsgerelateerde ziekten en beperkte orgaanfuncties (Paddleford, 1989; Carpenter et al., 2005). 

De geriatrische patiënt heeft dus door die factoren een verhoogd anesthesierisico, maar dit is 

afhankelijk per patiënt (Paddleford, 1989; Dyson et al., 1998; Gaynor et al., 1999; Carpenter, 2005; 

Hughes, 2008). Om het anesthesierisico goed in te schatten is het belangrijk om alle beperkingen op 

te sporen via een preanesthetisch onderzoek (Carpenter, et al., 2005; Hughes, 2008). 

 

 

3.1. Preanesthetisch onderzoek 

De informatie vanuit het preanesthetisch onderzoek is van belang om het anesthesieprotocol specifiek 

op de patiënt aan te passen. Het medisch verleden en de huidige medicatie van de patiënt moeten 

gekend zijn (Harvey en Paddleford). Een algemeen klinisch onderzoek houdt volgende stappen in: de 

kleur van de mucosa, de capillaire vullingstijd, de perifere pols, de hart- en longauscultatie. In 

bepaalde gevallen kan het nodig zijn om een palpatie en percussie van de thorax en abdomen uit te 

voeren (Hamlin, 2006). Bij een geriatrische patiënt is het van belang om een biochemisch en 

hematologisch bloedonderzoek uit te voeren om eventuele orgaandysfuncties op te merken (Harvey 

en Paddleford, 1999).  

Figuur 2: Voornaamste pathologische verschijnselen bij de geriatrische patient. Gebaseerd op Hughes (2008) 
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Al deze informatie helpt om de patiënt in een bepaalde ASA-klasse in te delen (tabel 2). Hoe hoger de 

ASA-klasse, hoe hoger het anesthesierisico voor de patiënt wordt ingeschat (Bednarski et al., 2011). 

ASA classificatie Definitie 

I Normaal gezonde patiënt 

II Patiënt met milde systemische ziekte 

III Patiënt met erge systemische ziekte 

IV Patiënt met erge systemische ziekte met constante bedreiging op het leven  

V Stervende patiënt waarvan verwacht wordt niet te overleven zonder operatie 

 

3.2. Vloeistoftherapie 

Om de invloed van anesthetica op het cardiovasculair stelsel deels op te vangen en een goede 

hemodynamiek te behouden, heeft een patiënt perioperatief nood aan intraveneuze 

vloeistoftoediening (figuur 3) (Paddleford, 1989; Hughes, 2008, Boller en Boller, 2015; Hansen en 

Vigani, 2016).  

 

 

Voor een gezonde patiënt is een kristalloïde isotone oplossing, bijvoorbeeld Ringer Lactaat, de beste 

keuze om hyponatriëmie te vermijden (Paddleford, 1989; Hughes, 2008, Hansen en Vigani, 2016). 

Intraoperatief wordt meestal meer vocht, 5-10ml/kg/u, toegediend dan nodig voor onderhoud, 40-

60ml/kg/24u (Paddleford, 1989; Hughes, 2008, Boller en Boller, 2015).  

Een geriatrische hartpatiënt excreteert water en zout moeilijk waardoor hij een groter risico op 

cardiovasculaire overload heeft en kan leiden tot congestief hartfalen en pulmonair oedeem 

(Carpenter et al., 2005). Het nodige vocht- en zoutgehalte van de vloeistoftherapie ligt dus lager dan 

bij een jongere gezonde patiënt, aangepast aan de nodige hoeveelheid vocht voor onderhoud in 

combinatie met specifieke verliezen. (Paddleford, 1989; Carpenter et al., 2005; Hughes, 2008). 

Intraoperatief wordt meestal 2,5-5ml/kg/u toegediend tenzij de bloeddrukwaarden moeten aangepast 

worden (Davis et al., 2013).  

Figuur 3: Infuustherapie. Gebaseerd op Boller en Boller (2015) 

Tabel 2: ASA-classificatie. Gebaseerd op de Physical Status Classification System of the American Society of Anesthesiologists  
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3.3. Preoxygenatie 

Een oudere patiënt heeft een verminderde longfunctie en longinhoud (Paddleford, 1989; Hughes, 

2008). Hierdoor kunnen anesthetica die een milde respiratoire depressie veroorzaken toch significant 

belangrijke hypoxie, hypercapnee en longpathologiën uitlokken bij de geriatrische patiënt (Paddleford, 

1989). Om respiratoire problemen te vermijden, krijgt deze patiënt best extra zuurstof toegediend. 

Ideaal gebeurt dit reeds een tijdje voor de inductie door middel van een masker vlakbij of op de snuit 

te houden. Men spreekt van preoxygenatie van de patiënt. Dit echter op een manier dat het zo weinig 

mogelijk extra stress veroorzaakt voor het dier (Hughes, 2008; McNally et al., 2009). 

3.4. Premedicatie 

3.4.1. Pijnmechanisme 

Stimulus  Transmissie  Transductie Modulatie Perceptie 

De stimulus die pijn veroorzaakt is enerzijds een sensorische prikkel en anderzijds een 

ontstekingsprikkel. Deze laatste kan er voor zorgen dat de patiënt uiteindelijk overgevoelig voor 

pijnprikkels wordt. De stimulus wordt waargenomen door de sensorische zenuw die het omzet in 

elektrische signalen en deze via neurale impulsen doorgeeft naar de dorsale hoorn van het 

ruggenmerg. Van daaruit worden de signalen doorgegeven naar de cerebrale cortex waardoor een 

bewuste patiënt de pijn ervaart (Lamont et al., 2000; Rochette, 2005). 

