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SAMENVATTING 

 

Een 3 maanden oude Engelse Cocker Spaniel werd aangeboden met een verhaal van progressieve 

zwakte. Initieel vertoonde de pup een abnormale gang ter hoogte van de achterhand die binnen 24 

uren verder evolueerde naar tetraparese.  

Op neurologisch onderzoek werd een gegeneraliseerde zwakte en tetraparese waargenomen. De 

patella- en buigreflex waren zowel links als rechts achteraan verzwakt. De spiertonus was in alle 

ledematen verzwakt. De dreigreflex was bilateraal afwezig.  

De pup werd gehospitaliseerd voor observatie wegens een vermoeden van polyneuropathie. Tijdens 

de hospitalisatieperiode ontwikkelde de patiënt ademhalingsmoeilijkheden/hypoventilatie waardoor 

men genoodzaakt was mechanische ventilatie op te starten.  

De neurologische afwijkingen bij deze patiënt worden veroorzaakt door een lager motor neuron 

aandoening of met andere woorden een aandoening van de perifere zenuwen, neuromusculaire 

eindplaat of spieren. Differentiaal diagnostisch komen botulisme, acute idiopathische 

polyradiculoneuritis, myasthenia gravis, teekparalyse, erfelijke polyneuropathie, protozoaire 

polyradiculoneuritis, distale denervatie axonopathie en toxische neuropathie in aanmerking als 

oorzaak van de klachten.  

Botulisme is de meest waarschijnlijke diagnose, hoewel dit niet bevestigd werd aan de hand van 

bijkomende diagnostische testen.  

De pup werd gedurende 12 dagen ondersteunend behandeld in de dierenkliniek. Na het overleven 

van de fase van ademhalingsparalyse werd de pup ontslagen uit de dierenkliniek en thuis verder 

ondersteunend behandeld. Na 3 maanden was de hond volledig hersteld. 

Key words:  Botulism – Dog – Hypoventilation – Lowor motor neuron disease –  

                     Polyneuropathy  
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INLEIDING 

 

De case report beschrijft een progressieve paralyse bij een 3 maanden oude Engelse Cocker Spaniel. 

De pup werd gediagnosticeerd met tetraparese en hypoventilatie.  

De neurologische klachten worden veroorzaakt door een lager motor neuron aandoening of met 

andere woorden een aandoening van de perifere zenuwen, neuromusculaire eindplaat of spieren. 

In de discussie wordt de nadruk gelegd op de belangrijkste differentiaaldiagnosen voor deze patiënt 

waarbij kort de etiologie en het symptomenbeeld worden toegelicht. De diagnostische aanpak, 

behandeling en prognose worden enkel besproken voor de 3 belangrijkste differentiaal diagnosen: 

botulisme, acute idiopathische polyradiculoneuritis en myasthenia gravis. 
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CASUÏSTIEK 

CASE REPORT 

Een 3 maanden oude Engelse Cocker Spaniel (mannelijk intact, 6,1kg) werd aangeboden met een 

verhaal van progressieve zwakte. De dag voordien was de eigenaar met de pup gaan wandelen en 

nadien vertoonde de hond moeite met stappen. Tijdens de wandeling kwam hij aanlopen met enkele 

veren in zijn muil. De volgende ochtend waren de klachten verergerd en vertoonde de pup zwakte ter 

hoogte van de achterhand. Urineren en defeceren verliepen normaal. De eigenaar besloot een 

dierenarts te consulteren. Deze dierenarts vond geen afwijkingen op algemeen klinisch onderzoek. Op 

neurologisch onderzoek werd paraparese vastgesteld. Er was wel nog steunname aanwezig, maar de 

pup zakte bijna onmiddellijk door zijn achterpoten. Hij sleepte zichzelf al zittend vooruit met zijn 

voorpoten. De craniale en spinale reflexen waren normaal. Er kon geen pijn uitgelokt worden door de 

dierenarts. De dierenarts behandelde de pup met een injectie robenacoxib (niet- steroïdale anti-

inflammatoire drug) en een injectie prednisolone.   

In de loop van de dag werd de parese progressief erger. De achterhand was volledig slap en de pup 

begon eveneens door zijn voorpoten te zakken.   

Hierna werd de patiënt doorverwezen voor verder onderzoek. 

Algemeen klinisch onderzoek vertoonde geen afwijkingen. Op neurologisch onderzoek werd een 

gegeneraliseerde zwakte en tetraparese waargenomen. De patella- en buigreflex waren zowel links 

als rechts achteraan verzwakt. De spiertonus was in alle ledematen verzwakt. De dreigreflex was 

bilateraal afwezig. Bij palpatie kon er geen pijn uitgelokt worden bij de patiënt. 

Wegens een vermoeden van polyneuropathie werd de hond gehospitaliseerd voor observatie en 

verder onderzoek. 

De evolutie van de klinische parameters, alsook bijkomende onderzoeken en ingestelde behandeling 

gedurende de hospitalisatieperiode wordt in chronologische volgorde besproken. 

Hospitalisatie dag 1 (= dag van opname)  

De pup was alert en speels en had een goede eetlust.   

Er werd een algemeen bloedonderzoek (hematologie en biochemie) uitgevoerd, waarop geen 

afwijkingen werden vastgesteld.  

Hospitalisatie dag 2  

In de loop van de ochtend ontwikkelde de pup ademhalingsmoeilijkheden. Zuurstofsupplementatie 

werd opgestart via 2 nasale zuurstofsondes. Er werd regelmatig een bloedonderzoek uitgevoerd voor 

de bepaling van respiratoire bloedgassen (zie Tabel 1). De pup was de hele dag alert en had een 

goede eetlust. 
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Tabel 1. Respiratoire bloedgassen (hospitalisatie dag 2) 

Parameter 8u09 11u05 14u13 22u59 Referentiewaarde 

pH (art) 7,31 7,32 7,33 7,16 7,36 – 7,44 

HCO3 (art) (mmol/L) 22,8 27,2 24,5 31,4 24,0 – 26,0 

pCO2 (art) (mmHg) 48,0 58,0 50,0 95,0 36,0 – 44,0 

Anion Gap (mmol/L) 26,9 13,4 19,5 15,7 - 

Base Excess (mmol/L) -3,3 -0,0 -1,5 -0,4 - 

tCO2 (art) (mmol/L) 24,3 29,0 26,0 34,3 25,0 – 27,0 

pO2 (art) (mmHg) 57,0 263,0 235,0 91,0 90,0 – 100,0 

tHb (g/dL) 12,1 11,2 9,9 10,3 12,0 – 18,0 

SO2  (%) 84,0 100,0 100,0 94,0 93,0 – 100,0 

Na (mmol/L) 156,0 155,0 157,0 154,0 144,0 – 160,0 

K (mmol/L) 3,4 4,2 3,7 3,1 3,5 – 5,8 

Cl (mmol/L) 109,0 119,0 117,0 110,0 109,0 – 122,0 

 

Om de oorzaak van de ademhalingsmoeilijkheden te achterhalen en om na te gaan of er al dan niet 

een megaoesofagus aanwezig was, werd besloten radiografieën van de thorax te maken (zie Fig.1 en 

Fig 2.). Op de links- rechts laterale opname is een verhoogde opaciteit van het caudodorsale longveld 

zichtbaar t.g.v. weinig inflatie door de sterke vulling van de maag. Er is eveneens een verhoogde 

opaciteit aanwezig ter hoogte van het ventrale aspect van de 4
e
 en 5

e
 intercostale ruimte met als 

gevolg een vage aflijning van het ventrale deel van het cardiale silhouette. Op de ventrodorsale 

opname is het rechter longveld kleiner dan het linker. Het rechter longveld vertoont een verhoogde 

opaciteit en zones met een interstitieel tot alveolair patroon. De waargenomen radiografische 

veranderingen t.h.v. het longveld zijn hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de langdurige laterale 

decubitus op de rechterzijde. Pneumonie als oorzaak van de radiografische pulmonaire veranderingen 

is minder waarschijnlijk. Er is geen megaoesofagus aanwezig. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Radiografie: ventrodorsale opname 

van de thorax. 

 

Fig. 2 Radiografie: links- rechts laterale 

opname van de thorax 
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Wegens ernstige dyspnee en hypercapnee werd omstreeks middernacht beslist beademing via 

mechanische ventilatie op te starten (IPPV = intermittent positive pressure ventilation = intermitterende 

positieve druk beademing). De pup werd gesedeerd door middel van een constant rate infusion (CRI) 

propofol (0,2mg/kg/min) en een CRI midazolam (0,15mg/kg/uur). Dertig minuten na het opstarten van 

de mechanische ventilatie heeft de pup gebraakt. Er was geen zichtbare aspiratie van voeding, maar 

de pup werd wel opnieuw geïntubeerd. 

De pup werd gedurende de dag behandeld met intraveneuze (IV) vloeistoftherapie (isotone kristallijne 

oplossing aan onderhoudsdosis), clindamycine (12,5 mg/kg q12h) per os (PO) en kunsttranen in beide 

ogen. Na het opstarten van de mechanische ventilatie werd de perorale toediening van clindamycine 

vervangen door de intraveneuze toediening van amoxicilline-clavulaanzuur (20mg/kg) en werd 

tweemaal buprenorfine (0,01 mg/kg) IV toegediend om de hond te sederen. 

Hospitalisatie dag 3  

De patiënt werd continu beademd door middel van mechanische ventilatie. De respiratoire 

bloedgassen werden op regelmatige tijdstippen geëvalueerd. In de loop van de dag bleven de pCO2  

en HCO3 te hoog en was het tHb te laag (zie Tabel 2). Er werd opnieuw een algemeen 

bloedonderzoek uitgevoerd (zie Tabel 3) met als belangrijkste afwijkingen de aanwezigheid van 

anemie, hypoproteïnemie en hypoalbuminemie.   

Er werd bij de pup een tracheostomietube geplaatst. De mechanische ventilatie d.m.v. IPPV werd 

stopgezet en vervangen door SIMV (synchronized intermittent mandatory ventilation). De CRI propofol 

werd verlaagd (0,1mg/kg/min). De CRI midazolam werd ingesteld op 0,2mg/kg/min.  

Er werd een centraal veneuze katheter geplaatst voor de toediening van parenterale voeding.  

Er werd een urinesonde geplaatst om de urineproductie nauwgezet op te volgen.  

