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SAMENVATTING  

In het eerste deel van deze literatuurstudie wordt ingegaan op de anatomische aspecten van de 

urinewegen. Een normale mictio is immers alleen mogelijk mits een normale anatomie van de 

urinewegen en een goede coördinatie tussen spier- en zenuwstelsel
2,29

.  

In het tweede deel worden de verschillende oorzaken aangehaald die aanleiding kunnen geven tot 

urine-incontinentie. De meest frequente oorzaak van urine-incontinentie bij de volwassen honden is 

een verworven incompetentie van het urethrale sphinctermechanisme
1,14

. Bij juveniele honden is het 

voorkomen van urine-incontinentie het frequentst te wijten aan het voorkomen van ectopische 

ureters
3,10,14,17

. Deze ectopische ureters vormen het onderwerp van het derde hoofdstuk. Bij deze 

congenitale aandoening bevindt de uitmonding van 1 of beide ureters zich distaal van het trigonum 

vesicae, met urine-incontinentie tot gevolg
3,4,7,10,14,18,22,24,34

. Over de mogelijke uitmondingsplaatsen 

bestaat er nog contradictie in de literatuur. 

Ectopische ureters ontstaan door het foutlopen van de embryogenese, maar de factoren die een 

invloed hebben op het mislopen van de embryogenese zijn minder goed gekend. Er zijn verschillende 

vormen van ectopische ureters beschreven, waarvan de intramurale vorm de meest frequent 

voorkomende is bij de hond. Verder wordt ingegaan op de symptomen, geassocieerde abnormaliteiten 

en verschillende behandelingsvormen. 
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1 INLEIDING 

Urine-incontinentie is in strikte zin niet echt een medische pathologie. Honden met deze aandoening 

vertonen een normale fysieke activiteit en gedragspatroon. De gewijzigde omgangsvormen tussen de 

mens en zijn huisdieren hebben er echter toe geleid dat zelfs minimale fysische beperkingen, zoals 

een onvoldoende controle van de mictio bij het dier, een probleem worden met een maatschappelijke 

relevantie
1
. Daarnaast is urine-incontinentie niet enkel voor de eigenaar, maar ook voor de hond een 

vervelend probleem. Een continue lekkage van urine kan aanleiding geven tot urinaire dermatitis van 

de perineale regio, vulvitis en vaginitis. In dit literatuuroverzicht omtrent deze problematiek bij de hond 

wordt, naast een beknopt overzicht van de verschillende vormen van urine-incontinentie, dieper 

ingegaan op de morfologische aspecten van ectopische ureters. Deze aandoening is de meest 

voorkomende oorzaak van urine-incontinentie bij jonge dieren
17

. 
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2 LITERATUURSTUDIE 

2.1 ANATOMIE VAN DE URINEWEGEN 

Continentie en een normale mictio vereisen een normale anatomie van de urinewegen. Het spier- en 

zenuwstelsel spelen hier een cruciale rol. Ook een goede coördinatie tussen beide stelsels is van 

belang
2,29

. 

2.1.1 Spieren  

De spierwand van de urineblaas wordt de musculus detrusor vesicae genoemd
29

. Deze spierwand is 

opgebouwd uit drie lagen glad spierweefsel. De meest oppervlakkige en de diepste spierlaag bevatten 

longitudinale vezels, met daartussen een spierlaag bestaande uit circulaire vezels
5,6,9,25

. Ter hoogte 

van de overgang tussen blaas en ureter nemen de vezels van de binnenste en buitenste longitudinale 

spierlagen een meer schuine oriëntatie aan en vormen samen met de circulaire spierlaag de musculus 

sphincter vesicae internus (interne blaassfincter)
5 
(Figuur 1). Deze interne blaassfincter bestaat dus uit 

glad spierweefsel en is niet onderhevig aan de wil. Het bekkendeel van de urethra wordt lateraal en 

ventraal omgeven door dwarsgestreept spierweefsel, dat de musculus sphincter vesicae externus 

(externe blaassfincter) vormt. Deze laatste sfincter wordt ook musculus urethralis genoemd en is wel 

onderhevig aan de wil
9,29

. 

 

Fig. 1. Craniolateraal aspect van de blaas en urethra van het mannelijke dier.  

3-4: interne blaassfincter, 6: uitwendige blaassfincter (m. urethralis) (Uit Nickel et al., 1973). 

2.1.2 Bezenuwing  

De hierboven vermelde gladde en gestreepte spieren worden verschillend geïnnerveerd. De 

autonoom geïnnerveerde spieren, de musculus detrusor vesicae en de interne blaassfincter, zijn niet 

onderhevig aan de wil. Beiden worden sympatisch beïnvloed via de nervus hypogastricus, die zorgt 

voor de stimulatie van de β-adrenerge receptoren ter hoogte van de musculus detrusor vesicae en de 

α-adrenerge receptoren ter hoogte van de interne blaassfincter
1,2,29

. Deze sympatische bezenuwing 

leidt dus respectievelijk tot relaxatie van de blaaswand en tot contractie van de interne 
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blaassfincter
1,2,29

. Beide spieren worden naast sympatisch ook parasympatisch bezenuwd via de nervi 

pelvini
1,2,9,29

. Stimulatie van deze zenuwen leidt tot contractie van de musculus detrusor vesicae en tot 

relaxatie van de interne blaassfincter en maakt deel  uit van de „mictioreflex‟ die verder bij de 

blaaslediging zal besproken worden
1,2,9,29

. De externe blaassfincter wordt somatisch bezenuwd via de 

nervus pudendus
2,9,29

. In figuur 2 wordt de bezenuwing schematisch voorgesteld. 

 

Fig. 2. Bezenuwing van de urineblaas (Uit Holt, 1994). 

2.1.3 Vulling en lediging van de blaas  

De vulling van de blaas gebeurt doordat de urineafvloei wordt geïnhibeerd door relaxatie van de 

musculus detrusor vesicae en door de contractie van de sfincters
1,2,29

. De coördinatie van de 

blaasvulling gebeurt door zowel sympatische als somatische invloed
1,2,29

. Zoals eerder vermeld 

relaxeert de musculus detrusor vesicae onder sympatische invloed, waardoor de blaas een 

opslagreservoir vormt
1,2,29

. De interne blaassfincter contraheert onder sympatische invloed en staat 

dus in voor de continentie gedurende de hele vullingsfase
2,29

. De dwarsgestreepte externe 

blaassfincter zorgt bij contractie voor een vrijwillige versterking van de retentie. Deze spiercontractie 

kan bewust gebeuren, of reflexmatig bij plotse toename in abdominale druk, bijvoorbeeld bij hoesten 

of blaffen
2
.  

Bij toenemende blaasvulling stijgt de intravesiculaire druk, en zet de blaas uit. Wanneer deze 

uitrekking een drempelwaarde bereikt, worden de strekreceptoren in de blaaswand geprikkeld. Deze 

receptoren zenden sensorische prikkels via de sensorische vezels van de nervi pelvini naar het 

ruggenmerg en verder naar de hersenstam. Hier worden motorneuronen geactiveerd, die signalen 
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terugsturen naar de parasympathische nervi pelvini
1,2

. Dit leidt zoals hoger vermeld tot contractie van 

de musculus detrusor en relaxatie van de interne blaassfincter
1,2,9,29

. De parasympatische stimulatie 

zal bijkomend zorgen voor inhibitie van de nervus pudendus, zodat ook de externe blaassfincter 

relaxeert
1
. Dit mechanisme wordt de „mictio-reflex‟ genoemd. De sensorische vezels die sensorische 

prikkels naar het ruggenmerg en de hersenstam doorseinen, staan ook in verbinding met de grote 

hersenen. Het cerebrum maakt bewuste controle over de mictioreflex mogelijk, zodat de mictio kan 

geïnitieerd, uitgesteld of gestopt worden
1,2

. 

2.1.4 Het verloop van de ureters  

Een correct anatomisch verloop van de ureters is nodig voor urinecontinentie. De ureters dringen 

schuin doorheen de dorsale blaaswand
6,8,9,10,11

. In de blaaswand lopen zij over een relatief grote 

afstand intramuraal voordat ze uitmonden in het blaaslumen ter hoogte van het trigonum 

vesicae
8,10,11,35

. Dit submucosaal verloop is 1,2 tot 2,5 cm lang bij een volwassen hond
11

. Door deze 

specifieke anatomische ligging, worden de ureters dichtgedrukt bij een sterke blaasvulling; dit belet 

een reflux van urine vanuit de blaas naar de ureter
6
 (figuur 3). De ureters monden in het blaaslumen 

uit op de convergerende plicae uretericae, die de zijdelingse begrenzing vormen van het trigonum 

vesicae
10

. 

 

Fig. 3. Het verloop van de ureters. Door het intramurale verloop van de ureters worden ze dichtgedrukt 

bij een sterke blaasvulling. Hierdoor wordt reflux van urine vanuit de blaas naar de ureter voorkomen 

(Uit Simoens 2007). 

2.2 INCONTINENTIE 

2.2.1 Definitie 

Incontinentie wordt veroorzaakt door het falen van de bewuste controle van de urineafvloei. Hierdoor 

is er uitwendig urineverlies gedurende de vullingsfase van de blaas. De incontinentie kan zich op 

verschillende manieren voordoen. Het lekken van urine kan intermitterend of continu aanwezig zijn
1,10

 

en kan al dan niet gepaard gaan met normale mictio
1
. 

2.2.2 Differentiaaldiagnose  

Een belangrijke reeks oorzaken die leidt tot urine-incontinentie wordt gevormd door neurogene 

aandoeningen
7,10,15,17,34

. Deze neurogene aandoeningen kunnen congenitaal zijn of verworven
15,17,18

.  



6 

 Voorbeelden van congenitale aandoeningen die gepaard gaan met afwijkingen van het 

ruggenmerg zijn spina bifida en hemivertebrae
15

.  

 Verworven neurogene aandoeningen ontstaan in aansluiting met trauma, discus hernia en 

tumoren
17

. Naast fecale of urinaire incontinentie, vertonen aangetaste dieren meestal duidelijke 

neurologische symptomen, zoals onder andere paraparese
15

. Hoe de urine-incontinentie precies 

ontstaat, is afhankelijk van het neurogeen letsel. Zo zal bij een hoger-motorneuronlaesie 

spasticiteit van de externe sfincter ontstaan, waardoor de urethrale weerstand zal verhogen; dit 

leidt tot urineretentie. Uiteindelijk ontstaat er een overvulling van de urineblaas, waarbij de blaas 

„overloopt‟, dit wordt in de literatuur aangeduid als „overflow incontentie‟
10,15,17

. Lager-

motorneuronlaesies leiden ook tot overflow incontinentie, maar dit ten gevolge van een 

onderbreking van de reflexboog, waardoor de mictio-reflex verstoord is
10,15

. 

 Een derde neurogeen letsel is de reflexdyssynergie, waarbij een verstoorde coördinatie tussen de 

spieren leidt tot een gelijktijdige contractie van spieren met het tegenovergestelde effect. Hierdoor 

zal na normale initiatie van de mictio, de urineafvoer plots stoppen door contractie van de externe 

urethrale sfincter
2,10

. 

