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delen hiervan te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het  

auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het  

aanhalen  van  gegevens  uit  deze  studie.  Het  auteursrecht  betreffende  de  gegevens  vermeld  in  deze  

literatuurstudie  berust  bij  de  promotor.  De  auteur  en  de  promotor  zijn  niet  verantwoordelijk  voor  de 

behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en beschreven zijn.



SAMENVATTING

Immuungemedieerde hemolytische anemie (IMHA) is het meest voorkomende type van hemolytische anemie bij 

de hond. Het is een ernstige aandoening met gereserveerde prognose, de mortaliteit varieert namelijk van 20 tot 

75%. De immuunreactie is meestal primair (idiopathisch), maar kan ook uitgelokt worden door onderliggende 

oorzaken.  Er  is  een duidelijke  raspredispositie,  onder meer bij  cocker  spaniëls.  Vrouwelijke  dieren van jong 

volwassen tot middelbare leeftijd zijn het meest frequent aangetast. Een vermoeden van IMHA kan steunen op 

het signalement, anamnese, de aanwezigheid van een regeneratieve anemie en tekenen van hemolyse. Om te 

bewijzen dat er een immuungemedieerde destructie van de rode bloedcellen is, dienen uitgesproken sferocytose, 

ware  autoagglutinatie  en/of  een  positieve  directe  Coombs  test  aangetoond  te  worden.  Indien  men  IMHA 

diagnosticeert is het van cruciaal belang dat er grondig onderzoek gebeurt om onderliggende oorzaken op te 

sporen. Door middel van uitsluiting wordt primaire IMHA dan bevestigd. De behandeling is gebaseerd op een 

combinatie van ondersteuning, preventie van complicaties en immunosuppressie. In geval van secundaire IMHA 

moet tevens de onderliggende oorzaak bestreden worden. Ondersteuning en preventie bestaan voornamelijk uit 

vochttherapie, bloedtransfusie indien nodig, aseptie en het voorkomen van gastro-duodenale ulceratie, braken, 

thrombo-embolismen en diffuse intravasculaire stolling. Als standaard immunosuppressivum wordt prednisolone 

gebruikt, welke indien nodig kan gecombineerd worden met andere immunosuppresiva. Recent onderzoek toont 

aan dat  een combinatietherapie  van prednisolone,  azathioprine en ultra-lage dosis  aspirine resulteert  in  een 

langere  overleving.  In  refractaire  of  ernstige  gevallen  kan  een  splenectomie  voordeel  bieden.  In  sommige 

gevallen kan de therapie langzaam worden afgebouwd, maar soms is een levenslange therapie noodzakelijk. Om 

deze aandoening te illustreren wordt in dit werk een patiënt aangehaald, waarbij stapsgewijs besproken wordt 

hoe de diagnose gesteld wordt. Daarnaast worden ook behandeling en opvolging kort besproken.



1. INLEIDING

Een  belangrijke  oorzaak  van  anemie  bij  honden is  immuungemedieerde  hemolytische  anemie.  In  deze 

scriptie zal in een eerste deel een beknopt overzicht gegeven worden van de literatuurgegevens. Hierbij zal 

de nadruk gelegd worden op de opwerking naar de diagnose. Om te bevestigen dat de hemolyse effectief 

het gevolg is van een immuunreactie, is het aantonen van uitgesproken sferocytose, ware autoagglutinatie 

en/of  een  positieve  directe  Coombs  test  noodzakelijk.  De  immuunreactie  kan  primair  (idiopathisch)  of 

secundair  zijn. Het is daarom van belang dat men aan de hand van specifieke onderzoeken, dergelijke 

oorzaken uitsluit  om primaire IMHA te bevestigen. In een tweede deel zal  een praktijk  geval  besproken 

worden om de theorie te illustreren.

2. LITERATUUROVERZICHT: Immuungemedieerde hemolytische anemie

Hemolytische anemie kan verschillende onderliggende mechanismen of oorzaken hebben (Tabel 1). Bij de 

hond  is  er  echter  meestal  een  immuungemedieerde  destructie  van  de  rode  bloedcellen,  dit  wordt 

imuungemedieerde hemolytische anemie (IMHA) genoemd. Deze laatste is een van de meest voorkomende 

vormen van anemie bij kleine huisdieren. Naargelang de pathogenese wordt dit type van anemie ingedeeld 

als primaire of secundaire hemolytische anemie. Bij de hond komt de primaire of idiopathische vorm echter 

vaker voor. Men kan pas tot deze laatste besluiten na grondige onderzoek waarmee andere oorzaken van 

anemie werden uitgesloten (Balch en Mackin, 2007a; Couto, 2009). 

Tabel 1. Oorzaken van hemolytische anemie bij de hond (Giger, 2005; Miller, 2008; Couto, 2009 )

Congenitale afwijkingen
(erfelijk)

Pyruvaat kinase deficiëntie

Fosfofructokinase deficiëntie

Erfelijke membraanafwijkingen 

Erfelijke abnormaliteiten in hemoglobinesynthese

Microangiopathische 
hemolytische anemie

Onder meer ten gevolge van hemangiosarcoma, diffuse intravasculaire stolling, lymfoom, 

vasculitis

Immuungemedieerd Primaire IMHA

Secundaire IMHA

Infectieus (*) Babesiose, ehrlichiose, mycoplasmose , leptospirose, dirofilariose, bacteriële endocarditis

Metabool onevenwicht Hypofosfatemie

Medicijnen, toxines of 
oxidanten (*)

Sulfonamiden, anticonvulsiva, penicilline, cefalosporine, antiarritmica, fenothiazines, 

vitamine K, voeding (ajuin, broccoli, look), methyleenblauw, kopertoxiciteit, zinktoxiciteit
(*) hemolyse ten gevolge van rechtstreekse beschadiging of door uitlokken immuunreactie

2.1. Pathofysiologie

Immuungemedieerde  hemolyse  wordt  veroorzaak  door  een  type  II  overgevoeligheidsreactie.  Bij  de 

secundaire vorm is er een onderliggende oorzaak die de immuunreactie uitlokt (Tabel 2). 

2



Tabel 2. Voorbeelden van onderliggende afwijkingen en uitlokkende factoren van IMHA bij de hond (Giger, 2005)

Infectieuze 
aandoeningen

Viraal: chronische of voorbijgaande bovenste luchtwegen of gastrointestinale virale ziekten

Bacterieel: leptospirose, verscheidene acute of chronische infecties (zoals abces,     

                  pyometra, discospondylitis, pyelonefritis), mycoplasmose 

Parasitair: babesiose, leishmaniose, ehrlichiose, dirofilariose, Ancylostoma caninum

Andere: bijensteek, opkomende infectieuze ziekten (zoals bartonellose)

Medicijnen sulfonamiden, cefalosporine, penicilline, vaccins (*), procaïnamide

Neoplasie hemolymfatische neoplasieën (leukemie, lymfoom, multiplemyeloom), vaste tumoren

Immunologische 
aandoeningen

systemische lupus erythematosis, hypothyroïdie, primaire en secundaire 

immunodeficiëntie

Genetische predispositie Amerikaanse cocker spaniël, Engelse springer spaniël, bobtail, Ierse setter, poedel, teckel
(*) Er is in de literatuur nog geen eensgezindheid over het al of niet bestaan van een verband met recente vaccinatie 

(Carr et al., 2002; Giger, 2005; Miller, 2008).

Ten gevolge van een bezetting van het rode bloedcel oppervlak met immunoglobulinen en eventueel een 

beperkte hoeveelheid complement, zullen deze cellen vroegtijdig uit de circulatie worden verwijderd door het 

mononucleair-fagocyterend-systeem  van  voornamelijk  lever  en  milt  (Morrison,  2005;  Balch  en  Mackin, 

2007a; Miller, 2008). De hemolyse gebeurt in dat geval extravasculair. Tijdens dat proces worden sferocyten 

gevormd (Figuur 1A). Dit zijn overblijfselen van rode bloedcellen waarvan reeds een stukje cytoplasma en 

celmembraan is  ‘weggevreten’ door een fagocyterende cel.  Sferocyten zijn dus kleiner  en hebben geen 

centrale opklaring meer (Balch en Mackin, 2007a). Het is een typische bevinding op bloeduitstrijkjes van 

honden met  IMHA, zowel  bij  de primaire als  de secundaire  vorm. Bij  golden retrievers wordt  er  tevens 

erfelijke sferocytose (erfelijke spectrine deficiëntie) beschreven (Slappendel et al., 2005). Daarnaast wordt 

het sporadisch waargenomen bij onder meer zink toxiciteit en Babesia gibsoni (Miller, 2008; Couto, 2009). Bij 

10 tot 20% van de honden is de bezetting met IgG en IgM dermate uitgesproken, dat meer complement kan 

gebonden worden.  De complement-cascade zal  dan leiden tot  intravasculaire  hemolyse.  Op deze wijze 

ontstaat hemoglobinemie (waardoor er hemolytisch serum ontstaat) en vervolgens hemoglobinurie (welke 

aanleiding geeft tot pigmenturie) (Giger, 2005; Balch en Mackin, 2007a; Miller, 2008). 

Fig. 1: (A) Bloeduitstrijkje van een hond met IMHA: duidelijke sferocyten (pijl), anisocytose en polychromasie  
(kleuring volgens Wright, 60x) (Rebar et al., 2005)

2.2. Diagnose

Om tot een diagnose te komen, moeten signalement, anamnese, klinische bevindingen en bloedonderzoek 

steeds samen bekeken worden, want er is geen pathognomonische test voor IMHA. 

Signalement

In principe kan IMHA bij ieder ras voorkomen, hoewel er toch een duidelijke raspredispositie is. Zo wordt de 

aandoening vaker gezien bij  (Amerikaanse) cocker spaniëls, Engelse springer spaniëls, collies, poedels, 
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Ierse setters, teckels en bobtails. Het komt voornamelijk voor bij vrouwelijke dieren van jong volwassen tot 

middelbare leeftijd (Giger, 2005; Miller, 2008; Couto, 2009).

Symptomen en klinisch onderzoek

De  klinische  klachten  bestaan  onder  meer  uit  plots  (acuut  of  zelfs  peracuut)  ontstaan  van  depressie, 

anorexie,  inspanningsintolerantie,  bleke  mucosae  of  geelzucht.  Af  en  toe  gaan  deze  symptomen  ook 

gepaard  met  abdominale  pijn  en  braken.  Soms wordt  er  door  de  eigenaar  abnormaal  gekleurde  urine 

opgemerkt.  Op  het  klinisch  onderzoek  kunnen  bleke  of  icterische  mucosae,  depressie,  zwakte, 

splenomegalie en eventueel hepatomegalie opvallen. Ongeveer een derde van de dieren heeft tachycardie 

en  soms  worden  er  bijgeruisen  gehoord  ten  gevolge  van  ernstige  anemie  of  een  onderliggende 

hartaandoening.  De  urine  kan  een  abnormale  kleur  hebben  door  de  aanwezigheid  van  bilirubine  of 

hemoglobine en de vacht in de omgeving van penis of perineum kan daardoor verkleurd zijn. In geval van 

het  syndroom  van  Evans  is  er,  naast  immuungemedieerde  hemolyse,  ook  immuungemedieerde 

thrombocytopenie en kunnen er tevens petechiën & ecchymosen aangetroffen worden.  Dergelijke letsels 

kunnen ook wijzen op vasculitis. In sommige gevallen is koorts en lymfadenopathie aanwezig (Miller, 2008; 

Couto, 2009). Bij secundaire IMHA kunnen er tevens tekenen zijn van de onderliggende oorzaak (Giger, 

2005).

Laboratorium resultaten

De typische bevindingen op bloedonderzoek zijn matige tot erge regeneratieve anemie met een normale tot 

verhoogde  proteïneconcentratie  van  het  plasma.  Bij  een  adequate  regeneratieve  respons  toont  het 

bloedonderzoek  een  verhoogd  aantal  reticulocyten  en  op  het  bloeduitstrijkje  zijn  verhoogde  aantallen 

gekernde rode bloedcellen, polychromasie, reticulocyten, anisocytose en sferocytose op te merken (Figuur 1 

en  Figuur  2)  (Miller,  2008;  Couto,  2009).  Reticulocyten  zijn  vroegtijdig  uit  het  beenmerg  vrijgegeven 

voorlopers van rode bloedcellen. Ze zijn iets groter en bevatten ribonucleïnezuur (RNA), waardoor ze met 

een  nieuw-methyleenblauw  of  briliant  cresyl  blue  kleuring  kunnen  worden  aangekleurd  (Figuur  2B). 

Immuungemedieerde hemolyse resulteert niet altijd in een regeneratieve anemie. Dit is het geval bij peracute 

hemolyse, omdat het beenmerg dan nog onvoldoende tijd kreeg om zijn activiteit op te drijven. Daarnaast 

zijn  er  bij  sommige  honden  antistoffen  tegen  rode  bloedcel  precursoren  in  het  beenmerg,  dit  zorgt  er 

logischerwijs ook voor dat er geen normale regeneratieve respons kan optreden (Morrison, 2005;  Couto, 

2009). Naargelang de bron wordt  er gemeld dat  30 tot  50% van de IMHA patiënten een zwak of  niet-

regeneratieve anemie heeft (Giger, 2005; Miller, 2008). 

