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SAMENVATTING 

 

Deze klinische casus handelt over een konijn (Oryctolagus cuniculus) met abnormaal gedrag, urinaire 

en faecale incontinentie en verlamming van de achterhand.  De diagnose encefalitozoönose werd 

gesteld aan de hand van serologie.  Een uterien adenocarcinoma werd tevens gediagnosticeerd als 

toevalsbevinding.  Het konijn werd vervolgens langdurig behandeld met Panacur
®
 (fenbendazole) en 

er werd een ovariohysterectomie uitgevoerd.  Uiteindelijk werd het konijn geëuthanaseerd, daar de 

behandeling niet leidde tot genezing en het welzijn van het konijn in het gedrang kwam. 

Encefalitozoönose is een infectieziekte, dewelke veroorzaakt wordt door een ééncellige, obligaat 

intracellulaire parasiet, met name Encephalitozoon cuniculi.  Ondanks het feit dat de meeste 

zoogdieren (ook de mens) geïnfecteerd kunnen worden met deze parasiet, vindt men E. cuniculi 

voornamelijk terug bij konijnen.    

De parasiet wordt hoofdzakelijk overgedragen via horizontale transmissie, daar infectieuze sporen via 

de urine van aangetaste dieren uitgescheiden worden in de omgeving.  Ondanks het veelvuldig 

voorkomen van asymptomatische infecties, kan de parasiet ook aanleiding geven tot ernstige 

ziektesymptomen.   

De drie organen die het meest frequent aangetast worden door E. cuniculi  zijn het centraal 

zenuwstelsel, de nieren en de ogen.  De klinische symptomen, die ontstaan na aantasting van deze 

organen, zijn zeer uiteenlopend, maar het meest frequent ziet men zenuwsymptomen (vestibulair 

syndroom, ataxie, parese, etc.).  

Verschillende methoden kunnen gebruikt worden ter diagnosticering van E. cuniculi.  De meest 

betrouwbare diagnose die men momenteel hanteert in de praktijk is serologie waarbij IgM en IgG 

antistoffen bepaald worden tegen de parasiet.    

De behandeling van encefalitozoönose staat nog niet volledig op punt.  De behandelingsoptie die men 

momenteel het meest frequent gebruikt, is de toediening van fenbendazole (20mg/kg/dag) gedurende 

28 dagen.  Deze therapie kan eventueel gecombineerd worden met anti-inflammatoire 

geneesmiddelen.  De prognose van encefalitozoönose is echter matig.  De aangerichte schade is 

vaak irreversiebel.    
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INLEIDING 

 

Rond 1920 werd de parasiet Encephalitozoon cuniculi voor de eerste maal aangetoond in konijnen 

lijdend aan encefalitis en nefritis (Wright J.H. en Craighead E.M., 1922).  De parasiet werd de 

daaropvolgende decennia het onderwerp van menig wetenschappelijk onderzoek.  Tot op heden blijft 

E. cuniculi een belangrijke rol spelen in de diergeneeskunde van het konijn (Harcourt-Brown F.M., 

2004).  De laatste jaren is daarenboven de interesse naar de parasiet opnieuw gestegen, hetgeen 

verschillende oorzaken heeft. 

Ten eerste stijgt het aantal konijnen, gehouden als gezelschapsdier, jaarlijks.  Eigenaars zijn ook 

steeds meer bereid hun konijn grondig te laten onderzoeken en behandelen door de dierenarts. Deze 

mentaliteitsverandering onderstreept de noodzaak aan een goede wetenschappelijke kennis over de 

verschillende ziekten die konijnen kunnen treffen.  Deze kennis is namelijk van fundamenteel belang 

voor het uitvoeren van een gerichte diagnostiek en behandeling.   

Een tweede reden voor de toenemende interesse in E. cuniculi is dat, uit recent onderzoek blijkt dat 

de parasiet niet enkel in konijnen met duidelijke ziektesymptomen kan teruggevonden worden.  De 

prevalentie van de parasiet blijkt wereldwijd ook hoog te zijn bij gezonde konijnen.  Deze bevinding 

deed de vraag ontstaan in welke mate de parasiet werkelijk een rol speelt in diergeneeskunde. Heeft 

het aantonen van E. cuniculi in een patiënt wel klinisch belang?     

Tenslotte toonde men de parasiet ook aan bij humane patiënten.  Deze zoönotische eigenschappen 

zorgden tevens voor een interesse vanuit de humane geneeskunde.  De parasiet kan namelijk 

ernstige klinische symptomen veroorzaken bij immuungecompromiteerde patiënten (Canning E.U. et 

al., 1987). 

In deze casusbespreking wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de epidemiologie, distributie, 

levenscyclus, pathogenese, klinische symptomen, diagnostiek en behandeling van E. cuniculi.  

Vervolgens wordt deze theorie toegepast in een klinische casus. 
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. ETIOLOGIE  

Encefalitozoönose is een infectieziekte, dewelke veroorzaakt wordt door een obligaat intracellulaire 

parasiet, met name Encephalitozoon cuniculi.  Deze parasiet behoort tot het geslacht Encephalitozoon 

en maakt deel uit van de familie Nosematidae, de orde Microspororida en de stam Microspora.  De 

parasiet behoort uiteindelijk tot het rijk van de ééncellige parasieten, de Protozoa (Taylor M. et al., 

2007). 

Onderzoek toonde drie verschillende stammen van E. cuniculi aan (Didier E.S. et al., 1995).  Stam I 

werd geassocieerd met konijnen, stam II met knaagdieren en stam III met honden.  De stammen 

kunnen van elkaar onderscheiden worden aan de hand van hun genoom.  Een differentiatie op basis 

van hun morfologie is niet mogelijk daar zij morfologisch niet verschillen (Didier E.S. et al., 1995; 

Harcourt-Brown F.M. en Harrogate B., 2010).  Stammen I en III werden ook teruggevonden in humane 

patiënten (Valencakova A. et al., 2008). 

2. EPIDEMIOLOGIE  

De meeste zoogdieren kunnen fungeren als natuurlijke gastheer van de parasiet.  Meer specifiek werd 

het pathogene agens teruggevonden bij knaagdieren, carnivoren, het konijn, het paard en de mens 

(Taylor M. et al., 2007; Künzel F. en Joachim A., 2010).  Ondanks deze grote groep van mogelijke 

gastheren, infecteert E. cuniculi voornamelijk het konijn (Künzel F. en Joachim A., 2010).   

De overdracht van E. cuniculi gebeurt in hoofdzaak via horizontale transmissie, desalniettemin kon 

men in meerdere studies een verticale transmissie van de parasiet aantonen (Harcourt-Brown F.M., 

2004).  

Konijnen die geïnfecteerd zijn met E. cuniculi scheiden infectieuze sporen uit via hun urine (Harcourt-

Brown F.M., 2002).  Experimentele studies toonden aan dat deze sporen voornamelijk tussen de 

eerste en tweede maand na de initiële infectie geëxcreteerd worden in de urine (Cox J.C. et al., 1979).  

Na dit tijdsinterval blijft er nog steeds een excretie van de parasiet bestaan, maar aan een lagere 

densiteit en intermitterend (Cox J.C. et al., 1979; Künzel F. en Joachim A., 2010).  

De sporen zijn relatief resistent in de omgeving.  Bij kamertemperatuur blijven zij tot vier weken na 

uitscheiding infectieus (Harcourt-Brown F.M. en Holloway H.K.R., 2003).  Een goede hygiëne is 

bijgevolg van groot belang bij de bestrijding en preventie van encefalitozoönose.  

De parasiet kan, zoals hierboven reeds vermeld werd, ook verticaal worden overgedragen (Canning 

E.U. en Lom J., 1986; Baneux P.J. en Pognan F., 2003).  Hierbij wordt het jong intra-uterien 

geïnfecteerd met E. cuniculi.  Uit onderzoek blijkt echter dat bij dergelijke infecties de parasiet zich 

voornamelijk vastzet in de lens.  Hierdoor wordt enkel een pathologie veroorzaakt ter hoogte van het 

oog (Künzel F. en Joachim A., 2010). 

Naast de traditionele orale weg kon men, onder experimentele omstandigheden, ook infecties tot 

stand brengen door de parasiet intraveneus, intraperitoneaal, intracerebraal of intrarectaal te 
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inoculeren (Cox J.C. et al., 1979; Shadduck J.A. et al., 1979; Wicher V. et al., 1991; Horvath M. et al., 

1998; Künzel F. en Joachim A., 2010). 

                                                                               

 

3. DISTRIBUTIE 

Sinds de ontdekking van E. cuniculi werden er wereldwijd vele studies verricht om de aanwezigheid 

van de parasiet bij gezelschapskonijnen en wilde konijnen in kaart te brengen.  Deze studies toonden 

een hoge prevalentie aan van de parasiet bij gezonde hobbykonijnen wereldwijd (zie tabel 1).  Dit 

toont het belang van asymptomatische dragers van E. cuniculi aan.  De studies toonden tevens aan 

dat de parasiet veel minder aanwezig is in de wilde konijnenpopulatie.  Dit laatste kan men mogelijks 

verklaren doordat de infectiedruk bij wilde konijnen veel lager ligt (Künzel F. en Joachim A., 2010). 

4. LEVENSCYCLUS  

Zoals hierboven reeds vermeld werd, scheiden geïnfecteerde dieren unicellulaire sporen uit in de 

omgeving via hun urine.  Na opname van de sporen in het gastro-intestinaal systeem van een 

geschikte gastheer, zal de parasiet het intestinale epitheel invaderen.  Meer specifiek zullen de sporen 

hun sporoplasma en kern injecteren in de gastheercellen via een polair filament (Harcourt-Brown F.M. 

en Holloway H.K.R., 2003) (zie figuur 1).    

Het sporoplasma bevindt zich vervolgens in een vacuole in de gastheercel, hetgeen direct contact met 

het cytoplasma van de gastheercel voorkomt (Künzel F. en Joachim A., 2010).    

Nadien zal het sporoplasma zich aseksueel vermenigvuldigen binnenin de gastheercel.  Men spreekt 

tijdens deze fase van merogonie. Hierna zal sporogonie optreden.  De nieuwgevormde sporonten 

zullen zich ontwikkelen tot sporoblasten en vervolgens tot mature infectieuze sporen (Künzel F. en 

Joachim A., 2010).  Merogonie en sporogonie van E. cuniculi in de gastheercel zal uiteindelijk leiden 

tot een destructie van de betrokken cel, waarbij de infectieuze sporen vrijkomen in het lichaam van de 

gastheer en nieuwe cellen kunnen invaderen (Künzel F. en Joachim A., 2010).    

Naast de intestinale cellen worden tevens de cellen van het reticulo-endotheliale systeem 

geïnfecteerd met E. cuniculi.  Op deze manier krijgt de parasiet toegang tot de systemische circulatie 

(Harcourt-Brown F.M. en Holloway H.K.R., 2003).  In de acute fase van de infectie zullen op deze 

manier verscheidene inwendige organen worden aangetast, met name de longen, het hart, de lever 

en de nieren (Harcourt-Brown F.M. en Harrogate B., 2010; Künzel F. en Joachim A., 2010). De 

schade die op dat moment aangebracht wordt, is meestal bescheiden, waardoor dieren tijdens deze 

fase vaak nog geen klinische symptomen vertonen (Jordan C.N. et al., 2006). In het chronisch stadium 

van de infectie (circa één maand post-infectie) worden tenslotte ook de hersenen aangetast (Künzel F. 

en Joachim A., 2010).  De uiteindelijke voorkeursplaatsen van de parasiet zijn de nieren, ogen en de 

hersenen (Jordan C.N. et al., 2006).   



    5 

Tabel 1: Seroprevalentie van E. cuniculi in konijnen (naar Künzel F. en Joachim A.., 2010) 

Land Auteur(s) Methode Gezondheidsstatus Totaal 
aantal 
dieren 

% 
seropositief 

Australië Cox en Pye, 1975 IFAT Labokonijnen 191 51,3 
Zweden Waller, 1977 CIA Labokonijnen 200 21,5 
Tsjechië Chalupský et al., 

1979 
IFAT Labo- en kweekkonijnen >500 0-95 

Australië Cox et al., 1980 IFAT Wilde konijnen 823 0 
Verenigd 
koninkrijk 

Cox en Ross, 1980 IFAT Wilde konijnen 175 0 

Noorwegen Lyngset, 1980 CIA Kweekkonijnen 66 73,0 
Duitsland Lev, 1982 CIA, IFAT Labo- en kweekkonijnen 276 6,2 
Duitsland Neuwirt, 1988 IFAT Hobbykonijnen 

Labo-,kweek-en slachtkonijnen 
Wilde konijnen 

42 
142 
155 

40,5 
3,5 
18,1 

Frankrijk Chalupsky et al., 
1990 

IFAT Wilde konijnen 204 3,9 

Duitsland Meyer-Breckwoldt, 
1996 

CIA Hobbykonijnen 
Wilde konijnen 

200 
100 

42 
0 

Australië Thomas et al., 1997 IFAT Wilde konijnen 81 24,7 
Zwitserland Müller, 1998 ELISA, IFAT Asymptomatische kweek- en 

slachtkonijnen 
Verdachte hobbykonijnen 

292 
 
72 

7,5 
 
84,7 

Duitsland Ewringmann en 
Göbel, 1999 

CIA Hobbykonijnen 277 45,1 

Turkije Eröksüz et al., 1999 CIA Labo/slachtkonijnen 150 65,3 
Slowakije Halánová et al., 

2003 
IFAT - 571 41,7 

Verenigd 
koninkrijk 

Harcourt-Brown en 
Holloway, 2003 

ELISA Asymptomatische hobbykonijnen 
Verdachte hobbykonijnen 
Neurologische symptomen 
Vestibulaire aandoening 
Oculaire lesie 

38 
87 
53 
23 
9 

36,8 
69,0 
71,7 
91,0 
100 

Verenigd 
koninkrijk 

Keeble en Shaw, 
2006 

ELISA Asymptomatische hobbykonijnen 97 52 

Oostenrijk Künzel et al., 2008 IFAT Asymptomatische hobbykonijnen 
Verdachte hobbykonijnen 
Neurologisch symptomen 
Vestibulaire aandoening 
Oculaire laesies 

54 
184 
140 
104 
25 

37,0 
78,3 
77,1 
91,3 
84,0 
 

Italië Dipineto et al., 2008 CIA, IFAT Asymptomatische hobbykonijnen 
Verdachte hobbykonijnen 
Neurologische tekens 

47 
78 
42 

68,1 
66,7 
76,2 

Japan Igarashi et al., 2008 ELISA Gezonde hobbykonijnen 
Hobbykonijnen met neurologische 
tekens 
Hobbykonijnen met andere klinische 
tekens 

195 
105 
 
37 

57,9 
81,0 
 
43,2 

Nigeria Okewole, 2008 IFAT Asymptomatische konijnen 237 16,5 
Oostenrijk Csokai et al. , 

2009a, b 
IFAT Hobbykonijnen met andere ziekten 

Verdachte hobbykonijnen 
38 
33 

50,0 
69,7 

Italië Santaniello et al., 
2009 

CIA, ELISA Slachtkonijnen 1600 31,6 

Taiwan Tee K.-Y. et al., 
2011 

ELISA Hobbykonijnen 171 67,8 

Egypte Ashmawy K.I. et al., 
2011 

ELISA Slachtkonijnen 240 15 

Turkije  Ozkan O. et al., 
2011 

CIA Hobbykonijnen 50 4 

Italië Lonardi C. et al., 
2012 

CIA Slachtkonijnen 260 75,4 

Japan Fukui D. et al., 2012 ELISA Hobbykonijnen (zoo) 38 71.1 
 
ELISA: Enzyme-linked immunosorbent assay     
IFAT: indirect fluorescent antibody technique    
CIA: carbon immunoassay 
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Figuur 1: Levenscyclus van E. cuniculi  (uit Jordan C.N. et al., 2006) 

 

5. PATHOLOGIE 

De aseksuele vermeerderingscycli van de obligaat intracellulaire parasiet zorgen voor een massale 

ruptuur van de gastheercellen.  De aantasting van deze cellen zal aanleiding geven tot een 

ontstekingsreactie (Harcourt-Brown F.M. en Holloway H.K.R., 2003).  Chronische ontstekingsreacties 

zullen ten slotte leiden tot granulomateuze letsels in de organen, met name in de hersenen, nieren en 

ogen. 