Aanhoudende pijn die niet verholpen wordt, heeft een negatieve invloed op de fysiologie en het welzijn 

van een patiënt. Er wordt op verschillende niveau’s geïnterfereerd: cardiovasculair, respiratoir, gastro-

intestinaal, neuro-endocrien en neurologisch (Wiese en Yaksh, 2015). 

Dentale pijn is een somatische pijn die acuut kan optreden maar ook regelmatig chronische aanwezig 

is omdat eigenaars vaak pas laattijdig opmerken dat de hond hieraan lijdt. De manipulatie van de 

tanddetartratie zorgt voor een acute component in het pijnproces (Lamont et al., 2000; Rochette, 

2005). Aangezien er bij tandpijn en de hierop volgende chirurgische ingreep reeds schade is van het 

weefsel, wordt dit pathologische pijn genoemd (Lamont et al.,2000). De prikkels worden in de 

bovenkaak opgevangen door de nervus palatinus major en minor, de nervus alveolaris en de nervus 

infraorbitalis. In de onderkaak nemen de nervus mandibularis en zijn vertakkingen de stimuli op. Deze 

zenuwen ontspringen vanuit de nervus maxillaris (V2) en nervus mandibularis (V3), die samenkomen 

in de nervus trigeminus(V) (Rochette, 2005). 
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3.4.2. Multimodale analgesie 

Om perioperatieve pijn tot een minimum te beperken, worden verschillende klassen analgetica en 

anesthetica gecombineerd, men spreekt van multimodale analgesie. Hierbij wordt er frequent gebruik 

gemaakt van preventieve analgesie en lokale anesthesie waardoor lagere dosissen systemische 

anesthetica en postoperatieve analgetica nodig zijn om de patiënt comfortabel te houden. De 

dosisverlaging heeft als grootste voordeel dat de neveneffecten van de producten tot een minimum 

kunnen beperkt worden. (Lamont et al., 2000; Hoelzler et al., 2005; Ong et al., 2005; Rochette, 2005; 

Hellyer et al., 2007; Nakagawa et al., 2007; Hughes, 2008; Bufalari et al., 2012; Quandt, 2013). 

3.4.3. Analgetisch plan  

Geriatrische patiënten hebben baat bij analgetica en anesthetica die een snel en volledig herstel 

garanderen, te antidoteren zijn en/of volledig geëlimineerd worden via ondersteunende ventilatie. 

Indien de producten toch persisteren, mogen deze geen intrinsieke toxiciteit of significant nadelige 

effecten veroorzaken (Harvey en Paddleford, 1999). 

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat de patiënt nog steeds pijn voelt na toediening van 

analgetica. Het doel is echter dat het pijngevoel draaglijk is en/of in sommige situaties dat de patiënt 

zijn beweging beperkt houdt om het herstel zo vlot mogelijk te laten verlopen (Quand, 2013).  

Het premediceren met analgetica wordt voornamelijk toegepast om perioperatieve analgesie te 

verzekeren, stress en medicatiedosissen te verlagen en de herstelperiode zo vlot en rustig mogelijk te 

laten verlopen (Hellyer, 2007; Hughes, 2008; Jiménez et al., 2012). Verschillende analgetica kunnen 

in het analgetisch plan betrokken worden: opioïden, NSAID’s,  α2-agonisten en lokale anesthetica 

(Paddleford e Harvey, 1999; Pascoe, 2000; Rochette, 2005; Hughes, 2008; Berry, 2015). 

3.4.3.1. Opioïden (bijlage I) 

Morfine – methadon – fentanyl – butorphanol – buprenorfine – codeine – tramadol 

Opioïden werken op de µ-, κ-, δ- en nociceptin receptoren in de hersenen, ruggenmerg en perifere 

weefsels en worden onderverdeeld in verschillende groepen (tabel 3). Wanneer deze receptoren 

geactiveerd worden, zal de transmissie van de pijnprikkel geïnhibeerd worden (Berry, 2015). 

 

 

  

Receptor Actieve stof Pijntype 

µ-agonist 
morfine, methadon, fentanyl, 

codeïne, tramadol 
gematigd - erg 

partiële µ-agonist buprenorfine gematigd 

κ-agonist + µ-antagonist butorphanol mild 

Tabel 3: Opioïden. Gebaseerd op Pascoe (2000) en Berry (2015) 
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Er zijn heel wat neveneffecten die gepaard gaan met opioïdengebruik: bradycardie, respiratoire 

depressie, tachypnee, braken, misselijkheid, sedatie, rusteloosheid, veranderde thermoregulatie. 

Echter bij patiënten met pijn, zijn deze nevenwerkingen meestal weinig uitgesproken en 

dosisgebonden.  Indien deze de patiënt toch oncomfortabel maken, kan antidotering gebruikt worden. 

Hierbij moet dan wel een alternatief voor de pijnbestrijding voorhanden zijn. Een opioïdenreceptor 

agonist-antagonist verdringt de agonist met beperkte invloed op de analgesie (Pascoe, 2000; Hughes 

2008).  

3.4.3.2. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID’s) (bijlage II) 

Carprofen – cimicoxib – ketoprofen – meloxicam – firocoxib  

NSAID’s zorgen voor een inhibitie van de cyclo-oxygenase enzymes die vrijgegeven worden bij 

ontstekingsreacties. Hierdoor worden minder prostanoïden en prostaglandines gevormd. Door de 

remming van de postoperatieve ontsteking, hebben ze een analgetisch, anti-inflammatoir en 

antipyretisch effect (Vane en Botting, 1998). 

NSAID’s hebben voornamelijk gastro-intestinale neveneffecten: gastritis, braken, darmperforatie, 

gastro-intestinale bloedingen (Luna et al., 2007; Hughes, 2008).  