De pup werd behandeld met amoxicilline-clavulaanzuur IV (20mg/kg q8h), ranitidine IV (2mg/kg q12h), 

metoclopramidehydrochloride IV (0,4mg/kg q8h), isotone kristallijne oplossing IV aan dubbele 

onderhoudsdosis en kunsttranen in beide ogen. 

Tabel 2. Respiratoire bloedgassen – afwijkende parameters (hospitalisatie dag 3) 

Parameter 1u33 10u33 15u36 21u53 Referentiewaarde 

pH 7,45 7,30 7,36 7,32 7,36 – 7,44 
pCO2 (mmHg) 54,0 56,0 50,0 52,0 36,0 – 44,0 
pO2 (mmHg) 82,0 361,0 162,0 152,0 90,0 – 100,0 
HCO3 (mmol/L) 36,0 27,0 26,6 26,0 24,0 – 26,0 
tCO2 (mmol/L) / / 28,1 / 25,0 – 27,0 

 

Tabel 3. Afwijkende parameters op algemeen bloedonderzoek (hospitalisatie dag 3) 

Parameter Resultaat Referentiewaarde 

Aantal rode bloedcellen (x 10
12

/L) 4,24 4,70 – 8,50 
Hematocriet (%) 28,1 32,0 – 55,0 
Hemoglobine (g/dL) 10,2 10,3 – 18,0 
Totaal Eiwit (g/L) 45,0 48,0 – 72,0 
Albumine (g/L) 19,0 21,0 – 36,0 
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Hospitalisatie dag 4 – 5  

De beademing via mechanische ventilatie (SIMV) en de toediening van parenterale voeding via de 

centraal veneuze katheter werden aangehouden. De CRI midazolam bleef behouden op 

0,2mg/kg/min. De CRI propofol bleef gedurende de vierde hospitalisatie dag behouden op 

0,1mg/kg/min, maar werd op de vijfde dag stopgezet en vervangen door een CRI butorfanol 

0,1mg/kg/uur. De respiratoire bloedgassen werden slechts tweemaal per dag gecontroleerd omdat de 

beademing via mechanische ventilatie en de toestand van de patiënt stabiel bleven. De respiratoire 

bloedgassen vertoonden gedurende deze 2 dagen slechts subtiele afwijkingen van de 

referentiewaarden.   

De urineproductie was normaal en de urinesonde werd op de 5
e
 hospitalisatiedag verwijderd. 

De pup werd behandeld met amoxicilline-clavulaanzuur IV (20mg/kg q8h), ranitidine IV (2mg/kg q12h), 

metoclopramidehydrochloride IV (0,4mg/kg q6h), isotone kristallijne oplossing IV aan onderhoudsdosis 

en kunsttranen in beide ogen. 

Hospitalisatie dag 6  

Om 8u30 werd de mechanische ventilatie stopgezet en werd de patiënt geëxtubeerd. De CRI 

midazolam en butorfanol werden eveneens stopgezet. De pup maakte duidelijke 

ademhalingsbewegingen met de thorax. Een tweetal uren na het stopzetten van de mechanische 

ventilatie vertoonde de pup lichte dyspnee en had bleke mucosae. De pO2 bedroeg op dat moment 

slechts 75 mmHg (referentiewaarde: 90 – 100 mmHg) en daarom werd de patiënt opnieuw 

geïntubeerd via de tracheostomie en werd de mechanische ventilatie (SIMV) hervat. De pup was in de 

loop van de dag comfortabel tijdens de mechanische ventilatie, waardoor sedatie overbodig was. 

Omstreeks 19 uur werd de CRI butorfanol (0,1mg/kg/u) opnieuw opgestart omdat de pup onrustig was 

en tachypnee vertoonde.  

Er werd opnieuw een bloedonderzoek (enkel biochemie) uitgevoerd. De enige afwijkende parameters 

waren een gedaald ureum (2,0mmol/L; referentiewaarde: 2,5 – 10,4 mmol/L) en een gedaald 

creatinine (26 μmol/L; referentiewaarde: 27 – 106 μmol/L).  

Toediening van parenterale voeding via de centraal veneuze katheter werd verder gezet. 

De pup werd behandeld met amoxicilline-clavulaanzuur IV (20mg/kg q8h), ranitidine IV (2mg/kg q12h), 

metoclopramidehydrochloride IV (0,4mg/kg q6h), isotone kristallijne oplossing IV aan onderhoudsdosis 

en kunsttranen in beide ogen.  

Hospitalisatie dag 7  

In de loop van de voormiddag werd de ventilatie stopgezet. De patiënt slaagde erin gedurende enkele 

uren zonder problemen zelfstandig te ademen mits zuurstofsupplementatie via een masker. 

Gedurende deze periode waren de waarden van de respiratoire bloedgassen slechts in lichte mate 

afwijkend. De monitoring van de patiënt gebeurde d.m.v. een pulse oximeter en capnograaf. Een 

drietal uren na het stopzetten van de mechanische ventilatie ontwikkelde de patiënt opnieuw dyspnee 

en werd de mechanische ventilatie (SIMV) hervat. In de namiddag werd de patiënt geëxtubeerd na 

toediening van een bolus propofol (20mg) en kreeg zuurstofsupplementatie via een masker. In de loop 

van de daaropvolgende uren bleven de waarden van de respiratoire bloedgassen normaal. In de late 

namiddag werd de pup opnieuw onrustig en daarom werd de CRI butorfanol opnieuw opgestart.  

’s Avonds werd de mechanische ventilatie (SIMV) hervat zodat de patiënt zonder problemen de nacht 

zou doorkomen.  

De pup kreeg nog steeds parenterale voeding via de centraal veneuze katheter.  

De pup werd behandeld met amoxicilline-clavulaanzuur IV (20mg/kg q8h), ranitidine IV (2mg/kg q12h), 



7 
 

metoclopramidehydrochloride IV (0,4mg/kg q6h), isotone kristallijne oplossing IV aan onderhoudsdosis 

en kunsttranen in beide ogen.  

Hospitalisatie dag 8  

Omstreeks 10 uur werd de mechanische ventilatie stopgezet en werd de patiënt geëxtubeerd na een 

bolus propofol. De CRI butorfanol werd gestopt. Zuurstof werd gesupplementeerd via een neussonde. 

Eén uur na de stopzetting van de mechanische ventilatie waren de waarden van de respiratoire 

bloedgassen normaal. De patiënt bleef gedurende de hele dag rustig en comfortabel en ontwikkelde 

geen dyspnee. De slijmen die aanwezig waren in zijn farynx en trachea werden een aantal keer 

geaspireerd onder lichte sedatie.   

De toediening van parenterale voeding via de centraal veneuze katheter werd aangehouden.  

’s Avonds heeft de pup een kleine hoeveelheid voedsel zelfstandig opgegeten.  

De pup werd behandeld met amoxicilline-clavulaanzuur IV (20mg/kg q8h), ranitidine IV (2mg/kg q12h), 

metoclopramidehydrochloride IV (0,4mg/kg q6h), isotone kristallijne oplossing IV aan onderhoudsdosis 

en kunsttranen in beide ogen.  

Hospitalisatie dag 9  

De patiënt krijgt nog zuurstofsupplementatie via een nasale sonde ter ondersteuning van zijn 

ademhaling, maar kan goed zelfstandig ademen. Hij kan ook zelf zijn slijmen ophoesten. 

De pup heeft opnieuw meer eetlust, maar krijgt wel nog een deel van zijn voeding parenteraal via de 

centraal veneuze katheter.   

Er werd een neurologisch onderzoek uitgevoerd waarbij een milde steunname op beide voorpoten 

aanwezig was. Steunname op de achterpoten is nog steeds afwezig, maar de pup kan wel zijn 4 

poten bewegen. De buigreflex is minimaal aanwezig in beide achterpoten. De patellareflex is nog 

steeds bilateraal afwezig. De dreigreflex is bilateraal afwezig, maar de ooglidreflexen zijn goed. 

De radiografieën van de thorax werden herhaald. In het longveld waren multifocale zones met een 

alveolair patroon aanwezig conform met de aanwezigheid van pneumonie. Er werden geen tekenen 

van megaoesofagus opgemerkt.  

De pup werd behandeld met amoxicilline-clavulaanzuur IV (20mg/kg q8h), ranitidine IV (2mg/kg q12h), 

metoclopramidehydrochloride IV (0,4mg/kg q6h), isotone kristallijne oplossing IV aan onderhoudsdosis 

en kunsttranen in beide ogen.  

Hospitalisatie dag 10  

De zuurstofsupplementatie werd geleidelijk afgebouwd, maar kan nog niet volledig stopgezet worden 

want dan daalt de saturatie van de patiënt onder 88%.  

De patiënt krijgt een deel van zijn voeding per os en een deel parenteraal toegediend via de centraal 

veneuze katheter. De pup werd verder behandeld met ranitidine PO (2mg/kg q12h), 

metoclopramidehydrochloride PO (0,4mg/kg q6h), amoxicilline-clavulaanzuur PO (25 mg/kg q12h)), 

isotone kristallijne oplossing IV aan onderhoudsdosis en kunsttranen in beide ogen.  

Hospitalisatie dag 11  

De patiënt is heel alert en heeft geen ademhalingsmoeilijkheden meer. ’s Avonds werd de 

zuurstofsupplementatie gestopt zonder een daling van de saturatie. De patiënt kan steeds meer 

voeding per os opnemen en krijgt slechts een kleine hoeveelheid parenterale voeding toegediend. 

De pup werd verder behandeld met ranitidine PO (2mg/kg q12h), metoclopramidehydrochloride PO 

(0,4mg/kg q6h), amoxicilline-clavulaanzuur PO (25 mg/kg q12h), isotone kristallijne oplossing IV aan 

onderhoudsdosis en kunsttranen in beide ogen.  
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Hospitalisatie dag 12  

De patiënt is heel alert en actief. Hij krijgt enkel voeding per os.  

Het neurologisch onderzoek werd herhaald. Hierbij werd vastgesteld dat de pup zijn hoofd al een tijdje 

rechtop kan houden en een milde steunname vertoont t.h.v. de voorpoten. Er is nog steeds geen 

steunname aanwezig t.h.v. de achterpoten. Bij palpatie is de pup pijnlijk bij manipulatie van de linker 

voorpoot en manipulatie van zijn spieren in het algemeen. De patellareflex is bilateraal afwezig. De 

buigreflex is afwezig op alle poten. De spiertonus is in alle ledematen verzwakt. 

De pup werd verder behandeld met ranitidine PO (2mg/kg q12h), metoclopramidehydrochloride PO 

(0,4mg/kg q6h), amoxicilline-clavulaanzuur PO (25 mg/kg q12h) en kunsttranen in beide ogen.  