5.1. DE HERSENEN 

Infectie van de hersenen met E. cuniculi leidt tot een niet-suppuratieve of granulomateuze 

(multi)focale (meningo-)encefalitis (zie figuur 2) (Csokai J. et al., 2009a; Künzel F. en Joachim A., 

2010). 

Csokai J. et al. trachtten in 2009 de distributie van de histologische veranderingen in de hersenen, ten 

gevolge van E. cuniculi, in kaart te brengen.  Zij gebruikten hiervoor op natuurlijke wijze geïnfecteerde 

konijnen met of zonder klinische symptomen van encefalitozoönose.  Hun resultaten wezen aan dat 

voornamelijk het cerebrum, de hersenstam en de leptomeningen aangetast worden bij een E. cuniculi 

infectie.  Ook vond men frequent ontstekingsinfiltraten terug ter hoogte van het ruggenmerg.  Het 

cerebellum en de vestibulaire kernen bleken in mindere mate aangetast te worden.  De verschillen 

tussen de klinisch aangetaste konijnen en de asymptomatische konijnen bleken bovendien niet 

statistisch significant te zijn (Csokai J. et al., 2009a).  Hiernaast kon hun studie geen correlatie 
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aantonen tussen de ernst van de encefalitis en het voorkomen van neurologische symptomen (Csokai 

J. et al., 2009a). 

5.2. DE NIEREN 

Het tweede voorkeursorgaan van E. cuniculi is de nier.  Infectie van de nier, door de parasiet, zal 

leiden tot een focale granulomateuze nefritis.  In het chronisch stadium kan een interstitiële nefritis 

ontstaan waarbij, door de vorming van fibrose, macroscopische letsels ontstaan ter hoogte van het 

nieroppervlak (zie figuur 3) (Künzel F. en Joachim A., 2010).  Tevens worden er frequent multifocale 

granulomen teruggevonden in de geïnfecteerde nieren (Künzel F. en Joachim A., 2010). 

5.3. DE OGEN 

Intra-uteriene infecties leiden tot infiltratie van de parasiet in het voorste lenskapsel (Wolfer J. et al., 

1993). Granulocyten, macrofagen en reuzencellen zullen het lenskapsel binnendringen als reactie op 

de schade die de parasiet aanbrengt in de lens.  De ontstekingscellen zullen uiteindelijk een ruptuur 

van het lenskapsel veroorzaken.  Het vrijgekomen lensmateriaal zal aanleiding geven tot een 

ontsteking van de uvea, met name een phacoclastische uveïtis.(Künzel F. en Joachim A., 2010).  

De iris en het ciliaire lichaam zullen tevens geïnfiltreerd worden met plasmacellen en lymfocyten, 

desondanks kan men de parasiet enkel terugvinden in de lens (Künzel F. en Joachim A., 2010). 

5.4. ANDERE ORGANEN 

In de acute fase van de infectie kan men niet-suppuratieve ontstekingsreacties terugvinden in andere 

organen zoals longen, lever en hart (Csokai J. et al., 2009a).  Men vermoedt dat deze 

ontstekingsreacties eerder gelinkt zijn aan een algemene inflammatie dan aan een lokale reactie op 

de parasiet (Scharmann W. et al., 1986).  

 

 

  

Figuur 2: Histologisch beeld van het cerebrum van 
een konijn geïnfecteerd met E. cuniculi.  Op de 

coupe is een granulomateuze ontstekingshaard 
zichtbaar. (uit Gruber A. et al., 2009) 

Figuur 3: Nier aangetast door E. cuniculi.  De focale 

granulomateuze interstitiële nefritis zal op lange termijn 
aanleiding geven tot interstitiële fibrose met collaps van 
het nierparenchym.  (uit Harcourt-Brown F.M., 2004) 
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6. KLINISCHE SYMPTOMEN 

Het symptomenbeeld van encefalitozoönose is zeer breed.  Infecties van konijnen met E. cuniculi 

kunnen namelijk asymptomatisch verlopen of acute sterfte veroorzaken (Harcourt-Brown F.M. en 

Holloway H.K.R., 2003).    

De voornaamste klachten worden veroorzaakt door aantasting van de hersenen, de nieren of de ogen.  

Een combinatie van klachten door aantasting van meerdere organen is ook mogelijk (Künzel F. et al., 

2010). 

De symptomen treden in de meeste gevallen plots op en kunnen vaak geassocieerd worden met 

stress (Meyer-Beckwoldt A., 1996; Künzel F. en Joachim A., 2010). 

6.1. ZENUWSYMPTOMEN 

De ernst van de symptomen bij aantasting van het zenuwstelsel door E. cuniculi is uiteenlopend.  

Konijnen met een milde encefalitozoönose zullen trager reageren op externe stimuli of zullen minder 

gemakkelijk lopen (Harcourt-Brown F.M., 2004).  Deze milde symptomen worden echter vaak niet 

opgemerkt door de eigenaar en hinderen het dagelijkse leven van een konijn slechts in geringe mate. 

De klachten kunnen ook meer opvallend zijn.  Uit menig onderzoek blijkt dat de meest voorkomende 

neurologische klachten voortvloeien uit een aantasting van het vestibulair apparaat, hetgeen 

voornamelijk leidt tot een scheve kopstand en ataxie (Künzel F. et al., 2008) (zie figuur 4).  Hiernaast 

kunnen konijnen met een vestibulair syndroom ook cirkelgang, rollen en nystagmus vertonen, maar dit 

ziet men slechts zelden (Künzel F. et al., 2008). De neurologische klachten treden meestal acuut op 

(Harcourt-Brown F.M., 2004). 

 
 

 

 

Figuur 4: Scheve kopstand ten gevolge van E. 
cuniculi infectie (uit Mathis A. et al., 2005) 
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Andere minder frequent voorkomende neurologische symptomen, die kunnen optreden bij konijnen 

die lijden aan encefalitozoönose, zijn achterhandverlamming, abnormaal gedrag, kopschudden en 

epilepsie (Harcourt-Brown F.M., 2004).  Gedragsveranderingen kunnen zich uiten in agressie, 

dwanggedrag of automutilatie (Künzel F. en Joachim A., 2010). 

6.2. RENALE SYMPTOMEN 

Infectie van de nieren met E. cuniculi kan aanleiding geven tot een granulomateuze interstitiële nefritis 

(Harcourt-Brown F.M., 2004).  Deze ontsteking kan uiteindelijk leiden tot chronisch nierfalen. 

De meeste konijnen met chronisch nierfalen vertonen geen klinische symptomen.  Azotemie is dan 

ook meestal een toevalsbevinding (Künzel F. en Joachim A., 2010).   

In sommige casussen werden atypische symptomen beschreven zoals een verminderde eetlust, 

gewichtsverlies, lethargie en dehydratatie die konden worden toegeschreven aan de verminderde 

nierfunctie.  Het klinisch symptomenbeeld polyurie, polydipsie en urinaire incontinentie kan niet altijd 

teruggevonden worden bij konijnen met een duidelijke azotemie (Harcourt-Brown F.M. en Holloway 

H.K.R., 2003; Künzel F. et al., 2008).  

Urinaire incontinentie kan eveneens veroorzaakt worden door de aantasting van de bezenuwing van 

de urineblaas (Harcourt-Brown F.M., 2004).  

Chronisch nierfalen bij konijnen kan ook een oorzaak zijn voor anemie of pathologische fracturen van 

de lange beenderen ten gevolge van een osteodystrofie (Künzel F. en Joachim A., 2010). 

6.3. OFTALMOLOGISCHE SYMPTOMEN 

De specifieke oogproblemen gerelateerd aan een infectie met E. cuniculi zijn cataract, 

phacoclastische uveïtis en hyopyon (zie figuur 5 en 6) (Harcourt-Brown F.M., 2004).  Phacoclastische 

uveïtis vindt men voornamelijk terug bij jonge konijnen (Wolfer J. et al., 1993; Künzel F. et al., 2008). 

Voornamelijk unilaterale oogletsels worden teruggevonden bij konijnen met encefalitozoönose, 

hetgeen bilaterale letsels natuurlijk niet uitsluit (Harcourt-Brown F.M. en Holloway H.K.R., 2003).  

 

  

Figuur 5: Cataract bij een volwassen konijn. (uit 

Rich G., 2010) 

Figuur 6: Phacoclastische uveïtis ten gevolge van 
een E. cuniculi infectie bij een konijn. (uit Williams D., 

2007) 
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7. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

7.1. NEUROLOGISCHE SYMPTOMEN 

De neurologische symptomen die geassocieerd kunnen worden met E. cuniculi, kan men 

onderverdelen in vier grote groepen, namelijk de vestibulaire symptomen, de achterhand-

verlammingen en ataxie, de gedragsveranderingen en ten slotte de aanvallen.  Naargelang de 

klachten die het betrokken dier vertoont, dienen andere differentiaal diagnosen in acht genomen te 

worden. 

 7.1.1.  Vestibulair syndroom 

Zoals reeds eerder vermeld werd in deze literatuurstudie, kan E. cuniculi het centraal vestibulair 

apparaat aantasten, hetgeen leidt tot klinische symptomen zoals een scheve kopstand, ataxie, rollen, 

etc. . 

De belangrijkste differentiaal diagnosen, voor het optreden van zulke symptomen bij het konijn, zijn 

een otitis media/interna.  Hiernaast kunnen deze symptomen ook voorkomen bij meningoencefalitis 

veroorzaakt door een ander pathogeen agens, otitis externa ten gevolge van Psoroptes cuniculi, 

trauma ter hoogte van de kop of neoplasie van het centraal zenuwstelsel (Künzel F. en Joachim A., 

2010). 

7.1.1.1.  Otitis media / interna 

Otitis is de belangrijkste differentiaal diagnose van encefalitozoönose met betrekking tot het ontstaan 

van vestibulaire symptomen (Künzel F. en Joachim A., 2010).  

Ontsteking van het midden- of binnenoor bij konijnen kent voornamelijk een bacteriële oorsprong, 

waarbij in de meeste casussen Pasteurella multocida teruggevonden kan worden (Kunstyr I. en 

Naumann S., 1985; Harcourt-Brown F.M., 2004).  

Konijnen lijdend aan een Pasteurella otitis vertonen frequent, naast de neurologische symptomen, ook 

symptomen van een rhinitis met niezen, neusvloei en een inspiratoire stridor (Gruber A. et al., 2009; 

Künzel F. en Joachim A., 2010).  Deze ontsteking van de bovenste luchtwegen evolueerde in 

sommige casussen zelfs tot een pneumonie (Künzel F. en Joachim A., 2010). 

Een onderscheid tussen beide aandoeningen kan men trachten te maken aan de hand van de 

anamnese, een neurologisch onderzoek, een inspectie van de uitwendige gehoorgang, hematologie, 

serologie en radiografische opnames van de kop (Harcourt-Brown F.M., 2004; Künzel F. en Joachim 

A., 2010).  

De anamnese verschaft informatie over de huisvesting en de herkomst van het betrokken dier.  

Konijnen die in grote groepen gehuisvest worden, worstelen namelijk meer met bovenste 

luchtweginfecties en pasteurellose dan hobbykonijnen die meestal solitair of in kleine groep gehouden 

worden.  E. cuniculi vindt men bovendien meer terug bij deze laatste categorie (Harcourt-Brown F.M., 

2004).  

Neurologisch onderzoek maakt het soms mogelijk een onderscheid te maken tussen een aantasting 

van het centraal vestibulair apparaat (hetgeen aangetast wordt door E. cuniculi) of het perifeer 

vestibulair apparaat (hetgeen aangetast wordt door P. multocida).  Radiografische opnames van de 
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kop zijn ook niet altijd een sluitende methode om een onderscheid te maken tussen beide 

aandoeningen.  Radiografische afwijkingen, die doen denken aan otitis media, zijn immers niet steeds 

geassocieerd met klinische symptomen (Künzel F. en Joachim A., 2010). 

7.1.1.2.  (Meningo-)encefalitis 

Verscheidene infectieuze oorzaken kunnen (meningo-)encefalitis veroorzaken bij konijnen.  De 

infectieuze oorzaken kan men opdelen in de drie grote groepen: parasitaire, bacteriële of virale 

pathogenen. 

Parasitaire oorzaken, naast E. cuniculi, zijn toxoplasmose, cerebrale larva migrans van verscheidene 

nematoden en Baylisascaris, dewelke enkel in Noord-Amerika voorkomt (Dubey J.P. et al., 1992; 

Furuoka H. et al., 2003; Harcourt-Brown F.M., 2004; Künzel F. en Joachim A., 2010).  Toxoplasmose 

is een niet frequent voorkomende aandoening bij konijnen.  De meeste infecties verlopen subklinisch 

(Künzel F. en Joachim A., 2010).  Konijnen waarbij de aandoening wel klinisch verloopt vertonen vaak 

aspecifieke symptomen zoals verminderde eetlust, lethargie en koorts (Dubey J.P. et al., 1992; Künzel 

F. en Joachim A., 2010).  

Bacteriële meningoencefalitis wordt ook regelmatig teruggevonden bij konijnen (Künzel F. en Joachim 

A., 2010).    

Gekende virale oorzaken die leiden tot encefalitis bij konijnen zijn het herpes simplex virus, het Borna 

virus en het rabiës virus (Künzel F. en Joachim A., 2010).  

7.1.1.3.  Otitis externa 

Otitis externa is een minder frequent voorkomende oorzaak van een scheve kopstand bij konijnen.  

Een infectie van de uitwendige gehoorgang met P. cuniculi kan aanleiding geven tot een aantasting 

van het binnenoor en zelfs het centraal zenuwstelsel.  

7.1.1.4.  Trauma 

Traumata ter hoogte van de kop komen minder frequent voor, maar kunnen natuurlijk ook aanleiding 

geven tot neurologische klachten (Künzel F. en Joachim A., 2010).   

7.1.1.5.  Neoplasie 

Elke tumor van het centraal zenuwstelsel, meer specifiek het centraal vestibulair apparaat, kan 

aanleiding geven tot vestibulaire klachten.  Een lymfoom wordt aangeduid als de meest frequent 

voorkomende tumor van het zenuwstelsel bij konijnen (Künzel F. en Joachim A., 2010).  Bovendien 

zijn lymfoma’s de tweede meest voorkomende tumoren bij konijnen, na het uterien adenocarcinoma 

(Weisbroth S.H., 1994; Grüber A.et al., 2009).   

Andere tumoren die reeds eerder aangetoond werden als oorzaak van neurologische symptomen zijn 

een teratoma en een ependymoma (Grüber A. et al., 2009). 
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7.1.2. Parese, paralyse of ataxie 

De belangrijkste differentiaal diagnose voor dit type van symptomen is trauma ter hoogte van het 

ruggenmerg.  Dit type van trauma komt frequent voor, daar konijnen gepredisponeerd zijn voor spinale 

fracturen en subluxaties (Harcourt-Brown F.M., 2004).  

Hiernaast ziet men frequent spondylose en degeneratieve tussenwervelschijfaandoeningen bij 

konijnen dewelke frequent asymptomatisch zijn, maar in sommige gevallen kunnen leiden tot een 

compressie van het ruggenmerg (Harcourt-Brown F.M., 2004).  

Andere mogelijke oorzaken van ataxie zijn osteoarthritis, problemen ter hoogte van de hak of 

musculaire aandoeningen.  Ook aandoeningen ter hoogte van het hart, de lever of de nieren kunnen 

aanleiding geven tot gelijkaardige symptomen (Harcourt-Brown F.M., 2004). 

7.1.3. Gedragsveranderingen 

Gedrag wordt bepaald door het cerebrum.  Gedragsveranderingen ontstaan bijgevolg bij een 

aantasting van dit hersengedeelte. Mogelijke oorzaken zijn (meningo-)encefalitis, neoplasie, 

intoxicatie, trauma en cardiovasculaire aandoeningen (Grüber A. et al., 2009). 