3.4.3.3. α2-agonisten 

Xylazine – (dex)medetomidine – romifidine 

α2-Agonisten lokken sedatie, analgesie en spierrelaxatie uit (Rochette, 2005). Als deze samen met 

opioïden worden toegediend, treedt er een synergistisch analgetisch effect op. Door de significante 

bijwerkingen op het cardiovasculair en respiratoir stelsel wordt het vermeden om α2-agonisten te 

gebruiken bij de geriatrische hartpatiënt (Paddleford en Harvey, 1999; Berry, 2015). 

3.4.3.4. Lokale anesthetica (bijlage III) 

Lidocaïne – mepivacaïne –– bupivacaïne – Ropivacaïne 

Lokale anesthetica creëren een totale pijnblokkade, wat een grote bijdrage levert aan de dosisreductie 

van de inductie- en onderhoudsanesthetica. Een geriatrische hartpatiënt heeft dus veel baat bij het 

gebruik van lokale anesthetica omdat ze hierdoor minder neveneffecten van de systemische 

anesthetica ondervinden (Rochette, 2005; Hellyer et al., 2007; Milella en Gurney). Als 

veiligheidsmarge voor een dosis lokaal anestheticum bij een hond wordt 2mg/kg verdeeld over de 

verschillende injectieplaatsen (Rochette, 2005; Duke-Novakovski, 2016). Incorrecte toediening of 

overdosis van het product kan tot verschillende neveneffecten leiden: stoornissen in het centraal 

zenuwstel (zenuwschade), cardiovasculaire en respiratoire depressie (intravasculaire injectie), 

methemoglobinemie, spier en-/of huidirritatie en hypersensitiviteit (Aprea et al., 2011; Berry, 2015; 

Duke-Novakovski, 2016). 
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De craniale zenuwen kunnen via de klassieke locoregionale analgesietechnieken of via 

tanddesensibilisatietechnieken verdoofd worden. Blokkades van de maxillaire en mandibulaire 

zenuwen zorgen voor de ongevoeligheid van verschillende tanden in een bepaalde regio (tabel 4) 

(Duke, 2000; Rochette, 2005).  

 Zenuw Locale anesthesie 

Mandibula   

 Nervus mandibularis mandibulaire block 

 Middenste deel nervus mandibularis + vertakkingen mentale block 

Maxilla   

 Nervus palatinus major en minor maxillaire block 

 Caudale deel nervus alveolaris caudale infraorbitale block 

 
Middenste + rostrale deel nervus alveolaris + 

nervus infraorbitalis 
craniale infraorbitale block 

 

 Mandibulaire block 

De nervus mandibularis wordt geblokkeerd rondom het foramen mandibularis. Deze kan rechtstreeks 

of via de neurovasculaire bundel aan de linguale zijde van de mandibula gelokaliseerd worden. 

Vervolgens kan de zenuw intra- of extraoraal geblokkeerd worden. De eenvoudigste manier is door de 

naald loodrecht op de ventrale zijde van de kop en mediaal langs de mandibula in te brengen. Via de 

intraorale techniek moet de naald onder de mondmucosa in caudale richting naar de mandibula 

ingebracht worden (foto 4A) (Milella en Gurney, 2016). 

 Mentale block 

De lokale anesthetica worden geïnjecteerd in het foramen mentale, dat te palperen is op de 

laterorostrale zijde van de mandibula ter hoogte van de tweede premolaar (foto 4C) (Milella en 

Gurney, 2016). 

 Maxillaire block 

De maxillaire block kan men intra- of extraoraal uitvoeren. Volgens de extraorale techniek wordt de 

naald onder de cranioventrale zijde van de jukboog, ter hoogte van laatste molaar, tussen de maxilla 

en de mandibula in geplaatst. Vervolgens wordt de naald parallel aan het gehemelte tot op het 

maxillair bot ingeschoven, waar het product wordt ingespoten (foto 5). Via de intraorale techniek wordt 

de laatste molaar gelokaliseerd en de naald hier in caudomediale richting ingebracht. 

  

Tabel 4: Klassieke locoregionale anesthesie. Gebaseerd op Rochette 

(2005) 
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 Infraorbitale block 

De meest geschikte methode is om de lip op te heffen en een arteriële pols ter hoogte van de derde 

premolaar te lokaliseren, deze loopt langs het foramen infraorbitale. De naald wordt in caudale richting 

en parallel aan de maxilla doorgeschoven. Na het injecteren van de anesthetica wordt druk 

uitgeoefend om te voorkomen dat het product er terug uit loopt (foto 4B) (Milella en Gurney, 2016).  

  

 Infiltratie-anesthesie 

Voor de maxillaire tanden kan het anestheticum aan de buccale en mediale zijde van de tand onder 

de mucosa geïnjecteerd worden. Van hieruit diffundeert het product naar het alveolair bot waardoor de 

tand ongevoelig wordt ( Rochette, 2005; Duke-Novakovski T., 2016) 

 Intraosseuze anesthetica 

Via een speciale intraosseuze naald kan anestheticum rechtstreeks in het bot vlakbij de tand 

ingebracht worden. Dit is een zeer snelle techniek en de toegankelijkheid zorgt ervoor dat 

intraoperatief makkelijk lokaal anestheticum kan toegediend worden (Rochette, 2005). 

 Intraligamentaire anesthesie 

Het parodontale ligament, het tandvlees en de afferente sensorische zenuw kan verdoofd worden 

door middel van anestheticum via een aangepaste injectienaald in het parodontale ligament te 

brengen. Per tandwortel is de maximale dosis 0,2ml anestheticum en duurt het ongeveer vijftien 

minuten vooraleer het werkzaam is (Rochette, 2005). 