Tot de niet neurogene oorzaken van urine-incontinentie behoren congenitale en verworven 

anatomische afwijkingen, paradoxale incontinentie, hormoon-responsieve incontinentie en 

gedragsincontinentie. 

 Talrijke congenitale anatomische afwijkingen kunnen leiden tot urine-incontinentie, met als 

voornaamste de aanwezigheid van ectopische ureters
1,3,10,14,15,17,18,34

 die verder in deze 

literatuurstudie wordt besproken. Een tweede voorbeeld is een urachus patens (persisterend 

urachuskanaal)
3,15,17,18

, waarbij er urine via de navel lekt
15,17

. Ook hermafroditisme kan tot urine-

incontinentie leiden
15,17,18

: dit komt voor bij interseksen die een mannelijke urethra hebben, waarin 

een vagina uitmondt (figuur 4). Urine kan bij deze dieren in de vagina accumuleren tijdens de 

mictio en vervolgens uit de urethra lekken
15,17

. Een misvorming van de blaas, zoals bijvoorbeeld 

hypoplasie van de blaas, wordt ook als oorzaak aangehaald
15,17,18

. Dit gaat meestal gepaard met 

andere congenitale oorzaken van incontinentie
15,17

. Tenslotte wordt congenitale incompetentie van 

het urethrale sfinctermechanisme vermeld
3,7,15,17,18

. Sommige teven met deze aandoening worden 

nog continent na hun eerste oestrus
14,15

. 

 

Fig. 4. Hermafrodiet met een urethra masculina waarin een vagina uitmondt (Uit Holt, 1990). 
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 Fistels en tumoren zijn verworven anatomische afwijkingen die kunnen leiden tot urine-

incontinentie
1,15,17,18

. Bij tumoren ter hoogte van de blaashals en urethra is de incontinentie het 

gevolg van een insufficiënte werking van het urethrale sfinctermechanisme
17

. Bij tumoren ter 

hoogte van de blaaswand ontstaat detrusorinstabiliteit, waarbij de blaas zich ledigt voordat ze 

volledig gevuld is, ten gevolge van stimulatie van de blaaswand
17

. Dit wordt ook wel 

drangincontinentie genoemd
1,7,10

. Detrusorinstabiliteit ontstaat echter niet enkel ten gevolge van 

blaaswandtumoren, maar ook ten gevolge van infectie, ontsteking en lithiasis
1,17

. 

 

 Paradoxale incontinentie
7,10,15,18,34

 ontstaat ten gevolge van een partiële urethraobstructie
34

 en 

leidt ook tot overflow incontinentie
10,15,18

. Deze partiële urethraobstructie kan te wijten zijn aan 

tumoren, lithiasis, strictuur en prostaataandoeningen
10,15,17

. Door de subobstructie van de urethra 

is er geen afvloei van urine mogelijk, totdat de druk in de blaas groter wordt dan de urethrale 

weerstand. 

 

 Nog een belangrijke oorzaak van urine-incontinentie is hormoonafhankelijke incontinentie
7,10

, ook 

wel verworven incompetentie van het urethrale sphinctermechanisme genoemd
7,10,14,15,17,18

. 

Dergelijke incontinentie ontstaat niet zelden na sterilisatie van de teef
1,14,17

 en wordt ook 

sporadisch vermeld na castratie van de reu
15,17

. Deze vorm is de meest voorkomende oorzaak 

van incontinentie bij volwassen teven
1,14

.  

 

 Een laatste vorm van urine-incontinentie is gedragsincontinentie
7,10

. Dit komt vooral voor bij jonge 

honden als uiting van overdreven onderdanigheid
10

. 

2.3 ECTOPISCHE URETERS  

In wat volgt zal de voornaamste oorzaak van urinaire incontinentie bij juveniele honden besproken 

worden, namelijk het voorkomen van ectopische ureters
3,10,14,17

. 

2.3.1 Definitie  

Ectopische ureters vormen een congenitale anomalie waarbij 1 of beide ureters uitmonden op een 

meer distale plaats dan de trigonum vesicae
3,4,7,10,14,18,22,24,34

. Over de mogelijke uitmondingsplaatsen 

van de ectopische ureter is er discussie. 

Fossum et al.
10

 en Holt
17

 vermelden de urethra als ectopische uitmondingsplaats, maar geven aan dat 

er bij de vrouwelijke hond ook uitmonding mogelijk is in de vagina en uterus. Owen
28

 concludeerde dat 

de vagina de frequentste terminatieplaats is bij de teef (70%), gevolgd door de urethra (12%), de 

blaashals (8%) en de uterus (3%). Volgens Hoelzler en Lidbetter
14

 zou bij de mannelijke hond de 

ectopische ureter ook kunnen openen in de ductus deferens of de zaadblaasjes. Volgens Van Ryssen 

et al.
34

 daarentegen mondt een ectopische ureter steeds uit in de urethra. 

Er zijn twee wijzen waarop de blaas omzeild wordt; op basis hiervan wordt een onderscheid gemaakt 

tussen intramurale en extramurale ectopische ureters. Intramurale ureters treden de blaaswand 
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binnen ter hoogte van de normale anatomische positie, maar verlopen submucosaal in de blaaswand 

naar distaal. Hierdoor mondt de ureter niet uit ter hoogte van het trigonum vesicae, maar distaal 

ervan
1,4,10,14,17,18,22,24,33

. De intramurale ectopische ureters vertonen anatomische variaties, zo vormen 

ze ureterale troggen (“ureteral troughs”)
10,14,24,33

, dubbele ureterale openingen
10,14,24,32,33

 of hebben ze 

geen distale opening
33

. Ureterale troggen zijn mucosale plooien die een verderzetting vormen van de 

ureterwanden
10,14,24,33

. Een ureter met een dubbele opening vertoont een eerste uitmonding in het 

blaaslumen ter hoogte van de normale anatomische positie, terwijl een tweede uitmonding ontstaat na 

verder submucosaal verloop en meer distaal gelegen is
10,14,33

. 

Extramurale ureters omzeilen de blaas volledig, waarna ze meer distaal uitmonden in het urogenitale 

systeem
10,14,18,24

. Figuur 5 geeft een voorstelling van de meest voorkomende vormen. 

Bij de hond komen intramurale ureters het meest voor
4,10,14,17,18,22

. Bij de kat daarentegen treft men 

extramurale ureters het frequentst aan
14,17,18

. 

 

Fig. 5. Meest voorkomende vormen van ectopische ureters.  

A. Intramurale ectopische ureters  

B. Extramurale ectopische ureters 

C. Dubbele ureterale openingen  

D. Ureterale troggen  

(uit Fossum et al., 2007). 

De aandoening komt bij minstens een kwart van de gevallen bilateraal voor
1,19,21

. Bij een unilaterale 

stoornis is er geen predispositie voor een bepaalde zijde: links en rechts zijn even vaak 

aangetast
7,19,28

. 
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2.3.2 Etiologie 

De oorzakelijke factoren die leiden tot ectopische ureters zijn niet goed gekend
19,24,27,32

. Ectopische 

ureters kunnen geïnduceerd worden bij laboratoriumdieren door onder andere een vitamine A 

deficiëntie, een overmaat aan vitamine A, of een deficiëntie aan foliumzuur (vitamine B11)
12,17,27

, 

terwijl ook bestraling beschreven wordt als inductor
12

. Deze inductie is echter niet aangetoond bij 

honden
12,17,27

. Sommige rassen zijn frequenter aangetast en ook werd het voorkomen van de 

aandoening bij genetisch verwante dieren vastgesteld. Een genetische aanleg wordt hierdoor 

vermoed, al is dit niet bewezen
12,13,17,19,24,27,32,33

.  

Het pathogenetisch embryologisch proces is wel gekend. Om te begrijpen wat er tijdens de 

embryogenese mis gaat, is het nuttig om kennis te hebben van de normale embryogenese van het 

urinair stelsel. Bij gewervelden vormt de metanefros de definitieve nier, maar embryologisch wordt de 

aanleg van de metanefros voorafgegaan door uitbouw van een pro- en mesonefros
7,27

. Deze 

laatstgenoemde structuren zijn tijdelijk aanwezig in een ontwikkelend embryo, en een deel blijft nadien 

ook behouden
27

. Uit het caudale deel van het mesonefrotisch kanaal ontstaat dorsaal een uitpuiling, 

die het ureteraal divertikel vormt en door Owen
27

 wordt aangeduid als metanefrotisch kanaal. Dit 

kanaal, dat later de ureter wordt, groeit naar craniaal uit tot in het weefsel dat de nier vormt. Doordat 

het ureteraal divertikel ontstaat vanuit het mesonefrotisch kanaal, hebben beiden een 

gemeenschappelijk terminaal segment. Nadat de cloaca door een septum onderverdeeld wordt in het 

rectum en de urogenitale sinus, wordt het gemeenschappelijk eindsegment geïncorporeerd in de 

wand van deze sinus en vormt het trigonum vesicae
27

. Hierdoor vormen beide kanalen individuele 

openingen
3,27

. Tot dit punt is er een gelijkaardige ontwikkeling van het mannelijk en vrouwelijk 

urogenitaalsysteem; vervolgens vormt het mesonefrotisch kanaal de ductus deferens bij het 

mannelijke dier en wordt rudimentair bij de teef
27

. Bij de teef ontwikkelt het genitaal stelsel uit de 

ductus paramesonephricus
27

.  

Aan de hand van de normale embryogenese van het urinaire stelsel kunnen we het ontstaan van 

ectopische ureters verklaren. Als het ureteraal divertikel meer craniaal ontspringt uit het 

mesonefrotisch kanaal, kan er geen individuele opening ter hoogte van de blaas gevormd worden
27

. 

Bij caudaal verplaatsen van de mesonefrotische buizen, zal bijgevolg ook het metanefrotisch kanaal 

mee verplaatst worden
27

. Hierdoor monden de ureters distaal van het trigonum vesicae uit. Bij reuen 

verklaart dit de uitmonding in de blaashals, de urethra en de ductus deferens
27

. Bij teven kunnen 

ectopische ureters ter hoogte van de blaashals en urethra op dezelfde manier worden verklaard. De 

uitmonding in de vagina of uterus is aan de hand van deze ontwikkeling minder goed te begrijpen, 

deze structuren ontstaan namelijk uit de ductus paramesonephricus
27

. De uitmonding in de vagina is 

te verklaren door het feit dat de vagina niet alleen ontstaat uit deze ductus paramesonephricus, maar 

ook uit het mesonefrotisch kanaal en de urogenitale sinus
27

. De terminatie ter hoogte van de uterus is 

nog moeilijker te verklaren, aangezien de mesonefrotische en metanefrotische kanalen niet openen in 

de ductus paramesonephricus
27

. Waarschijnlijk speelt de ductus deferens vestigialis (Gärtnerse gang), 

dit is het restant van het mesonefrotisch kanaal, hierbij een rol
27

. 
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Fig. 6. De normale embryonale ontwikkeling van het urogenitaalstelsel (Uit Owen, 1973a). 