 

Aangezien de patiënt de fase van ademhalingsparalyse overleefd had en dus geen mechanische 

ventilatie meer nodig had, werd hij uit de dierenkliniek ontslagen.  

De patiënt werd thuis verder behandeld met amoxicilline-clavulaanzuur PO (12,5 mg/kg q12h 

gedurende 5 dagen), ranitidine siroop PO (2mg/kg q12h gedurende 5 dagen), metoclopramide siroop 

(0,4 mg/kg q8h gedurende 5 dagen) en kunsttranen (1 druppel in beide ogen q8h). Er werd 

geadviseerd de patiënt te stimuleren om te bewegen en zelf tweemaal per dag fysiotherapie uit te 

voeren met de vier poten gedurende 5 minuten per poot. Er werd aangeraden de linker voorpoot goed 

in de gaten te houden omdat de patiënt daar duidelijk pijnlijk is en mogelijk thromboflebitis ontwikkeld 

heeft. Verder werd geadviseerd de patiënt te voederen in sternale houding om aspiratiepneumonie te 

vermijden. 

 

 

DISCUSSIE 

De 3 maanden oude Engelse Cocker Spaniel werd aangeboden met acute klachten van progressieve 

zwakte. De klinisch relevante problemen die naar voor kwamen uit de anamnese en het neurologisch 

onderzoek zijn de aanwezigheid van progressieve zwakte, tetraparese, verzwakte patella- en 

buigreflex in de achterste ledematen, verzwakte spiertonus in alle ledematen en een bilateraal 

afwezige dreigreflex. Bovendien ontwikkelde de patiënt ademhalingsmoeilijkheden tijdens de 

hospitalisatieperiode.   

Het neurologisch onderzoek is van cruciaal belang om de lokalisatie van het letsel na te gaan. De 

patella- en buigreflex zijn spinale reflexen.
1-3 

De patellareflex wordt gebruikt om de normale werking 

van de onderdelen van de reflexboog, met name de nervus (n.) femoralis, ruggenmergsegment L4-L5-

L6 en de musculus (m.) quadriceps  te evalueren.
1-3

 Om de patellareflex te beoordelen wordt de 

patiënt best in laterale decubitus gepositioneerd. Men klopt zacht met een reflexhamer op de rechte 

patellaband. Bij een normale patellareflex wordt de knie bijna onmiddellijk na het bekloppen van de 

rechte patellaband gestrekt (zie Fig. 3).
1-3

   

De buigreflex in de achterste ledematen wordt gebruikt om de normale werking van de n. ischiadicus, 

ruggenmergsegment L6-L7-S1, m. biceps femoris, m. semitendinosus en m. semimenbranosus te 

controleren. De buigreflex wordt uitgelokt door in de teenkussens te knijpen en houdt in dat de hond 

zijn poot weg trekt van de stimulus waarbij alle gewrichten van het achterste lidmaat geplooid worden 

(zie Fig. 4).
1-3
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Spinale reflexen zijn verzwakt of afwezig bij een lager motor neuron (LMN) letsel.
1-3

 Het LMN systeem 

is samengesteld uit een ventrale hoorn, een ventrale wortel, spinale zenuwen, perifere zenuwen, de 

neuromusculaire eindplaat en spieren.
1,2

 De lagere motor neuronen ontspringen als cellichamen in de 

ventrale hoorn van de grijze stof van het ruggenmerg en de motorische centra van de hersenstam.
2,4

 

De stimulatie van een LMN leidt tot spiercontractie, bijgevolg resulteert een LMN letsel is parese of 

paralyse met verzwakte of afwezige spinale reflexen.
2,4

 Een LMN letsel gaat gepaard met hypo- of 

areflexie,
1,2,4,5

 hypo- of atonie,
1,2,4,5

 en neurogene spieratrofie.
2,4,5 

  

De spinale reflexen in de achterpoot kunnen verzwakt of afwezig zijn bij een letsel t.h.v. 

ruggenmergsegment L4-S3.
2,3,5 

In aanwezigheid van een lumbosacraal (L4-S3) spinaal letsel zouden 

de houdingsreacties in de achterpoten verzwakt of afwezig zijn en dit is niet het geval bij deze patiënt. 

Een lumbosacraal spinaal letsel geeft bovendien geen verklaring voor de aanwezige tetraparese, 

algemene spierzwakte en ademhalingsproblemen en is daarom weinig waarschijnlijk als 

onderliggende oorzaak voor de klinische problemen van de patiënt.   

Een geïsoleerd letsel t.h.v. de n. femoralis, n. ischiadicus en de spieren die ze bezenuwen, lijkt niet 

waarschijnlijk, hoewel deze structuren eventueel wel betrokken kunnen zijn in een veralgemeend 

proces zoals polyneuropathie of myopathie.    

 

Fig. 3 De patellareflex. De knie wordt bijna 

onmiddellijk na het bekloppen van de rechte 

patellaband gestrekt op voorwaarde dat alle 

onderdelen van de reflexboog normaal  

functioneren. (Uit Jaggy, 2010) 

 

Fig. 4 De buigreflex t.h.v. de achterste ledematen. 

Het dier wordt in laterale decubitus gepositioneerd en 

men knijpt in de teenkussens (= pijnstimulus). Het 

lidmaat wordt onmiddellijk terug getrokken. 

Sensorische zenuwvezels komen het ruggenmerg 

binnen via de dorsale wortel en vormen een synaps 

met interneuronen. Flexormortorneuronen worden 

geactiveerd en veroorzaken het plooien van het 

lidmaat. Tegelijkertijd zorgen inhibitorische 

interneuronen voor de relaxatie van de 

antagonistische extensorspieren. (Uit Lorenz, 2004) 
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Tetraparese kan optreden bij een letsel t.h.v. de hersenstam, een cervicaal (C1-C5) of 

cervicothoracaal (C6- T2) spinaal letsel of bij een gegeneraliseerde LMN aandoening. 

Hersenstamletsels veroorzaken gestoorde houdingsreacties,
2-4

 een abnormaal bewustzijn,
2-5

 uitval 

van één of meerdere craniale zenuwen,
2,4,5

 tetraparese of -plegie 
1,2,4,5

 en eventueel respiratoire 

problemen.
5
 Deze patiënt heeft tetraparese en respiratoire problemen, maar vertoont geen enkel 

ander symptoom dat typisch is voor een hersenstamletsel. Een letsel gelokaliseerd in de hersenstam 

is bijgevolg uitgesloten als oorzaak van het symptomenbeeld bij deze patiënt.  

Een ruggenmergletsel t.h.v. C1-C5 gaat gepaard met abnormale houdingsreacties in de voor- en 

achterpoten,
1
 hoger motor neuron (HMN) symptomen in de voor- en achterpoten

4,5
 (m.a.w. normale of 

versterkte spinale reflexen), tetraplegie of -parese,
1,5

 Horner syndroom,
5
 respiratoire problemen

5
 en 

problemen met de urinelozing.
5
 Een cervicaal (C1-C5) spinaal letsel zou een verklaring kunnen zijn 

voor de aanwezige tetraparese en respiratoire problemen, maar kan uitgesloten worden als 

onderliggende pathologie aangezien de patiënt geen HMN symptomen vertoont in de voor- of 

achterpoten. 

Een cervicothoracaal (C6-T2) ruggenmergletsel gaat gepaard met abnormale houdingsreacties in de 

voor- en achterpoten,
1
 verzwakte of afwezige spinale reflexen (= LMN symptomen) in de voorpoten,

4,5
 

normale of versterkte spinale reflexen (=HMN symptomen) in de achterpoten,
4,5

 tetraplegie of  

-parese,
1,5

 Horner syndroom,
5
 en mogelijk een abnormale panniculusreflex.

5
 Hoewel een 

ruggenmergletsel t.h.v. C6-T2 de aanwezige tetraparese bij de patiënt kan verklaren, is dergelijk letsel 

uitgesloten aangezien de patiënt geen andere symptomen geassocieerd met dit type letsel vertoont.  

Verschillende aandoeningen die de perifere zenuwen, neuromusculaire junctie of spieren aantasten, 

geven aanleiding tot klinische tekenen van een LMN probleem.
5,6

 Symptomen die bij dergelijke 

aandoeningen kunnen voorkomen, zijn een afwijkende houding,
6
 afwijkende gang,

5,6 
gegeneraliseerde 

zwakte,
4,5 

parese of paralyse,
4,5,7 

verzwakte of afwezige spinale reflexen,
4-7 

verlies aan spierkracht
6 

en 

een verminderde of afwezige spiertonus.
5-7

 Sommige LMN aandoeningen veroorzaken 

megaoesofagus met regurgitatie tot gevolg.
5,6

 Bij bepaalde LMN aandoeningen zijn het diafragma en 

de intercostale spieren betrokken bij de pathologie en kunnen ademhalingsmoeilijkheden optreden.
5 

Aandoeningen van de perifere zenuwen kunnen eveneens craniale zenuwen aantasten.
5,6

 Een 

aandoening van de perifere zenuwen, neuromusculaire junctie of spieren is een belangrijke 

differentiaal diagnose voor de klinische problemen van deze patiënt.  

De dreigreflex is het sluiten van de oogleden als reactie op een plotse beweging van de hand van de 

onderzoeker naar de oogbol van de patiënt toe en wordt gereguleerd door de n. opticus (II) en de       

n. facialis (VII) (zie Fig. 5).
1-3

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 5 De dreigreflex (Uit Jaggy, 2010)   

1. receptoren in de retina  

2. n. opticus  

3. chiasma opticum  

4. tractus opticus  

5. corpus geniculatum laterale  

6. optische radiatie  

7. visuele cortex (cerebrum)  

8. zenuwbanen naar de   

    hersenstam 

9. n. facialis 
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Verschillende structuren zijn betrokken bij de dreigreflex, namelijk retinale receptoren, n. opticus (II), 

chiasma opticum, tractus opticus, corpus geniculatum laterale (gelegen in de thalamus), optische 

radiatie, visuele cortex, cerebrum, hersenstam, n. facialis (VII) en de m. orbicularis oculi.
2,8

 Een letsel 

t.h.v. één van deze structuren is een mogelijke differentiaaldiagnose aangezien de dreigreflex 

bilateraal afwezig is bij deze patiënt. Letsels van het corpus geniculatum laterale, de optische radiatie 

of de visuele cortex veroorzaken blindheid met aanwezigheid van normale pupilreflexen.
 