Cardiovasculaire aandoeningen kunnen leiden tot neurologische symptomen, daar zij aanleiding 

kunnen geven tot hypoxie van de hersenen (Gruber A. et al., 2009).  Myocardiale fibrose, myocarditis 

en ventrikel dilatatie werden onder andere teruggevonden bij enkele konijnen met neurologische 

klachten (Grüber A. et al., 2009). 

7.1.4. Aanvallen 

Aanvallen bij konijnen kunnen tevens veroorzaakt worden door een aantasting van het cerebrum.  De 

differentiaal diagnose hiervoor werd reeds hierboven beschreven. 

Hiernaast kan epilepsie ook veroorzaakt worden door chronisch nierfalen, daar dit kan aanleiding 

geven tot een mineralisatie van de aorta met een verminderde systemische circulatie tot gevolg 

(Harcourt-Brown F.M., 2004). 

7.2. CHRONISCH NIERFALEN 

Niet enkel E. cuniculi, maar een zeer brede waaier van oorzaken kunnen teruggevonden worden bij 

konijnen die lijden aan chronisch nierfalen.  De belangrijkste differentiaal diagnosen voor nierziekten 

zijn nefrolithiasis, hydronefros, renale calcificatie, renale abcessen, Stafylococcen nefritis, 

pyelonefritis, neoplasie (meer specifiek lymfoma), amyloïdose, renale agenesie en intoxicatie 

(Harcourt-Brown F.M., 2002). 

De aspecifieke symptomen (anorexie, polydipsie en gewichtsverlies) die frequent gelinkt zijn met 

chronisch nierfalen kennen ook een zeer uitgebreide differentiaal diagnose (zie tabel 2). 

In sommige casussen werd ook urinarie incontinentie waargenomen bij de aangetaste konijnen 

(Harcourt-Brown F.M., 2004).  Urinaire incontinentie kan echter ook een gevolg zijn van urineweg-

ontstekingen, urolithiasis, motorische stoornissen of neurologische aandoeningen. Tot de motorische 

stoornissen behoren aandoeningen van de hak, obesitas en arthritis.  Tot de neurologische 
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aandoeningen behoren letsels ter hoogte van het ruggenmerg waardoor de bezenuwing van de 

achterhandspieren aangetast wordt of waarbij de bezenuwing van de blaas gecompromiteerd wordt 

(Harcourt-Brown F.M., 2004). 

Tabel 2: Differentiaal diagnosen voor de aspecifieke klachten die gepaard gaan bij chronisch nierfalen bij 
het konijn. (uit Harcourt-Brown F.M., 2002) 

Klinische klacht Differentiaal diagnose 

Anorexie Dieetfouten 
Stress 
Tandproblemen 
Gastro-intestinale immobiliteit 
Tricobezoear 
Intestinale obstructie 
Mucoïde enteropathie 
Caecale impactie 
Infectieuze aandoeningen (Pasteurellose, Myxomatose, enterotoxaemie, VHS) 
Systemische aandoeningen (nierziekten, hepatopathie) 
Neoplasie 
Trauma (kaakfractuur) 

Polydipsie Anorexia 
Nierziekten (E.cuniculi) 
(Diabetes mellitus) 

Gewichtsverlies Tandproblemen 
Gastro-intestinale hypomotiliteit 
Renale ziekten 
Caecale impactie 
Chronische leverziekten 
Neoplasie 
Dieetwijzigingen 
Pseudotuberculose 
Dominantie van ander konijn 

 

7.3 OFTALMOLOGISCHE SYMPTOMEN 

De belangrijkste differentiaal diagnose voor phacoclastische uveïtis is, naast E. cuniculi, een 

bacteriële uveïtis.  De meest voorkomende kiemen die men terugvindt in zulke letsels zijn Pasteurella 

multocida en Stafylococcen spp. (Williams D., 2007).    

Een uitgebreide keratitis of de penetratie van een corpus alienum in het oog kan ook aanleiding geven 

tot een uveïtis (Harcourt-Brouwn F.M., 2002). 

Bij het onderzoek van een konijn met cataract dient men in de eerste plaats te denken aan E. cuniculi.  

Andere oorzaken zijn congenitale vormen van cataract of ouderdomsgerelateerde cataract (Williams 

D., 2007).  Deze laatste vorm van cataract wordt echter niet frequent gezien bij konijnen (Williams D., 

2007). 
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8. DIAGNOSE 

De diagnose van E. cuniculi is niet eenvoudig.  Verscheidene diagnostische methoden werden in de 

loop der tijd ontwikkeld ter opsporing van E. cuniculi.  Deze methoden kan men opsplitsen in 

methoden die men kan verrichten bij het levende dier en methoden die enkel van toepassing zijn bij 

een post-mortem onderzoek. 

8.1. DIAGNOSE IN VIVO 

8.1.1. Klinisch onderzoek 

Men dient steeds te starten met een goed klinisch onderzoek.  Hierbij dient men het dier voornamelijk 

neurologisch en oftalmologisch grondig te onderzoeken.    

Neurologisch onderzoek kan, in sommige gevallen, een letsel in het zenuwstelsel lokaliseren.  Op 

deze manier kan men occasioneel, bij dieren met vestibulaire symptomen, een onderscheid maken 

tussen een aantasting van het perifeer of het centraal vestibulair apparaat.  Men dient er wel rekening 

mee te houden dat dit niet altijd mogelijk is.    

Een grondige inspectie van de uitwendige gehoorgang kan men uitvoeren ter volledigheid van het 

klinisch onderzoek, maar speelt geen belangrijke rol in de diagnose van E. cuniculi.  Verscheidene 

studies toonden namelijk aan dat een inspectie van het oorkanaal met een otoscoop of endoscoop 

slechts zelden leidt tot een definitieve diagnose (Künzel F. et al., 2008).  

8.1.2. Radiografie 

Het is belangrijk om steeds radiografische opnames te nemen van de schedel en de rug bij konijnen 

die lijden aan neurologische symptomen, daar trauma aan de wervelkolom en otitis media/interna de 

drie meest belangrijke differentiaal diagnosen zijn bij deze patiënten. 

De radiografische kenmerken die men kan waarnemen bij een otitis media zijn een verdikking van de 

beenderige wanden van de bullae tympanicae, alsook een gestegen opaciteit op diezelfde plaats ten 

gevolge van het exsudaat dat zich ophoopt in het middenoor bij infectie (Künzel F. et al., 2008). 

8.1.3. Algemeen bloedonderzoek 

Een algemeen bloedonderzoek gebeurt voornamelijk ter uitsluiting van verscheidene aandoeningen 

die voorkomen in de differentiaal diagnose van encefalitozoönose.  Bovendien kan de aanwezigheid 

van nierfalen opgespoord worden, daar dit zich niet steeds klinisch veruiterlijkt in het konijn (Harcourt-

Brown F.M. en Holloway H.K.R., 2003; Künzel F. et al., 2008). 

8.1.4. Detectie van antistoffen tegen E. cuniculi 

Antistoffen, gericht tegen E. cuniculi, kunnen op verschillende manieren aangetoond worden bij 

konijnen, bijvoorbeeld met behulp van intradermale of serologische testen (Harcourt-Brown F.M., 

2004).   

De serologische detectie heeft de hoogste sensititiveit tijdens de acute fase van de infectie, daar circa 

drie weken post-infectie de eerste antistoffen tegen E. cuniculi aangetoond kunnen worden in het 
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serum  (Csokai J. et al., 2009b; Künzel F. en Joachim A., 2009).  De meeste andere diagnostische 

methoden kunnen op dat moment namelijk nog geen infectie diagnosticeren. 

De concentratie van de IgG antistoffen in het serum blijven vervolgens enkele maanden hoog.  Nadien 

zal hun concentratie geleidelijk afnemen.  Hun aanwezigheid kan echter wel gedurende meerdere 

jaren persisteren (Künzel F. en Joachim A., 2010).  

Konijnen jonger dan één maand bezitten maternale antistoffen tegen E. cuniculi, indien hun moeder 

ooit in contact geweest is met de parasiet.  Actieve immuniteit, na infectie van jonge konijnen, treedt 

pas op bij een leeftijd van acht tot tien weken (Künzel F. en Joachim A., 2010). 

De serologische detectie van antistoffen kan gebeuren aan de hand van verschillende technieken.  De 

meest gebruikte technieken zijn ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) en de IFA techniek 

(indirect fluorescent antibody) (Künzel F. en Joachim A., 2010).  De IFA techniek geldt als de gouden 

standaard bij het serologisch diagnosticeren van Microsporidium infecties (Jordan C.N., 2006).  

Onderzoek toonde wel aan dat beide technieken sterk vergelijkbare resultaten produceren (Jordan 

C.N., 2006). 

Een belangrijke opmerking bij het gebruik maken van antistoffen als methode ter diagnosticering van 

E. cuniculi is dat de aanwezigheid van IgG antistoffen enkel een voorafgaand contact aanduidt met de 

parasiet.  Het kan de parasiet niet aanduiden als werkelijke ziekteverwekker (Künzel F. en Joachim A., 

2010).  Daarenboven is een groot percentage van de hobbykonijnen asymptomatische drager van de 

parasiet.  Een negatieve serologische test kan natuurlijk wel de aanwezigheid van E. cuniculi uitsluiten 

Künzel F. en Joachim A., 2010).    

Recent meent men echter een oplossing te hebben gevonden voor bovenstaande knelpunten.  Men 

ontdekte namelijk dat men aan de hand van de IgM en IgG antistoffen titers een onderscheid kan 

maken tussen dieren die in contact geweest zijn met de parasiet, subklinische dragers van de parasiet 

en werkelijk klinisch geïnfecteerde dieren (Keeble E.J. en Shaw D.J., 2006; Jeklova E. et al., 2010).  

De aanwezigheid van IgM antilichamen is namelijk indicatief voor een actieve infectie met E. cuniculi.  

Deze specifieke antistoffen verdwijnen immers 35 dagen na de initiële infectie (Jeklova E. et al., 

2010).  IgG antistoffen daarentegen duiden op een chronische infectie, daar zij langdurig persisteren 

(Jeklova E. et al., 2010). 

8.1.5. Aantonen van de parasiet, E. cuniculi, in secreties en excreties 

8.1.5.1. Urine 

Zes tot acht weken na de initiële infectie kunnen infectieuze sporen van E. cuniculi aangetoond 

worden in de urine van besmette konijnen (Künzel F. en Joachim A., 2010).   

De meest sensitieve methode om infectieuze sporen te detecteren in urine, is het uitvoeren van een 

PCR-test ter detectie van E. cuniculi DNA (Harcourt-Brown F.M., 2004).  Men kan het urinesediment 

tevens onderzoeken aan de hand van een gramkleuring of via immunofluorescentie (Hermans K., 

2010). 
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Het diagnosticeren van E. cuniculi via een onderzoek van urine kent verscheidene nadelen.  Ten 

eerste scheiden ook asymptomatische dragers van de parasiet sporen uit via de urine, hetgeen een 

onderscheid maken tussen subklinisch en klinisch geïnfecteerde dieren onmogelijk maakt (Csokai J. 

et al., 2009).  Ten tweede is het collecteren van urine bij konijnen niet gemakkelijk en worden de 

sporen intermitterend uitgescheiden (Harcourt-Brown F.M. en Holloway H.K.R., 2003).  Ten slotte 

bevat urine van konijnen vaak kristallen, hetgeen het opsporen van infectieuze sporen, met behulp 

van microscopie, bemoeilijkt (Harcourt-Brown F.M., 2004).  Dit probleem kan men echter vermijden 

door de urine te verzuren, waardoor de kristallen oplossen en het urinestaal efficiënter onderzocht kan 

worden. 

8.1.5.2. Cerebrospinaal vocht 

Onderzoek van cerebrospinaalvocht kan gebruikt worden ter ondersteuning van een klinische 

diagnose van E. cuniculi. Bij dieren lijdende aan encefalitozoönose, ziet men namelijk vaak een 

monocytotische pleocytose en een gestegen eiwitwaarde in het cerebrospinaal vocht (Jass A. et al., 

2008). Natuurlijk dient men in acht te nemen dat elke andere oorzaak (viraal, parasitair of 

immuungemedieerd) die encefalitis geeft, aanleiding kan geven tot gelijkaardige bevindingen (Jass A. 

et al., 2008).  Het cerebrospinaal vocht kan ook onderzocht worden naar de aanwezigheid van DNA 

van E. cuniculi met behulp van een PCR-test (Künzel F. et al., 2007). 

8.1.5.3. Faeces 

De mate waarin de parasiet opgespoord kan worden in de faeces van besmette dieren is nog niet 

volledig gekend (Harcourt-Brown F.M. en Holloway H.K.R., 2003). 

8.1.6. Aantonen van de parasiet in lensmateriaal 

Studies toonden aan dat men, met behulp van PCR-testen, de parasiet vaak kan aantonen in 

lensmateriaal van dieren met phacoclastische uveïtis (Künzel F. et al., 2008).  Concreet kan men de 

sporen trachten aan te tonen in lensmateriaal na phaco-emulsificatie, in stalen van witte intra-oculaire 

massa’s of geruptureerde lenzen (Csokai J. et al., 2009b).   

 

8.2. DIAGNOSE POST-MORTEM  

De histologische veranderingen, die hierboven reeds besproken werden, vormen een indicatie voor 

encefalitozoönose (Künzel F. et al., 2008).  Men kan slechts met zekerheid de diagnose stellen 

wanneer men intracellulaire sporen kan aanduiden in de organen, die niet altijd histologisch aangetast 

dienen te zijn (Künzel F. et al., 2008).  De eerste sporen kan men terugvinden in de nieren ongeveer 

zeven weken na de initiële infectie.  In de hersenen zullen sporen slechts na circa elf weken 

aangetoond kunnen worden (Künzel F. en Joachim A., 2010; Rich G., 2010).  

De gouden standaard ter detectie van sporen in de organen is elektronenmicroscopisch onderzoek 

van de stalen.  Deze techniek kan wel geen onderscheid maken tussen de verschillende soorten 

Encephalitozoön (Künzel F. en Joachim A., 2010).  Andere methoden ter detectie van de sporen zijn 

immunofluorescentie of chemofluorescentie, dewelke gevoeliger zijn dan een gewone hematoxyline-

eosine kleuring (Künzel F. en Joachim A., 2010).  Ook kan men gebruik maken van (nested) PCR 

technieken (Csokai J. et al., 2009b).   
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9. THERAPIE EN PROGNOSE 

De therapie van encefalitozoönose is net als de diagnose niet altijd eenvoudig en staat nog niet 

volledig op punt.  Er bestaat nog steeds geen specifieke medicatie ter behandeling van E. cuniculi bij 

konijnen.  Algemeen gaat men trachten de parasiet te elimineren, de ontsteking te onderdrukken en 

de symptomen symptomatisch te behandelen (Harcourt-Brown F.M., 2004). 

Ter eradicatie van de parasiet is een anti-parasitaire behandeling noodzakelijk.  Studies in de humane 

geneeskunde toonden goede resultaten met albendazole (Künzel F. en Joachim A., 2010).  Deze 

medicatie is echter embryotoxisch en teratogeen in konijnen (Künzel F. en Joachim A., 2010).  

Daarom werd een alternatief voorgesteld, namelijk fenbendazole.  Een studie uitgevoerd door Suter et 

al. (2001) toonde goede resultaten met deze medicatie, waardoor dit momenteel de 

voorkeursbehandeling is van konijnen met encefalitozoönose (Künzel F. en Joachim A., 2010).  

Specifiek kan men fenbendazole (20mg/kg) dagelijks geven gedurende 28 dagen en dit eventueel zes 

maanden later opnieuw herhalen (Harcourt-Brown F.M., 2004). 