3.4.3.5. Benzodiazepines 

Diazepam – midazolam – zolazepam  

Benzodiazepines, minor tranquilizers, veroorzaken een beperkte depressie van het centraal 

zenuwstelsel. Deze hebben een kalmerend en spierrelaxerend effect, maar geen sederende en 

analgetische werking. Benzodiazepines hebben amper cardiovasculaire en respiratoire neveneffecten, 

waardoor ze een goede keuze zijn voor geriatrische hartpatiënten. Deze producten worden regelmatig 

in combinatie met opioïden en/of propofol gebruikt, waardoor de dosis verlaagd kan worden 

(Paddleford, 1989).   
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3.5. Inductie 

De patiënt kan geïnduceerd worden op het moment dat hij rustig is ten gevolge van de premedicatie 

en voldoende gepreoxygeneerd is. Verschillende producten kunnen veilig bij een geriatrische 

hartpatiënt gebruikt worden: propofol, alfaxalone en etomidaat (Edelist, 1987; Stockham et al., 1987; 

Azari en Cork, 1993; Hughes, 2008; Muir et al., 2008; Van Deuren et al., 2009; Jiménez et al., 2012; 

Quandt, 2013).  

Na inductie wordt de patiënt geïntubeerd met een laryngoscoop en een tracheotube. Deze wordt dan 

verbonden met het inhalatie anesthesiesysteem voor verder onderhoud van de anesthesie. 

Vervolgens wordt de patiënt gekoppeld aan de monitoringstoestellen voor temperatuurmeting, 

pulsoxymetrie, bloeddruk- en  electrocardiogrambepaling en cardiografie (Bernardski et al., 2011). 

3.5.1. Propofol IV (1-3mg/kg) 

Bij intraveneuze injectie werkt propofol zeer snel, werkingsduur bedraagt vijf tot tien minuten en het 

herstel verloopt zeer vlot. Indien het gecombineerd wordt met benzodiazepines, kan de dosis verlaagd 

worden. Het is een veilig product met een milde inductieapnee en milde hemodynamische effecten, 

zoals cardiale depressie, aritmiën en hypotensie (Edelist, 1987; Azari en Cork, 1993; Hughes, 2008; 

Quandt, 2013). 

Indien er geen mogelijkheid is om premedicatie toe te dienen, is de combinatie Propofol IV (1mg/kg) + 

diazepam / midazolam IV (0.2mg/kg) een goede optie. Er wordt eerst propofol toegediend en een 

minuut gewacht. Vervolgens wordt diazepam / midazolam toegediend en een minuut gewacht. 

Uiteindelijk vult men aan met propofol gebaseerd op effect (Hughes, 2008). 

3.5.2. Alfaxalone IV (2-5mg/kg) 

Alfaxalone is evenzeer een veilig, snel en kortstondig werkzaam product. De meest voorkomende 

dosisafhankelijke neveneffecten zijn hypoventilatie en apnee. Het postanesthetisch herstel verloopt 

vaker met episodes van excitatie (Muir et al., 2008; Jiménez et al., 2012).  

3.5.3. Etomidaat IV (0,5-4mg/kg)  

Na premedicatie en/of co-inductie met fentanyl geeft de toediening van etomidaat zeer weinig 

hemodynamische veranderingen. Hierdoor is deze combinatie uitermate geschikt voor hartpatiënten 

(Stockham et al, 1987; Van Deuren et al., 2009). 
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3.6. Monitoring 

Perianesthetische complicaties komen regelmatig voor, zowel tijdens tanddetartratie, geriatrische 

honden, als bij hartpatiënten. De meest voorkomende complicaties zijn hypotensie, cardiale aritmiën, 

hypercapnee en hypoxemie en dit voornamelijk tijdens de inductie en/of de recovery (Dyson et al., 

1998; Gaynor et al., 1999; Beckman, 2013). De monitoring van bepaalde parameters kan ervoor 

zorgen dat fysiologische veranderingen worden opgemerkt waarop geanticipeerd kan worden (Dyson 

et al., 1999; Gaynor et al., 1999; Brodbelt et al., 2008; Boller en Boller, 2015). De parameters kunnen 

ook helpen om een diagnose te stellen en prognose te voorspellen (Boller en Boller, 2015). 

Een terdege uitgevoerd lichamelijk onderzoek vormt de basis van de monitoring van de patiënt (Dyson 

et al., 1998; Gaynor et al., 1999). Hierbij wordt gekeken naar de perifere pols, de mucosale kleur, de 

capilaire vullingstijd alsook naar de ademhalingsbewegingen. Voor het opvolgen van de bloeddruk, 

het hartritme en de perifere zuurstofsaturatie zijn specifieke toestellen nodig (Gaynor et al., 1999). 

3.6.1. Cardiovasculair systeem 

Tijdens de anesthesie kan men de bloeddruk, hartfrequentie en hartritme opvolgen zodat er tijdig kan 

ingegrepen worden bij veranderingen om de patiënt zo goed mogelijk cardiovasculair stabiel te 

houden. 

De hartparameters kan men opvolgen via een electrocardiogram (ECG), die de elektrische activiteit 

van het hart meet. Er worden P-QRS-T-complexen weergegeven die enerzijds geëvalueerd kunnen 

worden en anderzijds gebruikt kunnen worden om de hartfrequentie en het hartritme te beoordelen 

(Smith et al., 2006; Oyama, 2015). Het hartritme kan ook via de pulsoxymeter gemeten worden 

aangezien deze de zuurstofsaturatie per hartslag meet (Day, 2002). 