Fig.  2:  (A)  Bloeduitstrijkje  van een hond met  regeneratieve anemie:  duidelijk  anisocytose en  polychromasie  
(kleuring volgens Wright,100x), (B) Bloeduitstrijkje van dezelfde hond, gekleurd met nieuw- methyleenblauw  
kleuring, waardoor reticulocyten duidelijk aangekleurd worden (100x) (French et al., 2009)

Vaak is er tevens een leukocytose aanwezig, meer bepaald een neutrofilie met linksverschuiving. Aangezien 

dit  meestal  niet  voorkomt bij  andere typen van anemie,  is  dit  waarschijnlijk  het  gevolg van de cytokine 
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gemedieerde respons op ontsteking en necrose bij IMHA (Giger, 2005; Couto, 2009). Anderzijds wordt de 

leukocytose ook uitgelokt door een verhoogde vrijgave uit beenmerg door de sterke regeneratieve erythroïde 

respons (Balch en Mackin, 2007a). Bij 70% van de honden is er thrombocytopenie aanwezig (Miller, 2008). 

Dit  kan te wijten zijn aan het  syndroom van Evans,  maar ook diffuse intravasculaire stolling (DIS),  een 

frequente complicatie van IMHA, kan een milde tot matige thrombocytopenie veroorzaken. 

Een vrij kenmerkende bevinding is autoagglutinatie, welke bij 40 tot 89% van de patiënten met IMHA wordt 

waargenomen.  Dit  fenomeen wordt  veroorzaak  door  de  spontane  agglutinatie  van  erythrocyten  op  een 

draagglaasje of in een EDTA buisje wanneer ze bedekt zijn met warme antistoffen en complement. Om te 

verifiëren of  het  zeker geen rouleaux vorming is,  wordt  er een druppel NaCl  0,9% op het draagglaasje 

toegevoegd. Als de aggregatie blijft bestaan, gaat het effectief om ware autoagglutinatie (Giger, 2005; Balch 

en Mackin, 2007a). Deze agglutinatie kan zowel macroscopisch als microscopisch worden waargenomen 

(Figuur 3).

Fig. 3: (A) macroscopische autoagglutinatie in bloedbuisje (Hiers et al., 2003), (B) macroscopische autoagglutinatie op 
draagglaasje,  onderaan  normaal  bloed  ter  vergelijking  (Tvedten  en  Weiss,  2000),  (C)  microscopische  rouleaux 
conformatie (kleuring volgens Wright, 60x) (Rebar et al., 2005), (D) microscopische autoagglutinatie (kleuring volgens 
Wright, 100x) (Rebar et al., 2005) 

Een andere mogelijke test om immunoglobulinen aan te tonen op het rode bloedcel oppervlak is de directe 

Coombs test of directe antiglobuline test, deze is positief bij 35 tot 60% van de honden met IMHA (Miller, 

2008). De gewassen rode bloedcellen van de patiënt worden bij deze proef geïncubeerd met een species-

specifiek antiblobuline reagens dat reageert ten opzichte van IgG, IgM en C3. Daarnaast kan er ook gebruik 

gemaakt  worden  van  reagentia  specifiek  voor  afzonderlijk  IgG,  IgM  of  C3.  Indien  er  antistoffen  en/of 

complement aanwezig zijn op de rode bloedcellen, zullen de antistoffen uit het reagens hierop binden en 

ontstaat er agglutinatie (Day, 2000). In geval van positieve autoagglutinatie is een Coombs test eigenlijk 

overbodig, aangezien zowel Coombs als autoagglutinatie immunoglobulinen op het erythrocyten oppervlak 

aantonen. In minder duidelijke gevallen, waarbij de klinische en hematologische afwijkingen minder evident 

zijn,  is  een  directe  Coombs  test  aangewezen  (Miller,  2008;  Couto,  2009).  Deze  test  dient  voorzichtig 

geïnterpreteerd  te  worden,  want  vals  positieve  en  vals  negatieve  resultaten  kunnen  voorkomen.  Een 

positieve test past in het plaatje van IMHA, maar is niet diagnostisch (Miller,  2008). Bovendien kan een 

behandeling met corticosteroïden leiden tot  een reductie van de binding van immunoglobulinen aan het 

oppervlak en zodoende vals negatieve resultaten uitlokken. Daarnaast is deze test negatief bij 10 tot 30% 

van de honden met IMHA. Opmerkelijk is dat deze dieren wél reageren op immunosuppressieve therapie. De 

vermoedelijke verklaring hiervoor is dat er voldoende Ig en complement op de rode bloedcel aanwezig is om 

fagocytose uit te lokken, maar niet voldoende voor een positieve Coombs test (Couto, 2009). Indien de test 

negatief is, dient men nogmaals na te gaan of er geen andere oorzaken zijn van hemolyse

De Rapid Osmotic Fragility Test (ROFT) is een andere mogelijk test. Hierbij wordt de weerstand van de rode 

bloedcellen ten opzichte van hemolyse of dus met andere woorden de fragiliteit gemeten. De erythrocyten 

worden  aan  isotone  en  hypotone  NaCl  concentraties  onderworpen  en  vervolgens  wordt  de  hemolyse 
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gemeten (Valbonesi et al., 1983). In geval van sferocytose zijn de rode bloedcellen fragieler en zal er reeds 

bij  minder  hypotone  verdunningen  (hogere  concentratie  NaCl),  meer  hemolyse  gemeten  worden  (Jain, 

1986). 

Samenvattend kan gesteld worden dat om te bevestigen dat de destructie van de erythrocyten een gevolg is 

van een immuunreactie, het aantonen van sferocytose, autoagglutinatie en/of een positieve directe Coombs 

test noodzakelijk is. Op basis van deze testen kan echter geen onderscheid gemaakt worden tussen primaire 

en secundaire IMHA (Giger, 2005).

De  abnormaliteiten  op  biochemisch  bloedonderzoek  wijzen  gewoonlijk  op  hemolyse,  dehydratatie  en 

hypoxische  schade  aan  organen.  Deze  tekenen  zijn  dus  niet  typisch  voor  IMHA  (Miller,  2008). 

Hyperbilirubinemie wordt waargenomen bij meer dan twee derde van de IMHA patiënten en is het gevolg van 

toegenomen afbraak van hemoglobine, eventueel in combinatie met hepatocellulaire schade door hypoxie, 

thrombo-embolisme of ischemie (Balch en Mackin, 2007a; Miller, 2008). 

Op urineonderzoek wordt voornamelijk bilirubinurie aangetroffen, in geval van intravasculaire hemolyse is er 

hemoglobinurie  en  is  de  urine  donker  rood  gekleurd.  Deze  kleur  blijft  blijft  bestaan  bij  centrifugatie. 

Daarnaast kan ook hematurie, proteïnurie en cilindrurie vastgesteld worden (Miller, 2008).

Bijkomende onderzoeken

Om te kunnen besluiten tot primaire IMHA moeten onderliggende oorzaken (Tabel 2) worden uitgesloten. Het 

is daarom zeer belangrijk om steeds radiografieën en een echografie te nemen van respectievelijk thorax en 

abdomen, om zo bijvoorbeeld de neoplasie of infectie op te sporen die aan de basis ligt van een secundaire 

IMHA (Miller,  2008).  Ook  een  bloeduitstrijkje  is  nuttig,  omdat  hierop  bloedparasieten,  fragmentocyten, 

sferocyten,  heinz  bodies,  eccentrocyten  en  dergelijke  kunnen  worden  aangetroffen.  Er  kunnen  ook 

serologische en/of PCR testen gedaan worden om babesiose te diagnosticeren (Balch en Mackin, 2007a). 

Indien hier indicatie voor is, kan de diagnose van dirofilariose worden gesteld aan de hand van serologie, 

haakwormen kunnen aangetoond worden door wormeieren in de faeces en voor mycoplasmose is er een 

PCR test beschikbaar (Giger, 2005). Daarnaast kunnen er nog verscheidene onderzoeken gedaan worden, 

afhankelijk van de bijkomende symptomen. Bij honden in dyspnee en vermoeden van pulmonair thrombo-

embolisme, is een arteriële bloedgas analyse, thoraxradiografieën of eventueel een scintigrafie aan te raden. 

Deze laatste methode is weinig praktisch wegens de radioactiviteit en noodzaak van algemene anesthesie. 

Een beenmergpunctie is vooral nuttig bij dieren zonder of met zwakke regeneratieve respons (Miller, 2008). 

De laatste jaren is er ook steeds meer aandacht voor de stollingsparameters, vele IMHA patiënten hebben 

namelijk problemen met hypercoagulabiliteit met als belangrijke complicatie pulmonair thrombo-embolisme 

en DIS (Scott-Moncrieff et al., 2001; Miller, 2008). 

2.3. Behandeling & prognose

De behandeling van primaire IMHA is gebaseerd op ondersteuning van de patiënt in combinatie met een 

immunosuppressieve  therapie  en  preventie  van  complicaties.  Het  is  dan  ook  zeer  belangrijk  dat 

onderliggende oorzaken worden uitgesloten, aangezien immunosuppressiva verslechtering kunnen geven in 

sommige gevallen van secundaire IMHA. Als er een onderliggende oorzaak gevonden wordt, moet deze 

uiteraard worden aangepakt (Giger, 2005; Balch en Mackin, 2007a). 
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Een immunosuppressieve therapie is noodzakelijk om de antistof gemedieerde rode bloedcel afbraak af te 

remmen. Als eerste keuze worden glucocorticoïden gebruikt, bij vele patiënten zal dit voldoende zijn. Een 

combinatietherapie met andere immunosuppressiva is aangewezen indien de autoagglutinatie positief is, er 

intravasculaire hemolyse is, de anemie niet-regeneratief is of indien de patiënt een bloedtransfusie nodig 

heeft.  Wanneer  een therapie  met  glucocorticoïden  onvoldoende resultaat  geeft,  gepaard  gaat  met  zeer 

ernstige  nevenwerkingen  of  enkel  effectief  is  aan  een  zeer  hoge  dosis,  wordt  er  best  een  ander 

immunosuppressivum toegevoegd. Hiervoor worden meestal azathioprine of cyclosporine gebruikt (Balch en 

Mackin, 2007b). Een recente studie toont aan dat de combinatie van glucocorticoïden, azathioprine en ultra-

lage dosis aspirine, een significante toename geeft van zowel korte als lange termijn overleving (Weinkle et 

al.,  2005).  Ook  Reimer  et  al.  (1999)  stelden  vast  dat  een  therapie  met  prednisolone  en  azathioprine 

aanleiding  gaf  tot  een  langere  mediane  overleving.  Andere  mogelijke  bijkomende  producten  zijn 

cyclofosfamide,  een combinatie van leflunomide & mycofenolaat  mofetil,  danazol  of  liposoom-omkapseld 

clodronate. Een intraveneuze therapie met immunoglobulinen heeft ook een immunosuppressief effect. Bij 

patiënten die niet reageren op standaard immunosuppressieve therapie, kan een splenectomie uitgevoerd 

worden (Balch en Mackin, 2007b; Miller, 2008; Couto, 2009). Een recente retrospectieve studie ging het 

effect  van  deze  ingreep  na.  Bij  de  patiënten  zou  de  hematocriet  sneller  stijgen  en  zouden  er  minder 

bloedtransfusies  nodig  zijn.  In  deze  studie  werden  echter  slechts  tien  honden  bestudeerd,  een  meer 

grootschalige studie is nodig om om het voordeel van deze ingreep met meer zekerheid vast  te stellen 

(Horgan et al., 2009). Het aanslaan van de therapie gaat gepaard met een stijging van de hematocriet en 

vermindering van hemolyse, agglutinatie en sferocytose (Reimer et al., 1999). Het duurt soms weken tot 

maanden vooraleer er een volledige respons is. Als de patiënt klinisch goed is en gedurende minstens één 

week een stabiele hematocriet  heeft  die ongeveer tot  de referentiewaarde gestegen is,  kan geprobeerd 

worden om de therapie langzaam af te bouwen. Er zijn echter ook patiënten die een levenslange therapie 

nodig hebben (Couto, 2009). In een recente studie bleek dat de meeste honden die overleven, gedurende 

ongeveer  3  maanden  prednisolone  en  azathioprine  toegediend  kregen  (Piek  et  al.,  2008).  Tijdens  het 

afbouwen is een regelmatig bloedonderzoek noodzakelijk.  Bij  de minste tekenen van hervallen, moet de 

dosis  opnieuw worden  opgedreven.  Om de  kans  op  hervallen  te  minimaliseren,  wordt  aangeraden  de 

honden niet meer te vaccineren en bepaalde medicijnen te vermijden (Couto, 2009).