Dieren met acute neurologische klachten geeft men soms ook anti-inflammatoire geneesmiddelen, 

zoals corticosteroïden (bijvoorbeeld dexamethasone 0,5-2 mg/kg éénmalig), daar de 

zenuwsymptomen veroorzaakt worden door ontstekingsreacties in het centraal zenuwstelsel 

(Harcourt-Brown F.M. en Harrogate B., 2010).  Langdurig gebruik van corticosteroïden is 

tegenaangewezen, daar dit leidt tot een immunosupressie waardoor het lichaam de parasiet minder 

goed onder controle kan houden.  Geïnfecteerde konijnen die behandeld worden met cortiosteroïden 

moeten om deze reden goed gemonitord worden (Jordan C.N. et al., 2006).   

Stress reductie wordt ook aangeraden. Konijnen die eerder rollen en aanvallen vertonen kan men best 

symptomatisch behandelen met benzodiazepines zoals diazepam (1-2 mg/kg, SC of IV) of midazolam 

(0.5-2 mg/kg, SC, IV of intranasaal) (Harourt-Brown F.M., 2004; Künzel F. en Joachim A., 2010).   

Konijnen lijdende aan vestibulaire symptomen kan men best behandelen met antibiotica wanneer de 

radiografische opnames van de kop onduidelijkheid geven over de aanwezigheid van otitis of wanneer 

de eigenaars bijkomende onderzoeken van hun konijn niet wensen.  Otitis is namelijk de belangrijkste 

differentiaal diagnose voor deze klinische klachten.   

Dieren met symptomen gelinkt aan nierfalen hebben een zodanig slechte prognose dat euthanasie in 

feite de meest verantwoorde optie is (Künzel F. en Joachim A., 2010).  Indien men het konijn toch 

wenst te behandelen, kan men een symptomatische therapie opstarten.  Bij deze behandeling staat 

een goede wateropname (eventueel gecombineerd met een intraveneuze vloeistoftherapie) en een 

dieet met een laag calciumgehalte centraal (Harcourt-Brown F.M., 2004). 

Phacoclastische uveïtis kan men conservatief trachten te behandelen met de toediening van 

dexamethasone en oxytetracycline systemisch en topicaal onder de vorm van oogzalven.  Deze 

behandeling blijkt echter niet altijd succesvol te zijn (Künzel F. en Joachim A., 2010).    

Een andere behandelingsoptie voor phacoclastische uveïtis is een onmiddellijke chirurgische 

verwijdering van de lens.  Hoe sneller men de lens verwijdert, hoe beter de klinische resultaten zijn 



    18 

(Künzel F. en Joachim A., 2010).  In sommige chronische gevallen, waarbij bijvoorbeeld reeds sprake 

is van een enophtalmie, is enucleatie aan te raden (Künzel F. en Joachim A., 2010). 

Konijnen met urinaire incontinentie behandelt men bij voorkeur symptomatisch met antibiotica en niet-

steroïdale ontstekingsremmers zoals carprofen (2-4 mg/kg, SC of IV) of meloxicam (0.1-0.2 mg/kg, per 

oraal) (Harcourt-Brown F.M., 2004).  Het urine druppelen zorgt namelijk voor dermatitis en eventueel 

urethritis.  Hiernaast knipt men de haren rondom het perineum best zo kort mogelijk, om huidirritaties 

door de irriterende urine te voorkomen. 

De prognose voor encefalitozoönose is matig.  In vele gevallen is de chronische weefselbeschadiging 

irreversiebel en leidt het bestrijden van de parasiet niet tot een verbetering van de symptomen 

(Hermans K., 2010).  Algemeen neemt men aan dat konijnen lijdend aan zenuwsymptomen een 

betere prognose hebben dan konijnen lijdend aan renale symptomen (Künzel F. en Joachim A., 2010).  

10. PREVENTIE EN CONTROLE 

Wanneer E. cuniculi vastgesteld wordt in een grote kolonie konijnen is het belangrijk alle seropositieve 

dieren uit de groep te halen, daar zij een infectiebron zijn voor de andere konijnen (Künzel F. en 

Joachim A., 2010).  Bovendien zal een grondige desinfectie van de omgeving vereist zijn ter 

bestrijding van de resistente infectieuze sporen.  Onderzoek toonde aan dat koken gedurende vijf 

minuten of autoclaveren (bij 120°C) gedurende tien minuten de sporen vernietigt (Künzel F. en 

Joachim A., 2010).  Desinfectantia zoals ethanol 70%, formaldehyde 0,3%, waterstofperoxide 1% en 

natrium hydroxide 1% kunnen ook gebruikt worden en inactiveren de sporen na een gemiddelde 

inwerking van 30 minuten (Künzel F. en Joachim A., 2010). 

Ter preventie van encefalitozoönose is een goede hygiëne van groot belang.  Harcourt-Brown meent, 

zonder wetenschappelijke ondersteuning, dat fenbendazole (20mg/kg/dag gedurende 9 dagen) tevens 

aangewend kan worden als profylactische behandeling van encefalitozoönose (Harcourt-Brown F.M. 

en Harrogate B., 2010). 

11. ZOONOTISCH ASPECT 

Zoals reeds eerder vermeld in deze literatuurstudie kunnen meerdere zoogdieren, waaronder de 

mens, dienen als gastheer voor E. cuniculi en dus niet enkel het konijn (Harcourt-Brown F.M., 2004).  

E. cuniculi infecties werden wereldwijd teruggevonden bij verscheidene humane patiënten lijdend aan  

diarree, rhinosinusitis, keratoconjunctivitis, nefritis of hepatitis (Mathis A. et al., 2005; Harcourt-Brown 

F.M. en Harrogate B., 2010).  Het klinisch belang van deze zoönotische infecties blijkt echter miniem, 

uitgezonderd voor immuungecompromiteerde patiënten (Harcourt-Brown F.M., 2004; Mathis A. et al., 

2005).  Tot op heden werd er geen direct verband gevonden tussen konijnen met E. cuniculi en 

humane patiënten, hetgeen doet vermoeden dat het risico op het krijgen van encefalizoönose voor 

eigenaars van een geïnfecteerd gezelschapskonijn verwaarloosbaar is (Harcourt-Brown F.M. en 

Harrogate B., 2010).  Toch kan men best de eigenaar hiervan verwittigen. 
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CASUÏSTIEK 

1. SIGNALEMENT 

De casus gaat over Fluffie een vrouwelijk, niet gesteriliseerd konijn (Oryctolagus cuniculus) waarvan 

de leeftijd niet gekend was. 

2. ANAMNESE 

Fluffie werd de eerste maal aangeboden op vijf september 2012 met de klacht dat zij sinds drie dagen 

abnormaal gedrag vertoonde.  Ze vertoonde cirkelgang, kopschudden en was zwak ter hoogte van de 

achterhand.  Sinds twee dagen was zij ook urinair en faecaal incontinent.  De eigenaars merkten 

tevens op dat Fluffie minder sociaal was en zich vaker verstopte.  De symptomen werden binnen deze 

korte periode steeds erger.    

De eetlust en drankopname van Fluffie waren normaal.  Ze was wel sinds mei een halve kilogram 

afgevallen.  De vaccinatiestatus van Fluffie was in orde.   

3. KLINISCH ONDERZOEK 

3.1. INSPECTIE 

Tijdens het observeren van Fluffie was een zwakte ter hoogte van de achterhand duidelijk zichtbaar. 

3.2. ALGEMEEN KLINISCH ONDERZOEK 

Op het algemeen klinisch onderzoek van Fluffie werden geen abnormaliteiten gevonden.  Haar 

lichaamstemperatuur was 38°C en haar lichaamsgewicht bedroeg 1,950 kg.  

Bij inspectie van de uitwendige gehoorgang was wel een overmatige hoeveelheid cerumen zichtbaar.  

Hiervan werd een staal genomen, hetgeen vervolgens zowel natief als gekleurd microscopisch 

onderzocht werd.  Het staal bleek parasitologisch negatief, een eventuele aanwezigheid van oormijten 

kon met andere woorden uitgesloten worden.  Het staal bevatte enkel verhoornde epitheelcellen. 

3.3. NEUROLOGISCH ONDERZOEK 

Aangezien Fluffie neurologische symptomen vertoonde, werd een neurologisch onderzoek uitgevoerd.  

Het onderzoek kon geen abnormaliteiten aantonen ter hoogte van de voorpoten van Fluffie.  Ter 

hoogte van de achterpoten daarentegen waren de plaatsingsreflexen afwezig en waren er 

proprioceptiestoornissen.  De anusreflex was positief.    

Met behulp van deze bevindingen kan men een aandoening ter hoogte van de ruggenmergsegmenten 

L4 tot S1 vermoeden.  Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat resultaten van neurologische 

onderzoeken bij konijnen moeilijk te interpreteren zijn, in tegenstelling tot bij honden en katten.  Zij 

dienen dan ook enkel als leidraad beschouwd te worden. 

3.4. MEDISCHE BEELDVORMING: RADIOGRAFIE EN ECHOGRAFIE 

Ter uitsluiting van een otitis media/interna of aandoeningen van de wervelkolom werden 

radiografische opnames genomen van de schedel en de rug.  De beelden toonden geen 

abnormaliteiten ter hoogte van de ruggengraat noch ter hoogte van de bulla tympanica.   

Op de radiografische opname van het abdomen was wel een deviatie van de darmen en maag naar 
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craniaal te zien.  Tevens bemerkte men een grote, relatief opaque, ovoïde structuur ter hoogte van het 

middelste en caudale gedeelte van het abdomen.  Het beeld was sterk verdacht van een neoplasie 

van de uterus (zie figuur 7).  Om die reden werd een abdominale echografie uitgevoerd. 

Bij het echografisch onderzoek van Fluffie werd een abdominale massa teruggevonden.  Deze ging 

vermoedelijk uit van de uterus, had een diameter had van circa 1,5 cm en werd omgeven door vocht 

(zie figuur 8).  De in beeld gebrachte massa was onregelmatig en had een matige echogeniciteit.  De 

uteruswand kon niet afzonderlijk in beeld gebracht worden. De andere abdominale organen 

vertoonden geen echografische afwijkingen.  De meest waarschijnlijke diagnose, op basis van het 

echografisch beeld, was een uterien adenocarcinoma of leiomyoma.  Een fijne naald aspiraat werd 

genomen van de massa.  Hiernaast aspireerde men tevens het omgevende vocht voor verder 

cytologisch onderzoek. 

Daar men een neoplasie van de uterus vermoedde, werd ook een thorax radiografie genomen voor 

het opsporen van eventuele pulmonaire metastasen.  Deze waren echter radiografisch niet zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Ventro-Dorsale opname van het abdomen.  Ter hoogte van het middelste en caudale abdomen is 

een grote, relatief opaque, ovoïde structuur zichtbaar.  Het beeld is sterk verdacht van een neoplasie ter hoogte 
van de uterus. (Beelden gemaakt met dank aan de Vakgroep Medische Beeldvorming van de huisdieren en orthopedie van de 
kleine huisdieren, Faculteit diergeneeskunde, Universiteit Gent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 8: Echografisch beeld van de abdominale massa.  Ter hoogte van het hemi abdomen rechts werd een 

grote, met vocht gevulde structuur in beeld gebracht.  De ligging suggereert een structuur uitgaande van de 
uterus.    (Beelden gemaakt met dank aan de Vakgroep Medische Beeldvorming van de huisdieren en orthopedie van de 
kleine huisdieren, Faculteit diergeneeskunde, Universiteit Gent) 
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3.5.  CYTOLOGIE 

Het cytologisch beeld van het fijne naald aspiraat van de abdominale massa en het omgevende vocht 

was compatibel met het beeld dat men verkrijgt bij een uterien adenocarcinoma. 

3.6. BLOEDONDERZOEK 

Ter diagnosticering van E. cuniculi werd een bloedstaal genomen.  Dit staal werd opgestuurd naar de 

universiteit van Brno, daar zij beschikken over de juiste technieken om IgG en IgM antistoffen tegen 

de parasiet te detecteren.   

Twee weken later waren de resultaten bekend en bleek Fluffie effectief te lijden aan 

encefalitozoönose. 

4. DIAGNOSE 

De uiteindelijke diagnose was encefalitozoönose en een uterus adenocarcinoma. 

5. THERAPIE 

Ter behandeling van de encefalitozoönose werd een therapie opgestart met fenbendazole.  Men 

schreef 0,4 ml Panacur puppy
®
 (100mg/ml) éénmaal per dag voor gedurende vier weken.  Een 

eventuele behandeling voor het uterien adenocarcinoma werd niet opgestart.  Deze zou pas worden 

uitgevoerd wanneer Fluffy terug beter was.    

Twee weken later (19 september 2012) werd Fluffie opnieuw aangeboden.  De klachten van Fluffie 

waren grotendeels verdwenen.  Ze was enkel nog zwak op de achterhand, maar was alert en had een 

goede eetlust.   Er werd besloten op dat moment een ovariohysterectomie uit te voeren omwille van 

het vermoedelijke uterien adenocarcinoma dewelke twee weken voordien gediagnosticeerd werd.  Het 

anesthesieprotocol dat gehanteerd werd tijdens de operatie wordt weergegeven in tabel 3.  Fluffie 

werd vervolgens naar huis gestuurd met Metacam
®
 (meloxicam) (0.3 mg/kg bid) en Baytril

®
  

(enrofloxacin) (10mg/kg bid).  De therapie met fenbendazole werd gewoon verdergezet. 

 

Tabel 3: Anesthesieprotocol gebruikt tijdens de ovariohysterectomie 

 Product Dosis 

Sedatie Sedator
® 

(medetomidine)  0,2 mg/kg 

Analgesie Vetergesic
®
 (buprenorphine)  0,03 mg/kg 

Inductie Anesketin
® 

(ketamine) 0,1 ml/kg 

Onderhoud Isoflo
®
  (isofluraan) Op effect: 1,5% continu 

 

 

Histologisch onderzoek van de massa bevestigde het vermoeden van een adenocarcinoma van de 

uterus.  Het betrof namelijk een niet omkapselde, goed afgelijnde, celrijke massa in het uteruslumen 

dewelke aan één zijde doorging tot in het myometrium.  De cellen waren georganiseerd in nesten en 

multifocaal in tubuli met een centraal lumen.  De grote polygonale cellen waren onduidelijk afgelijnd en 

bevatten een relatief kleine hoeveelheid donker eosinofiel cytoplasma, een centraal gelegen ronde tot 
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ovale kern met vezelig chromatine en één tot drie prominente amphofiele nucleoli.  Er was matige 

anisocytose en anisokaryose.  De mitoseindex bedroeg één tot twee per high powerfield.  Er was een 

diffuse infiltratie van eosinofielen.  Aan de randen was er multifocaal een infiltratie van lymfocyten en 

een ingroei van myometrium tot in de massa. 

Twee dagen na de operatie (21 september 2012) werd Fluffie opnieuw aangeboden.  Fluffie had 

opnieuw cirkelgang en vertoonde anorexie.  Fluffie defaeceerde ook niet meer sinds haar operatie.  

Een post-operatieve ileus en een vermoedelijke heropflakkering van encefalitozoönose werden 

gediagnosticeerd.  Men adviseerde de fenbendazole therapie en enrofloxacine therapie verder te 

zetten.  Men verhoogde de Metacam
®
 toediening tot driemaal daags.  Eveneens werd Primperan

®
 

(metoclopramide) 0.5 mg/kg driemaal daags, Cisaral
®
 drops (cisapride) 0.5 mg/kg tweemaal daags en 

Silicone suspensie 1 ml driemaal daags per os voorgeschreven.  Men raadde ook aan Fluffie te 

dwangvoederen indien zij anorectisch bleef.   

Tien dagen later (1 oktober 2012) ging het terug iets beter met Fluffie.  Ze at terug goed.  Defaeceren 

was normaal.  Ze vertoonde nog steeds cirkelgang naar rechts.  Er was ook een parese van haar 

linker achterpoot.  De eigenaars hadden tevens opgemerkt dat het rechter oor van Fluffie meer plat 

lag dan normaal.    