2.3.3 Voorkomen 

Alhoewel ectopische ureters niet frequent voorkomen bij honden, is deze aandoening de meest 

voorkomende oorzaak van incontinentie bij juveniele honden
3,17

. De exacte incidentie is onbekend en 

wordt waarschijnlijk onderschat omdat niet alle dieren urine-incontinentie vertonen
4,7,13

.  Smith et al.
32

 

voerden een jarenlange studie uit, waarbij 106 790 honden onderzocht werden op de aanwezigheid 

van ectopische ureters. Bij 18 honden werd de aandoening vastgesteld. Dean en Bojrab
7
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onderzochten 67 721 honden en konden bij 11 honden ectopische ureters vaststellen. Op basis van 

deze gegevens wordt de incidentie geschat op 0,016%
7,32

. 

Meer dan 80% van de honden waarbij ectopische ureters worden gediagnostiseerd zijn 

vrouwelijk
1,4,7,10,12,13,14,19,21,28,32,33

. Dit zegt echter niets over de werkelijke geslachtsratio
12,28

. Bij reuen 

wordt er immers minder vaak urine-incontinentie opgemerkt, zodat het aantal mannelijke dieren met 

de aandoening ondergediagnostiseerd is
4,10,12,24,28,32

. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat retrograde 

vulling van de blaas bij mannelijke honden frequenter voorkomt dan bij vrouwelijke honden. De 

musculus urethralis van de reu is immers langer en sterker en vormt een sterke externe sfincter 

caudaal van de ectopische uitmonding, waardoor de urinevloei naar de buitenwereld belemmerd 

wordt
4,12,21,24

. 

De aandoening komt zowel voor bij rashonden als bij kruisingen
13,19,21,24

. Bij bepaalde rassen komt de 

aandoening echte significant meer voor dan bij andere rassen. In de literatuur worden de Siberische 

husky
7,10,13,19,21,24,26,32,36

, Golden retriever
7,10,19,24,36

, Labrador retriever
7,10,21,24

, Newfoundlander
7,10,13,36

, 

Bulldog
10,13

, Miniatuur en Toy poedels
7,10,13,24,32,36

, West Highland White Terrier
7,13,21,24,26,32

, 

Foxterrier
7,13,21,24,26,32

, Shetland Sheepdogs
19

 en Spaniels
19

 als gepredisponeerde rassen vermeld. 

2.3.4 Symptomen 

Bij ectopische ureters wordt vaak intermitterend of continu urineverlies opgemerkt kort na de geboorte 

of op speenleeftijd
1,3,4,7,12,14,19,21,24,28,32,34

. De graad hiervan is bij sommige honden gecorreleerd met 

hun houding, waarbij het urineverlies verergert bij een liggende houding
19,24,33

. Alle auteurs zijn het 

erover eens dat bij honden met een unilaterale ectopische ureter ook een normale mictio mogelijk is. 

De contralaterale normale ureter kan namelijk zorgen voor vulling van de blaas
1,7,10

. Er is echter 

discussie of een normale mictio ook mogelijk is bij een bilaterale aandoening. Smith et al.
32

, Dean et 

al.
7
 en Acierno en Labato

1
 menen dat dit niet kan, Holt et al.

19
, Holt

17
 en Fossum et al.

10
 daarentegen 

gaan ervan uit dat een normale mictio wel kan gebeuren bij bilaterale ectopische ureters. Zij geven 

aan dat dit mogelijk is na retrograde vulling van de blaas
19

. Door deze retrograde vulling, die 

voornamelijk bij mannelijke dieren voorkomt, is het ook mogelijk dat er zich geen urineverlies 

voordoet, ondanks de aanwezigheid van ectopische ureters
19,21

. 

Op klinisch onderzoek vindt men vochtig en urine-gekleurd haar in de perivaginale of preputiale 

regio
10,24

.  De lekkende urine kan leiden tot irritatie, met dermatitis tot gevolg
10,14,16,19,24

. Deze dieren 

likken frequent de vulva of het preputium
24

. 

2.3.5 Geassocieerde abnormaliteiten 

Enkele abnormaliteiten van het urogenitaalstelsel komen frequent voor in associatie met ectopische 

ureters. Urinewegeninfecties komen vaker voor bij vrouwelijke dieren, omdat bacteriën gemakkelijker 

kunnen binnendringen via de korte urethra
3,4,7,10,12,33

. Ook wordt er melding gemaakt van 

aanwezigheid van hydronephrosis
1,4,7,26,32,33

, hydroureters
4,7,26,32

, pyelectasis
7
 en hypoplasie van de 

blaas
7
. Ectopische ureters gaan ook vaak gepaard met incompetentie van het sfinctermechanisme

4,7
. 

Deze stoornis van de sfincterfunctie kan het gevolg zijn van het feit dat de gladde spiervezels van de 
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musculus sphincter vesicae internus onderbroken worden door de submucosaal verlopende 

intramurale ureter
4,19,24

. Dit kan na operatieve correctie van de ectopische ureters aanleiding geven tot 

blijvende urine-incontinentie
3,24,36

. Aan de hand van een urethradrukprofiel kan de sfincterfunctie en 

dus het succes van de chirurgische ingreep voorspeld worden
1,3,7,10,24,33

. 

Voor het opstellen van een urethradrukprofiel moet men beschikken over gespecialiseerde 

apparatuur, zoals katheters met druk-transducers, Een urethradrukprofiel geeft een grafisch beeld van 

de intraluminale druk in de blaas en urethra, uitgeoefend door de blaas- en urethrawand
3,24

. 

2.3.6 Behandeling 

Bij behandeling van een ectopische ureter wordt best geopteerd voor een chirurgische correctie
7,10

, 

Medicamenteuze therapie is niet effectief om de incontinentie op te lossen
7,20,28

. In wat volgt worden 

de mogelijke chirurgische technieken kort besproken. De keuze van de techniek is gebaseerd op de 

locatie en morfologie van de ectopische ureter
24

. Ureteroneocystostomie wordt toegepast bij een 

extramurale ureter, de andere technieken worden gebruikt bij een intramurale ureter
10,24,33

, 

nephroureterectomie kan bij beide types toegepast worden. Chirurgie gebeurt best zo snel mogelijk 

om abnormaliteiten secundair aan de ectopische ureter, zoals bijvoorbeeld hydroureters en 

hydronephrosis, te vermijden
10

. 

2.3.6.1 Ureteroneocystostomie  

Hierbij wordt de extramurale ureter gereseceerd en gereïmplanteerd in het blaaslumen
7,10,14,18,20,24,31

. 

De ureter wordt zo caudaal mogelijk geligeerd en gereseceerd, zodat zo een lang mogelijk stuk 

behouden blijft
10,14,24

.  

Een eerste methode om de ureter te implanteren, gebeurt na uitvoeren van een ventrale 

cystotomie
7,10,14,18,24

 (Figuur 7). Vervolgens maakt men een cirkelvormige incisie in de mucosa van de 

dorsale blaaswand
10,14,24

. Via deze incisie kan de ureter tot in het blaaslumen geleid worden. Dit 

gebeurt met behulp van een steunhechting op de ureter die wordt vastgegrepen door  een halstead-

mosquito klem die door de mucosale opening wordt gebracht
20,24

. De ureter kan hierbij dwars door de 

blaaswand getrokken worden of via een submucosale tunnel in het blaaslumen geïmplanteerd 

worden. Deze laatste techniek wordt door de meeste chirurgen aanbevolen
10,14,35

, een studie door 

Waldron et al. toonde aan dat deze leidt tot minder vorming van hydroureters, hydronephrosis en 

minder fibrose. Hierbij is de lengte van de submucosale tunnel best 3 maal de ureterdoormeter
10,14,35

. 

Vervolgens worden enkele centimeters van het terminale uiteinde van de ureter geknipt
14,20,24

, en 

wordt het distale deel van de ureter longitudinaal gespleten, zodat een ruimer stoma kan worden 

gecreëerd
7,10,14,24

. Hierna worden de mucosa van ureter en blaas aan elkaar gehecht
7,10,14,24

 en wordt 

de blaas gesloten
10

. 
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Fig. 7 Ureteroneocystostomie na ventrale cystotomie. (Uit McLoughlin et Chew, 2000) 

Een tweede methode om een ureter te implanteren gebeurt via een extravesicale benadering
10,14,18 

(Figuur 8). De serosa, muscularis en submucosa van de blaaswand wordt ingesneden om een 

submucosale tunnel te creëren
7,10,18

. Ter hoogte van het caudale deel van de incisie in de muscularis 

wordt een opening tot in het blaaslumen gemaakt
7,10

. Hier wordt de ureter, nadat het distale deel 

longitudinaal ingesneden is, via enkelvoudige hechtingen aan de blaasmucosa bevestigd
7,10

. Nadat de 

eerste twee hechtingen geplaatst zijn, wordt een stent geplaatst in het lumen van de ureter, zodat de 

doorgankelijkheid van de ureter niet in het gedrang komt
10

. Nadien worden er hechtingen bijgeplaatst 

en wordt de stent verwijderd voor het vastknopen van de laatste hechtingen
10

. Deze methode zou 

echter gepaard gaan met een hogere morbiditeit
14

. 

 
Fig. 8 Ureteroneocystostomie via extravesicale benadering. (Uit Fossum et al., 2007) 
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2.3.6.2 Neoureterostomie 

Deze methode wordt toegepast bij intramurale ureters
10,14,20,24

. Er zijn twee mogelijkheden, ofwel 

neoureterostomie met ligatie van het distale deel van de ureter (figuur 9) ofwel wordt dit distaal deel 

gereseceerd (figuur 10). Volgens bepaalde auteurs
19,20,24

 is een resectie van het distale deel van de 

ureter een superieure techniek. Een eerste theoretisch voordeel dat wordt gesteld, is dat er na 

resectie geen rekanalisatie van het distale segment van de ectopische ureter mogelijk is
4,22

. Een 

tweede voorgesteld voordeel is dat er met deze techniek ook reconstructie van de interne sfincter 

mogelijk is, zodat de eerder vermelde gestoorde sfincterfunctie hersteld wordt en minder frequent 

postoperatieve urine-incontinentie optreedt
4,22,24

. Deze hypothese kon echter niet gestaafd worden 

aan de hand van een studie uitgevoerd door Mayhew et al.
22

. 

Beide technieken worden hier kort besproken. Bij de neoureterostomie met ligatie wordt er een 

ventrale cystotomie en ureterotomie uitgevoerd
10,18,24

. Hierbij krijgt men een zicht op het trigonum 

vesicae, waar ureters met een anatomisch correct verloop uitmonden. Bij een ectopische ureter is hier 

geen opening te detecteren, en maakt men een stoma tussen het blaaslumen en het ureterlumen
10

. 

De localisatie van het ureterlumen kan gebeuren door de urethra digitaal dicht te duwen, zodat een 

zwelling van de ureter ontstaat. Ter hoogte van deze zwelling maakt men een longitudinale incisie tot 

in het ureterlumen
10,18

. Daarna wordt de mucosa van de ureter aan de blaasmucosa gehecht door 

middel van enkelvoudige hechtingen
10,18

. De ligatie gebeurt na het inbrengen van een katheter in het 

distale deel van de ureter via de netgevormde stoma
10,18

. Rond de katheter brengt men niet 

resorbeerbare hechtingen aan, deze mogen niet penetreren tot in het blaaslumen
10,18

. Daarna 

verwijdert men de katheter en worden de hechtingen aangespannen, waarbij dit distaal deel van de 

ureter geligeerd wordt
10,18

. 