Om  thrombo-embolismen  en  DIS  te  voorkomen  kunnen  fresh  frozen  plasma,  heparine  en  aspirine 

toegediend worden (Giger, 2005; Balch en Mackin, 2007b; Miller, 2008; Couto, 2009). Het toevoegen van 

aspirine  aan  het  behandelingsprotocol  heeft,  zoals  hoger  reeds  vermeld,  een  positieve  invloed  op  de 

overleving. Hoewel heparine regelmatig gebruikt wordt, is er meer onderzoek nodig om de werkzame én 

veilige dosis te bepalen. In sommige studies wordt er geen gunstig effect van heparine waargenomen, dit 

zou te wijten kunnen zijn aan een niet werkzame dosis (Weinkle et al., 2005). Idealiter wordt voor iedere 

patiënt de dosis aangepast aan de hand van specifieke monitoring (Breuhl et al., 2009)

De belangrijke pijlers voor een ondersteunende therapie zijn vochttoediening, aseptisch werken wegens de 

immunosuppressieve  therapie  en  toedienen  van  gepaste  medicijnen  ter  preventie  van  gastro-intestinale 

ulceratie  en  braken  (Miller,  2008).  Vooraleer  een  bloedtransfusie  gestart  wordt,  moeten  voor  iedere 

individuele patiënt de voor- en nadelen ervan steeds grondig worden afgewogen. Een patiënt met IMHA 

heeft  namelijk  auto-antistoffen  die  de  levensduur  van  de  getransfuseerde  rode  bloedcellen  sterk  kan 

inkorten. Dit laatste wordt echter door Giger (2005) weerlegt. Aangezien IMHA niet wordt uitgelokt door allo-
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antistoffen, is naar zijn mening de afbraak van getransfuseerde cellen niet hoger dan die van de autologe 

rode  bloedcellen.  Een  ander  nadeel  is  dat  de  transfusie  de  erythropoiëtische  respons  kan  afremmen, 

bovendien werd door Klein en collega's (1989) een verhoogd risico vastgesteld voor thrombo-embolisme 

(Klein et al., 1989; Miller, 2008). Aan de hand van de resultaten van laboratoriumonderzoeken en de mate 

van symptomen, kan een beslissing worden genomen. De hematocriet moet  regelmatig bepaald worden. 

Indien de patiënt een stabiele hematocriet heeft en klinisch comfortabel is, is een bloedtransfusie in de regel 

niet nodig (Miller, 2008).  Meestal is er geen volume tekort, maar enkel tekort aan rode bloedcellen. Een 

transfusie met packed red blood cells geniet dan de voorkeur. Wanneer er geen bloed beschikbaar is of 

crossmatching moeilijk is wegens autoagglutinatie, kan oxyglobine gebruikt worden. Dit is een gezuiverde, 

gepolymeriseerde boviene hemoglobineoplossing. Indien er tevens thrombocytopenie en bloedverlies is, kan 

fresh whole blood of plasma gebruikt worden (Balch en Mackin, 2007b).

De prognose voor deze aandoening is gereserveerd, de mortaliteit varieert naargelang studie van 20 tot 75% 

(Reimer et al., 1999;  Carr et al., 2002; Giger, 2005). Piek et al. (2008) melden dat sterfte vooral optreedt 

tijdens de eerste twee weken na diagnose. Deze onderzoekers toonden tevens aan dat een toegenomen 

ureumconcentratie, meer staafkernige neutrofielen (linksverschuiving), thrombocytopenie en aanwezigheid 

van petechiën op moment van diagnose, indicatoren zijn voor hogere mortaliteit. Daarnaast bewezen Carr et 

al. (2002) dat serum bilirubinegehalte groter dan 5 mg/dl en thrombocytopenie significante risicofactoren zijn 

voor sterfte, hierbij bleek hypoalbuminemie als risicofactor net niet significant te zijn. In deze studie werden 

ook risicofactoren voor thrombo-embolisme bepaald, namelijk erge thrombocytopenie, serum bilirubine hoger 

dan 5mg/dl en hypoalbuminemie. Er lijkt dus een overeenkomst te zijn tussen risicofactoren voor mortaliteit 

en risicofactoren voor thrombo-embolismen. Dit komt overeen met de bevinding dat op lijkschouwing van 

gestorven patiënten frequent thrombo-emboli worden teruggevonden (Scott-Moncrieff et al., 2001; Carr et al., 

2002; Breuhl et al., 2009; Weinkle et al., 2009) .

3. CASUSBESPREKING

3.1. Signalement

Danka is een vrouwelijk gesteriliseerde Engelse cocker spaniël van twee jaar oud. 

3.2. Anamnese

De hond werd aangeboden op de dienst Interne Geneeskunde met de klachten van lethargie, koorts en 

icterische  mucosae.  Het  bloedonderzoek  bij  de  eigen  dierenarts  toonde  onder  meer  een  regeneratieve 

anemie met hematocriet van 12,7%, een leukocytose en significant gestegen leverwaarden (Bijlage I: 8 juli). 

Ze kreeg daarom intraveneus meloxicam (1 maal 3mg; Metacam 5mg/ml, Boehringer Ingelheim Vetmedica), 

enrofloxacine (1 maal per dag 75mg; Baytril 5%, Bayer), dexamethasone (2 maal per dag 3mg; Rapidexon 

2mg/ml, Eurovet) en een bloedtransfusie. 

Ze is niet in het buitenland geweest en de eigenaar heeft geen teken opgemerkt.  Ze heeft tevens geen 

broccoli,  look  of  ajuin  gegeten.  Ze  werd  in  januari  2007  voor  het  laatst  gevaccineerd  (DHPPi  en 

Leptospirose).
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3.3. Lichamelijk onderzoek

De hond maakt algemeen een zwakke indruk, ze weegt 16 kg. Haar mucosae zijn bleek, met een capillaire 

vullingstijd kleiner dan twee seconden, de icterus is opvallend. Ze heeft een temperatuur van 38,5°C. De pols 

is goed geslagen, maar mild tachycard (135 bpm). Op hartauscultatie werd tevens een systolisch bijgeruis 

gehoord. Haar ademhalingsfrequentie is 40 keer per minuut (tachypnee) en de longauscultatie was normaal. 

De  lymfeknopen  zijn  niet  opgezet,  de  buikpalpatie  was  soepel  en  niet  pijnlijk.  Verder  werden  er  geen 

afwijkingen gevonden.

3.4. Probleemlijst in volgorde van belang

1. erge regeneratieve anemie 5. algemene zwakte, lethargie 9. systolisch bijgeruis
2. hemolyse 6. significant gestegen leverwaarden 

    ( ALT, AST, AF, bilirubine)
3. icterus 7. leukocytose 10. milde tachypnee

11. gestegen serum ureum concentraties4. koorts 8. milde tachycardie

3.5. Differentiaaldiagnose van de belangrijkste problemen

3.5.1. Regeneratieve anemie

De belangrijkste oorzaken van regeneratieve anemie zijn  bloedverlies en hemolyse. Een minder frequente 

oorzaak is anemie door ijzerdeficiëntie, welke in feite frequenter een niet-regeneratieve anemie veroorzaakt.

Om te  differentiëren  tussen  bloedverlies  en  hemolyse  kan  het  totaal  eiwitgehalte  nuttig  zijn.  Het  totaal 

eiwitgehalte is in geval van hemolyse normaal tot gestegen, terwijl bij bloedverlies het eiwitgehalte normaal 

tot laag is. Hier werd er een normaal eiwitgehalte teruggevonden. Er waren ook geen aanwijzingen van in- of 

uitwendig bloedverlies. De icterus kan een teken zijn van hemolyse (zie verder). 

3.5.2. Hemolyse

Hemolytische anemie kan verschillende oorzaken hebben (Tabel 1). Rekening houdend met het signalement 

lijkt primaire IMHA een zeer belangrijke differentiaaldiagnose. Het is echter zeer belangrijk om onderliggende 

afwijkingen en dus secundaire IMHA (Tabel 2) of andere oorzaken van hemolyse (Tabel 1) uit te sluiten. 

Infectieuze oorzaken zoals babesiose, mycoplasmose en ehrlichiose zijn minder waarschijnlijk  omdat de 

hond niet in het buitenland geweest is en er geen teken opgemerkt werden. Bovendien komt mycoplasmose 

slechts  uitzonderlijk  voor  bij  de  hond  en  gaat  bij  honden  enkel  gepaard  met  klinische  symptomen  na 

splenectomie  of  erge  ziekte  met  dysfunctie  van  de  milt  (Giger,  2005).  Bij  leptospirose,  bacteriële 

endocarditis,  erge  bacteriële  infecties  en  virale  aandoeningen  zou  men  meer  andere  symptomen 

verwachten.  Microangiopathische anemie is mogelijk  en hoewel er geen duidelijke tekenen zijn van een 

oorzaak voor dit type anemie, is het toch nodig om het bloeduitstrijkje te controleren op fragmentocyten. Een 

congenitale oorzaak van hemolyse lijkt weinig waarschijnlijk omdat de hond reeds 2 jaar is. Neoplasie is ook 

weinig waarschijnlijk  gezien de jonge leeftijd.  Het  bloedonderzoek (Bijlage I)  toont  geen hypofosfatemie. 

Daarnaast is er in de anamnese ook niets op te merken dat wijst in de richting van hemolyse ten gevolge van 
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toxines, medicijnen of oxidanten. Hypothyroïdie is ook zeer onwaarschijnlijk. In geval van systemische lupus 

erythematosis of immunodeficiënties verwacht men andere bijkomende symptomen. 

3.5.3. Icterus

De differentiaaldiagnose voor  icterus is:  prehepatisch,  hepatisch of  posthepatisch.  Prehepatische icterus 

wordt veroorzaakt door hemolyse. Bij hepatische icterus is er een hepatocellulaire dysfunctie, waarbij er een 

stoornis is in het hepatocellulair bilirubine transport. Indien de icterus veroorzaakt wordt door verminderde 

excretie van gal, spreekt men van posthepatische icterus. Dit kan veroorzaakt worden door cholestase of 

obstructie van de galwegen (Eddlestone, 2005). Hier is de meest waarschijnlijke oorzaak van de icterus 

hemolyse, aangezien uit het bloedonderzoek is gebleken dat ze een erge regeneratieve anemie heeft met 

een  normaal  eiwitgehalte  (Bijlage  I).  Door  aantasting  van  lever  door  hypoxie,  thrombo-embolismen  of 

ischemie, kan hepatocelluaire dysfunctie wel bijdragen tot de hyperbilirubinemie en dus de icterus. 

3.5.4. Koorts

Koorts kan veroorzaakt worden door neoplasie, ontsteking, infectie of auto-immuunreactie (Kahn, 2005). Het 

feit dat de hond geen koorts meer vertoonde bij aanbieden, kan te wijten zijn aan het antipyretisch effect van 

corticosteroïden.

3.5.5. Systolisch bijgeruis

Een systolisch bijgeruis kan het gevolg zijn van een hartaandoening zoals mitralis insufficiëntie, tricuspidalis 

insufficiëntie,  aortastenose,  pulmonalisstenose,  ventriculair  septum  defect  of  atriaal  septum  defect. 

Daarnaast zijn er ook fysiologische (functionele) bijgeruisen zoals bij dracht, anemie, koorts, hyperthyroidie 

en verhoogde sympatische tonus (Prošek, 2005). Bij Danka zou het bijgeruis dus te wijten kunnen zijn aan 

anemie. 

3.6. Diagnostisch plan

Om de oorzaak van hemolyse te achterhalen, is een bloeduitstrijkje nuttig. Hierop kunnen, naast tekenen van 

regeneratie  (zie  hoger),  tekenen  van  IMHA (sferocytose),  tekenen  van  microangiopathische  hemolyse 

(fragmentocyten), bloedparasieten, heinz bodies en eccentrocyten worden vastgesteld. Om IMHA verder te 

onderzoeken zijn een autoagglutinatietest, een directe Coombs test en eventueel een rapid osmotic fragility 

test aangewezen (Tvedten, 1994; Miller, 2008; Couto, 2009). 

Wegens het sterke vermoeden van IMHA, moet er vooraleer te besluiten tot primaire IMHA enerzijds op zoek 

gegaan worden  naar  andere  oorzaken  van  hemolyse  (Tabel  1)  en  anderzijds  gecontroleerd  worden  op 

onderliggende  oorzaken  van  secundaire  IMHA (Tabel  2).  In  de  eerste  plaats  kan  het  bloeduitstrijkje 

gecontroleerd  worden  (zie  hoger).  Thoraxradiografieën  zijn  aangewezen om neoplasie  of  infectie  op  te 

sporen  en  bovendien  kan  de  hartschaduw  beoordeeld  worden.  Het  abdomen  wordt  best  echografisch 

gecontroleerd op infectie of neoplasie, maar een radiografie kan een vreemd voorwerp (bijvoorbeeld zink) en 
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massa-effecten  aantonen.  Er  kan  een  urineonderzoek  gedaan worden  om bilirubinurie,  hemoglobinurie, 

hematurie, proteïnurie, cilindrurie en een eventuele infectie op te sporen. 

3.7. Resultaten

3.7.1. Resultaten van het bloedonderzoek 

Bloeduitstrijkje: anisocytose, polychromasie, normoblasten en veel sferocyten

voldoende bloedplaatjes (aggregaten)

Autoagglutinatietest: negatief

Bloedonderzoek: Bijlage I

3.7.2. Resultaten van de medische beeldvorming en het urineonderzoek 

Er werden geen abnormaliteiten vastgesteld op de radiografieën van de thorax of de echografie van het 

abdomen. Er werd een cystocentese uitgevoerd.