De bloeddruk kan direct of indirect gemeten worden. De directe methode verloopt via aan intra-

arteriële lijn. De indirecte methode is via een oscillometer of een Dopplertoestel met een correcte 

manchetgrootte en positie. De normaalwaarden voor de bloeddruk zijn afhankelijk van het toestel 

waarmee gemeten wordt: intra-arteriëel 115+/-16mmHg MAP, oscillometrisch 101+/-11mmHg MAP en 

Doppler 145+/-23mmHg SAP (Chalifoux et al., 1985; Meurs et al., 2000).  

Bij een geriatrische patiënt moet de bloeddruk goed gemonitord worden omdat die vaak afwijkingen 

vertoont. Een oudere patiënt kan aan verschillende aandoeningen lijden die een hypertensie 

veroorzaken (Paddleford, 1989; Carpenter et al., 2005, Brown, 2007; Saunders, 2012). Een 

hartpatiënt lijdt echter vaak aan een verminderd hartdebiet wat hypotensie tot gevolg heeft 

(Paddleford, 1989; Gaynor et al., 1999).  
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3.6.2. Ademhaling 

De monitoring van de bloedgassen geeft betrouwbare informatie over de zuurstofnood van een 

patiënt. Om een bloedgasanalyse uit te voeren, wordt er gebruikt gemaakt van niet-invasieve 

methodes zoals pulsoxymetrie en capnografie (Clarke et al., 1992; Day, 2002; Brodbelt et al., 2008b). 

De pulsoxymeter kan op de tong, op het oor, tussen de tenen, op het preputium, op de vulva of aan de 

liesplooi geplaatst worden en meet de zuurstofsaturatie in het arteriële bloed (Clarke et al., 1992; Day, 

2002; Milella en Gurney, 2016). Verschillende factoren kunnen een lagere zuurstofsaturatiewaarden 

weergeven dan er werkelijk zijn: slechte perfusie of uitdroging op de plaats van de probe, 

vasoconstrictie, bloedverlies, warmteverlies of beweging. De capnograaf meet het eind-tidaal volume 

koolstofdioxide op het diepste punt van de expiratie en geeft dit als een curve weer. De waarden van 

de pulsoxymeter en de capnograaf zouden evenredig moeten veranderen. Indien het verschil tussen 

de beide waarden vergroot, is dit te wijten aan een veranderde ventilatie-perfusie in de longen (Clarke 

et al., 1992; Day, 2002).  

3.6.3. Lichaamstemperatuur 

Geriatrische patiënten hebben een verhoogd risico op hypothermie waardoor cardiovasculaire en 

respiratoire depressie kan ontstaan. Dit vertraagt de metabolisatie van de anesthetica, de 

anesthesierecuperatie en de wondheling (Carpenter et al., 2005; Pottie et al., 2007; Hughes, 2008). 

Tijdens het rillen om de lichaamstemperatuur terug comfortabel te krijgen, verhoogt de zuurstofnood in 

de lichaamsweefsels (Carpenter et al., 2005; Hughes, 2008). Uiteindelijk kan dit tot ischemie of 

hypoxie leiden, wat voornamelijk voor een geriatrische hart- en/of longpatiënt gevaarlijk is door een 

gebrek aan reserve (Carpenter et al., 2005). Daarom wordt de lichaamstemperatuur opgevolgd, zowel 

tijdens als de eerste uren na de verdoving tot het moment dat een normale lichaamstemperatuur 

gehandhaafd blijft (Pottie et al., 2007). 

Patiënten postoperatief van buitenaf heropwarmen verloopt trager wanneer tijdens de anesthesie 

geen maatregelen getroffen werden om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Dit kan 

verwezenlijkt worden via warmtematten, verwarmde vloeistoftherapie en circulerende warme lucht 

(Carpenter et al., 2005). De anesthesieduur kort houden en voldoende zuurstof toedienen, spelen hier 

ook een belangrijke rol in (Hughes, 2008) 

3.7. Onderhoud 

De inhalatie anesthetica iso-, sevo en desfluraan zijn zeer goede keuzes om een hartpatiënt tijdens 

een langdurige tanddetartratie te verdoven. Aangezien deze samen met zuurstof worden toegediend, 

worden respiratoire problemen zoveel mogelijk vermeden. De metabolisatie van inhalatie-anesthetica 

is zeer beperkt waardoor deze weinig invloed hebben op de orgaanstelsels en de patiënt 

postanesthetisch zeer snel herstelt. Isofluraan is cardiovasculair stabieler maar sevo- en desfluraan 

hebben een snellere herstelfase (Bernard et al., 1990; Dyson et al.1998; Hughes, 2008; Baetge en 

Matthews, 2012). 



 

17 
 

3.8. Postoperatieve herstelperiode 

Wanneer de operatie en de anesthesie beëindigd worden, ondergaat de patiënt opnieuw een 

respiratoire depressie. Anesthesiemonitoring en zuurstofsupplementatie worden volgehouden tot alle 

parameters zich binnen de normaalwaarden bevinden. De tracheotube wordt verwijderd vanaf het 

moment dat de patiënt slikt (Bednarski et al., 2011). De locoregionale anesthetica en/of analgetica 

kunnen postoperatief opnieuw toegebracht worden om de patiënten comfortabeler te laten ontwaken 

(Brodbelt et al., 1997; Milella en Gurney, 2016). 