Bij 

beschadiging van de retina, n. opticus, chiasma opticum of de tractus opticus ontstaan blindheid en 

abnormale pupilreflexen.
9 
Uitval van de n. facialis (VII) wordt gekenmerkt door het afhangen van de lip 

en het oor,
2 

verwijding van de oogspleet,
2 

alsook asymmetrie van de neusgaten
2
 en verlies van de 

smaakzin.
2
 Secundaire beschadiging van de cornea (keratoconjunctivitis sicca) kan optreden als 

gevolg van een verminderde traanproductie en afwezigheid van de ooglidreflex.
2 

De pup is niet blind, 

heeft normale pupilreflexen en vertoont geen tekenen van een letsel t.h.v. de n. facialis (VII). Het feit 

dat de dreigreflex afwezig is, terwijl er geen schade lijkt te zijn aan de structuren die bij deze reflex 

betrokken zijn, is mogelijks fysiologisch. Afwezigheid van de dreigreflex bij pups jonger dan 10 tot 12 

weken is fysiologisch. De dreigreflex is namelijk geen echte reflex, maar een respons die aangeleerd 

moet worden.
2 
  

Men kan besluiten dat de neurologische afwijkingen bij deze patiënt veroorzaakt worden door een 

LMN aandoening of m.a.w. een aandoening van de perifere zenuwen, neuromusculaire eindplaat of 

spieren.  

Het perifeer zenuwstelsel (PZS) vormt de verbinding tussen de hersenstam of het ruggenmerg 

enerzijds en het spierstelsel, de klieren en sensorische receptoren anderzijds.
7,10

 Het PZS van de 

hond is opgebouwd uit 12 paar craniale zenuwen en 36 paar spinale zenuwen. Het PZS wordt verder 

onderverdeeld in een somatomotorisch, somatosensorisch en autonoom deel.
7,10

 Het merendeel van 

de perifere zenuwen bevatten zowel motorisch, sensorische als autonome zenuwvezels.
7 

Het 

spierstelsel maakt geen deel uit van het PZS, maar is er functioneel wel nauw mee verbonden.
7,10

 

Motorische defecten vormen het grootste aandeel in de ziekten van het PZS/spierstelsel en kunnen 

gepaard gaan met paraparese, tetraparese, tetraplegie, verzwakte of afwezige spinale reflexen, een 

verminderde of afwezige spiertonus en spieratrofie.
7
 Defecten van het sensorische deel van het PZS 

zijn minder voorkomend en gaan gepaard met ataxie, abnormale proprioceptie, dysesthesie en verlies 

van nociceptie.
7
 Primaire autonome zenuwdefecten worden slechts sporadisch gediagnosticeerd.

7
 

Gegeneraliseerde LMN aandoeningen hebben meestal een inflammatoire, metabole, idiopathische, 

paraneoplastische of degeneratieve oorzaak.
7 

  

In de neuromusculaire eindplaat worden actiepotentialen overgedragen van een zenuw op een 

effectororgaan.
7 

Afwijkingen in deze neuromusculaire transmissie veroorzaken LMN symptomen zoals 

hypo- of atonie, paralyse en hypo- of areflexie.
7 

Inflammatoire toxische reacties en in zeldzame 

gevallen anomalieën zijn de meest voorkomende oorzaken van dit soort aandoeningen.
7
  

In deze discussie worden de LMN aandoeningen die relevant zijn voor de differentiaaldiagnose van 

deze patiënt verder toegelicht. 

 

Differentiaaldiagnose 

Erfelijke polyneuropathie  

Erfelijke polyneuropathieën zijn degeneratieve ziekten die optreden binnen het eerste levensjaar en 

een progressief verloop kennen. Deze neurologische aandoeningen zijn van weinig belang in de 

diergeneeskunde omdat ze slechts uitzonderlijk beschreven worden en dit enkel bij welbepaalde 

rassen. De eerste klinische tekenen zijn weinig specifiek: paraparese, ataxie, tremor en manken.       



12 
 

In een later stadium van de ziekte kan er motorische dysfunctie aanwezig zijn in alle ledematen 

(tetraplegie, tetraparese). Bijkomend kunnen de patiënten megaoesofagus of larynxparalyse 

ontwikkelen.
7,11 

Vaak is er meer dan één nestgenoot aangetast.
7  

Een degeneratieve erfelijke neuropathie zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de aanwezige 

tetraparese bij deze pup omdat het een jong dier betreft. Meestal worden de symptomen bij deze 

aandoeningen erger over een periode van weken tot maanden, terwijl de neurologische toestand van 

deze patiënt in minder dan 24 uur tijd sterk achteruit gegaan is. Omwille van de snelle progressie van 

de neurologische symptomen en het feit dat geen enkele erfelijke polyneuropathie gerapporteerd werd 

bij de Engelse Cocker Spaniel, is dit type polyneuropathie uitgesloten als oorzaak van de klachten. 
 

 

Protozoaire polyradiculoneuritis  

Neospora caninum en Toxoplasma gondii zijn protozoa die elk onderdeel van het zenuwstelsel 

kunnen infecteren met als resultaat encephalitis, myelitis, perifere neuropathie of myositis.
6,10,12,13 

De 

eindgastheer van Neospora caninum en Toxoplasma gondii is de hond, respectievelijk de kat.
7,10,13

 

Neosporose veroorzaakt abortus bij rundvee
7,10,13,14

 en aantasting van het hart, de longen, de huid en 

het neuromusculair stelsel bij de hond.
7,13,14

 Neosporose kan voorkomen bij honden van elke 

leeftijd,
15,16

 maar treft vaak jonge honden die congenitaal besmet zijn.
10

 De meeste honden met 

congenitale neosporose ontwikkelen symptomen tussen 3 en 8 weken leeftijd.
15 

Meerdere pups uit 

hetzelfde nest kunnen neurologische klachten vertonen, maar niet alle nestgenoten zijn noodzakelijk 

klinisch aangetast.
14,15 

Besmette pups zijn meestal normaal bij de geboorte.
15 

Een actieve 

Toxoplasma-infectie komt slechts zelden voor bij de hond.
7 

Klinische toxoplasmose wordt 

geassocieerd met een immunosuppressieve toestand van de patiënt zoals bij caniene distemper.
13,17

 

Honden kunnen besmet worden met Neospora caninum of Toxoplasma gondii via orale opname van 

cysten door het opeten van weefsel afkomstig van een besmette tussengastheer (rundvee, schaap, 

geit, konijn, knaagdieren en vogels) ofwel via intra-uteriene infectie van de foetus.
7,10,14-16

 Bronnen van 

infectie na perorale opname zijn spierweefsel, zenuwweefsel, placenta en geaborteerde foetussen van 

tussengastheren.
7  

 

Bij Neospora infecties van het perifeer zenuwstelsel zijn de spinale zenuwwortels het meest ernstig 

aangetast.
12,14

 Histopathologisch onderzoek bevestigt de aanwezigheid van polyradiculoneuritis.
14

 Er 

is duidelijke axonale degeneratie
14,16

 met infiltratie van mononucleaire en polymorfonucleaire 

ontstekingscellen.
14

 Het meest voorkomende symptoom van klinische neosporose met aantasting van 

de LMN, in het bijzonder bij jonge honden, is een ascenderende parese/paralyse van de achterpoten 

veroorzaakt door polymyositis en polyradiculoneuritis.
6,7,10,14,15

 In de achterhand zijn de 

houdingsreacties vertraagd en de spinale reflexen verzwakt of afwezig.
7,14,16

 Er is een verminderde 

spiertonus en snel ontwikkelende spieratrofie in de achterste ledematen.
7,10,14,15 

Protozoaire letsels 

van de LMN worden vaak geassocieerd met extensor rigiditeit van de achterste ledematen bij jonge 

honden waarbij de knie en tarsus gefixeerd zijn in gestrekte positie (zie Fig. 6).
6,7,10,12,15-17

 In geval de 

protozoa polymyositis veroorzaken, vertonen de patiënten spierpijn, spieratrofie en gegeneraliseerde 

spierzwakte.
6,17

 Aanvankelijk zijn de voorste ledematen niet betrokken bij het ziekteproces en de 

nociceptie blijft normaal.
15 

Zonder behandeling zullen de neurologische klachten verder evolueren met 

aantasting van de voorste ledematen gevolgd door zwakte van de paravertebrale cervicale spieren,
15

 

dysfagie
7,15

 en sterfte.
14,15   

Er zouden 3 vormen van toxoplasmose bestaan bij de hond: 1) gegeneraliseerde vorm die optreedt 

tussen 7 en 12 maand met klinische tekenen van intermitterende koorts, tonsillitis, dyspnee, diarree en 

braken,
7,10

 2) vorm waarbij centraal zenuwstelsel aangetast is bij honden ouder dan 4 maanden,
7
  

3) radiculoneuritis bij pups jonger dan 3 maand met karakteristieke progressieve paralyse of 
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parese.
7,10  

Protozoaire polyradiculoneuritis is een mogelijke oorzaak van tetraparese en verzwakte of afwezige 

spinale reflexen bij jonge honden. Protozoaire polyradiculoneuritis is bij deze patiënt een minder 

waarschijnlijke etiologische oorzaak aangezien de pup de typische extensor rigiditeit niet vertoont, 

alsook geen tekenen van polymyositis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acute idiopathische polyradiculoneuritis (wasbeer paralyse [Engels: ‘Coonhound paralysis’]) 

Acute polyradiculoneuritis is een niet-infectieuze inflammatoire neuropathie.
6
 Men vermoedt dat een 

bepaald antigeen een immuungemedieerde reactie met inflammatie van het perifeer zenuwstelsel 

veroorzaakt.
6,10,15,18-21 

Vermoedelijk wordt de perifere zenuwpathologie bij acute idiopathische 

polyradiculoneuritis veroorzaakt door moleculaire mimicry tussen het uitlokkende antigeen enerzijds 

en proteïnen en glycolipiden in de perifere zenuwen anderzijds.
19

 Het oorzakelijk antigeen kan 

afkomstig zijn uit het speeksel van een wasbeer (‘Coonhound paralysis’).
6,10,12,15,18-21 