 
Fig. 9 Neoureterostomie met ligatie van het distale deel van de ectopische ureter 
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Bij resectie van het distale deel van de ureter wordt eveneens een ventrale cystotomie en 

urethrotomie uitgevoerd
14,24

. Hierbij krijgt men een zicht op de mucosa van de blaas en de urethra en 

zoekt men de opening van de ectopische ureter op
14,24

. In deze opening voert men retrograad een 

katheter in, vervolgens wordt de ureter losgeprepareerd van zijn omliggende weefsels tot waar deze 

de blaaswand passeert en gereseceerd
14,20,24

. Tenslotte volgt resectie van de losgeprepareerde ureter 

en creëert men een nieuwe opening door de mucosa van de ureter en de blaas aan elkaar te 

hechten
14,20,24

. Het mucosaal defect dat hierbij ontstaat wordt gesloten met een doorlopende 

hechting
14

. 

 

Fig. 10 Neoureterostomie met resectie van het distale deel van de ectopische ureter. (Uit McLoughlin 

et Chew, 2000) 

2.3.6.3 Nephroureterectomie 

Bij deze techniek wordt de nier en de ectopische ureter verwijderd
10,24

. Alvorens deze techniek toe te 

passen moet de werking van de contralaterale nier gecontroleerd worden
7,10,14,24

. Deze techniek wordt 

steeds toegepast indien de nier niet functioneel is
7,10,14,33

, of als er ernstige secundaire afwijkingen 

aanwezig zijn
7,17,18,33

. Na wegname van nier en ureter moet ook de intramuraal verlopende ureter 

verwijderd worden. Hiervoor wordt een ventrale cystotomy en urethrotomie uitgevoerd. De intramurale 

ureter wordt verwijderd zoals beschreven bij de neoureterostomie met resectie
24

. 

2.3.6.4 Transurethrale cystoscopie en diode laserincisie 

Dit is een recente techniek, die minimaal invasief is en bij intramurale ectopische ureters een 

alternatief vormt voor chirurgie
4,23,31

. Deze methode maakt een simultane diagnose en therapie 

mogelijk gedurende één anesthesie-episode
4,23

. Met behulp van een cystoscoop worden de 
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uitmondingen van de ectopische ureters gevisualiseerd, vervolgens wordt onder endoscopische 

begeleiding een laser in de urinewegen geleid, die de wand doorsnijdt die het ectopisch segment van 

de ureter scheidt van de urethra en blaas
4,23,31

. Op deze manier wordt een nieuw stoma gecreëerd ter 

hoogte van het contralaterale normale stoma in de blaas
23

. Deze methode is succesvol, effectief en 

geassocieerd met weinig complicaties
4,31

. Een vlotte genezing treedt op aangezien dit een minimaal 

invasieve ingreep is
4
.  

2.4 BESPREKING 

Omtrent de verschillende morfologische variaties waarin ectopische ureters  voorkomen is reeds heel 

wat informatie gekend. Fouten in de normale embryogenese van het urinaire stelsel verschaffen 

nochtans slechts in bepaalde gevallen duidelijkheid over het ontstaan van deze afwijking. In andere 

specifieke morfologieën, zoals het uitmonden van een ectopische ureter in de uterus, is het precieze 

embryonale ontstaan veel minder duidelijk.  

In grote lijnen zijn de  anatomische structuren van het urogenitaalstelsel bij  de hond vergelijkbaar met 

dat van andere mammalia. Voor sommige onderzoekers is dit allicht voldoende om informatie 

bekomen uit onderzoeken bij sommige zoogdieren te extrapoleren naar alle dieren. Zo wordt in de 

studie van Hoelzler et Lidbetter
14

 verwezen naar bevindingen waarbij ectopische ureters uitmonden ter 

hoogte van de zaadblaasjes bij de reu. Dergelijke vesiculae seminalis komen voor bij meerdere 

mannelijke zoogdieren, maar niet bij de mannelijke hond. 

Over het voorkomen en de bouw van de blaassfincter bestaat nog steeds discussie. Zo spreken clinici  

steevast over een „externe‟ en „interne‟ blaassfincter, waarbij deze laatste een belangrijke rol  zou 

hebben bij de medicinale  therapie van incontinentie. In anatomische studies daarentegen worden de 

sluitspieren van de blaas eerder als een weinig gedifferentieerde structuur beschreven, waarvan de 

inwendige sfincter gesitueerd wordt thv de blaashals als een onduidelijke bundeling van gladde 

spiervezels, terwijl de uitwendige sfincter overeenstemt met de dwarsgestreepte spiervezels rond het 

bekkendeel van de urethra, die dus caudaal in de blaas gelegen zijn. 
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1 STAGE GEZELSCHAPSDIEREN 

1.1 LOGBOEK STAGE GEZELSCHAPSDIEREN 

Datum Uur Aard consultatie/ huis-bedrijfsbezoek. 

7/07/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 13.00 Kat Kitty met neurologische symptomen: RX nemen + neurologisch onderzoek. 

  13.45 Kat Harry vaccineren. 

  14.00 5 Honden vaccineren + klinisch onderzoek voor verblijf in pension. 

  14.20 Sterilisatie Pincher 

  15.15 Verwijderen van implantaat uit kaak bij kat. 

  16.00 Cyste openen + drain plaatsen 

  18.40 kat huidprobleem 

  18.55 hond manken 

  19.05 hond baarmoederontsteking  

  19.18 Vaccinatie + klinisch onderzoek + vlooienbehandeling 

  19.37 2 x vaccinatie hond + 2 x reinigen oren 

  19.52 2 cavia's nagels knippen + hond vaccineren  

  20.05 Hond vaccinatie 

  20.10 diarree kat: onderzoek + infuus 

  20.30 kat vaccinatie  

8/07/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 9.00 Castratie: hond 

 9.30  Sterilisatie: kat 

 10.30  Sterilisatie: hond 

 14.30 Hond 15j., nystagmus, scheve kopstand, anorexie. Diagnose: Acuut geriatisch 

vestibulair syndroom. 

9/07/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 10.05 bloedtrekken duif 

  10.15 neusgaten vergroten : operatie 

  10.40  hond gezwel verwijderen + tanden poetsen 

  18.53 kat: anorexie + lusteloos 
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  19.10 hond: oren reinigen + huiduitslag  

  19.25 hond: vaccinatie + gezondheidsonderzoek + gezwel bekijken  

  19.40 hond: vaccinatie + gezondheidsonderzoek + ontwormen 

  19.55 oren reinigen + nagels knippen 

  20.05 Hond: tekenbeet 

  20.15 2 X vaccinatie jonge kat + ontwormen 

  20.28 2 X Vaccinatie hond  

  20.42 hond: mank 

  20.57 hond: hotspot 

  21.15 hen: mager + lusteloos 

  21.30 3 x vaccinatie hond 

21/07/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 10.10 sterilisatie kattin 

 10.40 castratie kater  

 11.00 Mamatumor teef 

  14.20 tanden reinigen hond 

24/07/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 10.15 Operatie hond met gescheurde kruisband: FLO 

  11.50  Sterilisatie hond 

  14.00 Castratie kat 

  14.25 Vaccineren + klinisch onderzoek van een nest Britse korthaar kittens. 

  15.00 Hond oorontsteking. 

  18.24 Keizersnede Chihuahua 

26/07/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 9.00 5 Shih Tzu-pups met stenotische neusgaten: neuscorrectie. 

 13.00 Chippen + vaccinatie + gezondheidsonderzoek van Cavalier King Charles pups 

27/07/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 17.40 Hond: plots erg niesten 

  18.13 hond allergie interdigitaal + nagels knippen 

  18.26 Hond mank + nagels knippen + controle na teenamputatie (fibrosarcoma) 

  18.39 corneawonde hond 

  18.48 vaccinatie kat 
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  18.53 prostaatzwelling hond 

  19.10 afhalen voeding + pilletjes 

  19.13 controle na operatie (CA in darm) + draadjes verwijderen + abces aan poot + 

vaccinatie 

  19.33 vaccinatie hond + uitduwen van anaalklieren + reinigen oren 

  19.40  huidprobleem hond 

  19.56 verzorgen bijtwonde bij kat 

  20.13 oren reinigen + vaccinatie hond 

  20.26 euthanasie oude hond 

  20.42 vaccinatie hond + klinisch onderzoek 

  20.52 blaasontsteking hond + uitknijpen anaalklieren + vaccinatie 

  21.13 nagels knippen + manken links voor 

  21.28 Product voor duiven afhalen 

28/07/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 10.00 Blaasstenen verwijderen 

29/07/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 18.39 afhalen voeding 

  18.44 controle na operatie (steentje in blaas)  

  18.54 hond huidontsteking 

  19.00 kat abces aan poot: openen + spuit + pilletjes 

  19.17 jonge kitten vaccinatie  

  19.26 controle hond demodex + vaccinatie rabies 

  19.33 pup vaccinatie + gezondheidsonderzoek + chippen 

  19.51 kat: bijtwonde thv romp 

  20.17 hond: jeuk thv. Staart en achterpoot  

  20.30 hond vaccinatie + reinigen oren 

  20.43 diarree hond + vaccinatie 

  20.56 afhalen medicatie kippen 

  21.01 controle na hechten van bijtwonde + verwijderen drain 

17/08/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 10.40 Chihuahuapup met suiker tekort 

 18.30 Vaccinatie kat + cyste boven oog 
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  18.50 konijn: abces aan tand 

  19.04 hond: pijn bij opstaan + vlooien 

  19.21 hond: jaarlijkse vaccinatie + ontwormen + otitis + uitknijpen anaalklieren 

  19.38 Beagle: huidprobleem + uitknijpen anaalklieren 

  19.53 schipperke: jaarlijkse vaccinatie + golden retriever: 2e vaccinatie + Britse 

korthaar: Vaccinatie + huidprobleem 

  20.23 Border collie: gestoken door insect 

23/08/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 18.28 Border collie: te mager  

  18.46 2 american staffordshire terrier: jaarlijkse vaccinatie + gezondheidsonderzoek 

  18.59 kip: suf + diarree 

  19.11 duitse herder: panosteïtis 

  19.31 Beagle: aankoopsonderzoek + vaccinatie 

  19.52 Leonberger: desensibilisatie spuiten 

  20.08 Boxer: vaccinatie + gezondheidsonderzoek 

  20.20 Maltezer : ontstoken klier 

  20.35 Cavalier King Charles Spaniel: diarree 

  20.49 poedel: nagels knippen 

  20.58 hond: anaalklieren uitknijpen 

  21.12 Kat: bijtwonde thv voorpoot 

  21.31 Beagle: oormijt 

25/08/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 8.40 Kat: auto-ongeluk 