Aangezien 47% van de perianesthetische sterfgevallen gebeuren binnen de drie uur postoperatief is 

het van groot belang om de patiënten in de herstelperiode voldoende op te volgen (Brodbelt et al., 

2008a). De belangrijkste factoren die een rol spelen in postanesthetische complicaties zijn de ASA-

classificatie en de lichaamstemperatuur van de patiënt, het type ingreep, de premedicatie en het 

inductieproduct (Brodbelt et al., 2008b; Jiménez et al., 2012; Pottie et al., 2012). 
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 CASUSBESPREKING 

 

1. Signalement en anamnese 

Een mannelijke Labrador Retriever van negen jaar oud, werd aangeboden op de faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke met klachten van eten uit de mond laten vallen, halithose en dysfagie. 

De hond had een voorgeschiedenis in verband met zijn slecht gebit waardoor de eigenaars reeds 

lange tijd de tanden poetsten. In tegenstelling tot voordien was de hond op het moment van het 

onderzoek zodanig pijnlijk aan zijn gebit dat hij tandverzorging en mondinspectie niet toeliet. De hond 

leed niet aan andere aandoeningen en kreeg geen medicatie. 

2. Klinisch onderzoek 

Op het klinisch onderzoek werd alles normaal bevonden met uitzondering van het gebit. De hond 

miste P4 rechts onder en M2 links boven. Op alle overblijvende tanden werd een matige tot ergste 

graad van parodontitis vastgesteld. Ter hoogte van M1 rechts boven, links boven en links onder was 

er ook sprake van cariës.  

De stomatoloog besloot in samenspraak met de eigenaars dat een tanddetartratie met extractie van 

enkele tanden de beste oplossing was. Aangezien hiervoor volledige narcose vereist was, moest de 

hond eerst een grondig preanesthetisch onderzoek ondergaan om te beslissen hoe dit optimaal 

aangepakt zou worden. 

3. Anesthesie 

3.1. Preanesthetisch onderzoek 

Het preanesthetisch onderzoek bestond uit een algemeen klinisch onderzoek en een bloedonderzoek. 

Op het klinisch onderzoek vond men naast een aangetast gebit ook enkele cardiovasculaire 

afwijkingen. De hartfrequentie was goed (70 slagen per minuut), maar de harttonen volgden elkaar 

onregelmatig op en er werd een systolisch bijgeruis van 3/6 geausculteerd. De pols was goed 

geslagen maar ook onregelmatig.  

Het bloed werd genomen om hematologie, biochemie en thyroïdhormoon na te kijken. Als enige 

abnormale bevinding was er een leukocytose (5010/µL; ref. 6000 - 16000) en een reticulocytopenie 

(86400/µL). 

Vervolgens werd een specifiek cardiologisch onderzoek uitgevoerd waarbij men gebruik maakte van 

een basis echocardiografie met Doppler en een elektrocardiogram. Tijdens de echocardiografie met 

Doppler stelde men een mild gedilateerd linker atrium met milde mitralisklepinsufficiëntie vast. Het 

elektrocardiogram toonde frequent solitaire ventriculaire premature complexen (>10/minuut) aan. 
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Omwille van de asymptomatische structurele cardiale veranderingen met hemodynamische 

significante regurgitatie werd mitralisklependocardiose stadium B2 gediagnosticeerd.  De hond kreeg 

pimobendan (Vetmedin®, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH) (5mg 1 tablet BID) 

voorgeschreven om het voorkomen van symptomen zo lang mogelijk uit te stellen. Door de milde 

hartaandoening zonder aantasting van de hartfunctie, behoorde de hond tot een ASA klasse II, wat 

een mild anesthesierisico bevatte. Desondanks werd aangeraden om tijdens de anesthesie de 

hartfunctie te monitoren zodat eventueel optredende ventriculaire tachycardie opgespoord zou 

worden.  

3.2. Premedicatie 

Om een directe toegang tot de bloedbaan te hebben, werd een katheter in de vena cephalica van de 

rechterpoot geplaatst. Via deze intraveneuze toegang werd infuustherapie met kristalloïden, Ringer 

lactaat (Vetivex®, Dechra Limited), aan een snelheid van 127,5ml/u (5ml/kg/u) opgestart. Omwille van 

de oudere leeftijd en de hartaandoening van de patiënt koos de anesthesist voor een lage dosis 

acepromazine (Placivet®, Kela) (5µg/kg) gecombineerd met methadon (Comfortan®, Eurovet Animal 

Health) (2µg/kg) als premedicatie en diende deze producten intraveneus toe om 8u50. De hond 

kalmeerde hier zeer snel van, hij legde zich uiteindelijk neer en reageerde nog amper op 

omgevingsprikkels. 

3.3. Inductie 

Vervolgens werd de hond om 9u15 geïnduceerd met alfaxalone (Alfaxan®, Vétoquinol) (2mg/kg) en 

midazolam (Midazolam®, Accord Healthcare) (2µg/kg) intraveneus. De hond verloor het bewustzijn en 

vanaf het moment dat de kaaktonus wegviel, werd er geïntubeerd met een tracheotube van 10mm 

interne diameter. Hierlangs werd een temperatuurprobe tot in de oesofagus gebracht zodat de 

lichaamstemperatuur tijdens de anesthesie opgevolgd kon worden. Er werden elektrocardiogram pads 

aan de poten bevestigd en aangesloten op het electrocardiogramtoestel om de hartactiviteit in beeld 

te brengen. De bloeddruk werd opgevolgd aan de hand van oscillometrische bloeddrukmeting via een 

manchet gebonden rond de achterpoot. De pulsoximeter probe werd ter hoogte van de liesplooi 

bevestigd om de zuurstofsaturatie te monitoren.  