Andere 

etiologische factoren zijn recente vaccinaties
19,21

 en recente virale infecties van de bovenste 

luchtwegen of recente bacteriële of virale gastro-intestinale infecties waarbij bacterieel of viraal 

antigeen de immuunreactie uitlokt.
6,15,19 

 De ziekte is dus niet noodzakelijk geassocieerd met een 

bijtwonde van een wasbeer.
6,12,15,19,20

 De term ‘acute idiopathische polyradiculoneuritis’ wordt gebruikt 

om deze aandoening te beschrijven zonder dat de oorzaak gekend is.
6,21   

Pathologische veranderingen worden hoofdzakelijk waargenomen in de ventrale zenuwwortels en 

proximale delen van de perifere zenuwen (zie Fig. 7).
7,10,15,19,20 

De lumbale en sacrale ventrale 

zenuwwortels zijn vaak ernstiger aangetast in vergelijking met deze van de cervicale en thoracale 

regio.
15 

De meer distale delen van de perifere zenuwen zijn minder erg aangetast dan de 

zenuwwortels.
15

 De pathologische veranderingen bestaan uit een variabele graad van axonale 

degeneratie,
7,10,12,15,19,21

 demyelinisatie
7,10,12,15,19,21

 en infiltratie van ontstekingscellen.
7,15

 Het type 

inflammatoire cellen varieert naargelang het stadium van de ziekte. In de peracute fase is er 

hoofdzakelijk een neutrofieleninfiltratie en in de chronische fase is er infiltratie van lymfocyten, 

plasmacellen en macrofagen.
7,15 

  

 

 

Fig. 6 Een 4 maanden oude Collie met inflammatoire 

myopathie en polyradiculoneuritis tengevolge van een 

Neospora caninum infectie. Deze hond vertoont 

paraplegie en de typische extensor rigiditeit in de 

achterpoten die geassocieerd is met protozoaire 

polyradiculoneuritis en polymyositis. (Uit Podell, 2002) 
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Acute polyradiculoneuritis kan op elke leeftijd en bij elk hondenras optreden.
7,10,21

 De eerste klinische 

symptomen treden op 7 à 14 dagen na contact met het oorzakelijk antigeen.
7,11,19

 Initieel hebben de 

honden een stijve gang, maar ze ontwikkelen snel paraparese en vervolgens tetraparese of 

tetraplegie.
6,7,10,12,15,18-21

 De eerste symptomen treden typisch op in de achterste ledematen, maar er is 

een snelle ascenderende progressie naar de voorste ledematen.
6,7,10,12,15

 De progressieve fase duurt 

gemiddeld 5 dagen, maar kan soms tot 10 dagen aanhouden.
15,21

 De progressie van neurologische 

symptomen gedurende deze periode is variabel.
15 

Sommige honden vertonen tetraparese met 

blijvende willekeurige beweging in alle ledematen terwijl anderen tetraplegie ontwikkelen,
15

 niet in 

staat zijn hun hoofd en nek op te tillen
15,20

 en ademhalingsmoeilijkheden ontwikkelen t.g.v. paralyse 

van het diafragma en de intercostaalspieren.
6,7,10,12,15,19-21 

Volledige ademhalingsparalyse met 

ademhalingsstilstand kan optreden.
10,12 

Op neurologisch onderzoek vertonen aangetaste dieren 

gegeneraliseerde hypo- of areflexie,
7,10,12,15,18

 hypo- of atonie
12,15

 en soms dysfonie of afonie.
7,10,15,18-21 

Een ander kenmerk van deze polyradiculoneuritis is een variabele hyperesthesie die zich uit als 

ongemakkelijkheid en pijn bij manipulatie van de extremiteiten.
6,10,12,15,20 

Neurogene spieratrofie kan na 

verloop van tijd ontstaan, maar is initieel niet aanwezig.
6,10,15 

De craniale zenuwen zijn meestal niet 

betrokken bij het ziekteproces,
6,12,20

 hoewel gevallen van verzwakte ooglidreflex t.g.v. functieverlies 

van de n. facialis (VII) beschreven zijn.
6,19 

Af en toe ontwikkelen aangetaste honden bilaterale 

facialisparalyse.
15 

Ondanks de uitgesproken parese of paralyse blijven de honden alert en vertonen 

een normale eetlust en drankopname.
15 

Urineren en defeceren verloopt in principe normaal,
15,20

 

hoewel sommige aangetaste honden gedurende de eerste dagen na het ontstaan van de ziekte niet 

spontaan kunnen urineren.
15

 Na de progressieve fase stabiliseren de honden bij een bepaald niveau 

van parese of paralyse en dit gedurende 2 à 3 weken tot 4 à 6 maanden.
6,7,10,12,15,21

 De meeste 

honden herstellen volledig
15 

waarbij de herstelperiode gemiddeld 2 maanden duurt.
12 

 

Acute idiopathische polyradiculoneurtis is een belangrijke differentiaaldiagnose bij deze patiënt 

aangezien deze aandoening een verklaring geeft voor alle aanwezige neurologische symptomen, 

inclusief de gecompromitteerde ademhaling. De pup is niet in contact geweest met wasberen en heeft 

recent geen infectie doorgemaakt, maar werd wel 15 dagen voor het optreden van de klinische 

klachten gevaccineerd. Acute idiopathische polyradiculoneuritis treedt op binnen 7 à 14 dagen na 

contact met het uitlokkende antigeen en bijgevolg kan de vaccinatie een mogelijke uitlokkende factor 

geweest zijn.  

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Een lumbale dorsale en ventrale 

zenuwwortel van een hond met acute 

polyradiculoneuritis (toluidine blauw kleuring). 

De ventrale wortel vertoont gemarkeerde 

depletie van gemyeliniseerde axonen terwijl de 

dorsale wortel relatief gespaard gebleven is. 

(Uit Cuddon, 2002) 
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Distale denervatie axonopathie  

Deze idiopathische neuropathie werd beschreven bij verschillende hondenrassen in het Verenigd 

Koninkrijk.
6,7,12,15 

Er is geen leeftijds-, geslachts- of raspredispositie.
7,15

 Het klinisch beeld is 

gelijkaardig aan dat van acute idiopathische polyradiculoneuritis.
15

 Op histologisch onderzoek zijn de 

distale intramusculaire zenuwtakken gedegenereerd.
7,15 

Aangetaste dieren ontwikkelen tetraparese 

over een periode van 1 à 4 weken,
6,7,12,15

 alsook spieratrofie
6,7,12,15

 verminderde spiertonus,
7
 verzwakte 

of afwezige spinale reflexen 
6,7,15 

en dysfonie.
15 

In zeldzame gevallen vertonen de patiënten ook 

facialisparalyse.
7
 In tegenstelling met acute polyradiculoneuritis werden respiratoire paralyse, 

dysfunctie van de blaas of dysfagie in geen enkel geval geobserveerd.
7,15

 De meerderheid van de 

patiënten vertonen spontaan herstel binnen 4 à 6 weken.
7,15   

Distale denervatie axonopathie is een weinig waarschijnlijke oorzaak van de klachten bij deze patiënt 

ten eerste omdat de pup nooit in het Verenigd Koninkrijk geweest is, ten tweede omdat hij tetraparese 

ontwikkelde in minder dan 48 uren tijd terwijl dit bij distale denervatie axonopathie trager verloopt en 

ten derde omdat distale denervatie axonopathie de aanwezige ademhalingsmoeilijkheden niet kan 

verklaren.  

 

Toxische neuropathie  

Een intoxicatie met bepaalde gifstoffen zoals zware metalen, organofosfaten of carbamaten kan 

aanleiding geven tot toxische neuropathie.
6,7,12 

   

Zware metalen (arsenicum, lood, koper, zink) kunnen door honden opgenomen worden via inhalatie, 

perorale opname of absorptie via de huid of mucosae.
6,12

 Zware metalen intoxicaties worden 

geassocieerd met perifere neuropathie.
6,7

 Honden met dergelijke intoxicatie vertonen zwakte, 

spieratrofie en verzwakte reflexen.
6 

De symptomen kunnen variëren van paraparese tot 

gegeneraliseerde aantasting van het LMN systeem inclusief de craniale zenuwen.
7  

 

Organofosfaten en carbamaten potentiëren het effect van acetylcholine t.h.v. de neuromusculaire 

eindplaat door het enzym acetylcholinesterase te inactiveren door er irreversibel (organofosfaten) of 

reversiebel (carbamaten) mee te binden.
6,7

 Bijgevolg neemt de concentratie acetylcholine t.h.v. de 

neuromusculaire eindplaat toe en worden meer acetylcholinereceptoren gestimuleerd met 

vermoeidheid ervan tot gevolg.
6,7 

De toegenomen concentratie acetylcholine zorgt voor een 

overstimulatie van de somatische nicotine, preganglionaire parasympathische en sympathische 

nicotine en postganglionaire parasympathische muscarine receptoren.
7
 Chronische blootstelling aan 

organofosfaten leidt tot perifere neuropathie die zich klinisch uit als spierzwakte.
6
 Andere symptomen 

die kunnen optreden, zijn speekselen, traanvloei, bradycardie en tremoren.
6 

Somatische symptomen 

zijn spiertremoren, stijve gang en paralyse.
7 

Autonome symptomen zijn miosis, mydriasis, overmatig 

speekselen, bradycardie, tachycardie, abnormale ademhaling, braken, diarree, anorexie en continu 

urineverlies.
7 
De ernst van de symptomen is afhankelijk van het product en de dosis.

7 
  

Aangezien de pup volgens de eigenaar niets abnormaals zou opgegeten hebben lijkt toxische 

neuropathie een minder waarschijnlijke oorzaak van het klinisch beeld van deze patiënt. Het 

symptomenbeeld waarmee toxische neuropathie gepaard gaat, is bovendien grotendeels verschillend 

van de klinische presentatie van de pup. 