 18.30 Kip: diarree + slechte eileg 

  18.46 Kat: 2 abcessen tgv vechten 

  19.02 1e vaccinatie kat + oren reinigen 

  19.17 Restant van teek verwijderen 

  19.29 Jack Russel mank rechts achter 

  19.51 Boxer: controle TTA + draadjes verwijderen 

  20.01 kat: vaccinatie 

  20.14 Kat: centraal zenuwstoornissen 

  20.31 Cavia: geslachtsbepaling  + Yorkshire terrier: otitis externa 
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  20.47 Vaccinatie duitse herder + gezondheidsonderzoek 

  20.59 bijtwonde jack russel  

3/09/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 18.30 hond: hartklepinsufficientie 

  18.46  golden retriever: vaccinatie + anaalklierontsteking 

  19.01 Vaccinatie kat  

  19.12 haan: ingedroogde etter in ontstoken poot tgv slechte zitstokken 

  19.42 American stafford terrier: huidprobleem: schilfers 

  20.03 konijn: lusteloos, mager 

  20.21 labrador: huidprobleem: ronde kale vlek 

  20.39 Poedel: gescheurde nagel 

  20.46 Bernersennen: oorverzorging 

  21.02 Collie: mankt tgv gescheurde kruisband 

  21.20 Hond: dikke buik + pijn bij abdominale palpatie 

  21.20 Vaccinatie Britse korthaar 

7/09/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 18.36 Vaccinatie hond + gezondheidsonderzoek 

  18.48 Teek verwijderen (pootjes + kop blijven steken na zelf verwijderen) + melktand 

verwijderen die dubbel stond 

  19.10 Kat met gehechte wonde die terug is opengegaan: twee nietjes plaatsen + 

draadjes verwijderen 

  19.21 Chow Chow: snel vermoeid + manken 

  19.34 Koningspoedel met dikke poot: RX opnames: osteosarcoma 

  19.56 Jack Russel: draadjes verwijderen 

  20.04 Kat: diabetes + huiduitslag 

  20.13 pup vaccinatie + gezondheidsonderzoek  

  20.25 Shih Tzu schijndracht 

  20.36 kat: vaccinatie + erg haarverlies 

  20.44 2 cavia's niesten, mager, snel ademen 

  20.56 kat: gigivitis 

  21.09 hond: lipoma's thv borst + thv uier 

  21.21 labrador: vaccinatie + ontwormen + gezondheidsonderzoek 
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  21.36 afhalen producten voor kalkoenen 

  21.40 afhalen pupvoeding 

  21.44 hond: drachtigheidsdiagnose 

8/09/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 18.25 Border collie: otitis 

  18.41 Border collie: wolfsklauwtjes weggenomen: controlen + verversen verband 

  18.57 Kat: suf + anorexie 

  19.13 West-highland white terrier: 10 jaar sneller vermoeid 

  19.30  Britse korthaar: niesziekte + New foundlander: vaccinatie 

  19.49 Kat: definitieve vaccinatie 

  20.02 Labrador: lipoma + otitis 

  20.19 Border collie: wonde poot: verversen verband 

  20.36 Kip: diarree + gekwetste vleugel 

  20.50 Hond: nierprobleem  

  21.12 konijn: abces aan tand 

  21.31 kat: vaccinatie 

13/09/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 18.27 Teckel: anorexie, verdacht van ziekte van Lymne 

  18.40 Kat: oogprobleem: wonde 

  18.59 Australische herder: hot spot 

  19.18 Maltezer : teek boven oog + oorprobleem 

  19.35 dwergpincher: speekselklier opgezet 

  19.51 2 katten vaccineren  

  20.09 2 golden retrievers: colitis 

  20.25 Jack Russel: braken 

  20.39 Duitse herder: gingivitis 

  20.50 Maltezer met jeuk: vlooienallergie 

  21.04 Shih Tzu: mankt links achter 

  21.19 Samojeed: Suikerziekte: opvolgen insulinetherapie 

  21.30 Euthanasie oude poedel 

  21.49 Duitse dog: artritis 

  22.06 kat: Niesziekte 
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14/09/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 9.00 Operatie: TTA 

 12.00  Castratie kater 

 13.30  Keizersnede Shih-Tzu 

  18.30 kat: gingivitis 

  18.46 afhalen hond na operatie TTA + medicatie  

  18.54 Kat huidprobleem: allergie 

  19.06 Vaccinatie Bordercollie 

  19.17 Zieke kat: obese kat met anorexie 

  19.24 Registreren Maltezer op nieuwe eigenaar + gezondheidsonderzoek 

  19.42 Hond met oormijt: oren reinigen  

  19.57 Hond: gezwel aan poot 

  20.12 Hond: draadjes verwijderen na operatie mammaetumoren 

  20.26 Kat: gescheurde nagel 

  20.39 Vaccinatie + gezondheidsonderzoek 

  20.54 Controle nieuwe pup + vaccinatie 

  21.11 Hond jeuk: allergietesten 

  21.26 hond: drachtigheidsdiagnose 

  21.46 Antistoftiter Rabies bepalen 

  22.00 Hond: Gezwel verwijderen perianaalregio 

15/09/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 10.00 castratie kater 

  10.20 Sterilisatie kattin 

  11.05 Sterilisatie kattin 

16/09/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 18.30 Hamster met tumoren 

  18.45 Teckel: Abcedatie van anaalklier  

  18.59 Podenco Ibicenco: pup controle + 2e vaccinatie 

  19.15 Oude hond: centraalzenuwstoornis 

  19.32 Franse Bulldog: Huidprobleem 

  19.49 labrador: vaccinatie + ontwormen + gezondheidsonderzoek 

  20.10 Kat: wonde aan staart 
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  20.26 Chihuahua: mank 

17/09/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 13.00 Hond gescheurde kruisband: FLO 

 14.50 Kat: Sterilisatie  

 15.40 Jack Russel: tanden reinigen 

20/09/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 14.12 Hond:  epileptische aanval 

 18.30 Hond: schurft 

  18.44 Cocker Spaniël: ontstoken oor 

  18.57 twee Cavalier King Charles Spaniels: vaccinatie 

  19.13 Jack Russel: Ziek 

  19.28 Britse korthaar: vaccinatie + ontwormen  

  19.39 teckel: oormijt 

  19.52 kat: ontwormen + oorschurft 

  20.10 Maltezer: vaccinatie 

  20.21 konijn: diarree 

  20.36 Beagle: braken + anorexie 

  20.49 vaccinatie bordercollie 

22/09/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 18.30 Golden retriever: ziek + weinig eten 

 18.43 Cavalier King Charles Spaniel: oormijt + nagels knippen + legen van 

anaalklieren 

 18.59 Teckel: weigert te eten, gezwollen keel 

24/09/2010 8.00 Verzorging van de gehospitaliseerde patiënten + toedienen van medicatie 

 14.00 Sterilisatie kattin 

  14.56 kat met bijtwonde linkerachterpoot + vaccinatie 

  15.19 Hond: ademhalingsproblemen: vernauwing bovenste luchtwegen 

  15.36 twee pups: operatie stenotische neusgaten + navelbreukje 
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1.2 CASUÏSTIEK GEZELSCHAPSDIEREN 

1.2.1 Anamnese 

Spottie is een negen jaar oude, gesteriliseerde whippet teef. Twee dagen geleden heeft ze gebraakt. 

Sindsdien is ze lusteloos en vertoont anorexie. Omwille van het goede weer, liep Spottie veel buiten, 

hierdoor is de anamnese niet volledig. De eigenaar vermoedt dat Spottie ziek is door de hitte.  

1.2.2 Algemeen klinisch onderzoek 

• Lusteloos 

• Ademhaling: normaal 

• Pols goed geslagen, frequentie 54 

• Auscultatie hart en longen: geen afwijkingen  

• Lichaamstemperatuur 38,8 ° 

• Lymfeknopen niet opgezet 

• Turgor: Ok 

• mucosae: roze 

• Capillaire vullingstijd kleiner dan 2 seconden 

• Buikpalpatie: licht gespannen buik, moeilijk te palperen 

1.2.3 Differentiaaldiagnose van braken 

1.2.3.1 Gastro-intestinale oorzaken 

• Inflammatie van het Spijsverteringsstelsel 

• Neoplasie 

• Vreemd voorwerp  

• Intussusceptie 

• Dilatatie en volvulus 

• Motiliteitsstoornis  

• Infectieus  

• Verkeerde voeding  

1.2.3.2 Extra-gastro-intestinale oorzaken 

1.2.3.2.1 Intra-abdominaal 

• lever 

• pancreas 

• nieren 

• peritonitis 

• prostatitis/pyometra 
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1.2.3.2.2 Extra-abdominaal 

• Endocrien 

• Metabool 

• Neurologisch 

• Intoxicatie 

1.2.4 Bijkomend klinisch onderzoek 

Bij eerste consult geen bijkomend onderzoek 

1.2.5 Behandeling 

In eerste instantie is er een vermoeden van gastritis.  

Behandeling gastritis: buscopan subcutaan + ranitidine per os (2x75mg) 

1.2.6 Respons op behandeling 

Spottie wordt twee dagen later opnieuw ter consultatie aangeboden, er is geen verbetering.  

De eigenaar merkt op dat Spottie geen mest meer maakt. 

Er wordt opnieuw een klinisch onderzoek uitgevoerd: 

•  Lusteloos 

•  Ademhaling: normaal 

•  Pols goed geslagen, frequentie: 58 bpm. 

•  Auscultatie hart en longen: geen afwijkingen  

•  Lichaamstemperatuur 38,9 °C 

•  Lymfeknopen niet opgezet 

•  Turgor: lichte dehydratatie 

•  Mucosae: roze 

•  Capillaire vullingstijd: lichte dehydratatie 

•  Buikpalpatie: licht gespannen buik, moeilijk te palperen.  

•  Gewichtsverlies  

1.2.7 Bijkomend klinisch onderzoek 

Lichte anesthesie met domitidine om bijkomend klinisch onderzoek mogelijk te maken. 

Radiografische onderzoek van het abdomen: op de laterale radiografische-opname is een vage, 

dense structuur zichtbaar met een diameter van ongeveer 3 centimeter. Er is ook een abnormaal gas-

vloeistof-patroon in het abdomen. 

Palpatie van abdomen bij het licht geanestheseerde dier. Hierbij is er een abnormale verdikking in de 

darm te voelen. 
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1.2.8 Diagnose 

Een corpus alienum veroorzaakt een obturatie van de darm. Normaal komt dit vooral voor bij jonge 

dieren. Deze teef is al negen jaar en was dus niet onmiddellijk verdacht van een vreemd voorwerp in 

de darm. 

1.2.9 Prognose 

Gunstig in geval van chirurgie 

1.2.10 Behandeling 

Na overleg met de eigenaar wordt besloten tot chirurgische ingreep. 

1.2.10.1 Preoperatief 

Dieren die geopereerd worden dienen nuchter te zijn. Aangezien Spottie niet meer at de voorbije 

dagen is dit hier niet van toepassing. 

Er wordt gestart met vloeistoftherapie Ringerlactaat-dextrose 5% om de dehydratatie te stabiliseren. 