Na een algemeen klinisch onderzoek merkte men op dat Fluffie zeer mager was (1,8 kg), een 

overmatige cerumenproductie had in beide oren en een erg onverzorgde vacht had ter hoogte van de 

achterhand.  De operatiewonde stond droog en niet rood.  

De diagnose van otitis externa, cachexie en parese van de linker achterpoot ten gevolge van 

encefalitozoönose werd gesteld.  

Een behandeling met Stronghold
®
 Pups-Kittens (selamectin) één pipet en Ciloxan

®
  (ciprofloxacine) 

één druppel in ieder oor driemaal daags werd opgestart.  Tevens raadde men aan de oren goed te 

reinigen met MalAcetic Otic
®
 oor- en huidreiniger.  De behandeling met fenbendazole werd gewoon 

verdergezet.  Een controlebezoek werd ingepland binnen vier dagen. 

Bij het controlebezoek (15 oktober 2012) bleek dat de toestand van Fluffie opnieuw sterk verslechterd 

was.  Ze sleepte terug erg met haar achterhand en vertoonde meer frequent cirkelgang.  Fluffie was 

ook agressiever geworden en leek soms pijn te hebben volgens de eigenaars.  Ze had ook diarree en 

was urinair en faecaal incontinent.  Ze dronk niet meer, maar had wel polyfagie.  

Uit het algemeen klinisch onderzoek bleek dat Fluffie opnieuw was afgevallen (1,73 kg).  Ze was licht 

gedehydrateerd en had een onverzorgde vacht ter hoogte van haar achterhand.  

Een heropflakkering van encefalitozoönose werd gediagnosticeerd ondanks de reeds langdurige 

behandeling met fenbendazole.  Een alternatieve behandeling was niet mogelijk en daarom werd 

beslist, in samenspraak met de eigenaars, Fluffie te euthanaseren voor het algemeen welzijn van het 

konijn. Fluffie werd geëuthanaseerd door middel van gasanesthesie en een intraveneuze toediening 

van T61. 
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BESPREKING 

 

Deze klinische studie toont duidelijk het belang aan van encefalitozoönose in de diergeneeskunde van 

het gezelschapskonijn.  Het aantal gerapporteerde klinische gevallen stijgt jaarlijks, hetgeen de 

relevantie van encefalitozoönose nogmaals onderstreept.   

Intensief onderzoek heeft de wetenschappelijke kennis omtrent de parasiet de laatste decennia sterk 

vergroot.  Men ontdekte onder andere dat men aan de hand van serologie, waarbij simultaan IgM en 

IgG antistoffen worden bepaald, vrij sluitend actieve infecties kan differentiëren van chronische 

infecties.  Dit is een enorme vooruitgang voor de diergeneeskunde, daar asymptomatische infecties 

met E. cuniculi wijdverspreid voorkomen binnen de konijnenpopulatie.  Deze methode helpt bovendien 

dierenartsen in de praktijk op een eenvoudige en betrouwbare wijze een klinische infectie met E. 

cuniculi aan te duiden.  

In de besproken casus gebruikte men bovenstaande diagnostische methode ter bevestiging van het 

vermoeden dat het konijn leed aan encefalitozoönose. 

De behandeling, preventie en prognose van encefalitozoönose blijven echter punten van discussie 

binnen de wetenschap.   Deze thema’s zijn niet enkel van groot belang binnen de diergeneeskunde.  

Ook binnen de humane geneeskunde zoekt men actief naar antwoorden vanwege de zoönotische 

eigenschappen van E. cuniculi. 

Tot op heden bestaat er te weinig wetenschappelijke informatie omtrent de behandeling van E. 

cuniculi.  Het ontbreken van grootschalige studies maakt een objectieve beoordeling van de 

bestaande therapeutica onmogelijk.    

In de besproken klinische casus schreef men fenbendazole voor.  Fenbendazole wordt momenteel het 

meest frequent aangewend ter behandeling van encefalitozoönose.  De resultaten die men bekomt 

lijken goed, maar zoals hierboven vermeld staat, werd de globale doeltreffendheid van dit 

therapeuticum nog niet wetenschappelijk bepaald.  In de klinische casus kon het therapeuticum, 

fenbendazole, de parasiet tijdelijk onderdrukken, maar een heropflakkering leidde tot ernstige 

klinische symptomen met euthanasie als enige aanvaardbare optie.  Naar mijn mening was dit 

onvermijdbaar op dat moment.    

Bij het vergelijken van de gekende behandelingsopties en de behandeling die men toegepast heeft in 

de besproken casus, blijkt wel dat het konijn, Fluffie, nooit behandeld geweest is met corticosteroïden.  

Nochtans raadt men aan deze therapie toe te passen bij het optreden van acute neurologische 

klachten bij konijnen.  Deze symptomen ontstaan namelijk door ontstekingsreacties op de 

weefselschade veroorzaakt door de parasiet.  Het succes van de anti-inflammatoire behandeling is 

echter variabel en had dus niet noodzakelijkerwijs geleid tot een betere uitkomst voor Fluffie.   

Tot slot is verder onderzoek naar profylactische medicatie voor encefalitozoönose eveneens van groot 

belang.  Asymptomatische dragers komen namelijk veelvuldig voor binnen de gezelschapskonijnen en 

konijnen gehouden als nutsdier.  Zij kunnen een persisterende infectiebron vormen voor andere 

konijnen en maken op die manier een goede controle van encefalitozoönose onmogelijk. 
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SAMENVATTING 
 

Deze klinische casus handelt over een konijn (Oryctolagus cuniculus) met abnormaal gedrag, urinaire 

en faecale incontinentie en verlamming van de achterhand. De diagnose encefalitozoönose werd 

gesteld aan de hand van serologie. Een uterus adenocarcinoma werd tevens gediagnosticeerd als 

toevalsbevinding. Metastasen ter hoogte van de longen werden niet waargenomen op de thorax 

radiografieën.  Het konijn werd langdurig behandeld met Panacur® (fenbendazole) en er werd een 

ovariohysterectomie uitgevoerd. Uiteindelijk werd het konijn geëuthanaseerd, daar de behandeling 

met fenbendazole niet leidde tot genezing en het welzijn van het konijn in het gedrang kwam.   

 

Uterus adenocarcinoma is één van de meest voorkomende spontane tumoren bij het konijn.  De tumor 

komt voornamelijk voor bij dieren ouder dan twee jaar.  Bepaalde rassen (Tan, Havana konijn, 

Hollander konijn, etc.) zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van de tumor.  De incidentie bij dieren 

ouder dan vier jaar en behorend tot de gevoelige rassen bedraagt 50-80% (Paré J.A. en Paul-Murphy 

J., 2004).   

 

De klinische symptomen die waargenomen kunnen worden bij aangetaste dieren zijn "hematurie", 

vaginale bloeduitvloei, reproductiestoornissen, abdominale distentie, depressie en anorexie.  Een 

vermoedelijke diagnose kan gesteld worden op basis van het klinische onderzoek, radiografie en 

echografie.  Een definitieve diagnose kan men echter enkel stellen na histologisch onderzoek van de 

betrokken massa.   

 

De voorkeursbehandeling van een uterus adenocarcinoma is het uitvoeren van een 

ovariohysterectomie.  Men raadt aan de dieren na de operatie gedurende enkele jaren regelmatig te 

onderzoeken ter opsporing van eventuele metastasen.  Chemotherapie bleek tot op heden niet 

effectief.  Preventieve sterilisatie wordt sterk aangeraden voor voedsters waarmee men niet wenst te 

kweken.  
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INLEIDING 
 

Het aantal gezelschapskonijnen in ons land stijgt jaarlijks.  De huidige kennis omtrent de verzorging 

van konijnen en hun ziekten en de mentaliteitsverandering van de eigenaars, zorgen ervoor dat de 

gemiddelde levensverwachting van gezelschapskonijnen tevens stijgt.  Dit heeft als gevolg dat de 

aandoeningen die gepaard gaan met een stijgende ouderdom, zoals neoplasieën, ook meer frequent 

teruggevonden worden bij deze dieren in de praktijk.  Tumoren van het geslachtstelsel van het 

vrouwelijke konijn, meer specifiek het uterus adenocarcinoma, vormen binnen deze groep van 

aandoeningen een belangrijk onderdeel.   Het is dan ook van groot belang dat elke dierenarts een 

grondige kennis bezit over dit onderwerp.  

 

In het begin van de twintigste eeuw werd het uterus adenocarcinoma intensief bestudeerd door 

verscheidene wetenschappers over de ganse wereld. Verschillende studies brachten de incidentie van 

de aandoening in kaart.  Wetenschappers zochten bovendien met behulp van microscopisch 

onderzoek naar de exacte pathogenese van de tumor en diens verloop in de tijd.  Stapsgewijs breidde 

onze kennis omtrent de aandoening zich uit en werd het uterus adenocarcinoma een bekend begrip 

binnen de geneeskunde van het konijn.   

 

Enkele vragen blijven echter tot op heden onbeantwoord.  Zo is het belang van hormonen in de 

ontwikkeling van de tumor vandaag de dag nog niet volledig opgehelderd.  Meerdere studies trachtten 

in het verleden hierop een antwoord te vinden, maar tegenstrijdige resultaten maakten het onmogelijk 

een sluitend antwoord te geven op deze vraag.  Tevens heerst er nog onenigheid over het verband 

tussen cysteuze endometrium hyperplasie (CEH) en uterus adenocarcinoma's.  Kan men CEH 

beschouwen als een tumorale voorloper of zijn beide aandoeningen verschillende entiteiten?   

 

In deze casusbespreking wordt een uitgebreid overzicht gegeven over de huidige kennis van het 

uterus adenocarcinoma bij het konijn.  Meer specifiek wordt de incidentie, etiologie, pathologie, 

histopathologie, klinische symptomen, diagnostiek, behandeling en preventie van de aandoening 

besproken. Vervolgens wordt deze theorie toegepast in een klinische casus.  
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LITERATUURSTUDIE 
 

1. DE NORMALE UTERUS VAN HET KONIJN 
 

1.1. MACROSCOPISCHE ANATOMIE  
 

Het vrouwelijk geslachtsstelsel van het konijn bestaat uit twee ovaria, twee uterushoornen, twee 

cervices en één vagina (zie figuur 1).  Het konijn heeft met andere woorden geen corpus uteri.  Men 

spreekt van een uterus duplex (König H.E. en Liebich H.-G., 2007). 

 

 
Figuur 1: Schematische bouw van de uterus van een konijn.   

(Uit Donnelly T.M. , 2004). 
 
 

De uterushoornen worden beiden ter plaatse gehouden door het mesometrium.  Het mesometrium 

vormt samen met de mesosalpinx en het mesovarium het ligamentum latum waarin zich de arteria en 

vena ovarica bevinden (Fuchs-Baumgartinger A. et al., 2009).  Het mesometrium dient bij konijnen ook 

als een vetopslagplaats, hetgeen ligatie en identificatie van de bloedvaten bij het uitvoeren van een 

ovariohysterectomie sterk kan bemoeilijken (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004).   

 
1.2. MICROSCOPISCHE OPBOUW 
  

De baarmoederwand is microscopisch opgebouwd uit drie verschillende lagen, met name het 

endometrium (tunica mucosa), het myometrium (tunica muscularis) en het perimetrium.   
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Het endometrium lijnt het lumen van de uterus af.  Verscheidene tubulaire klieren (glandulae uterinae) 

monden uit aan het oppervlakte.  Weisbroth S.H. et al. (1974) beschreven de histologische kenmerken 

van het normale endometrium van een konijn als volgt (zie figuur 2-3): 

 

 Er is een goede differentiatie tussen het oppervlakte- en klierepitheel. 

 De endometriale klieren zijn regelmatig verspreid en vertonen geen hypersecretie. 

 De endometriale cellen en hun opbouw vertonen geen abnormaliteiten. 

 Er is een matige hoeveelheid stroma, dewelke goed ontwikkeld is. 

 Er is geen inflammatie aanwezig. 

 Het oppervlakte epitheel vertoont geen papillaire of polypoïede veranderingen. 

 Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen gecilieerde en niet-gecilieerde cellen. 

 Met behulp van specifieke histochemische kleuringen kan men de aanwezigheid van alkalisch 

fosfatase aantonen ter hoogte van het apicale aspect van de epitheelcellen. 

 

Op verschillende wijzen kan afgeweken worden van deze normale opbouw van het endometrium.  Zo 

kan er een hyperplasie (papillair, cysteus of adenomateus), pyometra, endometritis, neoplasie of een 

seniele atrofie optreden (Weisbroth S.H. et al., 1974).  Elke afwijking gaat logischerwijs gepaard met 

een eigen specifiek histopathologisch beeld. 

 

 

 
Figuur 2: Normaal histologisch beeld van de uterus 

van een konijn. 
Legende: Lumen (L), éénlagig cilindrisch epitheel (SC), 
endometriale klieren (GL), stratum functionale (SF), 
stratum basale  (SB), myometrium (M). 
(Uit: Connor E., 2012) 
 

 
Figuur 3: Normaal endometrium konijn.  

(Uit: Asakawa M.G. et al., 2008) 
 

 

Onder het endometrium bevindt er zich een tweelagige spierlaag, het myometrium.  De spiervezels 

van de interne spierlaag hebben een circulair verloop.  De spiervezels van de uitwendige spierlaag 

verlopen daarentegen longitudinaal (König H.E. en Liebich H.G., 2007).  

 

De buitenste laag, het perimetrium, is opgebouwd uit de tela subserosa en de tunica serosa en loopt 

over in het ligamentum latum uteri (König H.E. en Liebich H.G., 2007). 
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2. UTERUS ADENOCARCINOMA 
 
2.1. VOORKOMEN 
 

Uterus adenocarcinoma is de meest voorkomende spontane tumor bij het Europese konijn 

(Oryctolagus cuniculus) (zie tabel 1) (Weisbroth S.H. et al., 1974; Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004).   

 

De leeftijd van het konijn is de meest belangrijke factor voor het optreden van een uterus 

adenocarcinoma.  Ouderdomsgerelateerde veranderingen van de baarmoeder, zoals de reductie van 

de cellulariteit van het endometrium en een proliferatie van het collageen, maken de uterus  

gevoeliger voor het ontwikkelen van tumoren (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004; Walter B. et al., 

2010).  Een studie verricht door Walter B. et al. (2010) toonde een gemiddelde leeftijd van 4,5 jaar aan 

voor het ontwikkelen van endometrium hyperplasie en 6,1 jaar voor het krijgen van uterus 

adenocarcinoma.  De incidentie van uterus adenocarcinoma bij konijnen jonger dan twee jaar bedroeg 

slechts 4% in een studie verricht door Percy D.H. en Barthold S.W. (2007). 

 

Naast de leeftijd, speelt ook het ras van het konijn een belangrijke rol.  Sommige rassen (Tan konijn, 

Frans Zilver, Havana en de Hollander) zijn namelijk gevoeliger voor het ontwikkelen van uterus 

adenocarcinoma's (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004).   De incidentie van de tumor bij deze rassen 

bedraagt 50-80% bij de dieren ouder dan vier jaar (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004). 

 

Een relatie tussen de pariteit van het konijn en het optreden van neoplastische veranderingen ter 

hoogte van de uterus is tot op heden niet aangetoond (Weisbroth S.H. et al., 1974; Walter B. et al., 

2010). 

 

 
Tabel 1: Incidentie uterus adenocarcinoma bij het konijn.   

(Naar Elsinhorst T.A.M. et al., 1984) 
 

Jaar Auteur Aantal aangetaste 
konijnen 

Leeftijd 

1938 Greene H.S.N. en Saxton J.A. 142 = 17% 2-7 
1959 Greene H.S.N.   
1940 Burrows H. 15 = 60% 3 
1964 Ingalls T.H. et al. 353 = 20% 2.5-7 
1972 Baba N. en von Haam E. 16 = 20% 4-7 
1977 Vles R.O. et al. 80 = 53% 2.5-10 
2002 Saito K. et al. 10 = 21.3% 2.5-7.5 
2010 Walter B. et al. 4.2% 2-3 
  79.1% 5-6 
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2.2. ETIOLOGIE 
 

De etiologie van het uterus adenocarcinoma bij het konijn is tot op heden onbekend.  Sommige 

wetenschappers menen dat oestrogenen een rol zouden spelen bij de ontwikkeling van de tumor 

(Asakawa M.G. et al., 2008). 