3.4. Onderhoud 

Vlak na de inductie werd de patiënt via de tracheotube aangesloten aan een cirkelsysteem. Het 

onderhoud van de narcose gebeurde aldus aan de hand van inhalatie anesthetica. Er werd een 

combinatie van isofluraan (IsoFlo®, Zoetis) en 100% zuurstof toegediend gedurende de hele operatie. 

De hond was respiratoir stabiel met een gemiddelde ademhalingsfrequentie van zestien respiraties 

per minuut waardoor het behoud van een spontane ademhaling gedurende de hele ingreep mogelijk 

was.  
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4. Stomatologische ingreep 

De hond werd op zijn linker zijde gelegd gedurende de hele ingreep. Er werd een radiografisch 

onderzoek via de techniek van de bissectrice uitgevoerd om de precieze staat van de tanden te 

evalueren. Hierna werd rond 9u45 een lokaal anestheticum, bupivacaïne (Marcaïne 0,5%®, 

AstraZeneca) (0,5mg/kg), ingespoten in de linker en rechter nervus maxillaris om het peri- en 

postoperatieve pijngevoel te beperken. De hond kreeg carprofen (Rimadyl®, Zoetis) (4mg/kg) en 

cefazoline (Cefazoline®, Sandoz) (20mg/kg) intraveneus toegediend omwille van hun respectievelijke 

anti-inflammatoire en antibacteriële werking.  

Kort na de start van de tanddetartratie steeg de hartfrequentie significant en werd een bolus fentanyl 

(Fentadon®, Eurovet) (2µg/kg) toegediend, gevolgd door het starten van een infusie met constante 

snelheid met fentanyl (Fentadon®, Eurovet) (5µg/kg/uur) die gedurende de rest van de ingreep 

aangehouden werd om de analgesie te verzekeren.  
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De bloeddruk bleef gedurende de hele 

ingreep redelijk stabiel. De 

lichaamstemperatuur daarentegen zakte 

stelselmatig, met een minimumwaarde van 

35,9°C , ondanks de voorziene warmtemat.  

Om de supragingivale tandsteen zoveel 

mogelijk te verwijderen, werd er gebruik 

gemaakt van een ultrasonische scaler. De 

subgingivale detartratie werd echter 

manueel uitgevoerd met behulp van een 

curette.  

Vervolgens werd het volledige tandoppervlak gepolijst om tandplakresten en oppervlakkige 

verkleuringen te elimineren. Hiervoor werd gebruik gemaakt van voldoende polijstpasta dat door traag-

roterend instrumentarium enkele seconden per tand werd uitgesmeerd. De pockets werden gespoeld 

met fysiologische oplossing om alle debris weg te werken. Uiteindelijk werden verschillende tanden 

geëxtraheerd waarna de wonden dichtgehecht werden met afzonderlijke hechtingen van polyglactin 

4/0 (Monocryl®, Ethicon). Wegens de duur van de operatie werd er gekozen om niet alle aangetaste 

tanden te trekken.  

5. Postoperatief 

Om 11u55 werden de tanddetartratie en de isofluraantoediening beëindigd. Aangezien de patiënt 

cardiovasculair en respiratoir stabiel was, werd onmiddellijk alle monitoring afgekoppeld. Vervolgens 

werd de patiënt naar de hospitalisatieruimte gebracht waar hij onder een warmtelamp werd gelegd. De 

patiënt ontwaakte rustig en op het moment dat hij zelfstandig slikte, werd de tracheotube verwijderd. 

Één uur na het beëindigen van de ingreep had de patiënt een lichaamstemperatuur van 37°C en werd 

de lamp uitgezet. 

De hond kreeg 3 dagen carprofen (Rimadyl®, Pfizer Animal Health) en 5 dagen amoxyclavulaanzuur 

(Kesium®, CEVA Santé Animale) voorgeschreven. Tijdens de controle, een week na de behandeling, 

werd duidelijk dat de eigenaars veel minder klachten hadden. De hond at normaal, de halithose was 

verminderd en er was geen dysfagie meer. De eigenaars poetsten de tanden nog niet omdat de hond 

nog pijnlijk reageerde op druk die ter hoogte van de wonden uitgeoefend werd. Tijdens de 

mondinspectie was er een goede heling van de extractiewonden waarneembaar.  

Er werd geadviseerd om de tanden dagelijks te poetsen éénmaal de wondheling vervolledigd was en 

de overige tanden met parodontitis te extraheren indien er terug klachten zouden optreden. 

Afhankelijk van de tijdsduur tussen de twee tandextracties in, zou de hond voor een nieuwe detartratie 

opnieuw een cardiologisch onderzoek moeten ondergaan om het anesthesierisico dan correcter in te 

schatten. 
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 BESPREKING 

Een anesthesieprotocol voor een patiënt opstellen is niet altijd even rechtlijning (Paddleford, 1989; 

Carpenter et al., 2005; Hellyer et al., 2007). Soms zijn meerdere opties voor één geval even goed, 

soms is het zo dat de gezondheid van de patiënt en het type ingreep bepalen welke producten al dan 

niet gebruikt kunnen worden. In het geval van de casuspatiënt wordt een tanddetartratie uitgevoerd op 

een geriatrische hartpatiënt. De leeftijd en de hartaandoening beïnvloeden de keuze van anesthetica 

en analgetica (Edelist, 1987; Stockham et al., 1987; Azari en Cork, 1993; Hughes, 2008; Muir et al., 

2008; Van Deuren et al., 2009; Jiménez et al., 2012; Quandt, 2013).  