Op het urineonderzoek werden geen abnormaliteiten opgemerkt.

3.7.3. Bespreking resultaten en differentiaal diagnose van de belangrijkste afwijkingen

Een  toename  van  D-dimeren  is  een  specifieke  merker  voor  fibrinolyse.  Verhoogde  gehalten  worden 

waargenomen bij patiënten met DIS en andere thrombo-embolische aandoeningen, maar ook onder meer bij 

inwendige bloeding of neoplasie (Stokol, 2003). Het is een test met een hoge negatief voorspellende waarde 

voor DIS. Hoewel er geen daling is van de bloedplaatjes en de stollingstesten (prothrombinetijd en partiële 

thrombloplastinetijd) normaal zijn, is het toch belangrijk om rekening te houden met het feit dat de hond DIS 

en/of  thrombo-embolismen  als  complicatie  zou  kunnen  hebben  ontwikkeld.  In  vroege  stadia  kunnen 

bloedplaatjes  en  stollingstesten  immers  normaal  zijn  en  bovendien  zijn  de  D-dimeren  wel  zeer  sterk 

gestegen (Kirby en Rudloff, 2000; Thompson, 2007).

De  gestegen  reticulocytenindex  en  de  bevindingen  op  het  bloeduitstrijkje  bevestigen  dat  het  om  een 

regeneratieve  anemie  gaat.  De  sferocyten  zijn  hoogstwaarschijnlijk  het  gevolg  van  IMHA.  Minder 

waarschijnlijke oorzaken van sferocytose zijn Babesia gibsoni en zink-toxiciteit. De positieve Coombs test 

bevestigt de diagnose van IMHA (resultaat kwam na 5 dagen hospitalisatie binnen). De hypokaliëmie werd 

opgevangen door een kaliumsupplementatie. 

De gestegen leverwaarden (enkel significante stijging leverenzymes in bloedonderzoek van 8 juli) kunnen 

het  gevolg  zijn  van  hepatische  hypoxie  ten  gevolge  van  de  erge  anemie.  De  toename van  alkalische 

fosfatase kan ook mee geïnduceerd worden door de glucocorticoïden therapie. De hyperbilirubinemie is het 

gevolg van hemolyse en mogelijks wordt deze stijging versterkt door hypoxische leverschade (zie hoger). Er 

werd  tevens  leukocytose  vastgesteld,  deze  kan  verklaard  worden  door  het  feit  dat  het  een 
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immuungemedieerde ziekte is en door de stimulatie van het beenmerg ten gevolge van de erge anemie. 

Aangezien er op de resultaten van het bloeduitstrijkje, de radiografieën, de echografie en het urineonderzoek 

geen afwijkingen werden gevonden, is de immuunreactie waarschijnlijk primair en dus idiopathisch.

3.8. Diagnose

Uit het voorgaande kan besloten worden dat de hond lijdt aan primaire immuungemedieerde hemolytische 

anemie. 

De sterk verhoogde D-dimeren zijn indicatief voor DIS of thrombo-embolismen. 

3.9. Behandeling

In de eerste plaats krijgt de hond vloeistoftherapie. Om de autoimmuunreactie te onderdrukken krijgt ze 2 

maal per dag prednisolone subcutaan toegediend (2mg/kg/dag; Codipred 2,5%, Codifar) en 1 maal per dag 

azathioprine  per  os  (2mg/kg/dag;  Imuran,  GSK).  Ter  preventie  en  behandeling  van  DIS  en  thrombo-

embolismen wordt  er,  naast  een eenmalige transfusie  van fresh  frozen plasma (FFP),  4  maal  per  dag 

heparine subcutaan (1200I.E./dag; Heparine Leo 25000I.E./5ml, Leo Pharma) en 1 maal per dag een ultra-

lage  dosis  acetylsalicylzuur  per  os toegediend  (0,5mg/kg/dag;  Cardiphar,  Teva).  Ten  slotte  wordt  er  om 

gastro-duodenale ulceratie als gevolg van corticosteroïden en acetylsalicylzuur te voorkomen, 2 maal per 

dag  ranitidine  intraveneus  toegediend  (4mg/kg/dag;  Zantac,  GSK).  Gezien  de  lage  hematocriet  en  de 

klinische tekenen van anemie (algemene sufheid, tachycardie en tachypnee), wordt ook een transfusie van 

packed red blood cells uitgevoerd. 

De  hond  werd  gehospitaliseerd  en  dagelijks  werd  het  bloed  onderzocht  om  de  evolutie  op  te  volgen 

(Bijlage I). Ze reageert gunstig op de behandeling en na 6 dagen hospitalisatie mocht ze naar huis. De per 

orale therapie van 2 maal daags prednisolone (2mg/kg/dag; Prednisolone 5mg Kela, Kela laboratories) en 1 

maal daags azathioprine (2mg/kg/dag; Imuran, GSK) werd verder gezet.

3.10. Opvolging

Een eerste controlebezoek werd uitgevoerd na 1 week. De hond was levendig, haar mucosae blijven mooi 

roze en het bijgeruis was nog zacht hoorbaar. De hematocriet was 25,5% (37-55%) en op het bloeduitstrijkje 

werden minder sferocyten waargenomen. Er werd toen besloten om voor azathioprine over te schakelen op 

een alternate-day therapy. Op het controlebezoek 2 weken later was de hematocriet gestegen tot 35% (37-

55%) en er  werden geen  sferocyten meer aangetroffen op het  bloeduitstrijkje.  Vervolgens werd  er  een 

maandelijks controlebezoek ingelast. Bovendien werd ook aangeraden om de hond niet meer te vaccineren. 

De therapie van prednisolone en azathioprine, wordt tot op heden geleidelijk afgebouwd (start therapie: 1,5 

jaar geleden). Momenteel wordt er enkel 2 maal daags prednisolone per os gegeven (0,3mg/kg/dag). Als 

gevolg van deze therapie heeft de hond polyurie/polydipsie en polyfagie. Ze is obees en haar vachtstructuur 

is duidelijk slechter geworden. Het bijgeruis is niet meer aanwezig.
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4. BESPREKING

Er is duidelijk een zeer goede overeenkomst tussen dit praktijk geval en de literatuur. De hond vertoonde 

typische klachten: icterus, koorts, lethargie, tachypnee, tachycardie en een bijgeruis ten gevolge van anemie. 

Het feit dat het een vrouwelijk gesteriliseerde Engelse cocker spaniël is van bijna 3 jaar, past ook helemaal in 

het plaatje van IMHA. Er werd een regeneratieve anemie vastgesteld met normaal eiwitgehalte en op het 

bloeduitstrijkje werd tevens sferocytose waargenomen. Ook de andere resultaten van het bloedonderzoek 

zijn karakteristiek (leukocytose met linksverschuiving, gestegen leverwaarden, hyperbilirubinemie). Hoewel 

de autoagglutinatietest negatief was en het resultaat van de directe Coombs test pas later zou binnenkomen, 

was het toch gerechtvaardigd om op basis van bovenstaande gegevens reeds de diagnose van IMHA te 

stellen. Ondanks het feit dat de hond reeds met dexamethasone was behandeld en dit zou kunnen leiden tot 

een  vals  negatieve  Coombs  test  (Couto,  2009),  was  het  resultaat  toch  positief.  Het  radiografisch, 

echografisch  en  urineonderzoek  brachten  geen  afwijkingen  aan  het  licht,  de  imuunreactie  was  dus 

idiopathisch.  Het  sterk  gestegen  bilirubinegehalte,  gestegen  ureumgehalte  en  de  neutrofilie  met 

linksverschuiving zijn de risicofactoren voor sterfte die ook bij deze hond werden teruggevonden (Carr et al., 

2002; Piek et al., 2008). Daarnaast was er wegens de gestegen D-dimeren ook een vermoeden van DIS 

en/of thrombo-embolismen, welke evensbedreigende complicaties zijn (Scott-Moncrief et al., 2001; Balch en 

Mackin, 2007b). Deze factoren zijn allen prognostisch ongunstig. Bovendien was, omwille van de klinische 

toestand van de hond, een bloedtransfusie (packed red blood cells) noodzakelijk. Er werd dan ook beslist om 

prednisolone onmiddellijk  te  combineren met  azathioprine (Balch en Mackin,  2007b).   Daarnaast   werd 

tevens fresh frozen plasma transfusie gegeven en een therapie met ultra-lage dosis acetylsalycilzuur en 

heparine ingesteld. In dit  geval had de therapie een gunstig effect.  Geleidelijk aan steeg de hematocriet 

(Bijlage I) en verdween de sferocytose. Dit is in overeenstemming met de bevindingen van Reimer et al. 

(1999)  en  Weinkle  et  al.  (2005)  dat  de  combinatietherapie  van  prednisolone,  azathioprine  en 

acetylsalicylzuur goede resultaten en een langere overleving geeft. Voorlopig wordt de therapie nog steeds 

geleidelijk aan afgebouwd, momenteel wordt er enkel nog 2 maal per dag prednisolone per os gegeven 

(0,3mg/kg/dag). De immuunreactie lijkt  voorlopig goed onder controle. De hond heeft echter wel last van 

bijwerkingen van de medicatie. Het is dus belangrijk voor deze hond dat de therapie verder wordt afgebouwd 

om vervolgens stopgezet te worden. Indien zou blijken dat medicatie noodzakelijk is om de hond vrij van 

symptomen te houden, moet gezocht wordt naar de minimale werkzame dosis.
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8 juli 2008 9 juli 2008 10 juli 2008 11 juli 2008 12 juli 2008 13 juli 2008 14 juli 2008 15 juli 2008 Referentiewaarde

Hematocriet (%) 10,4 9,3 12,7 15 14,1 17 21 25 37,0 – 55,0 

Rode bloedcellen (1012/l) 1,6 1,43 1,48 5,50 – 8,50

Hemoglobine (mmol/l) 2,4 1,74 3 9,3 – 12,4

M.C.V. (fl) 64 76,8 60 – 77

M.C.H. (fmol/l) 1,49 2,15 1,05 – 1,43

M.C.H.C. (mmol/l) 37% (ref.: 32-36%) 28,9 19,2 – 22,3

Anisocytose index (%) 24 11 – 15

Reticulocyten (%) 8,6 0,1 – 1,5 

Reticulocyten (10³/mm³) 138 < 60

Reticulocytenindex (%) 2,5 2

Witte bloedcellen (.../μl) 49740 76410 56500 6000 – 15000

Neutrofielen (.../μl) 36808 55234 (1) 3000 – 11500

Eosinofielen (.../μl) 149 0 < 1250

Lymfocyten (.../μl) 5962 8210 1000 – 4800

Bloedplaatjes (109 /l ) 292 234 189 (2) 200 – 460

AST (SGOT) (U/l) 337 19 < 44

ALT (SGPT) (U/l) 262 90 (3) 59 (3) < 52

GGT (U/l) < 2 < 3 < 8 

Alkalische fosfatase (U/l) 412 212 (3) 351 (3) < 123

Totaal bilirubine (mg/dl) 8,67 1,4 < 1,00

BUN (mmol/l) 12,28 9,82 6,1 4,4 <12

Creatinine (μmol/l) 69,84 49,50 62 60 < 72 + 1,2 LG

Totaal eiwit (g/dl) 6,2 5,8 5,5 5,8 5,4 – 7,6

D-dimeren (ng/ml) 2960 < 500

Fibrinogeen (mg/dl) 685 100 – 460

Natrium (mmol/l) 140 148 147,6 150,6 148,2 148,8 136 - 154

Kalium (mmol/l) 3,4 3,7 3,46 3,53 3,78 4,03 4,0 – 5,5

Coombs test POSITIEF
(1) met stijging staafkernige neutrofielen (linksverschuiving)
(2) op het uitstrijkje werden er wel voldoende bloedplaatjes teruggevonden
(3) niet significante stijgingB
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SAMENVATTING

Katten worden regelmatig aangeboden na een trauma zoals een aanrijding of een val van op een hoogte. 