 

Oestrogeen en progesteron zijn algemeen van belang bij de controle van de endometriale activiteit.  

De mate waarin deze hormonen een rol zouden spelen bij de ontwikkeling van endometriale 

adenocarcinoma's, is reeds verscheidene decennia het onderwerp van menig wetenschappelijk 

onderzoek.  Greene H.S.N. (1965)  meende dat er een verband bestond tussen adenocarcinoma's 

van de uterus en de melkklieren en endocrinologische afwijkingen bij konijnen.   Hij dacht dit, daar 

bleek dat de incidentie van uterustumoren bij (genetische) dragers van hypofysaire dwerggroei en 

congenitale hypothyroïdie hoger was dan bij de controlegroep, respectievelijk 48% en 34% tegenover 

14% (Greene H.S.N., 1965; Weisbroth S.H. et al., 1987).  Greene H.S.N. (1965) zag bovendien een 

link tussen het optreden van adenocarcinoma's ter hoogte van de fundus van de uterus van konijnen 

en zwangerschapstoxaemie.  Hij beredeneerde dat dit te wijten was aan leverschade waardoor het 

endogene oestrogeen in mindere mate kon worden afgebroken en een groter effect kon hebben op 

zijn effectororganen, met name de uterus en de melkklieren.  Daarenboven zag men vaak simultaan 

met uterus adenocarinoma's adenoma's van de schildklieren, vetaccumulatie ter hoogte van de zona 

fasciculata van de bijnier en hyperplasie van de pars intermedia van de hypofyse (Weisbroth S.H. et 

al., 1987).  Deze bevindingen leidden tot het uitvoeren van verscheidene experimenten waarbij men 

trachtte de carcinogeniteit van oestrogeen in kaart te brengen.  Tegenstrijdige resultaten bemoeilijkten 

het vinden van een sluitend antwoord op deze vraag (Weisbroth S.H. et al., 1987).   

In 1984 toonde men evenwel aan dat tumorale cellen van endometrium carcinoma's frequent 

oestrogeen- en progesteronreceptoren bevatten (Eslinghorst T.A.M. et al., 1984).   

Uiteindelijk toonde onderzoek aan dat carcinoma's van het endometrium gevormd kunnen worden 

door toediening van oestrogenen.  Maar het is nog onzeker of deze tumoren ook kunnen ontstaan 

zonder de aanwezigheid van oestrogenen (Eslinghorst T.A.M. et al., 1984).     

 

Onderzoek, verricht door Vinci et al. (2010), deed vermoeden dat progesteron geen directe rol speelt 

binnen de tumorale ontaarding van het endometrium bij het konijn.  Progesteron is met andere 

woorden niet gerelateerd met de kwaadaardigheid van de tumor en is dus ook geen prognostische 

factor voor uterus adenocarcinoma's (Vinci A. et al., 2010). 

 

Als conclusie kan men stellen dat de rol van hormonen, met name oestrogeen, bij de ontwikkeling van 

hyperplastische of neoplastische letsels van het endometrium tot op heden niet duidelijk is en nog 

meer intensief wetenschappelijk onderzoek zal vergen (Vinci A. et al., 2010).   
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2.3. PATHOLOGIE 
 

Uterus adenocarcinoma is een traaggroeiende tumor uitgaande van het klierepitheel van het 

endometrium (Moulton J.E., 1961; Weisbroth S.H. et al., 1974; Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004).  

De tumor bestaat meestal uit meerdere vaste, niet-fluctuerende nodulen die voorkomen in beide 

hoornen (zie figuur 4) (Mouton J.E., 1961; Percy D.H. en Barthold S.W.,2007).  De cervices worden 

zelden aangetast (Moulton J.E., 1961; Elsinghorst T.A.M. et al., 1984).   

 

 
Figuur 4: Uterus adenocarcinoma bij het konijn.     

(Uit Percy D.H. en Barthold S.W. , 2007) 
 

Op doorsnede vertoont de tumor meestal een bloemkoolachtig aspect met centrale ulceraties (Percy 

D.H. en Barthold S.W.,2007). 

 

De groeisnelheid van de tumor is traag, doch sterk individueel verschillend.  Het meest frequent ziet 

men de tumor van een één centimeter grote nodule uitgroeien tot een tumor van minstens vijf 

centimeter doorsnede op een tijdspanne van zes maanden (Weisbroth S.H. et al., 1974).  Het 

myometrium kan reeds in een vroeg stadium geïnvadeerd worden, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot 

een perforatie van de baarmoederwand (Hablolvarid M.H. et al., 2006). 

 

Momenteel heerst er nog onenigheid over het verband tussen cysteuze endometrium hyperplasie 

(CEH) en uterus adenocarcinoma's (Asakawa M.G. et al., 2008).  Sommige onderzoekers menen dat 

elk uterus adenocarcinoma voorafgegaan wordt door CEH (Greene H.S.N., 1959; Weisbroth S.H. et 

al., 1974).  Andere wetenschappers verwerpen echter deze theorie en beschouwen CEH niet als een 

tumorale voorloper maar als een afzonderlijke entiteit (Baba N. en Von Ham, 1972; Weisbroth S.H. et 

al., 1974).   

 

Algemeen lijken uterus adenocarcinoma's traag te metastaseren (Walter B. et al., 2010).  In de 

meeste casussen metastaseert de tumor gemiddeld binnen één tot twee jaar na het optreden van de 

eerste klinische symptomen (Greene  H.S.N., 1959).  De tumor kan, na invasie van het myometrium, 

metastaseren in het peritoneum en aanleiding geven tot implantatiemetastasen ter hoogte van de 
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lever.  De tumorcellen kunnen zich, na invasie van de bloedvaten, ook hematogeen verspreiden naar 

de longen, lever, hersenen, hart of het ruggenmerg (Elsinghorst T.A.M. et al., 1984; Harcourt-Brown 

F., 2002; Hablolvarid M.H., 2006). Metastasering lijkt gepaard te gaan met uitgebreide necrose en 

verkleining van de primaire tumor (Moulton J.E., 1961; Elsinghorst T.A.M. et al., 1984). 

 

2.4. HISTOPATHOLOGIE 
 

Algemeen worden uterus adenocarcinoma's bij het konijn gekenmerkt door onderstaande 

histopathologische bevindingen (Moulton J.E., 1961; Asakawa M.G. et al., 2008). 

 

 Focale of diffuse proliferatie van de endometriale klieren met een cellulaire en glandulaire 

atypie (onregelmatig en vertakt). 

 Vergrote kernen, anisokaryose en/of de aanwezigheid van één of meerdere nucleoli. 

 Frequente aanwezigheid van mitose figuren. 

 Het samenvloeien van kliertjes met onderbroken basaalmembranen. 

 Invasie van de neoplastische cellen in het stroma of het myometrium.  De invasie van het 

myometrium kan afwezig zijn of volledig tot de serosa reiken (Asakawa M.G., 2008).  

 

Endometriale adenocarcinoma's onderscheiden zich van niet-tumorale veranderingen van het 

endometrium, zoals endometriale hyperplasie, door het verlies van bepaalde cellulaire componenten 

zoals cilia, secretorische vesikels en de afwezigheid van enzymen (alkalisch en zuur fosfatase) 

(Weisbroth S.H. et al., 1987) . 

 

Uterus adenocarcinoma's bij konijnen kan men histopathologisch opdelen in twee typen, het papillaire 

type en het tubulaire/soliede type (zie figuur 5-8) (Asakawa M.G. et al., 2008).  De typen verschillen op 

meerdere vlakken van elkaar (Asakawa M.G. et al., 2008).  Papillaire adenocarcinoma's invaderen 

bijvoorbeeld pas in een laat stadium het myometrium, waar dat tubulaire/soliede types dit reeds doen 

in een vroeg stadium van de aandoening.  Bovendien zullen papillaire adenocarcinoma's het 

myometrium uitdunnen en tubulaire/soliede adenocarcinoma's doen dit niet.  Ook de mate waarin 

oestrogeen en progesteron receptoren tot expressie gebracht worden, verschilt tussen de twee typen. 

Asakawa M.G. et al. (2008) vonden namelijk dat 80.8% van de papillaire adenocarcinoma's deze 

receptoren niet tot uitdrukking brachten.  Tubulaire/soliede adenocarcinoma's bezaten daarentegen in 

93.8% van de gevallen wel beide receptoren.   Deze verschillen suggereren dat uterus 

adenocarcinoma's bij het konijn twee verschillende ontwikkelingswegen kent (Asakawa M.G. et al., 

2008). 
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Figuur 5: Uterus adenocarcinoma in een vijf jaar 
oud konijn. HE kleuring   (Uit: Walter B. et al., 2010) 

 
Figuur 6: Uterus konijn, papillair adenocarcinoma.  
Proliferatie van clusters van neoplastische 
endometriale klieren dunnen het myometrium uit.  (Uit 
Asakawa M.G. et al., 2008) 
 

  

Figuur 7: Vroeg stadium van een tubulair/solied 
adenocarcinoma.  Kleine clusters neoplastische cellen 
invaderen diep tot in het myometrium zonder dit uit te 
dunnen.  (Uit Asakawa M.G. et al., 2008) 

Figuur 8: Laat stadium van een tubulair/solied 
adenocarcinoma.  Neoplastische cellen invaderen tot 
diep in het myometrium zonder uitdunning van het 
myometrium. (Uit Asakawa M.G. et al., 2008) 
 

 
 
2.5. SYMPTOMEN 
 

In de beginfase verloopt een uterus adenocarcinoma frequent asymptomatisch (Walter B. et al., 2010).   

De eerste symptomen die door de eigenaars meestal opgemerkt worden, zijn rode urine en 

serohemorrhagische vaginale uitvloei (Flecknell P. en Meridith A., 2006; Walter B. et al., 2010).  

Hiernaast ziet men bij deze patiënten soms ook pollakisurie, abdominale opzetting en pijn (Saito K. et 

al., 2002).  Bij kweekkonijnen ziet men tevens een verminderde fertiliteit, kleinere nesten en het 

frequenter optreden van abortussen (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004).  Reproductiestoornissen 

kunnen reeds meerdere maanden, gemiddeld 6 tot 10 maanden, aanwezig zijn vooraleer afwijkingen 

bij het klinisch onderzoek waargenomen kunnen worden (Weisbroth S.H. et al., 1974).   

 

Mastitis of melkkliertumoren ontwikkelen zich vaak simultaan met een tumorale ontaarding van de 

uterus of een hyperplasie van de baarmoeder (Weisbroth S.H. et al., 1974; Flecknell P. en Meridith A., 

2006).   
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Op lange termijn kunnen de metastaseringen zorgen voor depressie, anorexie, anemie en dyspnee 

(Flecknell P. en Meridith A., 2006).   

 

2.6. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

 

2.6.1. Rode urine 
 

Rode urine bij konijnen kan op verschillende manieren verklaard worden.  Ten eerste kunnen konijnen 

van nature een donker(rood) gekleurde urine hebben, daar zij porfyrine en andere plantaardige 

pigmenten urinair uitscheiden (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004).  Het is dan ook belangrijk rode 

urine bij konijnen niet onmiddellijk te bestempelen als zijnde pathologisch, maar de urine eerst verder 

microscopisch/chemisch te onderzoeken  (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004; McClure D., 2010).   

 

Een andere oorzaak van rode urine is de aanwezigheid van erythrocyten in de urine.  Hematurie kan 

veroorzaakt worden door aandoeningen ter hoogte van het urinair stelsel, meer bepaald door de 

aanwezigheid van cystitis, urolithiasis, blaaspoliepen, pyelonefritis, renale infarcten, neoplasie, 

loodintoxicatie met nierschade of DIC (disseminated intravascular coagulation).  Hiernaast kunnen ook 

pathologieën van het genitaalstelsel (neoplasie, poliepen, endometriaal veneus aneurysma, abortus) 

leiden tot hematurie (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004; Jenkins J.R., 2008).  De anamnese, 

signalement, klinisch onderzoek, laboratorium testen en medische beeldvormingstechnieken helpen 

bij het vaststellen van de werkelijke oorzaak van de hematurie. 

 

Naast erythrocyten kan ook bilirubine of urobilinogeen urine rood kleuren.  Dit ontstaat in hoofdzaak bij 

erge leverproblemen of hemolyse (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004). 

 

Tot slot werd één casus beschreven in de literatuur met een konijn lijdende aan porfyrie.  Porfyrie is 

een erfelijke aandoening waarbij de enzymen, die instaan voor de synthese van de haemmoleculen, 

niet of incorrect functioneren.  De malfunctie van deze enzymen zorgt voor een opstapeling van 

tussenproducten die kunnen leiden tot verscheidene symptomen waaronder de roodverkleuring van 

urine (Samman S. et al., 1991). 

 

2.6.2. Vaginale bloeduitvloei 
 

Verscheidene oorzaken kunnen aan de basis liggen van vaginale bloeduitvloei.  De belangrijkste 

oorzaak bij het konijn is het uterus adenocarcinoma.  Andere aandoeningen van het endometrium, 

zoals endometrium hyperplasie of poliepen kunnen tevens een oorzaak zijn.  Tot slot kan ook trauma 

ter hoogte van de vagina, een urinewegontsteking of een vaginitis aan de oorsprong liggen van het 

probleem.  
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2.6.3. Reproductiestoornissen 
 

Verscheidene oorzaken kunnen aan de basis liggen van reproductiestoornissen bij het konijn.  In 

eerste instantie kan de voedster minder fertiel zijn, waardoor de kans op bevruchting sterk wordt 

verkleind.  Daarentegen kunnen er ook problemen optreden na de bevruchting, zoals abortus en 

foetale resorptie, die zorgen voor een reductie van het aantal jongen.   

   
2.6.3.1. Verminderde fertiliteit 
 

2.6.3.1.1. Het managment 
 

Het managment van konijnen speelt een belangrijke rol voor diens fertiliteit.  Belangrijke onderdelen 

van het managment, in het kader van de reproductie, zijn de voeding van het konijn, de omgeving en 

het specifieke beleid dat de kweker hanteert.  

 

Belangrijke nutritionele componenten zijn vitamine A, D en E.  Hypovitaminose E veroorzaakt namelijk 

myodystrofie, hetgeen leidt tot abortussen en neonatale sterfte (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004).  

Hypovitaminose A geeft gelijkaardige symptomen, namelijk een verminderde fertiliteit en de geboorte 

van zwakke jongen.  Hypervitaminose A moet daarentegen ook vermeden worden, daar dit aanleiding 

kan geven tot foetale resorptie, abortussen en neonatale sterfte (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004). 

 

De omgeving is ook van belang daar stress, een te laag aantal uren daglicht en hitte de fertiliteit van 

de voedster sterk kunnen doen dalen.   

 

Tot slot speelt het beleid van de kweker ook een belangrijke rol.  Wanneer deze namelijk te jonge of te 

oude dieren gebruikt om mee te kweken, zullen de geboortecijfers sterk dalen.  Tevens zal de fertiliteit 

van de dieren dalen wanneer zij te frequent gebruikt worden bij het kweken (Paré J.A. en Paul-Murphy 

J., 2004).  

 

2.6.3.1.2. Aandoeningen van het geslachtsstelsel 
 

De meeste aandoeningen van het genitaalstelsel leiden tot een reductie van de fertiliteit.  De meest 

voorkomende problemen die men terugvindt bij de voedster zijn het uterus adenocarcinoma, metritis 

en pyometra (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004).  

 

2.6.3.2. Abortus en foetale resorptie 
 

Men spreekt van foetale sterfte bij het konijn wanneer de foetus de eerste drie weken na de 

bevruchting sterft.  Wanneer de foetus na deze tijdsperiode sterft, spreekt men van een abortus.  