 

Myasthenia gravis  

Myasthenia gravis is een aandoening die geassocieerd wordt met spierzwakte en zich onder 2 

verschillende vormen manifesteert: een congenitale en een verworven vorm.
6,7,12,22-28 

De congenitale 

vorm is eerder zeldzaam,
22,23,28

 erft autosomaal recessief over
7,22,23,26,27

 en is beschreven bij de 
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gladharige Fox Terriër,
6,7,12,22,23,25-28

 Springer Spaniel,
6,7,12,22,23,25-28

 Samojeed,
6,12

 gladharige Miniatuur 

Dashond,
7,22,28

 Deense Staande Hond (Gammel Dansk Honsehond)
7,22,23,25,26,28

 en Jack Russell 

Terriër.
6,7,12,22,23,25-28 

Klinische symptomen treden op rond de leeftijd van 6 à 12 weken.
7,23,25,26,28 

Bij 

congenitale myasthenia gravis is er een onderbreking in de neuromusculaire transmissie door een 

presynaptisch, synaptisch of postsynaptisch defect.
25,28

 Bij de congenitale vorm beschreven bij Jack 

Russell Terriërs, Springer Spaniels en gladharige Fox Terriërs resulteert een genetisch defect in 

deficiëntie van de acetylcholinereceptoren op de postsynaptische membraan van de neuromusculaire 

eindplaat.
6,7,12,22,23,25-27 

Congenitale myasthenia gravis zou bij de Deense Staande Hond veroorzaakt 

worden door een presynaptisch defect.
22,26

 Verworven myasthenia gravis komt voor bij honden van elk 

ras en elke leeftijd.
7 
De leeftijd van het merendeel van de patiënten varieert tussen 2 en 5 jaar,

26
 maar 

de aandoening werd eveneens vastgesteld bij jongere (8 maanden) en oudere (13 jaar) honden.
27 

De 

ziekte wordt frequenter gezien bij bepaalde rassen: Duitse Herder,
7,23,27

 Akita Inu,
23-25

 Schotse 

Terriër,
23,24

 Duitse Brak,
23

 Chihuahua,
23-25

 Golden Retriever,
7,23,27

 en Labrador Retriever.
7,23,27

 

Verworven myasthenia gravis wordt relatief frequent gediagnosticeerd.
22

 De verworven vorm is een 

auto-immuun proces waarbij antistoffen (vnl. immunoglobuline G
7
) aangemaakt worden tegen de 

postsynaptische acetylcholinereceptor van de gestreepte musculatuur met als gevolg een depletie van 

acetylcholine receptoren.
6,7,12,22-28

 De verworven vorm kan optreden zonder duidelijke oorzaak of is 

geassocieerd met bepaalde tumoren (thymoma, cholangiosarcoma, osteosarcoma, adenocarcinoma, 

anaalzak adenocarcinoma, lymfoma),
6,7,12,22-26,28

 auto-immune thrombocytopenie,
22,23

 hemolytische 

anemie,
22,23

 hypoadrenocorticisme,
7,22,23

 of hypothyroïdie.
7,22,23

 Zowel bij de congenitale als bij de 

verworven vorm is er een stoornis in de neuromusculaire transmissie met als gevolg focale of 

gegeneraliseerde spierzwakte (zie Fig. 8).
22,23,26,28  

De klinische symptomen kunnen onderverdeeld worden in 3 categorieën: focale vorm, 

gegeneraliseerde vorm en acute fulminante myasthenia gravis.
7,22-24,27,28 

De focale vorm wordt 

gekenmerkt door focale neuromusculaire zwakte.
6,22,27,28

 Megaoesofagus kan dan de enige klinische 

manifestatie van myasthenia gravis zijn.
6,7,12,22-24,27,28

 Dysfagie t.g.v. faryngeale dysfunctie,
7,22-24,27,28

 

faciale spierzwakte
7,23,24,27,28

 of veranderingen van het blafgeluid t.g.v. larynxparalyse
7,22-24,28

 kunnen 

eveneens optreden zonder de aanwezigheid van gegeneraliseerde spierzwakte.
22,28

 In geval van 

progressieve zwakte van de aangezichtsspieren kunnen de dieren speekselen
6,12,23,28

 en een trieste 

expressie hebben door ptosis van de bovenste oogleden en afhangen van de lippen.
6,12,23,28

 Een 

belangrijke complicatie bij patiënten met myasthenia gravis en megaoesofagus, is de ontwikkeling van 

aspiratiepneumonie.
6,12,22,23,27,28 

Een andere mogelijke complicatie bij myasthenia gravis is stridor en 

obstructie van de bovenste luchtwegen door paralyse van de laryngeale spieren en stembanden.
6,24 

Het hoofdsymptoom bij de gegeneraliseerde vorm is een variebele graad van paraparese of 

tetraparese die erger wordt na inspanning.
6,7,12,23,24,27,28

 Na rust verbeteren de motorische 

klachten.
7,12,23,28

 De patiënten hebben (in rust) een normale proprioceptie en normale spinale 

reflexen.
7,23,27

 Larynxparalyse, faciale spierzwakte en slikproblemen zijn zeldzaam in deze groep.
7,22 

Megaoesofagus is al dan niet aanwezig.
23,24,27,28

 Acute fulminante myasthenia gravis wordt 

gekenmerkt door acute para- of tetraparese.
7,22-24,28

 Megaoesofagus is bijna altijd aanwezig.
7,22-24,28

 Er 

is een snelle progressie met optreden van respiratoire dysfunctie na enkele dagen.
7,22-24,28

  

De klinische symptomen bij de congenitale vorm zijn gelijkaardig aan die van de verworven 

gegeneraliseerde vorm.
7,23,25,26,28 

Megaoesofagus is bij de congenitale vorm minder 

voorkomend.
7,22,23,27 

De belangrijkste symptomen bij de congenitale vorm zijn progressieve 

gegeneraliseerde zwakte die progressief evolueert tot tetraplegie en spieratrofie.
7,27 

De zwakte wordt 

erger na inspanning.
22   

Het klinisch beeld dat gezien wordt bij gegeneraliseerde myasthenia gravis komt overeen met de 
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symptomen van deze patiënt. Een belangrijk verschil is het feit dat de spierzwakte bij de pup niet 

geassocieerd is met inspanning. Bovendien hebben honden met myasthenia gravis in rust vaak 

normale spinale reflexen en dit is niet het geval bij deze patiënt. Aangezien de congenitale vorm 

zeldzaam is en niet beschreven is bij de Engelse Cocker Spaniel lijkt deze vorm weinig waarschijnlijk 

aanwezig te zijn bij de pup. De verworven vorm kan op elke leeftijd en bij elk ras voorkomen, hoewel 

de aandoening hoofdzakelijk gerapporteerd is bij volwassen honden. Myasthenia gravis lijkt door deze 

tegenstrijdigheden minder waarschijnlijk, maar kan niet definitief uitgesloten worden als potentiële 

onderliggende oorzaak van de klachten van deze pup.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8 Neuromusculaire transmissie. De acetylcholine receptor (AChR) speelt een centrale rol in 

de neuromusculaire transmissie in een skeletspier. Een afwijkende structuur of functie van de 

AChR kan interfereren met de controle over de spiercontractie met spierzwakte tot gevolg. 

Wanneer een actiepotentiaal (= signaal voor neuromusculaire transmissie) het zenuwuiteinde 

bereikt, leidt een vermindering in membraanpotentiaal tot het voorbijgaand openstellen van de 

presynaptische calciumkanalen. De calciuminflux in het zenuwuiteinde stimuleert de vrijstelling 

van acetylcholine uit de presynaptische vesikels. Acetylcholine bindt vervolgens op de AChR op 

de postsynaptische membraan. AChR zijn kationische kanalen die permeabel zijn voor natrium en 

kalium en voorbijgaand opengesteld worden wanneer acetylcholine op de receptor bindt. De 

intracellulaire natriuminflux leidt tot een depolarisatiegolf (= spieractiepotentiaal) die zich 

verspreidt in alle richtingen van het sarcolemma van de spiervezel en resulteert in spiercontractie. 

Elk signaal dat leidt tot spiercontractie moet snel beëindigd worden opdat de spier zich kan 

voorbereiden op een volgende contractie. Acetylcholinesterase hydroliseert acetylcholine snel en 

is verantwoordelijk voor de vermelde beëindiging. Factoren die interfereren met de presynaptische 

calciumkanaal functie, acetylcholine vrijstelling, binding van acetylcholine op AChR of degradatie 

van acetylcholine kan resulteren in een gestoorde neuromusculaire transmissie. (Naar Shelton, 

2002) 
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Teekparalyse 

Paralyse na een tekeninfestatie bij de hond is het meest frequent beschreven in Noord-Amerika en 

Australië.
6,7,12,22,29-31

 Volwassen vrouwelijke teken secreteren een neurotoxine in hun 

speeksel
6,7,12,22,29,30

 dat de depolarisatie van de presynaptische membraan van motorische 

zenuwuiteinden blokkeert en bijgevolg de vrijstelling van acetylcholine t.h.v. de neuromusculaire 

eindplaat belet,
6,7,12,22,29

 en op die manier aanleiding geeft tot verlamming van de hond.
6,7,22,29

 

Teekparalyse wordt in Noord- Amerika veroorzaakt door Dermacentor andersoni 
6,7,12,22,29,30 

en 

Dermacentor variabilis.
6,7,12,22,29,30

 De teken voeden zich gemiddeld 5 à 9 dagen alvorens de ziekte 

zich ontwikkelt.
6,12,29

 Aangetaste honden vertonen acute paraparese die verder evolueert naar 

paraplegie en later tetraparese/ -plegie.
6,7,12,29 

De spinale reflexen zijn afwezig en de spiertonus in de 

ledematen is sterk verminderd.
12,29

 Het blafgeluid kan veranderd zijn door laryngeale parese.
29

 

Mogelijk ontwikkelen de patiënten ook dyspnee met eventueel fatale afloop indien de 

ademhalingsspieren in het pathologisch proces betrokken zijn.
6,7,12,29 

Na het verwijderen van de teken 

is er een duidelijke verbetering van de klinische toestand van de patiënt binnen 24 uren en volledig 

herstel binnen 72 uren.
12,29  

 

In de meeste gevallen is Ixodes holocyclus verantwoordelijk voor teekparalyse in Australië,
6,7,12,22,29-31 

maar Ixodes cornuatus en Ixodes hirsti kunnen eveneens paralyse veroorzaken.
29

 Symptomen treden 

gemiddeld 5 à 7 dagen na de aanhechting van de teek op.
29

 Deze teken veroorzaken ernstigere en 

zelfs levensbedreigende symptomen in vergelijking met de soorten uit Noord-Amerika.
6,12,29

 

Aangetaste honden vertonen uitgesproken LMN symptomen die aanvankelijk aanwezig zijn in de 

achterpoten en later uitbreiden naar de voorpoten met tetraparese/tetraplegie tot gevolg.
6,29,30

 Verder 

kunnen ze ook een verminderde eetlust,
6,30

 pupildilatatie,
6,29

 dysfonie/afonie,
30

 afwezigheid van 

pupilreflexen,
6
 protrusie van het 3

e
 ooglid,

6
 speekselen

6
 en regurgiteren

6,29
 of braken vertonen.