Bij dergelijke incidenten is de achterhand het vaakst gekwetst. De femur en tibia maken respectievelijk 18-

38% en 7-14% uit van alle fracturen bij katten. Uit enkele studies is gebleken dat katten jonger dan 2 jaar 

vaker  betrokken  zijn  bij  trauma  dat  leidt  tot  fracturen.  Bij  onvolwassen  dieren  ziet  men  dikwijls 

groeiplaatfracturen. In deze casus wordt een geval aangehaald van een 4 maanden oud kitten dat uit een 

boom gevallen was en hierbij een fractuur van de linker femur en rechter tibia en fibula opliep. Ter hoogte 

van de femur was er een Salter-Harris type I  fractuur  van de distale groeiplaat.  Deze werd chirurgisch 

gereduceerd en gefixeerd met behulp van een tension band (figure-of-eight). Hoewel in de literatuur gesteld 

wordt dat een dergelijke techniek niet gepast is aangezien de groei vanuit de groeiplaat meer gestoord zou 

worden door compressie, is hier een zekere nuancering nodig. Bij elk type van groeiplaatfractuur zullen de 

proliferatieve cellen immers beschadigd worden,  waardoor de groei  vanuit  die  groeiplaat  sowieso reeds 

verstoord is. Bovendien is de patiënt reeds 4 maanden oud en zal reeds een groot deel van de lengtegroei 

voltooid  zijn.  Daarnaast  zal  er  bij  lidmaatverkorting  een  compensatoire  hyperextensie  van  de  knie  zijn, 

waardoor  relatief  kleine  verschillen  geen  manken  of  andere  problemen  veroorzaken.  Aan  de  rechter 

achterpoot werd een middiafysaire tibia- en fibulafractuur met milde verplaatsing vastgesteld. Voor deze 

laatste fractuur werd er gekozen voor een conservatieve therapie met een spalk. Het feit dat men hier te 

maken heeft met een jonge kat is bij deze behandelingstechniek zowel een voor- als een nadeel. De heling 

verloopt sneller bij jonge dieren, maar ze zijn ook gevoeliger aan complicaties zoals spierstijfheid. Het is 

daarom belangrijk dat de spalk niet langer dan nodig ter plaatse blijft. Om een goede uitkomst te garanderen 

werd  de heling  dan  ook  goed  radiografisch  opgevolgd  en werd  de  spalk  regelmatig  gecontroleerd.  Na 

ongeveer 6 weken kon de spalk verwijderd worden en vervolgens werd er snel een normale belasting van de 

4 ledematen mogelijk. Het katje is ondertussen, 8 maanden na het ongeval, geëvolueerd tot een zeer actieve 

kat die absoluut niet beperkt wordt door haar oude fracturen. 

Kernwoorden: jonge kat, Salter-Harris type I fractuur distale femur, middiafysaire tibia fractuur, spalk



1. INLEIDING

Fracturen bij katten zijn vaak het gevolg van een trauma zoals een aanrijding of vallen van een hoogte. In 

het merendeel van de gevallen wordt hierbij de achterhand beschadigd, met fracturen van pelvis, sacrum of 

achterpoten tot gevolg (Hill,  1977; Harasen, 2009). De femur is het vaakst gebroken (Hill,  1977; Harari, 

2002). Het is van cruciaal belang om bij een dergelijke trauma-patiënt, waar de orthopedische problemen 

vaak onmiddellijk duidelijk zijn, tevens na te gaan of er geen andere orgaansystemen beschadigd zijn. Dit 

gebeurt onder meer aan de hand van een grondig klinisch onderzoek en radiografieën van de thorax en 

abdomen (Chandler en Beale, 2002; Scott en McLaughlin, 2007). 

Bij de benadering en de behandeling van een kat met een of meerdere fracturen, is het belangrijk rekening 

te houden met het feit dat een kat niet zomaar een kleine hond is (Chandler en Beale, 2002; Harari, 2002). 

Katten hebben een aantal typische karakteristieken die een voor- of  nadeel kunnen betekenen voor het 

fractuur herstel (Tabel 1) (Scott, 2005). Het is dikwijls erg moeilijk om de gang te observeren en vaak is men 

aangewezen op de eigenaar om te weten hoe het dier liep en of het dier al of niet steunde op het betrokken 

lidmaat (Chandler en Beale, 2002). Daarnaast werd er in het verleden wel eens gezegd dat een fractuur bij 

een  kat  wel  zou  helen  als  je  de twee  uiteinden  in  dezelfde  kamer  plaatste.  Dit  is  echter  ondertussen 

achterhaald en geldt dus zeker niet voor ieder fractuurtype. Katten zijn namelijk net zo goed als honden 

gevoelig voor complicaties (Harari, 2002; Harasen, 2009).

Tabel 1: Karakteristieken die fractuurheling bij katten beïnvloeden (naar Scott, 2005)

Gunstige factoren Ongunstige factoren

Klein van gestalte en laag lichaamsgewicht Zeer lichte beenderen met dunne cortex, waardoor vaak 
complexe fracturen

Van nature atletisch Neiging om te springen en klimmen

Niet veeleisende levensstijl Onafhankelijke levenswijze

Kunnen  hun  gewicht  zodanig  herverdelen  dat  het 
aangetaste lidmaat gespaard wordt

Gevoelig aan dezelfde complicaties als andere species

Kunnen compenseren voor verminderde functie Kunnen onhandelbaar en niet coöperatief zijn

Consequente skeletmorfologie Andere skeletale morfologie dan hond

In dit werk zal een klinisch geval besproken worden van een kitten van slechts 4 maanden oud met een 

groeiplaatfractuur  van  de  linker  distale  femur  en  een  middiafysaire  fractuur  van  tibia  en  fibula  rechts. 

Fracturen bij jonge, groeiende katten brengen enkele specifieke zaken met zich mee. Zo zijn onder meer de 

groeiplaten nog niet gesloten, welke als dusdanig een zwakke plek vormen in het skelet. De sluiting van de 

groeiplaten kent een individuele variatie en verschilt naargelang groeiplaat. Globaal gezien vindt de sluiting 

plaats tussen een leeftijd van 4 tot 24 maanden en specifiek voor de distale groeiplaat van de femur 14 tot 
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24 maanden (Scott en McLaughlin, 2007). Breuken ter hoogte van de groeiplaat worden ingedeeld volgens 

de  Salter-Harris  classificatie.  Er  wordt  een  onderscheid  gemaakt  van  type  I  tot  V  naargelang  de 

betrokkenheid van de groeiplaat, epifyse en/of metafyse (Figuur 1). Bij katten ziet men ter hoogte van de 

distale femur meestal een type I of type II fractuur. Bij honden wordt een type I fractuur veel minder frequent 

aangetroffen, dit is te wijten aan het feit dat de caudale metafysaire verhevenheden bij de kat relatief gezien 

kleiner zijn en meer in lijn staan met de metafyse (Simpson en Lewis, 2003). 

Fig. 1: Salter-Harris classificatie:  A: type I: enkel groeiplaat betrokken;  B: type II: groeiplaat en metafyse betrokken;  

C:  type  III:  groeiplaat  en  epifyse  betrokken;  D:  type  IV:  groeiplaat,  metafyse  en  epifyse  betrokken;  E:  type  V: 

beschadiging groeiplaat door compressie (naar Scott en McLaughlin, 2007)

Bij een groeiplaatfractuur is er vaak een aanzienlijke bloeding, snelle callusvorming en erge verplaatsing 

door spiercontractie. Het is daarom van cruciaal belang dat dergelijke fracturen zo snel mogelijk gereduceerd 

en gefixeerd worden. Als de groeiplaat beschadigd wordt, kan dit leiden tot een vermindering of zelfs tot een 

stopzetting  van  de  groei.  Als  gevolg  hiervan  zal  het  bot  dus  logischerwijs  korter  zijn.  In  geval  van 

excentrische sluiting van de groeiplaat,  zal  er  botmisvorming  ontstaan.  Bij  gepaarde beenderen kan dit 

leiden tot valgus- of  varusdeformatie (Grauer et al.,  1981;  Piermattei et al.,  2006;  Scott  en McLaughlin, 

2007). Dit laatste komt veel minder frequent voor bij de kat in vergelijking met de hond, wegens hun kleinere 

gestalte  en  lager  groeipotentieel  (Scott  en  McLaughlin,  2007).  De  kans  op  groeiafwijkingen  is  groter 

naarmate het dier jonger is, zelfs al is er snelle reductie en fixatie (Piermattei et al., 2006). Vroeger werd er 

tevens een prognostische waarde gehecht  aan de Salter-Harris  classificatie  (Berzon,  1980).  Een type I 

fractuur zou gepaard gaan met minder verstoring van de groei vanuit de betrokken groeiplaat. Echter, men is 

nu  eerder  van  mening  dat  bij  de  meeste  natuurlijk  voorkomende  groeiplaat  kwetsuren,  de  belangrijke 

proliferatieve cellen van de groeiplaat beschadigd worden. Aldus zou de potentiële groei beperkt worden, 

onafhankelijk van het type fractuur (Macias en McKee, 2003). Echter, de prognose voor normale functie van 

het lidmaat is slechter voor type III, IV in vergelijking met type I en II (Simpson en Lewis, 2003).

Andere kenmerkende zaken bij jonge dieren zijn de snelle heling en de overvloedige callusvorming. Deze 

laatste is onafhankelijk van de manier van stabilisatie. Na enkele weken is er door de snelle remoddeling, 

niets meer te zien van de fractuur (Langley-Hobbs, 2003; Piermattei et al., 2006).
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Wat de behandeling van fracturen betreft, kan er gekozen worden tussen een conservatieve of chirurgische 

behandeling. Dit is enerzijds afhankelijk van het fractuurtype en de lokalisatie, maar anderzijds ook van de 

financiële mogelijkheden en wens van de eigenaar.  Daarnaast speelt  ook de ervaring van de betrokken 

dierenarts een rol. Bij deze keuze is het zeer belangrijk om rekening te houden met de leeftijd van het dier, in 

dit geval een kitten.

Diafysaire  fracturen  kunnen  bij  jonge  katten  zowel  conservatief  (spalk)  als  chirurgisch  (plaattechniek) 

behandeld  worden.  In  dit  laatste  geval  is  het  noodzakelijk  om de plaat  na ongeveer  3  tot  5  weken te 

verwijderen, om te vermijden dat ze overgroeid wordt door appositionele beengroei (Piermattei et al., 2006). 

Een spalk wordt meestal gebruikt voor fracturen distaal van elleboog of knie. Humerus en femur zijn gezien 

hun positie  ten opzichte van de romp minder geschikt  (Chandler en Beale,  2002;  Scott  en McLaughlin, 

2007). Vooraleer men beslist een spalk te plaatsen, dient men na te gaan of de fractuur, het dier en de 

eigenaar hiervoor wel geschikt zijn (Tabel 2).

Tabel 2: Gunstige en ongunstige factoren voor de behandeling van een fractuur met een spalk (naar Van Ryssen, 2010)

Gunstige factoren Ongunstige factoren

Jong dier Oud dier

Fractuur distaal elleboog of knie Fractuur humerus of femur

Gesloten fractuur en geen weke delen trauma aan de poot Open fractuur

Enige fractuur Meerdere  fracturen,  fractuur  nabij  een  gewricht  of  intra-
articulaire fractuur

Weinig verplaatst of gesloten reductie mogelijk Erge verplaatsing of geen gesloten reductie mogelijk

Stabiel (na reductie) Instabiel

Rustige dieren Zeer actieve of agressieve dieren

Zorgzame eigenaar met voldoende tijd Eigenaar met onvoldoende tijd

Het is tevens cruciaal dat de spalk op een correcte manier wordt aangebracht. Hierbij speelt de ervaring van 

de dierenarts een belangrijke rol. Een slecht aangebrachte spalk kan immers desastreuze gevolgen hebben 

zoals lokale druknecrose of afsnoering van het lidmaat. Daarnaast moet de spalk stevig genoeg zijn zodat hij 

voldoende steun biedt  en niet  afzakt.  Om complicaties te  vermijden is  een regelmatige controle  enorm 

belangrijk. Dagelijks dient de eigenaar de teentjes (stand, temperatuur, geur, vochtigheid), de positie van de 

spalk en het gebruik van het lidmaat te controleren. Dit impliceert dat men bij de keuze van therapie ook 

rekening moet houden met de eigenaar, deze moet voldoende zorgzaam zijn (Van Ryssen, 2010).

Het feit dat het hier om een jonge kat gaat, is zowel een voor- als een nadeel. Enerzijds helen ze sneller, 

maar anderzijds krijgen ze ook sneller complicaties zoals stijfheid (Van Ryssen, 2010). Het is dus belangrijk 

dat de spalk niet langer dan nodig ter plaatse blijft.  De duur van de immobilisatie is afhankelijk  van de 

helingstijd, welke op haar beurt varieert met de leeftijd (Tabel 3).
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Tabel 3: Leeftijd dier met corresponderende te verwachten helingstijd (uit Van Ryssen, 2010)

Leeftijd Verwachte klinische heling

Minder dan 3 maanden 2-3 weken

3 tot 6 maanden 4-6 weken

6 tot 12 maanden 5-8 weken

Meer dan een jaar 7-12 weken

De behandeling van een distale Salter-Harris fractuur van de femur kan eventueel door middel van gesloten 

reductie en een flexieverband waardoor de knie in flexie gehouden wordt. Om de prognose te optimaliseren 

is echter een chirurgische open reductie met interne fixatie in de meeste gevallen aangewezen. Ondanks het 

feit dat ten gevolge van de fractuur de groei mogelijk gestoord is, is het toch belangrijk om implantaten te 

kiezen die zo weinig mogelijk invloed hebben op verdere groei vanuit  de groeiplaat.  Dit  laatste is zeker 

belangrijk bij zeer jonge dieren (Simpson en Lewis, 2003). Vaak is er echter sluiting van de distale groeiplaat 

onafhankelijk van de gekozen behandelingsmethode (Van Ryssen, 2010).

2. CASUS BESCRIJVING

2.1. Signalement en anamnese

Missy is een vrouwelijke felis vulgaris, ze was op het moment van aanbieden slechts 4 maanden oud.