Oorzaken voor het afsterven van foeti zijn infectie, stress, genetische afwijkingen, trauma, 

medicatietoedieningen en voedingstekorten (proteïnen, hypovitaminose E en A) (Paré J.A. en Paul-

Murphy J., 2004). 
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2.6.4. Abdominale distentie 
  

Abdominale distentie kan veroorzaakt worden door verscheidene aandoeningen.  Op de eerste plaats 

dient men, voornamelijk bij gezelschapskonijnen, te denken aan obesitas.  Ten tweede zijn konijnen 

zeer gevoelig voor spijsverteringsstoornissen.  Dit  leidt frequent tot een overdreven gasproductie met 

een dilatatie van de maag en de darmen tot gevolg.  Andere oorzaken zijn bloedingen ter hoogte van 

het abdomen, ascites of de aanwezigheid van abdominale massa's.  Tot slot dient men, bij vrouwelijke 

dieren, steeds dracht uit te sluiten daar dit een fysiologische uitzetting van het abdomen geeft 

(Harcourt-Brown F.M., 2002).     

 

2.6.4.1. Ascites 
 

Een opstapeling van vloeistof in het abdomen kan ontstaan bij afwijkingen ter hoogte van 

verschillende orgaansystemen.  Voornamelijk het hart en de lever spelen hierbij een belangrijke rol.  

Levercoccidiose of levertumoren zijn belangrijke differentiaal diagnosen die men in acht dient te 

nemen wanneer men ascites aantreft bij het konijn (Harcourt-Brown F.M., 2002).  Hypoalbuminaemie 

en hypoproteinaemie veroorzaken tevens ascites.  Hiernaast leiden uterus adenocarcinoma's ook in 

sommige gevallen tot vochtopstapeling in het abdomen (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004). 

 

2.6.4.2. Abdominale massa's 
 

Wanneer men tijdens het uitvoeren van een abdominale palpatie massa's voelt ter hoogte van het 

abdomen is de differentiaal diagnose zeer uitgebreid, daar deze uit kunnen gaan van een grote groep 

organen.  De belangrijkste differentiaal diagnosen voor abdominale massa's bij konijnen worden 

weergegeven in tabel 2.  Medische beeldvormingstechnieken zullen het echter mogelijk maken de 

massa's te situeren in de buikholte en het betrokken orgaan te identificeren.   

 
Tabel 2: Differentiaal diagnose voor een abdominale massa bij het konijn. 

(Uit Harcourt-Brown F.M., 2002) 
Abdominale massa 1) Dracht 

2) Neoplasie (voornamelijk uterus adenocarcinoma) 
3) Caecale impactie 
4) Extra-uteriene zwangerschap 
5) Abces 
6) Vetnecrose 
7) Volle blaas, urolithiasis 
8) Lintwormcysten 
9)   Niervergroting (nefrolithiasis, hydronefros, neoplasie) 

 

 

Wanneer de uterus wordt aangeduid als het specifieke orgaan van waaruit de massa uitgaat, zijn 

onderstaande differentiaal diagnosen belangrijk om in acht te nemen.  Natuurlijk dient men 

fysiologische toestanden zoals dracht eerst uit te sluiten.   

De pathologische aandoeningen die de uterus kunnen treffen kan men onderverdelen in twee 

groepen.  De eerste groep bevat de aandoeningen die niet-tumoraal zijn en de tweede bevat de 

tumorale aandoeningen van de baarmoeder.   
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2.6.4.2.1. Niet-tumorale uterusaandoeningen 

 

2.6.4.2.1.1. Endometrium hyperplasie 
 

Endometrium hyperplasie is een aandoening dewelke voornamelijk voorkomt bij volwassen tot oude 

konijnen.  Een studie verricht door Walter B. et al. (2010) toonde een gemiddelde leeftijd van 4,5 jaar 

aan voor het ontwikkelen van endometrium hyperplasie.  De aandoening ontstaat door cysteuze en 

hyperplastische veranderingen van de endometriumklieren (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004).  

Klinische symptomen, die gepaard gaan met deze aandoening, zijn intermitterende hematurie, anemie 

en een verminderde activiteit.  De aandoening gaat vaak samen met cysteuze veranderingen van de 

melkklieren en de ovaria.  Op abdominale palpatie zal bij deze dieren een stevige, onregelmatige 

uterus gevoeld kunnen worden (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004). 

 

2.6.4.2.1.2. Hydrometra 
 

Een vochtopstapeling in de uterus werd reeds beschreven bij verscheidene konijnen (Hobbs B.A. en 

Parker R.F., 1990).  De klinische symptomen die waargenomen kunnen worden bij deze dieren zijn 

abdominale distentie, verhoogde ademhalingsfrequentie, anorexie en gewichtsverlies (Paré J.A. en 

Paul-Murphy J., 2004).   

 

2.6.4.2.1.3. Pyometra en endometritis 
 

Ontstekingen van de baarmoeder kunnen leiden tot pyometra.  Vaginale uitvloei, anorexie, lethargie, 

zwakte en abdominale distentie zijn typische symptomen voor deze aandoening.  Milde endometritis 

daarentegen is minder gemakkelijk te herkennen bij een patiënt, daar de symptomen hiervan veel 

subtieler zijn.   

De aandoening komt frequent voor bij multipare konijnen, hetgeen niet uitsluit dat ook nullipare dieren 

de aandoening kunnen krijgen.  Kiemen die teruggevonden kunnen worden in de aangetaste uterus 

zijn Pasteurella multocida en Staphylococcus aureus.  Minder frequent voorkomende kiemen zijn 

Chlamydophila, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Moraxella bovis, Actinomyces pyogenes en 

Brucella melitensis (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004). 

 

2.6.4.2.1.4. Uterustorsie 
 

Een torsie van de baarmoeder komt slechts zelden voor bij het konijn (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 

2004).  De onderliggende oorzaak van de torsie is meestal moeilijk terug te vinden.  Wel ziet men dat 

de aandoening in de meeste gevallen geassocieerd is met dracht, hydrometra of een endometritis 

(Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004).  De klinische symptomen, die men mogelijks kan waarnemen, 

zijn shock, cachexie, abdominale distentie of bloederige vaginale uitvloei (bij endometritis) (Hobbs 

B.A. en Parker R.F., 1990).   
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2.6.4.2.1.5. Endemetriaal veneus aneurysma 
 

Deze aandoening wordt gekenmerkt door uterushoornen gevuld met bloed.  De aandoening komt 

voornamelijk voor bij jonge konijnen die behoren tot een groot ras (Jenkins J.R., 2008).  De etiologie 

van deze aandoening bij het konijn is nog niet gekend.  Bij andere diersoorten daarentegen komt de 

pathologie voor secundair aan een trauma of als gevolg van een congenitaal defect van de 

baarmoederwand (Jenkins J.R., 2008).  Deze aandoening kan de klinische symptomen, die 

waargenomen worden bij een uterus adenocarcinoma nabootsen, met hematurie als belangrijkste 

symptoom (Richardson V.C.G., 2008).  De dieren zijn tevens frequent anemisch.  Bij het uitvoeren van 

een buikpalpatie kan een deegachtige, fluctuerende massa ter hoogte van het caudale abdomen 

gevoeld worden, dewelke niet te onderscheiden is van een pyometra, uterustorsie en uterus 

adenocarcinoma (Jenkins J.R., 2008). 

 

2.6.4.2.2. Tumorale aandoeningen van de uterus 
 

Uterus adenocarcinoma is, zoals reeds eerder vermeld werd, de meest voorkomende tumor van het 

vrouwelijke konijn.  Andere tumoren van het vrouwelijk geslachtsstelsel van het konijn zijn leiomyoma, 

leiomyosarcoma, adenoma, hemangioma en squameus cell carcinoma's (Weisbroth S.H. et al., 1984). 

 

Een retrospectieve studie, verricht door Fuchs-Baumgartinger A. et al. in 2009, toonde aan dat bij 141 

konijnen lijdende aan een uteruspathologie 56.7% van de dieren een tumorale ontaarding had van de 

baarmoeder.  Histopathologisch onderzoek van de uteri gaf aan dat de meeste dieren (44%) een 

uterus adenocarcinoma hadden.  Andere tumoren die gezien werden waren uterus leiomyoma's 

(9.2%), leiomyosarcoma's (4.3%), adenoma's (4.3%) en hemangioma's (1.4%).  Hiernaast vonden zij 

drie uterus adenocarcinoma's die tekenen vertoonden van een differentiatie tot een squameus cel 

carinoma (Fuchs-Baumgartinger A. et al., 2009). 

  

Leiomyoma is een tumor uitgaande van de gladde spiercellen.  De tumor is, zoals tevens de 

bovenstaande cijfers duidelijk maken, de tweede meest voorkomende tumor van de uterus bij het 

konijn (Kurotaki T. et al., 2007).  De aangetaste konijnen zijn meestal ouder dan twee jaar (Weisbroth 

S.H. et al., 1984).  Histologisch ziet men bundels fusiforme cellen in een onregelmatig patroon.  

Leiomyosarcoma's hebben een meer onregelmatig uitzicht, bevatten meer nuclei en mitosefiguren 

(Weisbroth S.H. et al., 1984).  Kurotaki T. et al. beschreven in 2007 een casus waarbij een zeven jaar 

oud konijn met baarmoedertumoren na microscopisch onderzoek zowel een leiomyoma als een uterus 

adenocarcinoma had.    

Leimyoma's kunnen frequent geassocieerd worden met ovariële follicualire cysten of oestrogeen 

secreterende tumoren.  Evenwel is de mate waarin oestrogenen een rol spelen in de ontwikkeling van 

de tumor nog niet opgehelderd (Kurotaki T. et al., 2007).   

 

Een zeer zeldzame tumor van het vrouwelijk geslachtstelsel is de maligne gemengde Müllerse tumor.  

Deze tumor werd bij het konijn nog maar een paar keer beschreven in de literatuur (Goto M. et al., 

2006; Zadravec M. et al., 2012).  Konijnen lijdende aan deze tumor vertonen dezelfde klinische 
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symptomen als de konijnen lijdende aan een uterus adenocarcinoma (Zadravec M. et al., 2012).  Een 

onderscheid tussen beide tumoren kan met andere woorden enkel gemaakt worden op basis van 

histologisch en immunohistochemisch onderzoek. 

. 

2.7. DIAGNOSE 
 

De anamnese en de klinische symptomen die de patiënt vertoont, kunnen de clinicus reeds in de 

richting wijzen van een aandoening van het genitaalstelsel.  Een goede abdominale palpatie zal 

tevens helpen bij het opsporen van de aanwezigheid van massa's ter hoogte van het caudale 

abdomen.  Een algemeen bloedonderzoek en onderzoek van urine, verkregen via cystocentesis, 

zullen de clinicus helpen meerdere differentiaal diagnosen, die hierboven beschreven werden, uit te 

sluiten. 

 

Om de oorsprong van de problemen verder te identificeren dient men beroep te doen op de medische 

beeldvorming, meer specifiek op de echografie en radiografie.  Deze technieken zullen informatie 

verschaffen over de grootte van de massa, zijn lokalisatie en zij zullen het eventueel betrokken orgaan 

kunnen aanduiden.  Bij het vermoeden van een tumor zal er tevens een radiografie van de thorax 

worden uitgevoerd ter opsporing van pulmonaire metastasen (Flecknell P. en Meridith A., 2006). 

 

 

 
Figuur 9: Laterale opname van het abdomen van een zesjarig vrouwelijk konijn.  De pijlen duiden een 

uterus adenocarcinoma en een blaassteen aan.  (Uit Walter B. et al., 2010) 
 

 

Histologisch onderzoek van het verdachte weefsel zal uiteindelijk een definitieve antwoord geven op 

de vraag of een uterus adenocarcinoma al dan niet aanwezig is. 

 

2.8. BEHANDELING  
 

Een ovariohysterectomie is de voorkeursbehandeling voor konijnen lijdende aan een uterus 

adenocarcinoma.  De chirurgische ingreep is curatief wanneer de tumor zich nog niet verder verspreid 

heeft in het lichaam van het konijn.  Aangezien metastasen niet steeds detecteerbaar zijn, blijft de 

prognose steeds gereserveerd.  Men raadt daarenboven aan de konijnen na de operatie gedurende 
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één tot twee jaar elke drie maanden grondig te onderzoeken, waarbij men eventuele abdominale of 

pulmonaire metastasen tracht op te sporen.   

Chemotherapie voor deze tumor bleek tot op heden onsuccesvol bij het konijn (Paré J.A. en Paul-

Murphy J., 2004).   

Na de operatie is het belangrijk dat de voedselopname van het konijn gemonitord worden.  Konijnen 

zijn namelijk zeer gevoelig voor het ontwikkelen van gastro-intestinale problemen zoals ileus of 

bacteriële overgroei. 

 

2.9. PROGNOSE 
 

De mortaliteitsgraad van uterus adenocarcinoma is hoog (Saito K. et al.,2002).  De prognose zonder 

operatie is zeer slecht.  Bloedingen, verhoogde druk in het abdomen, uterusrupturen en metastasen 

zijn mogelijke oorzaken van sterfte (Saito K. et al., 2002).  Het gemiddelde interval tussen het 

optreden van de eerste klinische symptomen en sterfte van het dier ten gevolge van metastasen 

bedraagt circa 12 tot 24 maanden (Paré J.A. en Paul-Murphy J., 2004). 

 

Een operatieve behandeling bij een vroegtijdig opgemerkte baarmoedertumor zorgt voor een redelijk 

goede prognose (Saito K. et al., 2002).  Nochtans blijft de mortaliteitsgraad voor deze dieren nog 

steeds 21,3% (Saito K. et al., 2002).  De algemene toestand van het konijn na de operatie speelt 

hierbij een belangrijke rol.  Deze algemene toestand bleek meer van belang te zijn dan de 

uitgebreidheid van de primaire letsels (Saito K. et al., 2002).  Saito K. et al. raden dan ook aan de 

aangetaste konijnen na een operatieve ingreep intensief ondersteunend te behandelen, daar 

anorexie, anemie en dehydratatie in hun studie duidelijk sterfte in de hand werkten (Saito K. et al., 

2002).       

 

Humane endometriale carcinoma's brengen telomerase tot expressie (Vinci A. et al., 2010).  

Telomerase is een reverse transcriptase dewelke repetitieve telomeer sequenties toevoegt aan het 

einde van chromosomen en alsdusdanig een rol speelt bij het niet afsterven van de cellen en de 

oncogenesis.  Tumoren met een grote telomerase activiteit worden aanzien als de meest agressieve 

tumoren.  Telomerase expressie wordt in de humane geneeskunde met andere woorden gebruikt als 

prognostische factor bij endometriale carcinoma's (Vinci A. et al., 2010).  Uterus adenocarcinoma's 

van konijnen blijken echter de expressie van telomerase te missen.  Telomerase kan men bij konijnen 

aldus niet gebruiken als prognostische factor (Vinci A. et al., 2010). 

 

2.10. PREVENTIE 
 

Een goede preventie is van groot belang, daar de behandeling van de aandoening niet altijd tot een 

goed resultaat leidt.  Het correct informeren van de eigenaars van konijnen naar de gevaren die 

gepaard gaan met het niet steriliseren van vrouwelijke konijnen is van groot belang.  Men raadt aan 

vrouwelijke konijnen, die niet gebruikt worden voor het kweken, te steriliseren voor de leeftijd van twee 

jaar.  Men verkiest daarenboven konijnen te steriliseren tussen de leeftijd van zes en negen maanden, 
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daar konijnen op dat moment nog maar weinig abdominaal vet hebben en de operatie vlotter kan 

verlopen (Flecknell P. en Meridith A., 2006). 

Omdat tot op heden de mate waarin oestrogenen een rol spelen in de ontwikkeling van de tumor nog 

niet gekend is, raadt men aan te kiezen voor een preventieve ovariohysterectomie in plaats van een 

ovariëctomie. 
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CASUISTIEK 
 
1. SIGNALEMENT  
De casus gaat over Fluffie een vrouwelijk, niet gesteriliseerd konijn (Oryctolagus cuniculus) waarvan 

de leeftijd niet gekend was.  