6,29,30
 

Ademhalingsmoeilijkheden treden frequenter op in vergelijking met teekparalyse in Noord-

Amerika.
12,29,30,31

 Sterfte kan optreden 24 à 48 uur na de aanvang van de symptomen.
6,29 

Het 

verwijderen van de teken kan de progressie van Australische teekparalyse niet verhinderen.
12,29 

De 

behandeling van Australische teekparalyse bestaat uit het verwijderen van de teken, het neutraliseren 

van circulerende toxines door toediening van hyperimmuun serum en ondersteunende therapie.
29,30 

    

De tekensoorten die teekparalyse kunnen veroorzaken komen in België en Nederland niet voor. 

Aangezien de aangeboden pup niet in Australië of Noord-Amerika geweest is en er geen teken 

gevonden werden op het lichaam van de pup, is teekparalyse uitgesloten als onderliggende etiologie 

voor het ziektebeeld van deze patiënt. 

 

Botulisme 

Botulisme is een zeldzame aandoening en wordt gekenmerkt door een gestoorde neuromusculaire 

transmissie.
7,32-38 

Botulisme wordt veroorzaakt door een neurotoxine geproduceerd door Clostridium 

botulinum.
6,7,12,22,32-37

 C. botulinum is een grampositieve, anaerobe, sporenvormende bacterie.
32,33,36

  

C. botulinum wordt onderverdeeld in 7 verschillende types op basis van het neurotoxine dat ze 

produceren: type A, B, C1, D, E, F en G.
32-37

 Botulinum neurotoxine type C1 veroorzaakt de meeste 

gevallen van botulisme bij de hond.
6,7,22,32,34,35,37

 C. botulinum type C produceert eveneens toxine C2 

en C3, maar dit zijn geen neurotoxines.
33

 Het toxine blokkeert de vrijstelling van acetylcholine t.h.v. de 

neuromusculaire eindplaat
6,12,22,32-34,36,37

 en autonome synapsen.
32,33

 Het neurotoxine blokkeert de 

presynaptische vrijstelling van acetylcholine door de binding van de acetylcholinevesikels op de 

presynaptische membraan te voorkomen waardoor de calciuminflux de vrijstelling van de 

neurotransmitter niet kan induceren.
7,34

 Het toxine bindt irreversibel op de presynaptische 

membraan.
7,33

 Honden besmetten zich door perorale opname van het neurotoxine door het eten van 
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besmette kadavers,
6,7,32,36-38

 excreta van besmette dieren
7,37

 of besmet voeder.
6,7,22,32-34 

Wilde vogels 

en pluimvee zijn vaak een besmettingsbron voor andere dieren zoals honden.
33,37,38 

Het neurotoxine 

wordt geabsorbeerd vanuit het gastro-intestinaal kanaal en wordt via de bloed- en lymfecirculatie naar 

het perifeer zenuwstelsel gevoerd waar het opgenomen wordt in de cholinerge synapsen.
32-34,36

 Het 

neurotoxine kan eveneens geproduceerd worden wanneer sporen in wonden met een anaeroob milieu 

terecht komen.
7,33,36   

 

De klinische symptomen ontstaan acuut tot subacuut (binnen 24 à 48 uur na opname van het 

toxine
10,36

)
6,22,37 

en kennen een progressief verloop.
12

 De ernst van de symptomen varieert naargelang 

de hoeveelheid opgenomen toxine.
32,33,36,37

 Het belangrijkste symptoom is een gegeneraliseerde 

paralyse die initieel kan starten met een abnormale en stijve gang t.h.v. de achterhand.
6,7,12,32-34,36

 

Andere klinische symptomen zijn tetraparese,
7,32,34,36,37

 tetraplegie,
6,7,12,22,32,34,37

 hypo-/atonie,
32

 

verzwakte of afwezige spinale reflexen
22,32,35-37

 en paralyse van de kopspieren.
6,7,12 

Bijkomende 

klachten die kunnen optreden, zijn facialisparalyse,
6,7,12,32,35,36

 dysfagie,
6,7,34 

dysfonie 
6,712,34

 en  

megaoesofagus.
6,7,12,22,32,36 

De respiratoire spieren (diafragma en intercostale spieren) kunnen 

betrokken zijn in het ziekteproces met mogelijks ademhalingsmoeilijkheden of zelfs 

ademhalingsstilstand tot gevolg.
7,12,32-34

 Symptomen van dysfunctie van het autonoom zenuwstelsel 

zoals variaties in hartritme (bradycardie of tachycardie),
7,32

 verminderde traanproductie,
7,37

 

obstipatie,
7,32,37

 mydriasis
7,32,37

 en urineretentie kunnen zich eveneens voordoen.
7,32,37

 De mentale 

status en pijnperceptie zijn normaal.
32,37

   

Botulisme is een zeldzame aandoening, maar werd in het verleden al meermaals beschreven bij 

honden. Het klinisch beeld waarmee botulisme gepaard gaat, komt overeen met de symptomen van 

deze patiënt. Het acute ontstaan en verloop van de klachten van de pup is in overeenstemming met 

hetgeen men verwacht bij botulisme. Vogels kunnen een bron van infectie zijn voor de hond. De 

eigenaar heeft niet gezien dat de pup iets opgegeten heeft, maar het feit dat hij kwam aanlopen met 

veren in zijn bek, doet vermoeden dat hij mogelijks in contact geweest is met een kadaver of excreta 

besmet met sporen van Clostridium botulinum type C. 

 

De differentiaaldiagnosen die het meest in aanmerking komen als onderliggende oorzaak voor de 

gegeneraliseerde LMN symptomen en hypoventilatie bij deze pup zijn botulisme, acute idiopathische 

polyradiculoneuritis en myasthenia gravis. Botulisme is de meest waarschijnlijke differentiaaldiagnose, 

maar op basis van de anamnese en het klinisch beeld van de patiënt kan dit niet definitief bevestigd 

worden en is verder diagnostisch onderzoek aangewezen.  

 

Diagnose  

Acute idiopathische polyradiculoneuritis:   

Bloed- en urineonderzoek, alsook radiografische opnamen vertonen geen afwijkingen bij patiënten 

met acute idiopathische polyradiculoneuritis.
12,15

   

Het eiwitgehalte van het lumbaal cerebrospinaal vocht kan gestegen zijn terwijl het aantal aanwezige 

witte bloedcellen normaal is.
7,12,15,20 

 

Elektromyografisch onderzoek levert bewijs van diffuse denervatie van de aangetaste 

spieren.
7,12,15,18,20,34  

Een ELISA-test (enzyme-linked immunosorbent assay) kan met hoge sensitiviteit en hoge specificiteit 

circulerende antistoffen tegen antigeen afkomstig uit speeksel van wasberen aantonen.
12,15 

Zenuwbiopten van distale zenuwen zijn meestal normaal 
7 
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Myasthenia gravis:  

Een algemeen bloedonderzoek en urineonderzoek kunnen uitgevoerd worden om andere metabole, 

endocriene en inflammatoire oorzaken van zwakte uit te sluiten, maar zijn volledig normaal bij 

myasthenia gravis.
7,22,23,27   

Een radiografie van de thorax wordt genomen voor het opsporen van een eventueel aanwezige 

megaoesofagus, thymoma of aspiratiepneumonie.
23,27  

Elektromyografisch onderzoek vertoont geen afwijkingen.
34  

De Tensilon® test (edrophonium chloride) heeft een matige sensitiviteit en specificiteit, maar wordt 

vaak aangewend als diagnostische test voor het opsporen van congenitale en verworven myasthenia 

gravis.
7,12,22,23,25,27 

De Tensilon® test houdt in dat een kortwerkende acetylcholinesterase inhibitor 

intraveneus of intramusculair toegediend wordt. Een veel gebruikte acetylcholinesterase inhibitor is 

edrophonium chloride.
7,12,22,23,27

 De inhibitie van acetylcholinesterase resulteert in een hogere 

concentratie acetylcholine t.h.v. de neuromusculaire eindplaat met als gevolg een hogere 

bezettingsgraad van de acetylcholinereceptoren en op die manier een betere neuromusculaire 

transmissie.
23,27

 Binnen één tot enkele minuten is er klinisch een duidelijke verbetering van de 

afwijkende gang en aanwezige zwakte merkbaar.
7,12,22,23,27

 Enig risico bij het uitvoeren van de 

Tensilon® test is een overstimulatie van de muscarinereceptoren met als gevolg 

ademhalingsproblemen, ptyalisme, braken, miose, tachycardie, hypotensie, spierspasmen en zwakte. 

Deze toestand kan verholpen worden door directe toediening van atropine.
7,12,22,23,27   

De gouden standaard voor de diagnose van verworven myasthenia gravis is het aantonen van 

circulerende antistoffen tegen de postsynaptische acetylcholinereceptoren in het serum (titer > 0,6 

nmol/l is indicatief voor myasthenia gravis).
7,12,22,23,27

 De titer kan negatief zijn bij aanvang van de 

ziekte of na toediening van glucocorticoïden.
7,22,23 

 
 

Botulisme:  

De diagnose van botulisme is veelal gebaseerd op de anamnese en het klinisch beeld.
32,35  

Algemeen bloedonderzoek vertoont geen afwijkingen, behalve indien er een secundaire bacteriële 

infectie aanwezig is.
32   

Het cerebrospinaal vocht is ook volkomen normaal.
32   

Elektromyografisch onderzoek kan normaal
34 

of afwijkend zijn.
7,12,34   

De definitieve diagnose wordt gesteld door het aantonen van het toxine in mogelijk besmet voeder en 

serum, feces of braaksel van een aangetast dier.
7,12,32,34,35,37 

Het botulinum neurotoxine kan aan de 

hand van verschillende technieken aangetoond worden, inclusief een ELISA test (enzyme-linked 

immunosorbent assay) en inoculatie van muizen.
34,35,36 

Een andere manier om de diagnose van 

botulisme te bevestigen, is het aantonen van antistoffen tegen botulinum neurotoxine in het serum aan 

de hand van een ELISA-test.
34,35 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van de 3 belangrijkste differentiaal diagnosen en hun verschillen op 

neurologisch onderzoek.  
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Tabel 4. Pathofysiologische, klinische en elektrofysiologische vergelijking tussen botulisme, acute 

polyradiculoneuritis en myasthenia gravis. (Uit Uriarte, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de aangeboden patiënt werd een algemeen bloedonderzoek uitgevoerd en werden radiografieën 

van de thorax genomen om na te gaan of er megaoesofagus aanwezig was. Verder onderzoek naar 

de aanwezigheid van myasthenia gravis (Tensilon ® test) werd niet uitgevoerd omdat deze 

aandoening de minst waarschijnlijke is van de drie. Bijkomende onderzoeken voor de bevestiging van 

acute idiopathische polyradiculoneuritis en botulisme worden niet routinematig uitgevoerd. Er werd 

daarom bij deze pup gekozen om in eerste instantie geen bijkomende diagnostische testen uit te 

voeren, maar om onmiddellijk een symptomatische behandeling op te starten en het verdere verloop 

van de klinische klachten af te wachten. 
 