Tijdens de operatie wordt deze vloeistoftherapie onderhouden met NatriumChloride 0,9%. Ook wordt 

er profylactisch antibioticum toegediend omdat het openen van de intestinale tractus een 

contaminerende procedure is. Er wordt intra-musculair een amoxicilline-clavulaanzuur combinatie 

toegediend.  

Ook worden NSAID‟s toegediend voor intra-operatieve en post-operatieve pijnstilling. (Intraveneus 

Carprofen) 

De pre-medicatie bestaat uit atropine (subcutaan), dit gaat de bradycardie bij de viscerale manipulatie 

tegen. Ook wordt er domidine (intraveneus) en butorphanol (Dolorex) (intraveneus) toegediend. 

Als inductie-anesthesie wordt gekozen voor Ketamine (op effect), en de anesthesie wordt 

onderhouden door middel van gas-anesthesie (Isofluraan). 

1.2.10.2 Chirurgie 

Het vreemd voorwerp zal verwijderd worden door middel van een laparotomie en enterotomie. 

Hiervoor dient het dier in ruglig gepositioneerd te zijn. Men begint met de huidpreparatie: scheren, 

scrubben en ontsmetten.  

Tijdens de operatie wordt de buikwand geopend ter hoogte van de linea alba van de umbilicus tot de 

pubis. Hierbij wordt de buikholte geïnspecteerd en worden de darmen gecontroleerd. Het 

geobstrueerde darmdeel wordt naar buiten gebracht. Het aangetaste deel wordt ingepakt in 

compressen die bevochtigd werden met een oplossing isobetadine in natrium-chloride 0.9%. In dit 

geval bevond zich het corpus alienum in het jejunum. 

De dierenartsassistent duwt de darminhoud rond het vreemd voorwerp weg en klemt het 

leeggemaakte darmdeel aan beide zijde af tussen twee vingers. Vervolgens wordt er een steekincissie 

gemaakt in het meest gezonde deel van de darm, distaal van het corpus alienum. Om darmscheuren 

te voorkomen bij het verwijderen van het vreemd voorwerp, wordt deze incisie met een schaar 

vergroot. Met een zachte druk wordt het vreemd voorwerp uit de darm gemasseerd. Voor het hechten 
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van een darmincisie wordt geopteerd voor een longitudinale appositie van alle intestinale lagen. 

Hiervoor worden monofilamente absorbeerbaar hechtmateriaal gebruikt. (monocryl 3 -0). Er worden 

enkelvoudige, hechtingen gebruikt.  

Tijdens de operatie worden de intra-abdominale organen in het operatieveld vochtig gehouden met 

compressen bevochtigd met Natrium-Chloride 0.9%. Tot slot wordt er een flap omentum over de 

darmhechtingen geplaatst, deze wordt gefixeerd met twee hechtingen. Vervolgens worden de 

abdominale lagen gesloten met een doorlopende hechting polydioxanone in de linea alba. De subcutis 

wordt gedicht met doorlopende monocryl en de huid met afzonderlijke hechtingen ethilon (synthetisch, 

niet resorbeerbaar materiaal). Het dient evenwel opgemerkt te worden dat voor het sluiten van de 

buikwand gebruik wordt gemaakt van ander steriel instrumentarium. Omdat het instrumentarium 

gecontamineerd werd met darminhoud. 

1.2.10.3 Post-operatief  

Post-operatief wordt de behandeling met amoxicilline-clavulaanzuur (intramusculair) nog eens 

herhaald. Er worden ook pijnstillende middelen toegediend zoals Buprenorphine. De hydratatie wordt 

onderhouden met intra-veneuze vochttherapie gedurende de recovery. Het dier wordt 

gehospitaliseerd en na twaalf uur wordt er een kleine hoeveelheid water aangeboden. Dit wordt niet 

uitgebraakt.  

Ook wordt er post-operatief een speciaal nutritioneel management gevoerd. Na 18 uren wordt er een 

kleine hoeveelheid vloeibaar voedsel gegeven. (CIW specific vermengd met water). Het snel 

verstrekken van voeder verkleint de kans op een ileus en zou ook de gastro-intestinale doorbloeding 

verbeteren en zo de kans op darmulcera verminderen. Na enkele dagen wordt terug overgeschakeld 

naar vaste voeding.  

1.3 ANALYSE VAN STRUCTUUR EN MANAGEMENT PRAKTIJK GEZELSCHAPSDIEREN 

Ik liep mijn stage „kleine huisdieren‟ in een éénmanspraktijk. Deze dierenartspraktijk wordt gerund 

door  de dierenarts en zijn vrouw. De vrouw zorgt in deze praktijk voor de verzorging van de dieren, 

opstellen van de werkplanning en verzorgt de administratie. Ook assisteert ze bij operaties. 

Nadat deze dierenarts afstudeerde als “doctor in de diergeneeskunde” in 1983 aan de Rijksuniversiteit 

Gent, startte hij startte een gemengde dierenartsenpraktijk. Deze praktijk is geëvolueerd naar een 

praktijk waarvan het cliënteel voor 90% bestaat uit gezelschapsdieren. Dit was onder andere mogelijk 

door continue bijscholingen en volgen van congressen in binnen- en buitenland (oa. Parijs, Zurich) om 

de kennis te vergroten en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Enkele voorbeelden van 

operaties die hij uitvoert: correctie van patella-luxatie door oa. trochleoplastie met V-plastie en blok-

recessieplastie, fractuurbehandeling via plaat en schroeffixatie, behandeling van een voorste 

kruisbandruptuur met klassieke opspantechnieken of Tibial tuberosity advancement (TTA). 

De dierenarts startte een praktijk op, bestaande uit een kleine wachtkamer, een consultatiekamer en 

een operatiekamer. Door de groei van de praktijk, is deze te klein geworden.  Er wordt een nieuwe 
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dierenartenpraktijk gebouwd, om zo de cliënten nog beter van dienst te zijn en de patiënten nog beter 

te kunnen helpen. De infrastructuur van deze nieuwe praktijk omvat: een ruime wachtkamer, twee 

consultatiekamers, een voorbereidingsruimte, een operatiekamer, een ruimte voor medische 

beeldvorming (RX, echo), een hospitalisatieruimte. Ook één van de korte termijnstoekomstplannen, is 

uitbreiding van het personeelbestand (dierenarts + assistenten) en verdere modernisatie met onder 

andere een professionele website.  

De dierenarts heeft lange werkdagen, vaak langer  dan 12 uur. Deze dagen zijn gevuld met operaties, 

consultaties op afspraak, verzorgen van de gehospitaliseerde dieren en eventueel enkele 

huisbezoeken. Elke werkdag zijn er ‟s avonds enkele uren vrije consultatie. Het nachtwerk is sterk 

gereduceerd sinds de specialisatie naar kleine huisdieren. 

Tijdens het weekend is er een wachtdienst in samenwerking met de dierenarts van de gemeente en 

de naburige gemeenten. Toch is deze dierenarts voor eigen cliënteel steeds bereikbaar voor 

dringende interventies. 

Doorverwijzingen (bv. voor CT, MRI,…) gebeuren naar de Universitaire dierenkliniek te Gent. 

Om een goede planning en uitvoering van patiëntenzorg te realiseren beschikt deze dierenarts over 

een professioneel software pakket. Recipet is een programma voor de dierenarts met specialisatie 

kleine huisdieren, dat voortdurend bijgewerkt wordt met nuttige functies. Enkele belangrijke functies 

zijn: beheer van dossiers, voorraadbeheer, bestelsysteem, boekhouding,… 

De dierenarts is globaal tevreden met de financiële situatie, de verloning is alleszins beter dan in de 

nutsdierenpraktijk. Hij merkt evenwel op dat gelet op de tijd die in de praktijk wordt geïnvesteerd door 

zowel hem als zijn meewerkende echtgenote, de vergoeding per tijdseenheid ondermaats is voor 

iemand met een universitair diploma. 
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2 STAGE GROTE HUISDIEREN 

2.1 LOGBOEK STAGE GROTE HUISDIEREN 

Datum Uur Aard huisbezoek. 

9/08/2010 8.00 Neonataal kalf drinkt niet. 

 8.30 Kalveren met diarree: E. coli-infectie 

 9.30 4 runderen: klauwen bekappen: ulcus verzorgen + blokjes zetten. 

 12.30 Paard met koliek 

 14.00 Schaap ziek: hoesten: ontwormen. 

 15.00 Koe met uierontsteking: Coli-mastitis. 

 16.45 3 pony's vaccineren en ontwormen. 

 17.15 Veulen chippen en vaccineren. 

 19.30 Keizersnede op dikbilrund. 

10/08/2010 8.00 Trekpaard met nageltred. 

 9.00 Herhalingsbezoek kalveren met diarree. 

 9.30 2 kalveren onthoornen. 

 10.15 Paard met laminitis. 

 11.00 Paard in prikkeldraad gelopen: wonde hechten. 

 14.00 Koe met kwetsuur aan oog. 

 14.30 Euthanasie cachectisch rund: chronische diarree tgv. amyloidnefrose. 

 15.00 Aankoop van 9 stieren: tuberculinatie, aankoopsonderzoek, bloedname voor 
IBR-onderzoek en schurftbehandeling. 

 16.45 Koe met intermitterende anorexie + verminderde melkgifte: Lebmaagdilatatie 
links tgv. metritis: advies operatie. 

 18.00 Seroma bij koe thv. de keizersnedewonde: openen + spoelen. 

 19.00 Necrobaccilose bij dikbilkalf: antibiotica. 

 20.00 Keizersnede op dikbilrund. 

11/08/2010 7.00 Verlossing rund: dood kalf tgv. een teruggeslagen kop. Emfyssemateuze 
vrucht. 

 9.30 Bronstsynchronisatie bij schapen. 
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 13.00 Operatie: fixatie lebmaag + nabehandeling van de metritis. 

 15.30 Ezel met zomerschurft. 

 16.45 Geit met bloed in urine. 

 18.30 Kalf met diarree. 

 20.10 Geit die hevig speekselt. 

12/08/2010 8.30 Bedrijfsbezoeken: bedrijfsbegeleiding: oa. drachtcontrole, vruchtbaarheid, 
plaatsen van PRID-spiralen. 

 17.00 Operatie kalf met peesretractie. 

 21.15 Rund: verlossing. 

13/08/2010 9.00 Ree uitgebroken: vangen met behulp van een verdovingsgeweer. 

 15.30 2 geiten suf + anorexie. 

 16.40 Keizersnede op dikbilrund. 

 18.20 Paarden vaccineren tegen influenza. 

2.2 CASUÏSTIEK GROTE HUISDIEREN 

2.2.1 Anamnese 

Een stierkalfje van het wit-blauw ras, werd geboren met keizersnede. Het stiertje is drie weken oud. 

Aan de voorpoten vertoont het kalf een sterke flexie. 

2.2.2 Klinisch onderzoek 

Uit het klinisch onderzoek blijkt dat het kalf gezond is. 

Ademhaling: 36 /min  

Pols: 100 / min 

Lichaamstemperatuur: 39,2°C 

Mucosae: roze 

CVT < 2 sec 

Huidturgor: normaal 

Lymfeknopen: niet opgezet 

Aan de dorsale zijde van kogels is er een lichte vorm van druknecrose.  