De casuspatiënt was redelijk zenuwachtig in de voorbereidingsruimte waardoor de anesthesist koos 

om acepromazine (Placivet®, Kela) toe te dienen zodat hij rustiger werd. Aangezien dit geen 

pijnstilling voorziet, werd methadon (comfortan®, Eurovet Animal Health) als analgeticum 

geïnjecteerd. Major tranquilizers, zoals acepromazine, zijn minder cardiovasculair stabiel en 

ondergaan een zware metabolisatie in de lever. Patiënten met een verminderde leverfunctie, zoals 

oudere honden, ondervinden regelmatig een verlengde postoperatieve herstelperiode. Hartpatiënten 

kunnen vasodilatatie en hypotensie ondervinden (Paddleford, 1989). Door de negatieve effecten op de 

verschillende orgaanstelsels wordt acepromazine zelden verkozen bij geriatrische hartpatiënten. De 

casuspatiënt had waarschijnlijk beter een combinatie met minor tranquilizers gekregen om zo weinig 

mogelijk neveneffecten uit te lokken. 

Ter inductie werd alfaxalone (Alfaxan®, Vétoquinol) (2mg/kg) en midazolam (Midazolam®, Accord 

Healthcare) gebruikt, welke beide weinig cardiovasculaire respiratoire neveneffecten hebben. Het 

nadeel aan dit product is dat patiënten regelmatig ontwaken met episodes van excitatie (Muir et al., 

2008; Jiménez et al., 2012). De casuspatiënt werd echter rustig wakker met permanente monitoring 

het eerste half uur. Om belasting van de orgaanfuncties te beperken werd dus gekozen om geen extra 

sedativum en/of analgeticum toe te dienen. 

Tijdens een tanddetartratie worden verschillende stappen gevolgd: spoelen, machinaal en manueel 

supra- en subgingivaal tandplak verwijderen, polijsten en pockets irrigeren (Veksler et al., 1991; 

Bowersock et al., 2000; Hoskins, 2004; Holmstrom, 2012).  Om een goed zicht op de te behandelen 

tanden te hebben, wordt de patiënt halverwege gedraaid wordt. Per zijde die behandeld wordt, moet 

een radiografie van zowel de mandibula als de maxilla gemaakt worden. Dit allemaal samen zorgt 

ervoor dat een tanddetartratie een langdurige ingreep is. Inhalatie anesthetica zijn dus ideale 

producten om de onderhoudsanesthesie te voorzien. Aangezien de ingreep en de radiografie in de 

mond gebeuren en de patiënt halverwege gedraaid wordt, bemoeilijkt dit ook het gebruik van de 

tracheotube en de inhalatie anesthetica. Bij het draaien wordt het anesthesietoestel eerst 

losgekoppeld van de tracheotube. Vervolgens wordt de patiënt voorzichtig over zijn buik heen 

gedraaid met goede ondersteuning van zijn kop. Er moet extra aandacht besteed worden aan de 

tracheotube want indien die verplaatst met opgeblazen cuff, kan dit de mucosa van de trachea 

beschadigen. Dit moet allemaal vlot verlopen aangezien er omgevingscontaminatie met isofluraan 

voorkomt en de patiënt tijdelijk geen anestheticum inhaleert. 
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Zeer veel honden ondervinden complicaties tijdens een anesthesie, waarvan een klein deel uiteindelijk 

niet overleeft. Van die sterfgevallen komt bijna de helft voor in de postoperatieve herstelperiode 

(Brodbelt et al., 2008a). De anesthesist is dus verantwoordelijk dat een hond op een rustige manier 

ontwaakt en dat hij gemonitord wordt tot hij stabiel is. Rekening houdend met de gevolgen voor het 

cardiovasculaire en respiratoire stelsel is het belangrijk dat een hypotherme patiënt zo snel mogelijk 

terug een normale lichaamstemperatuur krijgt (Carpenter et al., 2005; Pottie et al., 2007; Hughes, 

2008). Men kan dit verwezenlijken door middel van een couveuze, een bair Hugger, een warmtelamp, 

een warmteschijf of warme handschoenen.  

De lichaamstemperatuur van de casuspatiënt was op het einde van de tanddetartratie amper 35,9°C. 

Dit was waarschijnlijk te wijten aan verschillende factoren: de oudere leeftijd, de combinatie van de 

analgetica en anesthetica en de lange duur van de ingreep. De patiënt werd in een kennel in de 

hospitalisatieruimte op een donzig zacht deken (Vetbed®) gelegd met een warmtelamp om zo snel 

mogelijk op temperatuur te geraken. Het eerste kwartier werd de temperatuur twee keer genomen 

omdat er permanente monitoring aanwezig was tot de patiënt slikte. Er werd toen al een 

temperatuurstoename van 0,7°C waargenomen. Drie kwartier later werd de temperatuur opnieuw 

genomen en werd de warmtelamp afgezet omdat deze 37°C was. Aangezien de lichaamstemperatuur 

van een hond zich ideaal tussen 38°C en 39°C bevindt, was dit dus eigenlijk te vroeg. De patiënt was 

echter al zeer goed wakker en hijgde reeds waardoor het een verantwoorde beslissing is om de 

omgevingstemperatuur niet nog meer te laten steigen. 

Eigenaars zijn niet altijd bewust wat het reële anesthesierisico bij hun hond is. Dierenartsen dienen 

dus voldoende wetenschappelijke kennis te bezitten om de eigenaars hiervan op de hoogte te 

brengen. Ondanks dat er reeds vele studies zijn over de verschillende analgetica, anesthetica en 

ingrepen apart, zijn er nog maar weinig onderzoeken specifiek gericht op de geriatrische hartpatiënt 

die een tanddetartratie ondergaat. Toch worden zeer veel dierenartsen met zulke klinische gevallen 

geconfronteerd. Het zou dus zeker een meerwaarde hebben om over dit onderwerp verder onderzoek 

te verrichten. 
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