Ze werd aangeboden omdat ze ongeveer een uur geleden uit een boom gevallen was. Sindsdien had Missy 

veel pijn en trilde ze enorm. De eigenaar vermoedde dat de kat thuis nog op 3 poten gelopen had.

2.2. Klinisch onderzoek

Missy maakte een apathische indruk, ze rilde, lag neer en had duidelijk pijn bij aanraking. Haar mucosae 

waren roze met een capillaire vullingstijd kleiner dan 2 seconden, maar ze voelden wel matig plakkerig aan. 

Ze had een lichaamstemperatuur van 38,4°C. De polskwaliteit was slechts matig, met een frequentie van 

250 bpm (beats per minute). Op hartauscultatie werden er, buiten de tachycardie, geen afwijkingen gehoord. 

Wegens het trillen was de longauscultatie moeilijk te beoordelen, haar ademhalingsfrequentie was 80 keer 

per minuut (tachypnee, hyperventilatie). Op de buikpalpatie werden geen afwijkingen opgemerkt. Ze woog 

1,9 kg.
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Bij het orthopedisch onderzoek werd ter hoogte van de rechter tibia en fibula pijn, crepitatie en instabiliteit 

opgemerkt. Aanvankelijk werden de abnormaliteiten aan de linker achterpoot niet opgemerkt. Aangezien er 

de volgende dag nog steeds geen steunname was, werd er nader onderzoek verricht. Ook ter hoogte van de 

linker distale femur werd toen pijn, crepitatie en instabiliteit vastgesteld. 

2.3. Diagnostische stappen

Aangezien Missy milde tekenen van shock vertoonde, was het aangewezen haar te stabiliseren vooraleer 

verder  onderzoek  te  verrichten.  Om haar  toestand  beter  te  beoordelen  werd  er  eerst  bloed  genomen. 

Vervolgens werden er pijnstillers toegediend en werd een shockinfuus gestart. Nadien werd ze alerter en 

was  de  pols  goed  geslagen  met  een  frequentie  van  180  bpm.  De tachypnee hield  wel  aan.  Na  deze 

stabilisatie werden er radiografieën gemaakt.

2.3.1. Bloedonderzoek

Tabel 4: Belangrijkste resultaten van het bloedonderzoek

Resultaat Referentiewaarde

Witte bloedcellen (109 /l ) 26,8 6 – 11

Rode bloedcellen ( 1012/l) 8,68 5 – 10

Hematocriet (l/l) 0,369 0,25 – 0,45

Bloedplaatjes (109 /l ) 750 180 – 550

Albumine (g/l) 23 20 – 30

Totaal Eiwitgehalte (g/l) 55 60 – 80

Creatinine (μmol/l) 84 87 – 124

ALT/GPT (U/l 37°C) 343 < 80

ALP (U/l 37°C) 127 < 82

Ureum (mmol/l) 9,1 < 14

Natrium (mmol/l) 152,9 143 – 156

Kalium (mmol/l) 4 3,5 – 5,2

De afwijkingen op het bloedonderzoek zijn niet zorgwekkend. Er zijn geen tekenen van ernstig bloedverlies. 

De leukocytose is hoogstwaarschijnlijk  te wijten aan de stressrespons, de stijging van ALT/GPT kan het 

gevolg zijn van leverschade (cellekkage) ten gevolge van de val en een stijging van ALP wordt wel vaker 

gezien bij groeiende dieren.
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2.3.2. Beeldvorming

Na een zwaar trauma is het steeds aangeraden om thoraxradiografieën te nemen. Er werd dan ook een 

rechts laterale en een ventro-caudale opname gemaakt (Figuur 2). Hieruit bleek dat er mogelijk contusie was 

van de long craniaal van het hart. Het algemene interstitiële patroon dat zichtbaar was op de ventro-dorsale 

opname, is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een artefact, aangezien dit niet zichtbaar was op de laterale 

opname. Het feit dat het hart op de laterale opname eerder langgerekt leek en op de ventro-dorsale opname 

de vorm van een valentijnshart had, zou kunnen wijzen op cardiomyopathie. 

Fig. 2: Thoraxradiografieën; Links: rechts laterale opname: hartschaduw is eerder langgerekt, de pulmonaire bloedvaten 

zijn kleiner en net craniaal van de hartschaduw is een driehoekige zone met verhoogde opaciteit aanwezig (interstitieel  

tot  alveolair  patroon);  Rechts:  ventro-dorsale  opname:  hartschaduw is  vergroot  en  heeft  eerder  de  vorm van een 

valentijnshart,  er  is  een  diffuus  interstitieel  patroon  te  zien  over  de  gehele  longen (Patiënt  20093532,  Faculteit  

diergeneeskunde, dienst medische beeldvorming)

Ook van de rechter tibia en linker femur werden opnames gemaakt (Figuur 3 en 4). Ter hoogt van de rechter 

achterpoot  is  er  een  complexe  middiafysaire  dwarse  fractuur  van  de  tibia  met  verplaatsing  en  een 

eenvoudige dwarse fractuur van de fibula met verplaatsing. 
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Fig. 3: Mediolaterale (links) en craniocaudale (rechts) radiografie van rechter tibia en fibula: Matige tot erge weke delen 

zwelling rond het midden van de tibia. Er is een dwarse middiafysaire fractuur van de tibia met 3 à 4 scherp afgelijnde  

fragmenten. Het distale deel van de tibia is mild naar caudaal en sterk naar lateraal verplaatst ten opzichte van het 

proximale deel. De fibula vertoont een eenvoudige, dwarse middiafysaire fractuur met milde caudoproximale en erge  

laterale verplaatsing van het distale deel (Patiënt 20093532, Faculteit diergeneeskunde, dienst medische beeldvorming)

Ter hoogte van de distale femur werd er een Salter-Harris type I fractuur vastgesteld.

Fig. 4: Radiografieën van de linker femur en knie; Links: Mediolaterale opname: Salter-Harris type 1 fractuur van distale 

femur met caudale verplaatsing van het fragment; Rechts: Craniocaudale opname: Fractuur ook waar te nemen (Patiënt 

20093532, Faculteit diergeneeskunde, dienst medische beeldvorming)

2.4. Diagnose

Missy heeft  door  haar  val  bilateraal  fracturen opgelopen aan de achterpoten.  Ter  hoogte van  de linker 

achterpoot is er een Salter-Harris type I fractuur van de distale femur met caudale verplaatsing aanwezig. 

Bovendien is er ook een complexe middiafysaire fractuur van de tibia en een eenvoudige middiafysaire 

fractuur van de fibula aan de rechter achterpoot, beiden met verplaatsing.

8



De longen vertoonden een patch met verhoogde opaciteit welke mogelijk het gevolg is van een contusie. 

Aangezien er aan de hand van deze beelden een vermoeden is van cardiomyopathie, is het aangeraden dit 

in de toekomst op te volgen.

2.5. Behandeling

In  overleg  met  de  eigenaar  werd  er  gekozen  om de  tibia-  en  fibulafractuur  aan  rechter  achterpoot  te 

behandelen met behulp van een spalk. De fractuur werd onder sedatie gereduceerd en nadien werd er een 

laterale spalk geplaatst (Quick SplintTM small). Er werden controle radiografieën genomen om het resultaat te 

evalueren (Figuur 5). Er bleek een goede appositie van de fragmenten verkregen te zijn. 

Fig. 5: Mediolaterale (links) en craniocaudale (rechts) radiografie van rechter tibia en fibula na het plaatsen van de spalk:  

goede  appositie  en  aflijning  van  de  tibiafractuur  (Patiënt  20093532,  Faculteit  diergeneeskunde,  dienst  medische 

beeldvorming)

De groeiplaatfractuur van de linker distale femur werd chirurgisch behandeld met een tension band systeem. 

Hiervoor werd Missy onder algemene anesthesie gebracht met Dexdomitor® (0,08ml/kg, dexmedetomidine 

hydrochloride 0,5mg/ml, Orion Corporation; IV) en Propovet® op effect (1,2mg/kg, propofol 10mg/ml, Abbot 

lab; IV). Bovendien werd er ook een epidurale verdoving toegediend bestaande uit Xylocaïne® 2% (0,2ml, 

lidocaïnehydrochloride, AstraZeneca), Marcaïne® 0,5% (0,2ml, bupivacaïnehydrochloride, AstraZeneca) en 

morfine (0,02ml, Morphini HCl 10mg, Laboratoria Sterop). De anesthesie werd onderhouden door middel van 

inhalatieanesthesie met isofluraan. Daarnaast werd er tevens antibiotica toegediend Synulox RTU® (0,1ml , 

amoxicilline-clavulaanzuur, Pfizer A.H.; SC ) en ClamoxylTM 500mg (0,2ml, amoxicilline,GlaxoSmithKline, IV). 

De fractuur  werd standaard  (lateraal)  benaderd en vervolgens gereduceerd.  Er  werd een tension  band 

aangebracht om de gereduceerde fractuur te fixeren. Hiertoe werd er proximaal en distaal van de fractuur 

een transversale tunnel geboord om vervolgens met een 0,5mm cerclagedraad een  figure-of-eight aan te 

leggen. Tijdens de ingreep werd er getracht het weefsel zo weinig mogelijk te beschadigen om zo de heling 

en de potentiële groei niet verder te storen. 
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Post-operatief werden opnieuw radiografieën gemaakt (Figuur 6). Men is er in geslaagd om een perfecte 

appositie te verkrijgen. Op de craniocaudale opname is de figure-of-eight duidelijk te herkennen.

Fig. 6: Mediolaterale (links) en craniocaudale (rechts) radiografie van de linker knie na het chirurgisch plaatsen van de  

tension band: perfecte appositie en aflijning, implant zit goed ter plaatse (Patiënt 20093532, Faculteit diergeneeskunde, 

dienst medische beeldvorming)

Missy werd nog een nacht gehospitaliseerd en de volgende dag mocht ze naar huis. Er werd geadviseerd 

nog 1 week antibiotica te geven (Synulox® smakelijke tabletten 50mg, 12,5 mg/kg 2 maal per dag per os 

gedurende 5 dagen; Amoxicilline-Clavulaanzuur, Pfizer A.H.) en indien nodig pijnstilling te geven (Metacam® 

orale suspensie 0,5mg/ml, 0,1mg/kg per dag per os; Meloxicam 0,5mg/ml, Boehringer Ingelheim Vetmedica).

2.6. Opvolging

Er werd aan de eigenaar gevraagd Missy goed op te volgen. Dagelijkse controle van de teentjes, gebruik 

van  de poot  en  positie  van  de  spalk,  zijn  onontbeerlijk  om complicaties  vroegtijdig  op  te  sporen  of  te 

vermijden. Daarnaast werd aangeraden Missy rustig te houden en ze enkel binnenshuis te laten.

Een eerste controle werd uitgevoerd na 2 weken. Uit het verhaal van de eigenaar bleek toen dat Missy het 

zeer goed had gedaan. Ze steunde goed op de spalk en had nooit op drie poten gelopen. De eerste week 

was ze wat kalmer, maar ze leek niet pijnlijk. Er werd dan ook geen Metacam® toegediend. De antibiotica 

werd gedurende 5 dagen gegeven. Missy leek geen last te hebben van de spalk, ze krabt of bijt er niet aan. 

Op het klinisch onderzoek was er aan beide achterpoten matige spieratrofie. De spalk leek een beetje te zijn 

afgezakt (ongeveer een halve centimeter), maar de teentjes waren nog normaal. De extensie van de linker 

knie leek wel matig pijnlijk te zijn. Er werden controle radiografieën genomen (Figuur 7). Hieruit bleek dat 

voor beide fracturen de heling normaal evolueerde. Er werd besloten de spalk ter plaatse te laten en Missy 

nog steeds rustig te houden.
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Fig.7:  Links en midden:  respectievelijk  mediolaterale en craniocaudale radiografie  van ingespalkte rechter  tibia en 

fibula 2 weken na de breuk: Er is een matige weke delen zwelling rond de tibia. Ter hoogte van de fractuur is er reeds 

nieuwbeenvorming,  de fragmenten zijn  nog  steeds scherp afgelijnd,  maar  toch al  meer  afgerond.  De appositie  en 

aflijning  van  de  twee  grote  delen  van  de  tibia  is  vergelijkbaar  met  net  na  het  plaatsen  van  de  spalk;  Rechts:  

Mediolaterale opname linker knie 2 weken na operatie: Er is duidelijk nieuwbeenvorming aanwezig (pijl) van de distale 

diafyse tot de metafyse (Patiënt 20093532, Faculteit diergeneeskunde, dienst medische beeldvorming)

Vijf dagen na dat eerste controle bezoek, kwam de spalk echter los en viel af. Missy steunde niet meer op 

haar rechter achterpoot en likte hem frequent. Er werden opnieuw controle radiografieën genomen, waarop 

bleek  dat  er  verplaatsing  was  van  de  grote  fragmenten.  Ook  de  weke  delen  zwelling  was  duidelijk 

toegenomen (Figuur 8).