De navel is verdikt: omphalitis. Dit is te wijten aan het vele liggen. 

2.2.3 Differentiaal diagnose 

Bij een hyperflexie van de voorpoten moet er differentiaal diagnostisch gedacht worden aan de 2 

volgende aandoeningen: Congenitale articulaire rigiditeit (C.A.R.) en hypotonie van de strekspieren. 

Het verschil tussen beiden wordt gemaakt doordat de dierenarts de gewrichten manueel probeert te 
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strekken. Bij Congenitale articulaire rigiditeit is het niet mogelijk om de gewrichten manueel te 

strekken, in tegenstelling tot bij hypotonie van de strekspieren, waarbij de gewrichten wel passief te 

strekken zijn. 

2.2.4 Diagnose 

Aangezien de gewrichten niet passief te strekken zijn, gaat het hier om congenitale articulaire rigiditeit. 

C.A.R. komt vooral voor bij zware kalveren van het wit-blauw ras, die in achterste voorstelling worden 

geboren. 

2.2.5 Bespreking 

C.A.R kan voorkomen aan de carpus, de kogel of beiden. In dit geval is voor de ervaren dierenarts al 

snel duidelijk dat beide gewrichten aangetast zijn. Dewulf (1996) beschrijft echter een techniek die bij 

minder duidelijke gevallen kan worden toegepast. Om dit na te gaan moet je proberen of de carpus 

kan gestrekt worden bij flexie van kogel en andersom. Indien de carpus kan gestrekt worden terwijl de 

kogel in flexie is, dan moet er operatief ingegrepen worden ter hoogte van de metacarpus. Indien de 

kogel kan gestrekt worden terwijl de carpus in flexie is, dan moet er operatief ingegrepen worden ter 

hoogte van de carpus. In dit geval zal dus op de twee plaatsen geopereerd moeten worden. 

Deze operatie is enkel economisch verantwoord bij waardevolle dieren. Enkel dikbilkalveren komen 

hiervoor in aanmerking. De behandeling heeft enkel tot doel het mogelijk te maken om het dier tot een 

behoorlijk slachtgewicht te kunnen aanhouden. Het dier mag niet aangehouden worden om ingezet te 

worden in de fok, het gaat hier immers om een erfelijke aandoening. 

2.2.6 Behandeling 

In minder erge gevallen wordt een plaaster met spalk geplaatst. Maar aangezien het hier om een 

ernstig geval ging en het plaatsen van een plaaster niet zal voldoen, wordt er hier geopteerd voor een 

operatie (Dewulf 1996). 

De operatie werd uitgevoerd zoals beschreven door Dewulf (1996). Tijdens de operatie wordt het kalf 

in zijlig gepositioneerd. Hierbij wordt het onderste lidmaat geopereerd, vervolgens wordt het kalf op 

zijn andere zijde gelegd om zo de tweede poot te opereren.  Om de sedatie te bewerkstelligen wordt 

Xylazine gebruikt in combinatie met lokale intraveneuze anesthesie. Bij lokale intraveneuze 

anesthesie wordt er proximaal van de carpus een knelband geplaatst, die zowel de venen als arteriën 

afklemmen. Indien de arteriën niet voldoende afgeklemd worden, kan er immers zwelling ontstaan ten 

gevolge van bloedophoping. Vervolgens wordt er zoveel mogelijk bloed verwijderd uit de vena radialis 

door middel van een injectienaald. Daarna wordt er lidocaïne geïnjecteerd in deze vene. De knelband 

voorkomt dat er lidocaïne in de algemene circulatie terecht komt, dit kan immers aanleiding geven tot 

excitaties en zelfs hartstilstand. Deze methode geeft een perfecte ongevoeligheid en hemostase. De 

operatie ter hoogte van de carpus begint met een incisie ter hoogte van de carpus, hierbij moet er 

opgelet worden voor de vena radialis. Vervolgens wordt het retinaculum flexorum doorgesneden. 

Hieronder bevinden zich de buigpezen. Het oppervlakkig deel van de oppervlakkige buiger wordt 
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ingesneden en vervolgens wordt mediaal van de diepe buiger de arterie, vene en nervus medianus 

losgeprepareerd en opzij gehouden. Vervolgens worden het diepe deel van de oppervlakkige buiger, 

de diepe buiger en de musculi carpus ulnaris doorgesneden. Nu kan de carpus manueel gestrekt 

worden.  

Ter hoogte van de metacarpus wordt dezelfde procedure herhaald. Eerst wordt een overlangse 

insnede gemaakt in de huid en in het peritendineum. Mediaal wordt de arterie, vene en nervus 

medianus vrijgeprepareerd. Deze worden opzij getrokken zodat de oppervlakkige en diepe buiger 

kunnen worden doorgesneden. Om hyperflexie van de kogel op latere leeftijd te voorkomen, wordt de 

oppervlakkige buiger proximaal doorgesneden en de diepe buiger distaal. Hierna wordt het proximale 

deel van de diepe buiger aan het distaal deel van de oppervlakkige buiger gehecht.  

 Na de operatie worden de geopereerde lidmaten geplaasterd. Eerst wordt een laag watten 

aangebracht en een gaasverband. Deze worden aangebracht vanaf de klauwen tot boven het 

ellebooggewricht. De plaaster moet ongeveer een vijf- tot zestal weken ter plaatse blijven. Elke dag 

moet er gecontroleerd worden of het kalf goed op de plaasters steunt, om te voorkomen dat er 

druknecrose optreedt. 

De behandeling van de omphalitis bestaat uit: trimethroprim sulfa (Borgal®) gedurende vijf dagen.  

Na deze vijf dagen zal een hercontrole plaats vinden. 

Hoewel het aangeraden is om deze ontsteking vooraf te behanden (Dewulf 1996). 

2.2.7 Prognose 

De prognose na operatie is gunstig 

2.3 ANALYSE VAN STRUCTUUR EN MANAGEMENT PRAKTIJK GROTE HUISDIEREN 

Ik liep mijn stage „grote huisdieren‟ in een éénmanspraktijk. Deze veearts werd in de begin jaren van 

zijn praktijk geholpen door zijn gepensioneerde vader. Omwille van medische redenen is dit nu 

onmogelijk en doet deze dierenarts nu het werk alleen.  

Deze veearts behaalde zijn diploma als dierenarts in 1994 aan de Rijksuniversiteit Gent.  

Omwille van zijn interesse in landbouwhuisdieren; runderen, varkens en paarden, startte hij een grote 

huisdierenpraktijk. Een eigen praktijk starten was niet zo gemakkelijk gezien de situatie in de 

landbouwsector waarbij gewerkt wordt met bedrijfsovereenkomsten tussen dierenarts en landbouwer. 

In de beginjaren liep deze veearts vooral stages bij oudere veeartsen en deed hij er vervangingen. 

Door de ervaring die hij tijdens deze vervangingen kon opdoen en door stopzetting van een andere 

grote huisdierenpraktijk groeide langzaam zijn praktijk. 

Door verbetering van de communicatiemogelijkheden (gsm + doorschakeldienst) kan hij zelf instaan 

voor de telefonische contacten en de werkplanning zelf opstellen. Dit is tevens een negatief punt van 

deze praktijk, aangezien het tijdens bepaalde diergeneeskundige handelingen moeilijk tot onmogelijk 

is om de telefoon te beantwoorden (bijvoorbeeld tijdens een keizersnede).  
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Bij de administratie wordt deze dierenarts geholpen door zijn vrouw. Voor een gemakkelijke medische 

registratie mogelijk te maken beschikt deze veearts over een computerprogramma dat door een 

bevriend computerdeskundige voor hem werd ontworpen. 

De veearts zegt tevreden te zijn over zijn huidige financiële situatie. Hoewel dat bij de start van zijn 

praktijk anders was. Het was niet gemakkelijk om een praktijk uit te bouwen, maar door de inzet en 

volharding van de dierenarts zelf en de hulp van zijn vader was dit toch mogelijk. 

Als dierenarts voor grote huisdieren moet je 24 uur op 24 uur bereikbaar zijn. De veearts heeft dus 

lange werkdagen. Ook nachtwerk is geen uitzondering en zelfs in het weekend moet een veearts klaar 

staan voor zijn patiënten, een dringende interventie kan je immers niet plannen! 

Het is niet gemakkelijk om je werk mooi te verdelen, zo zijn er drukke perioden en kalmere perioden. 

Tijdens de zomer is het bijvoorbeeld minder druk in tegenstelling tot de winter en lente, waarin het dan 

weer zeer druk is.  In de winter en lente staan de dieren immers op stal en valt het kalf- en 

veulenseizoen.  

Ook is er het nadeel dat er heel wat dringende interventies zijn die je niet vooraf kan inplannen. 

Voorbeelden hiervan zijn koliek, keizersnede, lebmaagdilatatie,... Deze  kunnen je werkschema danig 

in de war sturen. En al helemaal moeilijk wordt het als er meerdere dringende interventies tegelijk 

vallen. 

Voor tweede lijnsdiergeneeskunde en complexe gevallen verwijst hij zijn cliënten naar de universitaire 

dierenkliniek van de Universiteit Luik. 

In vergelijking met de praktijk kleine huisdieren waar ik stage liep, zijn de operaties minder 

gespecialiseerd. Ook is er minder apparatuur omhanden. Dit was natuurlijk wel een voordeel bij het 

opstarten van de praktijk, aangezien de investering minder hoog is dan bij een kleine 

huisdierenpraktijk (infrastructuur + apparatuur). 

Een negatief punt ter vergelijking met de kleine huisdierenpraktijk waar ik stage liep, is dat deze 

dierenarts geen bijscholing volgt.  
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3 ALGEMENE REFLECTIE 

Al van kindsbeen af was ik erg geïnteresseerd in dieren en hun verzorging, vooral kleine huisdieren 

spraken me erg aan. Toen al wist ik: „later word ik dierenarts.‟  Dierenarts is een enorm mooi beroep, 

het werk is veelzijdig, je werkt met je hoofd én je handen, je komt in contact met dieren én mensen en 

je staat in voor de gezondheid én het welzijn van de dieren. Je maakt enorm mooie momenten mee, 

bijvoorbeeld geboortes, en het geeft een enorme voldoening als je een dier kan helpen. Ook de 

dankbaarheid van de baasjes is enorm als je hun dier kan redden. 

 Hoewel de stages bij beide praktijken een positieve ervaring waren en ik beide stages graag gedaan 

heb, ben ik niet van mening veranderd en verkies ik nog steeds kleine huisdieren.  

Grote huisdieren zijn enorm boeiend. Ik had nog niet zoveel ervaring in de nutsdierensector, en vond 

het dan ook heel leerrijk. Ik heb veel nieuwe dingen gedaan: het rectaal opvoelen van een drachtig 

rund, assisteren bij een keizersnede en nadien het hechten van de bovenste huidlaag, onthoornen 

van kalveren,… Het is echt een andere wereld dan een kleine huisdierenpraktijk. Na mijn stage kan ik 

enkel maar respect hebben voor een nutsdierenpracticus. Ondanks dat de landbouwsector en het 

werk van een veearts uitermate boeiend is, heeft het ook mindere kantjes. Zo is het fysiek heel zwaar. 