 
2. ANAMNESE  
Fluffie werd de eerste maal aangeboden op vijf september 2012 met de klacht dat zij sinds drie dagen 

abnormaal gedrag vertoonde. Ze vertoonde cirkelgang, kopschudden en was zwak ter hoogte van de 

achterhand. Sinds twee dagen was zij ook urinair en faecaal incontinent. De eigenaars merkten 

tevens op dat Fluffie minder sociaal was en zich vaker verstopte. De symptomen werden binnen deze 

korte periode steeds erger. De eetlust en drankopname van Fluffie waren normaal. Ze was wel sinds 

mei (2012) een halve kilogram afgevallen. De vaccinatiestatus van Fluffie was in orde.  

 
3. KLINISCH ONDERZOEK  
 
3.1. INSPECTIE  

Tijdens het observeren van Fluffie was een zwakte ter hoogte van de achterhand duidelijk zichtbaar.  

 
3.2. ALGEMEEN KLINISCH ONDERZOEK  

Op het algemeen klinisch onderzoek van Fluffie werden geen abnormaliteiten gevonden. Haar 

lichaamstemperatuur was 38°C en haar lichaamsgewicht bedroeg 1,950 kg. Bij inspectie van de 

uitwendige gehoorgang was wel een overmatige hoeveelheid cerumen zichtbaar. Hiervan werd een 

staal genomen, hetgeen vervolgens zowel natief als gekleurd microscopisch onderzocht werd. Het 

staal bleek parasitologisch negatief, een eventuele aanwezigheid van oormijten kon met andere 

woorden uitgesloten worden. Het staal bevatte enkel verhoornde epitheelcellen.  

 
3.3. NEUROLOGISCH ONDERZOEK  

Aangezien Fluffie neurologische symptomen vertoonde, werd een neurologisch onderzoek uitgevoerd. 

Het onderzoek kon geen abnormaliteiten aantonen ter hoogte van de voorpoten van Fluffie. Ter 

hoogte van de achterpoten daarentegen waren de plaatsingsreflexen afwezig en waren er 

proprioceptiestoornissen. De anusreflex was positief. Met behulp van deze bevindingen kan men een 

aandoening ter hoogte van de ruggenmergsegmenten L4 tot S1 vermoeden. Hierbij dient wel 

opgemerkt te worden dat resultaten van neurologische onderzoeken bij konijnen moeilijk te 

interpreteren zijn, in tegenstelling tot bij honden en katten. Zij dienen dan ook enkel als leidraad 

beschouwd te worden.  

 
3.4. MEDISCHE BEELDVORMING: RADIOGRAFIE EN ECHOGRAFIE  

Ter uitsluiting van een otitis media/interna of aandoeningen van de wervelkolom werden 

radiografische opnames genomen van de schedel en de rug. De beelden toonden geen 

abnormaliteiten ter hoogte van de ruggengraat noch ter hoogte van de bulla tympanica. Op de 

radiografische opname van het abdomen was wel een deviatie van de darmen en maag naar craniaal 

te zien. Tevens bemerkte men een grote, relatief opaque, ovoïde structuur ter hoogte van het 
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middelste en caudale gedeelte van het abdomen. Het beeld was sterk verdacht van een neoplasie van 

de uterus (zie figuur 10). Om die reden werd een abdominale echografie uitgevoerd.  

 
Bij het echografisch onderzoek van Fluffie werd een abdominale massa teruggevonden. Deze ging 

vermoedelijk uit van de uterus, had een diameter van circa 1,5 cm en werd omgeven door vocht (zie 

figuur 11). De in beeld gebrachte massa was onregelmatig en had een matige echogeniciteit. De 

uteruswand kon niet afzonderlijk in beeld gebracht worden. De andere abdominale organen 

vertoonden geen echografische afwijkingen. De meest waarschijnlijke diagnose, op basis van het 

echografisch beeld, was een uterus adenocarcinoma of leiomyoma. Een fijne naald aspiraat werd 

genomen van de massa. Hiernaast aspireerde men tevens het omgevende vocht voor verder 

cytologisch onderzoek.  

 
Daar men een neoplasie van de uterus vermoedde, werd ook een thorax radiografie genomen voor 

het opsporen van eventuele pulmonaire metastasen. Deze waren echter radiografisch niet zichtbaar.  

 

 
Figuur 10: Ventro-Dorsale opname van het abdomen. Ter hoogte van het middelste en caudale abdomen is 
een grote, relatief opaque, ovoïde structuur zichtbaar. Het beeld is sterk verdacht van een neoplasie ter hoogte 
van de uterus. (Beelden gemaakt met dank aan de Vakgroep Medische Beeldvorming van de huisdieren en 
orthopedie van de kleine huisdieren, Faculteit diergeneeskunde, Universiteit Gent) 
 

 
Figuur 11: Echografisch beeld van de abdominale massa. Ter hoogte van het hemi abdomen rechts werd een 
grote, met vocht gevulde structuur in beeld gebracht. De ligging suggereert een structuur uitgaande van de 
uterus. (Beelden gemaakt met dank aan de Vakgroep Medische Beeldvorming van de huisdieren en orthopedie 
van de kleine huisdieren, Faculteit diergeneeskunde, Universiteit Gent) 
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3.5. CYTOLOGIE  

Het cytologisch beeld van het fijne naald aspiraat van de abdominale massa en het omgevende vocht 

(circa 10ml troebel bloederig vocht) was niet typerend voor een neoplasie.   Men vond rode 

bloedcellen, inflammatoire cellen (macrofagen en neutrofielen) en enkele dysplastische 

mesenchymale cellen terug.   

 

3.6. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 

Ter uitsluiting van een chronisch ontstekingsproces werd het geaspireerde vocht bacteriologisch 

onderzocht.  Uit het onderzoek bleek echter dat het genomen staal bacteriologisch negatief was. 

 

3.7. BLOEDONDERZOEK  

Ter diagnosticering van E. cuniculi werd een bloedstaal genomen. Dit staal werd opgestuurd naar de 

universiteit van Brno, daar zij beschikken over de juiste technieken om IgG en IgM antistoffen tegen 

de parasiet te detecteren.  

Twee weken later waren de resultaten bekend en bleek Fluffie effectief te lijden aan 

encefalitozoönose.  

 
4. DIAGNOSE  
De uiteindelijke diagnose was encefalitozoönose en een vermoedelijk uterus adenocarcinoma.  

 
5. THERAPIE  
Ter behandeling van de encefalitozoönose werd een therapie opgestart met fenbendazole. Men 

schreef Panacur puppy® (20 mg/kg) éénmaal per dag voor gedurende vier weken. Een eventuele 

behandeling voor het uterus adenocarcinoma werd niet opgestart. Deze zou pas worden uitgevoerd 

wanneer Fluffy terug beter was.  

 
                            Tabel 3: Anesthesieprotocol gebruikt tijdens de ovariohysterectomie 
 

 Product Dosis 
Sedatie Sedator® (medetomidine) 0.2 mg/kg 
Analgesie Vetergesic® (buprenorphine) 0.03 mg/kg 
Inductie Anesketin® (ketamine) 0.1 ml/kg 
Onderhoud Isoflo® (isofluraan) Op effect: 1.5% continu 

 

Twee weken later (19 september 2012) werd Fluffie opnieuw aangeboden. De klachten van Fluffie 

waren grotendeels verdwenen. Ze was enkel nog zwak op de achterhand, maar was alert en had een 

goede eetlust. Er werd besloten op dat moment een ovariohysterectomie uit te voeren omwille van het 

vermoedelijke uterus adenocarcinoma, dewelke twee weken voordien gediagnosticeerd werd (zie 

figuur 12). Het anesthesieprotocol dat gehanteerd werd tijdens de operatie, wordt weergegeven in 

tabel 3. Fluffie werd vervolgens naar huis gestuurd met Metacam® (meloxicam) (0.3 mg/kg bid) en 

Baytril® (enrofloxacin) (10mg/kg bid). De therapie met fenbendazole werd gewoon verdergezet.  
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Histologisch onderzoek van de massa bevestigde het vermoeden van een adenocarcinoma van de 

uterus. Het betrof namelijk een niet omkapselde, goed afgelijnde, celrijke massa in het uteruslumen 

dewelke aan één zijde doorging tot in het myometrium. De cellen waren georganiseerd in nesten en 

multifocaal in tubuli met een centraal lumen. De grote polygonale cellen waren onduidelijk afgelijnd en 

bevatten een relatief kleine hoeveelheid donker eosinofiel cytoplasma, een centraal gelegen ronde tot 

ovale kern met vezelig chromatine en één tot drie prominente amphofiele nucleoli. Er was matige 

anisocytose en anisokaryose. De mitoseindex bedroeg één tot twee per high powerfield. Er was een 

diffuse infiltratie van eosinofielen. Aan de randen was er multifocaal een infiltratie van lymfocyten en 

een ingroei van myometrium tot in de massa. 

 

 

 
Figuur 12: Verwijderde uterus adenocarcinoma van Fluffie                                                                         

(Beeld gemaakt met dank aan Dienst Pluimvee en Bijzondere diersoorten, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent) 
 

 

Twee dagen na de operatie (21 september 2012) werd Fluffie opnieuw aangeboden. Fluffie had 

opnieuw cirkelgang en vertoonde anorexie. Fluffie defaeceerde ook niet meer sinds haar operatie. 

Post-operatieve ileus en een vermoedelijke heropflakkering van encefalitozoönose werden 

gediagnosticeerd. Men adviseerde de fenbendazole therapie en enrofloxacine therapie verder te 

zetten. Men verhoogde de Metacam® toediening tot driemaal daags. Eveneens werd Primperan® 

(metoclopramide) 0.5 mg/kg driemaal daags, Cisaral® drops (cisapride) 0.5 mg/kg tweemaal daags en 

Silicone suspensie 1 ml driemaal daags per os voorgeschreven. Men raadde ook aan Fluffie te 

dwangvoederen indien zij anorectisch bleef.  Standaard gebruikt men hiervoor Critical Care® voor 

herbivoren (20 ml vier tot vijfmaal per dag). 
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Tien dagen later (1 oktober 2012) ging het terug iets beter met Fluffie. Ze at terug goed. Defaeceren 

was normaal. Ze vertoonde echter nog steeds cirkelgang naar rechts. Daarnaast was er ook een 

parese van haar linker achterpoot. De eigenaars hadden tevens opgemerkt dat het rechter oor van 

Fluffie meer plat lag dan normaal. Na een algemeen klinisch onderzoek merkte men op dat Fluffie 

zeer mager was (1,8 kg), een overmatige cerumenproductie had in beide oren en een erg 

onverzorgde vacht had ter hoogte van de achterhand. De operatiewonde stond droog en niet rood. De 

diagnose van otitis externa, cachexie en parese van de linker achterpoot ten gevolge van 

encefalitozoönose werd gesteld. Een behandeling met Stronghold® Pups-Kittens (selamectin) één 

pipet en Ciloxan® (ciprofloxacine) één druppel in ieder oor driemaal daags werd opgestart. Tevens 

raadde men aan de oren goed te reinigen met MalAcetic Otic® oor- en huidreiniger. De behandeling 

met fenbendazole werd gewoon verdergezet. Een controlebezoek werd ingepland binnen vier dagen. 

 

Bij het controlebezoek (15 oktober 2012) bleek dat de toestand van Fluffie opnieuw sterk verslechterd 

was. Ze sleepte terug erg met haar achterhand en vertoonde meer frequent cirkelgang. Fluffie was 

ook agressiever geworden en leek soms pijn te hebben volgens de eigenaars. Ze had ook diarree en 

was urinair en faecaal incontinent. Ze dronk niet meer, maar had wel polyfagie. Uit het algemeen 

klinisch onderzoek bleek dat Fluffie opnieuw was afgevallen (1,73 kg). Ze was licht gedehydrateerd en 

had een onverzorgde vacht ter hoogte van haar achterhand. Een heropflakkering van 

encefalitozoönose, ondanks de reeds langdurige behandeling met fenbendazole, kon een mogelijke 

verklaring zijn voor de aanwezig symptomen.  Uitzaaiingen van het uterus adenocarcinoma ter hoogte 

van het ruggenmerg zouden tevens kunnen leiden tot bovenstaande symptomen.   

Een alternatieve behandeling was niet mogelijk en daarom werd beslist, in samenspraak met de 

eigenaars, Fluffie te euthanaseren voor het algemeen welzijn van het konijn. Fluffie werd 

geëuthanaseerd door middel van gasanesthesie en een intraveneuze toediening van T61. 
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BESPREKING 
 

Deze klinische studie toont het belang aan van uterus adenocarcinoma's binnen de geneeskunde van 

het konijn.  Een goede voorlichting naar de eigenaar toe, waarbij men de gevaren van het niet 

steriliseren van konijnen benadrukt, is van groot belang en in eerste plaats de taak van de dierenarts.    

 

Fluffie werd gediagnosticeerd met twee aandoeningen, namelijk encefalitozoönose en uterus 

adenocarcinoma.  De klinische symptomen, die men waar kon nemen bij het konijn, werden in 

hoofdzaak veroorzaakt door een infectie met Encefalitozoon cuniculi.  Het uterus adencocarcinoma 

was eerder een toevalsbevinding. Metastasen werden niet teruggevonden op de radiografieën, 

hetgeen een eventuele aanwezigheid van uitzaaiingen van de tumor niet volledig kan uitsluiten.  De 

voornaamste beperking van radiografie bij het diagnosticeren van metastasen is namelijk dat deze 

techniek vroege uitzaaiingen niet kan opsporen.  Het uitvoeren van een CT-scan of MRI zou een meer 

correct antwoord geven op de vraag of er al dan niet metastasen aanwezig zijn.  De nadelen van deze 

laatste medische beeldvormingstechnieken zijn echter de kostprijs en de nood aan anesthesie, 

waardoor zij niet standaard worden uitgevoerd.   

De klinische casus duidde tevens de beperkte diagnostische waarde aan van cytologie bij het stellen 

van een diagnose van een uterus adenocarcinoma.  Het beeld dat men verkreeg met behulp van het 

cytologisch onderzoek duidde namelijk eerder op een ontstekingsproces dan op een neoplasie.  

Hoogstwaarschijnlijk werd het tumoraal weefsel niet aangeprikt bij het nemen van het fijne naald 

aspiraat.  Histologisch onderzoek van de massa leidde echter wel tot het diagnosticeren van een 

uterus adenocarcinoma.   

 

Fluffie werd behandeld tegen encefalitozoönose met behulp van Panacur puppy®  (fenbendazole).  

Vervolgens werd er een ovariohysterectomie uitgevoerd ter behandeling van het uterus 

adenocarcinoma.  Hierna moest men echter vaststellen dat Fluffie opnieuw neurologische symptomen 

ontwikkelde.  Deze symptomen kan men op twee verschillende manieren verklaren.  Ten eerste kan er 

een heropflakkering van E. cuniculi zijn opgetreden.  Daarnaast zouden uitzaaiingen van het uterus 

adenocarcinoma naar het ruggenmerg tevens een verklaring kunnen zijn voor de nieuwe 

zenuwsymptomen.  In beide gevallen zou een preventieve ovariohysterectomie nuttig geweest zijn 

voor Fluffie.  Een preventieve ovariohysterectomie had namelijk het ontstaan van een uterus 

adenocarcinoma kunnen voorkomen en logischerwijs ook diens uitzaaiingen.  In het geval van een 

heropflakkering van de parasiet, had een preventieve ovariohysterectomie een operatie onnodig 

gemaakt en bijgevolg een reactivatie kunnen voorkomen daar elke vorm van stress een oorzaak kan 

zijn van een zodanige heropflakkering.  Men kan niet met zekerheid stellen dat de patiënt het 

overleefd had, indien zij preventief gesteriliseerd was, maar de prognose van Fluffie zou wel 

opmerkelijk beter geweest zijn.   

Men had tevens kunnen opteren voor een uitstel van de ovariohysterectomie tot na de volledige 

behandeling van de encefalitozoönose.  Wederom kan men echter niet met zekerheid zeggen of dit 

uitstel tot een beter eindresultaat geleid zou hebben. 
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