Fig. 8: Mediolaterale (links) en craniocaudale (rechts) radiografie van rechter tibia en fibula na afvallen spalk 3 weken na  

fractuur: het distale deel van de fractuur bevindt zich meer naar mediaal in vergelijking met de vorige controle opname,  

de cortices zijn niet meer continu. Er is tevens veel weke dele zwelling dorsaal van de fractuur (Patiënt 20093532, 

Faculteit diergeneeskunde, dienst medische beeldvorming)

Er werd besloten de spalk te herplaatsen. Hiervoor werd Missy gesedeerd met een intramusculaire injectie 

Dexdomitor® (0,08ml/kg,  dexmedetomidine  hydrochloride  0,5mg/ml,  Orion  Corporation).  Bij  een  nadere 
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inspectie werden er lateraal en mediaal enkele schaafwondjes opgemerkt. Deze werden droog gehouden en 

bedekt  met  een Melolin® kompres  alvorens de spalk  erover  te  plaatsen. Vervolgens  werd ze  2  dagen 

gehospitaliseerd.

Elf dagen na dit laatste bezoek, verwijderde Missy echter opnieuw de spalk. De spalk werd herplaatst onder 

sedatie met Sedator® (0,05ml/kg, medetomidine hydrochloride 1 mg/ml, Eurovet; IM). 

Een week later, ondertussen bijna 6 weken na het ongeval, vond er een controle bezoek plaats. Missy was 

thuis erg speels en gebruikte beide achterpoten normaal. De spalk was opnieuw een beetje afgezakt. De 

controle  radiografieën  toonden  een  duidelijke  callus,  de  fractuurlijn  was  wel  nog  zichtbaar  (Figuur  9). 

Wegens de gunstige klinische evolutie werd de spalk verwijderd. Er werd aangeraden Missy nog 4 weken 

rustig en binnenshuis te houden.

Fig. 9: Mediolaterale (links) en craniocaudale (rechts) radiografie van rechter tibia en fibula bijna 6 weken na de fractuur:  

goede appositie en aflijning van de fractuurfragmenten van tibia en fibula. Grote hoeveelheid periostale beenvorming die  

de fractuurlijn overbruggen. De fractuurlijn is nog zichtbaar, maar is al veel smaller. Continuïteit van het corticaal bot is  

craniaal en lateraal te zien, maar niet caudaal. De callussen van tibia en fibula zijn gemineraliseerd en hebben een  

gladde aflijning (Patiënt 20093532, Faculteit diergeneeskunde, dienst medische beeldvorming)

Een laatste controle bezoek vond plaats 25 dagen na het verwijderen van de spalk. De fractuur was op dat 

moment 9 weken oud. De eigenaar vertelde dat Missy na het verwijderen van de spalk ongeveer 4 dagen op 

3  poten  gelopen  had.  Vervolgens  is  ze  geleidelijk  beginnen  steunen.  Sinds  een  week  ging  Missy  ook 

opnieuw buiten. De radiografieën toonden geheelde fracturen van tibia en fibula, de fractuurlijn is niet meer 

te zien (Figuur 10).
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Fig. 10: Mediolaterale (links) en craniocaudale (rechts) radiografie van rechter tibia en fibula 9 weken na de fractuur en 

25 dagen na verwijdering spalk: fracturen van tibia en fibula zijn omgeven door een gladde callus, de fractuurlijnen zijn  

niet meer te zien (Patiënt 20093532, Faculteit diergeneeskunde, dienst medische beeldvorming)

Uit recente contacten met de eigenaar is gebleken dat Missy, 8 maanden na het ongeval, is uitgegroeid tot 

een zeer  actieve kat.  Ze rent,  klimt en springt  alsof  ze nooit  fracturen heeft  gehad. Ze heeft  niet  meer 

gemankt en belast beide poten gelijkmatig.

3. DISCUSSIE

Katten worden door hun levensstijl regelmatig getroffen door trauma zoals bijvoorbeeld een aanrijding, een 

gevecht of een val van een hoogte. Vaak resulteert dit in een of meerdere fracturen.  Bij katten zal na een 

trauma meestal de achterhand gekwetst zijn. De femur is dan ook het meest gebroken lang been bij de kat, 

namelijk 18 tot 38% van alle fracturen (Hill,  1977; Simpson en Lewis, 2003; Scott, 2005). De tibia is het 

tweede meest gebroken lang been, het maakt 7 tot 14% van alle fracturen uit (Scott, 2005). Bij onvolwassen 

katten komen ter hoogte van de femur fracturen van de proximale of distale groeiplaat het meeste voor. Bij 

jong volwassen katten worden soms ook groeiplaatfracturen vastgesteld, dit is waarschijnlijk het gevolg van 

een late sluiting van de groeiplaat na vroege castratie. Fracturen van diafyse en metafyse worden dan weer 

meer  gezien  bij  volwassen  katten  (Beale,  2004;  Scott  en  McLaughlin,  2007).  Wat  de  tibia  betreft  kom 

middiafysaire en distale diafysaire fracturen het meeste voor. Wegens de beperkte hoeveelheid weke delen 

rond de tibia, zijn deze fracturen vaak open (Scott, 2005). 

Sommige studies merkten op dat er een beduidend hoger aantal katten jonger dan 2 jaar betrokken was bij 

traumata die  leiden tot  fracturen (Hill,  1977;  Scott  en McLaughlin,  2007).  Indien een kitten een trauma 

ondergaat, zijn er bovendien enkele eigenheden die het resultaat mee bepalen. Zo is de schacht van lange 

beenderen  meer  elastisch  en  veerkrachtig,  waardoor  er  pas  na  een  grotere  deflectie  een  incomplete 

(groenhout-)  of  complete  fractuur  ontstaat.  Daarnaast  vormen  ook  de  groeiplaten  een  zwakke  plek 

(Piermattei et al., 2006). Bij Missy vinden we veel van bovenstaande elementen terug: het is een jonge kat 
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die  uit  een boom gevallen is,  ze  liep  hierbij  fracturen op aan de achterhand en één daarvan was een 

groeiplaatfractuur.

Wanneer een dier aangeboden wordt na een zwaar trauma, is het steeds zeer belangrijk om te trachten alle 

problemen op  te  sporen.  Aangezien  sommige  kwetsuren  soms overduidelijk  zijn,  is  het  verraderlijk  om 

andere, soms ergere aandoeningen over het hoofd te zien. De belangrijkste bijkomende aandoeningen zijn 

onder  meer  blaasruptuur,  traumatische  hernia's,  inwendige  bloedingen,  ruptuur  gastrointestinaal  stelsel, 

letsels in de thorax (longcontusie, pneumothorax,...) en uiteraard ook musculoskeletale verwondingen aan 

hetzelfde of  een ander lidmaat of  de rug (Harari,  2002; Simpson en Lewis,  2003;  Scott  en McLaughlin, 

2007). Ook in dit geval werd aanvankelijk de femurfractuur gemist. Dergelijke fracturen worden wel vaker 

gemist als er geen radiografie genomen wordt. Dit is te wijten aan het feit dat er soms enkel zwelling is ter 

hoogte van het kniegewricht zonder duidelijke instabiliteit (Van Ryssen, 2010). In dit geval zijn er meerdere 

elementen  geweest  die  bijdroegen  tot  het  niet  opmerken  van  deze  tweede  fractuur.  Missy  lag  neer, 

verkeerde in milde shock, de tibiafractuur was onmiddellijk duidelijk en de eigenaar dacht dat de kat nog op 

drie poten gelopen had. Aangezien er reeds een gebroken lidmaat gevonden was, werden de andere poten 

onvoldoende grondig onderzocht. Om dergelijke zaken te vermijden, is het belangrijk steeds systematisch te 

werk te gaan. Een grondig klinisch onderzoek is van belang om onder meer de mate van shock te evalueren. 

Voorts moeten steeds alle ledematen onderzocht worden. Een oppervlakkig neurologisch onderzoek is ook 

van  belang.  Indien  er  indicatie  is  voor  neurologische  schade,  moet  dit  onderzoek  grondig  gebeuren. 

Beeldvorming is niet enkel belangrijk om fracturen vast te stellen, maar is ook een belangrijk hulpmiddel om 

thorax en abdomen te screenen voor afwijkingen. Een bloedonderzoek en een elektrocardiografie (ECG) 

kunnen ook aangewezen zijn (Chandler en Beale, 2002; Harari, 2002; Scott en McLaughlin, 2007). Er werd 

bij Missy geen abdominale radiografie genomen, maar de buikpalpatie waren geen afwijkingen gevoeld. Er 

werd ook geen ECG gedaan, op auscultatie werden buiten tachycardie immers geen afwijkingen opgemerkt.

In het hoger beschreven geval was er naast een gesloten middiafysaire fractuur van rechter tibia en fibula, 

ook  een groeiplaatfractuur  ter  hoogte  van  de  linker  distale  femur.  Al  naargelang de  betrokkenheid  van 

groeiplaat,  epifyse  en/of  metafyse,  worden  groeiplaatfracturen  ingedeeld  volgens  de  Salter-Harris 

classificatie (zie hoger). In dit geval was het een Salter-Harris type I fractuur, waarbij dus enkel de groeiplaat 

betrokken is.  Dit  type van groeiplaatfractuur komt  frequenter  voor bij  katten dan bij  honden wegens de 

conformatie van de caudale metafysaire verhevenheden (Simpson en Lewis, 2003). Algemeen komen type I 

en II het meest voor bij katten (Chandler en Beale, 2002). Door de tractie van de musculus gastrocnemius, 

semitendinosus  en  semimembranosus  wordt  de  epifyse  meestal,  alsook  in  het  besproken  geval,  naar 

caudaal en proximaal verplaatst (Simpson en Lewis, 2003). 

Aangezien de distale groeiplaat van de femur instaat voor 65 tot 75% van de lengtegroei, zou er verkorting of 

misvorming kunnen ontstaan bij vroegtijdige respectievelijk geheel of gedeeltelijke sluiting van de groeiplaat. 
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In normale omstandigheden sluit de distale femorale groeiplaat bij de kat pas tussen 14 en 24 maanden. De 

kans op groeiafwijkingen is groter naarmate het dier jonger is (Scott en McLaughlin, 2005; Piermattei et al., 

2006). Het is echter wel zo dat er bij kleine huisdieren weinig problemen optreden bij verkorting van een 

achterpoot. Een lengteverschil van 2,54 cm wordt goed verdragen bij kleine huisdieren tussen 5 en 20 kg 

(Berzon, 1980). De knie wordt namelijk in flexie gehouden, waardoor er gecompenseerd kan worden door 

compensatoire hyperextensie. Meestal wordt er zelfs geen abnormale gang opgemerkt (Grauer et al.1981; 

Wagner et al., 1987; Scott en McLaughlin, 2007). Een studie van Berg et al. (1984) op 17 honden toonde 

aan dat er bij 82,4% van de honden met Salter-Harris type I en II fracturen van de distale femur, een zekere 

mate van groeistoornis voorkomt. Drie honden vertoonden hierdoor mild manken. Bij honden werd tevens 

een  compensatoire  tibiale  overgroei  beschreven.  Dit  fenomeen  is  echter  zeldzaam  (Berg et  al.,  1984; 

Wagner et al.,1987; Schaefer et al., 1995). 

Vandaag de dag is men van mening dat er bij ieder type fractuur van de groeiplaat een beschadiging is van 

de proliferatieve cellen van de groeiplaat. Er is dus steeds een risico op beperking van de potentiële groei 

(Macias en McKee, 2003). In dit kader is het ook van belang dat er bij de chirurgische ingreep zo weinig 

mogelijk schade wordt toegebracht aan de groeiplaat en het omliggende weefsels. In deze context ook de 

keuze van het fixatiemateriaal belangrijk.

Algemeen kan de behandeling van een fractuur conservatief of chirurgisch gebeuren. Welke van de twee er 

gekozen wordt, is afhankelijk van het type fractuur, de lokalisatie, andere verwondingen, leeftijd van het dier, 

financiële mogelijkheden van de eigenaar, ervaring van de dierenarts,... Bij de behandeling van fracturen 

moeten  de  verschillende  krachten  die  inwerken  op  de  breuk  worden  tegengewerkt,  namelijk  buigen, 

compressie,  rotatie,  tractie en schuiven.  De gekozen fixatiemethode moet deze krachten tegengaan om 

heling  te  bevorderen.  Bij  het  gebruik  van  een  spalk  kunnen  de  krachten  enkel  afgezwakt  en  niet 

geneutraliseerd worden (Harari, 2002; Scott en McLaughlin, 2007). Voornamelijk rotatie en buigen worden 

tegengegaan, de andere krachten kunnen moeilijker tegengewerkt worden (DeCamp, 2003). Er zal daarom 

bij  gebruik  van een spalk  altijd  enige beweging zijn  ter hoogte  van de fractuur  door flexibiliteit  van het 

gebruikte materiaal (Piermattei et al., 2006).