Voor bepaalde diergeneeskundige handelingen heb je zeer veel kracht nodig, voorbeelden hiervan 

zijn een sectio caesarea op een rund, een kalf alleen weegt immers al snel 60 kg, of een 

baarmoederprolaps. Ook moet je veel rechtstaan of zelfs in een oncomfortabele houding werken, 

bijvoorbeeld gebukt bij ingrepen aan poten, uier,… In praktijk is het hierbij niet altijd mogelijk om een 

ergonomisch verantwoorde houding aan te nemen. 

Nog een minpunt zijn de onregelmatige uren en het nachtwerk. Zelfs na een lange, vermoeiende 

werkdag, moet je „s nachts ook nog paraat staan voor je patiënten. Ook zijn er vaak dringende 

interventies die de planning danig in de war kunnen sturen. Dit is enorm belastend en afmattend. 

Nog een negatief aspect van een nutsdierenpraktijk is de relatief lagere verloning. Zeker als je bekijkt 

dat het een lange, zware universitaire studie is, en een dierenarts zwaar werk moet verrichten. Een 

dierenarts draagt ook een grote verantwoordelijkheid. Fiscaal en boekhoudkundig worden steeds 

hogere eisen gesteld, zo is er onder andere de Gids voor Goede Veterinaire Praktijken, die nodig is 

voor de veterinaire volksgezondheid. Dit zorgt voor enorm veel extra papierwerk voor de 

nutsdierenpracticus. Als veearts ben je volledig afhankelijk van de landbouw, een sector waar het ook 

niet altijd even goed gaat. Ook moet je zelf ter plekke gaan naar boerderijen en bedrijven Je zit toch 

wel een behoorlijke tijd van de dag in de auto, hierdoor krijg je maar een beperkt aantal visites per dag 

afgewerkt. 

Natuurlijk zijn er ook vele voordelen, het is een sociaal beroep dat erg aangenaam is als je houdt van 

de boerenstiel. Het geeft enorme voldoening als je dieren kan helpen en het is geweldig boeiend. Ook 

is het een voordeel dat er in deze sector nog geen overaanbod aan dierenartsen is zoals in de 

gezelschapsdieren- of paardensector wel al het geval is. Hierdoor is het als pas afgestudeerde 



20 

dierenarts gemakkelijker om te beginnen als dierenarts grote huisdieren. Ook de initiële investering in 

infrastructuur en apparatuur ligt lager dan bij een kleine huisdierenpraktijk. 

Ook merkte ik sterke verschillen op in vergelijking met een praktijk gezelschapsdieren of 

paardenpraktijk. Bij landbouwdieren wordt steeds meer aan bedrijfsbegeleiding gedaan, in plaats van 

het curatief genezen van een dier.  De curatieve behandelingen zijn ook vaker groepsbehandelingen, 

en minder vaak het behandelen van één individueel dier. Ook ligt het accent bij de nutsdieren op 

volksgezondheid, eerder dan op de geneeskunde zelf. Ook dit vond ik jammer, aangezien we toch 

een geneeskundige opleiding kozen, want ik startte deze opleiding met de bedoeling om dieren te 

helpen en te genezen. 

Bij nutsdieren staat niet de behandeling centraal, maar wel de economie. Runderen hebben slechts 

een economische waarde. En boer zal dan ook altijd de economische haalbaarheid van een ingreep 

bekijken. Dit is logisch, maar ik vind dit een groot minpunt, omdat je als dierenarts toch steeds geneigd 

bent om dieren te helpen, maar dit soms omwille van economische redenen niet mag.  Geavanceerde, 

duurdere onderzoeken (Radiografie, echo, CT, MRI,..), labonderzoeken of gespecialiseerde operaties 

komen omwille van de kostprijs zelden tot nooit voor. 

Mijn stage kleine huisdieren liep ik in de kleine huisdierenpraktijk van mijn papa. Zolang als ik mij kan 

herinneren liep ik al in deze praktijk rond. Ik keek als klein meisje hoe papa de diertjes verzorgde. 

Door de jaren groeiden mijn vaardigheden en leerde ik heel wat bij. Eerst verzorgde ik de 

gehospitaliseerde patiënten, reinigde hun kooien en gaf de dieren voeding. Later mocht ik de 

voorbereidingen bij een operatie doen; het operatieveld scheren, scrubben en ontsmetten. Vervolgens 

mocht ik eenvoudige ingrepen uitvoeren zoals oren reinigen bij dieren met oormijt, tandsteen 

verwijderen, vaccineren,… Ik assisteer graag bij operaties, vooral orthopedische operaties vind ik zeer 

interessant, maar ook de eenvoudigere chirurgische ingrepen zoals bijvoorbeeld castraties, 

sterilisaties of het verwijderen van mammatumoren vind ik fascinerend.  

In de loop der jaren leerde ik hechten, een katheder plaatsen, een blaassonde steken,… Naarmate ik 

verder geraakte in mijn studie kreeg ik meer kennis en achtergrond van de ziektes waardoor het me 

nu soms al behoorlijk lukt om een diagnose te stellen. Toch is dit niet altijd gemakkelijk, maar al 

doende leert men, daarom probeer ik zo vaak mogelijk te helpen in de praktijk bij operaties en tijdens 

het spreekuur. Ik doe dit met plezier in mijn vrije tijd, en tijdens vakanties.  

In deze praktijk is er een enorme variatie aan werk. Zo komen er verschillende diersoorten over de 

vloer, zoals natuurlijk de meest populaire soorten hond, kat, konijn, maar ook vaak voorkomend zijn 

cavia, hamster, kanarie, fret, gerbil, rat, muis, chinchilla, prairiehond, parkiet, papegaai,.. Ook de aard 

van de consultaties zijn zeer uiteenlopend. Zo zijn er de routine ingrepen zoals vaccinaties, castraties, 

sterilisaties, wondverzorging, abces drainage,.. Maar ook complexe operaties komen aan bod, 

voorbeelden hiervan zijn: correctie van patella-luxatie door oa. trochleoplastie met V-plastie en blok-

resectieplastie, fractuurbehandeling via plaat en schroeffixatie, behandeling van een voorste 

kruisbandruptuur met klassieke opspantechnieken of Tibial tuberosity advancement (TTA). Deze 

afwisseling houdt de job enorm boeiend, je dag ziet er geen twee maal hetzelfde uit. Ik hou wel van 
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gevarieerdheid en zou niet graag een job hebben waarbij je dag altijd volgens een gestandaardiseerd 

patroon verloopt.  

Het nadeel van een éénmanspraktijk is dat er minder specialisatie is. Deze dierenarts volgt vaak 

bijscholingen, maar door de snelle uitbreiding van vakkennis is het voor één persoon onmogelijk om 

zich op alle gebieden even sterk te kwalificeren.  Een groepspraktijk zou hier een voordeel bieden. 

Een groepspraktijk maakt immers meer specialisatie mogelijk. Door samenwerking van verschillende 

dierenartsen met elk hun eigen specialisatie in een bepaald vakgebied.  

Een tweede belangrijk voordeel van een groepspraktijk is dat je het werk beter kan organiseren, 

waardoor de werkdruk daalt.  

Tenslotte is het een pluspunt dat je kan overleggen met je collega‟s om zo het dier optimaal te helpen. 

Deze praktijk zal in de toekomst ook evolueren naar een groepspraktijk, waarin ik hoop in de toekomst 

een plaats te vinden. 

In tegenstelling met de nutsdieren heeft een gezelschapsdier een emotionele waarde, die vaak veel 

groter is dan de economische waarde bij nutsdieren. Het dier neemt steeds meer een prominente 

plaats in in onze samenleving. Voor velen is hun huisdier al een volwaardig lid van het gezin. Het 

draait dus niet zoals bij de nutsdieren om het dier zo goedkoop mogelijk te genezen, maar baasjes 

willen hun dier een optimale diergeneeskundige zorg bieden waarbij een optimale dierengezondheid, 

het dierenwelzijn, het comfort van het dier een belangrijke rol spelen. Deze evolutie heeft geleid tot 

een zekere nood en mogelijkheid om geavanceerdere medische zorgen te introduceren in de 

diergeneeskunde. Dit maakt verdere gespecialiseerde (duurdere) onderzoeken én duurdere 

behandelingen mogelijk. Zo zal er in een gezelschapspraktijk gebruik worden gemaakt van 

bloedonderzoek, labo-onderzoeken, radiografie, echografie, endoscopie tot zelfs MRI om tot een 

diagnose te komen. En kan indien nodig een gespecialiseerde behandeling ingesteld worden. 

De aanpak is ook anders dan bij nutsdieren, zo is er steeds een individuele behandeling van de 

patiënten en staat de gezondheid van het dier centraal. 

De sociale contacten met dieren en hun baasjes, de voldoening die het je geeft als je een dier kan 

redden, en de dankbaarheid van de baasjes, maken dierenarts tot een bijzonder mooi beroep. 

Natuurlijk zijn er ook minder mooie kantjes, bijvoorbeeld bij sterfte van een dier. Dit zijn altijd droevige 

momenten, of het nu om een natuurlijke dood gaat, sterfte na een ziekte of door een ongeval, omdat 

je weet hoeveel het dier voor het baasje betekent. 

Het is echter wel moeilijker om een job te vinden in de kleine huisdierensector, steeds meer mensen 

kiezen voor optie gezelschapsdieren waardoor er een oververzadiging is van de markt. Ook is het 

oprichten van een eigen praktijk een zware investering, mensen verwachten steeds meer dat je de 

nieuwste en beste apparatuur bezit.  

Voordelen zijn dan weer dat je het werk iets beter kan regelen dan in een grote huisdierenpraktijk en 

dat de verloning toch wel hoger is.  
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Zowel de grote huisdierenpraktijk als de kleine huisdierenpraktijk waar ik mijn stage deed, zijn 

“oudere” praktijken. Het valt me op dat het accent voornamelijk ligt op het diergeneeskundig werk. En 

in tegenstelling tot de jongere generatie dierenartsen, veel minder op marketing. Marketing wordt door 

deze oudere praktijken zelfs als onprofessioneel en opdringerig beschouwd. Ik zelf zou voor een meer 

cliëntgerichte benadering kiezen. Communicatie is hierbij zeer belangrijk. Cliënten moeten in een 

moderne praktijk meer en bredere info krijgen over de aangeboden diensten en de verkochte 

(verzorgings-)producten.  

De grote huisdierenpraktijk was vooral toegespitst op de alledaagse problematiek in kleinere bedrijven 

en boerderijen. En volgens mij te weinig aangepast aan de behoeften van een groot gespecialiseerd 

landbouwhuisdierbedrijf. De all-round kennis zal volgens mij in de toekomst plaats maken voor 

diepgaande kennis, deskundige gespecialiseerde begeleiding in het gespecialiseerde bio-

industriebedrijf. 

Het is mijn kinderdroom om dierenarts te worden. En ik hoop binnen enkele jaren de kleine 

huisdierenpraktijk van mijn papa verder uit te bouwen, samen met hem en mijn zus. Met z‟n drieën 

kunnen we ons cliënteel alle voordelen van een groepspraktijk bieden. 
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