Een distale Salter-Harris type I fractuur van de femur, zoals in het besproken geval, kan in principe gesloten 

gereduceerd worden, indien dit binnen enkele uren na het trauma gebeurt. Echter, in het besproken geval 

werd de fractuur pas een dag later ontdekt. Wegens spiercontractie, fibrose en hematoomvorming is een 

gesloten reductie dan zeer moeilijk geworden (Simpson en Lewis, 2003). Er werd dan ook gekozen voor een 

chirurgische reductie en fixatie. Dit laatste geeft voor de meeste gevallen ook een betere prognose dan de 

gesloten reductie gecombineerd met een flexieverband (Simpson en Lewis, 2003). Een dergelijke distale 

femurfractuur  wordt  chirurgisch  lateraal  benaderd,  waarbij  indien  nodig  de  patella  naar  mediaal  kan 

verplaatst worden (Harari, 2002; Scott en McLaughlin, 2007). Er zijn verschillende mogelijkheden voor de 

interne fixatie van Salter-Harris type I fracturen. Er kan gebruik gemaakt worden één intramedullaire pin, 

gekruiste of parallelle Kirschner draden, dynamische intramedullaire cross-pinning of een enkele Rush pin 

(Scott  en McLaughlin, 2007). De gebruikte pinnen moeten zo loodrecht mogelijk doorheen de groeiplaat 
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gaan, om zo het effect van het implantaat op de groei te minimaliseren. Het doel is om een stabiele fixatie te 

verkrijgen,  waardoor  het  lidmaat  snel  weer  een  beperkt  gewicht  kan  dragen.  Op  die  manier  worden 

beenderige afwijkingen aan andere ledematen ten gevolge van overbelasting vermeden (Piermattei et al., 

2006).  In het besproken geval werd de fractuur via lateraal benaderd, om vervolgens met zo min mogelijk 

trauma de fractuur te reduceren en met tension band te fixeren. Er zijn voorlopig geen publicaties die deze 

behandelingstechniek voor de femur bespreken en evalueren. Meerdere publicaties wijzen er echter wel op 

dat de groeiplaat best niet overbrugd wordt met het fixatiemateriaal dat de lengtegroei zou kunnen verstoren. 

Als voorbeeld wordt hier onder meer de tension band aangehaald, aangezien deze zorgt voor compressie 

van de groeiplaat (Berzon, 1980; Piermattei et al., 2006). Indien het toch noodzakelijk is om de groeiplaat te 

overbruggen om fixatie te verzekeren, wordt aangeraden het implantaat zo snel  mogelijk te verwijderen. 

Meestal gebeurt dit dan binnen 3 à 4 weken, bij erg jonge dieren kan het reeds na 2 weken (Macias en 

McKee,  2003;  Piermattei  et  al.,  2006).  Langley-Hobbs  en  Sissener  (2007)  evalueerden  echter  wel  het 

gebruik van een tension band systeem bij  4 kittens met een fractuur van de acetabulaire groeiplaat.  Zij 

bekwamen  goede  resultaten,  maar  raden  aan  om  bij  kittens  jonger  dan  12  weken  de  implantaten  te 

verwijderen om zo acetabulaire misvorming te voorkomen. Wanneer het katje reeds 16 weken of ouder is, 

mag het implantaat ter plaatse blijven. Hoewel er dus enerzijds gesteld wordt dat tension band systemen niet 

geschikt  zijn  voor  groeiplaatfracturen  tenzij  ze  vroegtijdig  verwijderd  worden  (Macias  en  McKee,  2003; 

Piermattei et al.,  2006), werd deze techniek toch al met succes gebruikt ter hoogte van het acetabulum 

(Langley-Hobbs en Sissener, 2007). De keuze voor een tension band systeem is in dit geval wel degelijk 

verantwoord. Missy is ten slotte ook niet meer zo jong en de groeiplaat is hoogstwaarschijnlijk door de breuk 

zelf al beschadigd. Bovendien is er bij iedere fixatietechniek sprake van een zekere overbrugging van de 

groeiplaat. De beste optie is eigenlijk een rush pin, maar bij een jonge kat kan het bot te zwak zijn, waardoor 

er  kans  is  op  erge  complicaties.  Deze  laatste  techniek is  tevens duurder  (Dr.  P Verleyen,  persoonlijke 

communicatie, 2010).

In het geval van Missy is er kans op lidmaat verkorting, waarschijnlijk zal ze echter hier geen of weinig hinder 

van ondervinden door de compensatoire hyperextensie. Hoewel Piermattei et al.(2006) aanraden om een 

implantaat dat de groeiplaat overbrugt, na korte tijd te verwijderen, werd dit in Missy's geval niet gedaan. 

Enkel indien in de toekomst zou blijken dat  de cerclage draad voor  problemen zorgt,  zal  deze worden 

verwijderd. Het vroegtijdig verwijderen van het fixatiemateriaal is bovendien niet zonder risico, er is namelijk 

een kans dat het opnieuw breekt (Dr. P Verleyen, persoonlijke communicatie, 2010).

Post-operatieve radiografieën zijn noodzakelijk om de reductie en de positie van de implantaten te evalueren 

(Harari,  2002;  Scott  en  McLaughlin,  2007).  Na  de  operatie  werd  er  bij  Missy  een  perfecte  appositie 

verkregen. Algemeen kent dit type van fractuur een goede prognose en een snelle heling (3 tot 5 weken). 

Naast  lidmaatverkorting  of  -misvorming,  kunnen als  complicaties  ook  quadriceps  contractuur  en  patella 

luxatie voorkomen (Harari, 2002; Piermattei et al., 2006).
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Er zijn veel  mogelijke behandelingswijzen voor  een diafysaire tibia (en fibula) fractuur.  Inspalken is een 

goede optie als er weinig verplaatsing is of bij jonge kittens (Seaman en Simpson, 2004). Wanneer de fibula 

nog intact is, kan deze dienst doen als inwendige spalk. Dit bevordert uiteraard de kans op succes. Bij Missy 

was de fibula echter ook gebroken. Fracturen die meer proximaal op de diafyse gelegen zijn, zijn minder 

geschikt dan middiafysaire fracturen, aangezien een volledige immobilisatie van de knie moeilijk is. In het 

beschreven geval is de fractuur dus zeker geschikt: het is een kitten met een middiafysaire fractuur met 

milde verplaatsing. Hoger werden gunstige en ongunstige factoren die het al dan niet kiezen voor een spalk 

beïnvloeden reeds aangehaald (Tabel 2). Een tegenindicatie in Missy's geval zou kunnen zijn dat er een 

andere fractuur aanwezig is. Echter, deze werd op gepaste wijze gefixeerd, waardoor er steunname mogelijk 

was. Er zijn ook mogelijke chirurgische behandelingswijzen: intramedullaire pin in combinatie met externe 

fixatie, externe fixatie, plaat met schroeven, interlocking nail (Chandler en Beale, 2002; Scott en McLaughlin, 

2007).  Bij  Missy werd er na overleg met de eigenaar gekozen voor  een conservatieve benadering met 

behulp van een spalk.

Stabilisatie van een fractuur door middel van een spalk wordt verkregen door beperken van de beweging van 

de aanpalende gewrichten. Een spalk moet dus steeds beide gewrichten overbruggen. Bovendien wordt het 

lidmaat gespalkt  in  een  neutrale sta-positie. Hij  moet de reductie en de positie  van de beenfragmenten 

behouden, daarnaast  moet hij  rotatie,  hoekvorming en collaps verhinderen.  De beste resultaten worden 

verkregen  bij  weinig  verplaatste  fracturen  en  bij  jonge  dieren  (DeCamp,  2003;  Scott,  2005;  Scott  en 

McLaughlin, 2007). Het is aan de hand van gesloten reductie meestal niet mogelijk en ook niet noodzakelijk 

om  een  perfecte  anatomische  reductie  te  verkrijgen.  Als  richtlijn  wordt  minimaal  50%  beenoverlap 

aangenomen (Tomlinson, 1991; Boudrieau, 2003). Een belangrijk voordeel van deze techniek is het feit dat 

er geen verstoring is van de fractuur, de omgevende weke delen en de bloedvoorziening door chirurgie of 

implantaten.  Bovendien  is  er  ook  minder  kans  op  infectie.  Ook  financieel  kan  dit  een  aantrekkelijkere 

techniek zijn als de spalk correct wordt aangebracht, goed verzorgd wordt en niet vaak moet vervangen 

worden. Toch is deze techniek niet voor iedere fractuur geschikt,  onvoldoende stabilisatie kan leiden tot 

vertraagde heling,  pijn  en verminderd  gebruik  van het  lidmaat  (Tomlinson,  1991;  Scott,  2005;  Scott  en 

McLaughlin,  2007).  Door  langdurige  immobilisatie  kunnen  er  gewrichtsstijfheid,  osteoartritis  en/of  een 

spiercontractuur ontstaan. Daarnaast kan er tevens beschadiging zijn van de huid en in ergere gevallen zelfs 

druknecrose of afsnoering van het lidmaat (Beale, 2004; Scott en McLaughlin, 2007). In het besproken geval 

werd er gebruik gemaakt van een plastieken spalk (Quick SplintTM small) aan de laterale zijde van de tibia. 

Het is belangrijk het juiste evenwicht te vinden tussen voldoende polstering en toch afdoende rigiditeit van de 

spalk. Bij onvoldoende polstering is er een grotere kans op complicaties, terwijl bij overdreven veel polstering 

de fractuur onvoldoende gestabiliseerd is.  

Het  is  steeds  belangrijk  om  voor  en  onmiddellijk  na  een  fractuurbehandeling  radiografieën  te  nemen. 

Daarnaast is het ook nuttig om op regelmatige tijdstippen opnieuw beelden te maken, om de evolutie van de 

heling op de volgen. De frequentie van de controle radiografieën is afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, 

de ernst van de fractuur en het vertrouwen van de dierenarts in het herstel. Voor jonge dieren is dit meestal 
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om de 2 tot 3 weken (Langley-Hobbs, 2003). Ook in Missy's geval werden er na 2, 3, 6 en 9 weken een 

controle radiografieën genomen. De evolutie van de heling is duidelijk op te volgen. Er valt tevens op te 

merken dat er geen perfecte appositie en aflijning was na het plaatsen van de spalk (Figuur 5), dit is echter 

zoals reeds hoger aangehaald, niet noodzakelijk.

Het is van cruciaal belang dat de eigenaars de spalk regelmatig controleren om zo problemen tijdig vast te 

stellen. Twee maal per dag dienen de teentjes geïnspecteerd te worden, de teennagels moeten steeds mooi 

tegen elkaar staan. Als ze toch wat uit elkaar gaan, is dit een teken van zwelling en dient de spalk verwijderd 

te worden om druknecrose te vermijden. Vervolgens moet er uiteraard een nieuwe spalk geplaatst worden. 

Daarnaast moet de spalk ook regelmatig door een dierenarts worden nagekeken, best om de 7 à 10 dagen. 

Indien het dier de spalk goed verdraagt en hij nog steeds op zijn plaats zit, wordt deze best ter plaatse 

gelaten voor de gehele behandelingsduur. Wanneer de eigenaar echter abnormaliteiten zoals vreemde geur, 

verminderd gebruik,  drainage, afzakken,  obsessief  likken of  bijten aan spalk  opmerkt,  moet er uiteraard 

sneller op controle gekomen worden. Om de goede staat van de spalk te behouden, wordt het dier best 

binnenshuis gehouden (Piermattei et al., 2006). Het is belangrijk dat de kat rustig gehouden wordt tijdens de 

fractuurheling. Matige belasting van het lidmaat is gunstig voor het herstel, maar te zware belasting kan 

negatieve effecten hebben. Katten worden daarom best tijdens het herstel in een kleine kamer gehouden, 

waar ze niet kunnen springen (Scott en Mclaughlin, 2007). Pas na radiografische en fysische controle van 

fractuurheling en verwijderen van de spalk, mag de kat opnieuw buiten (Harari, 2002). De tibia bleef in dit 

geval gedurende 6 weken ingespalkt, dit komt overeen met de te verwachten helingstijd op een leeftijd van 4 

maanden (Tabel 3). Missy kwam gedurende deze periode 4 keer op controle, waarvan 2 maal omdat ze de 

spalk had afgegooid. Vervolgens liep ze nog enkele dagen op drie pootjes, waarna er een graduele toename 

was van de belasting van de rechter achterpoot. Vandaag de dag gedraagt Missy zich als een gewone kat, 

die geen hinder ondervindt tijdens het spelen, rennen, klimmen of springen.

4. CONCLUSIE

Het  besproken  casus  is  eigenlijk  erg  typerend,  in  die  zin  dat  het  gaat  over  een  jonge  kat  die  wordt 

aangeboden met fracturen ter hoogte van de achterhand na een val uit een boom. Gezien de leeftijd van het 

dier,  was het  ook niet  verrassend dat  één van de twee fracturen een Salter-Harris type I  fractuur  was. 

Hoewel er zowel op de linker als de rechter achterpoot een fractuur aanwezig was, werd er toch gekozen om 

de tibiafractuur te behandelen met een spalk. De groeiplaatfractuur op de linker achterpoot werd immers 

gefixeerd door middel van een figure-of-eight (tension band), waardoor vrijwel onmiddellijk belasting mogelijk 

was. Ondanks de kans op lidmaatverkorting na een groeiplaatfractuur, lijkt Missy hier geen problemen van te 

ondervinden. Ze is erg levendig en lijkt in geen enkel opzicht beperkt te worden in haar activiteit.
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