  

 

Behandeling en prognose 
 

Acute idiopathische polyradiculoneuritis   

Er bestaat geen specifieke behandeling voor acute idiopathische polyradiculoneuritis.
12,15,18,20 

Patiënten met acute idiopathische polyradiculoneuritis kunnen enkel
 

ondersteunend behandeld 

worden.
7,12,20 

Een ondersteunende behandeling bestaat uit de preventie van doorligwonden,
7,12 

preventie van spieratrofie en spiercontracturen,
7,12 

preventie van urineweginfecties,
7,12 

preventie van 

pneumonie
7,12 

en het ondersteunen van de ademhalingsfunctie.
7,12 

Doorligwonden kunnen voorkomen 

worden door de patiënt op regelmatige tijdstippen op de andere zijde te leggen en door een zachte 

bedding te voorzien.
12,15 

Fysio- en hydrotherapie zijn wenselijk
7,12,18,20

 om neurogene spieratrofie en 

spiercontracturen te voorkomen
7,12,15

 en de mobiliteit van de gewrichten te behouden.
15 

Sommige 

honden met acute idiopathische polyradiculoneuritis kunnen de normale abdominale druk die nodig is 

om de blaas te ledigen, niet produceren. In dergelijke gevallen kan blaaslediging bekomen worden 

door zachte manuele druk uit te oefenen op de blaas.
12

 Het is belangrijk om een goede 

voedselvoorziening te voorzien en in sommige gevallen vereist dit het plaatsen van een naso-

oesofagale voedingssonde.
15,18   
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Corticosteroïden worden niet gebruikt voor de behandeling van acute idiopathische 

polyradiculoneuritis bij de hond want ze leiden niet tot verbetering van de klinische toestand en ook 

niet tot een verkorting van de duur van de ziekte.
15   

De patiënten moeten goed gemonitord worden om na te gaan of ze geen ademhalingsmoeilijkheden 

ontwikkelen.
15 

In sommige gevallen is ondersteuning van de ademhaling vereist.
15  

Acute idiopathische polyradiculoneuritis heeft een goede prognose
 7,12,18 

zolang geen erge respiratoire 

paralyse met nood aan artificiële beademing optreedt.
7
 De meeste honden herstellen volledig

 
binnen 

een periode van enkele weken tot 4 à 6 maanden.
15

 

 

Myasthenia gravis   

Patiënten die lijden aan myasthenia gravis worden initieel behandeld met acetylcholinesterase 

inhibitoren.
12,23,28

 Dergelijke medicatie inhibeert de snelle hydrolyse van acetylcholine in de 

synaptische spleet en verhoogt op die manier de concentratie aan neurotransmitter. Vrije receptoren 

worden op die manier beter geactiveerd wat leidt tot beter spierrespons.
7
 De twee meest gebruikte 

producten zijn pyridostigmine bromide
7,12,22,23,27,28

 en neostigmine bromide.
7,22,27,28

 Als men 

onvoldoende resultaat bekomt met de acetylcholinesterase inhibitoren dan kan men bijkomend 

glucocorticoïden aan immunosuppressieve dosis toedienen.
12,22,23,27,28 

Corticosteroïden zijn 

tegenaangewezen bij uitgesproken obesitas, diabetes mellitus, ongecontroleerde hypertensie, gastro-

intestinale ulcers en infecties of aspiratiepneumonie.
22 

De toediening van corticosteroïden kan 

eventueel vervangen worden door het gebruik van andere immunosuppressiva zoals 

cyclosporine
12,23,28

 en azathioprine.
22,23,28 

 

Bij aanwezigheid van een thymoma wordt het uitvoeren van een thymectomie aangeraden.
12,23,27,28  

In de humane geneeskunde worden patiënten met myasthenia gravis soms behandeld met een 

plasmaferese, maar dit wordt niet routinematig gedaan in de diergeneeskunde.
7,12,27,28   

In geval van megaoesofagus zijn aangepaste voedermethodes vereist om aspiratiepneumonie te 

voorkomen.
7,22,28 

Patiënten moeten ofwel in sternale positie gevoederd worden
7
 ofwel worden water en 

voeder op een hoger niveau geplaatst ten opzichte van de hond
22,23,28

 ofwel maakt men gebruik van 

speciaal ontworpen ‘voederstoelen’
28

 (zie Fig.9) ofwel plaatst men een voedingssonde.
22,23 

De patiënt 

moet gedurende 5 à 10 minuten na de maaltijd sternaal of rechtop gehouden worden om de lediging 

van de oesofagus naar de maag te bevorderen.
7,23

   

Sommige patiënten hebben intensieve zorgen en ondersteuning voor de ademhaling nodig 

(mechanische ventilatie).
22,28  

 

De prognose van de congenitale vorm is slecht. De meeste patiënten sterven binnen het eerste 

levensjaar.
7,23 

De prognose van de verworven vorm varieert van goed tot slecht. In uitzonderlijke 

gevallen treedt spontane genezing op. Bij specifieke strikte behandeling die vroeg opgestart is, is de 

prognose gunstig. In geval van aspiratiepneumonie is de prognose gereserveerd tot slecht. 

Fulminante myasthenia gravis heeft een heel slechte prognose.
7
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Botulisme  

De enige specifieke behandeling die kan ingesteld worden bij botulisme is de toediening van 

antitoxine, maar dit wordt weinig frequent toegepast.
7,12,32,36

 Een eerste probleem bij het aanwenden 

van antitoxine is het feit dat de beschikbaarheid laag is.
32

 Een tweede minpunt bij deze therapie is het 

feit dat het antitoxine enkel de toxines die het zenuwstelsel nog niet bereikt hebben, kan 

neutraliseren.
32

 De toediening van antitoxine heeft dus eigenlijk enkel nut binnen de eerste 5 dagen na 

de aanvang van de symptomen.
7,12,32,36   

De behandeling van botulisme bestaat grotendeels uit ondersteunende therapie.
7,12,32,36 

Het is 

belangrijk dat de dieren voldoende eten en drinken en daarom is assistentie bij het voederen vaak 

aangewezen.
32 

In sommige gevallen is het aangewezen om een voedingssonde te plaatsen.
7
 Zachte 

bedding en frequent omdraaien van de patiënt is belangrijk ter preventie van doorligwonden.
32,36 

Urineproductie en defecatie moeten nauwlettend opgevolgd worden, aangezien het risico op urine- en 

fecale retentie aanwezig is bij botulismepatiënten.
32,36 

Indien nodig kan men de blaas manueel ledigen 

en laxativa toedienen.
32,36 

Wanneer de patiënt megaoesofagus heeft, is het belangrijk om 

aspiratiepneumonie te voorkomen.
32 

Wanneer de zwakte van de intercostale spieren en het diafragma 

te uitgesproken
 
is of wanneer erge dysfagie met risico op aspiratiepneumonie aanwezig is, is 

kunstmatige beademing vereist.
12,34

 Antibiotica worden enkel aangewend in geval van een secundaire 

bacteriële infectie.
32 

Aminoglycosiden en tetracyclines worden best vermeden aangezien deze 

antibiotica interfereren met de neuromusculaire transmissie en op die manier de paralyse erger 

maken.
32,36

  

De prognose is altijd gereserveerd omwille van de reële kans op aspiratiepneumonie en de 

mogelijkheid van ademhalingsstilstand tengevolge van paralyse van de intercostale spieren en het 

diafragma.
7
 Honden met botulisme die ondersteunde behandeld werden, kunnen volledig herstellen. 

De herstelperiode varieert van 2 à 3 weken tot enkele maanden.
7,34,36

  

 

Bij de aangeboden patiënt was botulisme de meest waarschijnlijke diagnose en acute idiopathische 

polyradiculoneuritis de tweede meest waarschijnlijke diagnose. Aangezien er geen verdere 

diagnostische stappen ondernomen werden, is men niet zeker over de exacte oorzaak van de 

klachten bij de aangeboden pup. Hoe dan ook maakt dit weinig verschil voor de behandeling, 

aangezien zowel botulisme als acute idiopathische polyradiculoneuritis ondersteunend behandeld 

worden zoals hierboven werd beschreven.  

 

Fig. 9 Speciaal ontworpen 

‘voederstoel’ voor een hond met 

myasthenia gravis. (Uit Khorzad, 

2011) 
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Tijdens de hospitalisatieperiode werd de ademhaling van de pup nauwlettend in de gaten gehouden 

en werden de respiratoire bloedgassen regelmatig bepaald. Toen de pup ademhalingsmoeilijkheden 

begon te ontwikkelen, werd hij in eerste instantie ondersteund door zuurstofsupplementatie via nasale 

zuurstofsondes. Vanaf het moment dat de pup duidelijke hypoventilatie ontwikkelde, werd 

mechanische ventilatie opgestart. Aanvankelijk maakte men gebruik van IPPV, maar later is men 

overgeschakeld op SIMV. Gedurende de periode van mechanische ventilatie werden de respiratoire 

bloedgassen meermaals per dag gecontroleerd en werd de mechanische ventilatie aangepast indien 

nodig. Hoewel de mechanische ventilatie noodzakelijk is om de fase van ademhalingsparalyse te 

overbruggen, gaat mechanische ventilatie gepaard met een risico op ernstige complicaties. 

Mechanische ventilatie wordt geassocieerd met het ontwikkelen van pneumonie (VAP = ventilator 

geassocieerde pneumonie). Een andere belangrijke complicatie van mechanische ventilatie is 

barotrauma of volumetrauma met mogelijks pneumothorax tot gevolg.
39 

De periode van mechanische 

ventilatie is bij deze patiënt vrij vlot en zonder ernstige complicaties verlopen, hoewel op hospitalisatie 

dag 9 een milde pneumonie werd vastgesteld. Ofwel is de pneumonie het gevolg van aspiratie van 

voedsel of braaksel ofwel is het een gevolg van de mechanische ventilatie.   

Door de paralytische toestand van de patiënt kon hij onvoldoende water en voedsel opnemen op 

zelfstandige basis. Om dehydratatie en ondervoeding te voorkomen werd intraveneuze 

vloeistoftherapie opgestart, alsook parenterale toediening van voeding via de centraal veneuze 

katheter.   

Er werd een urinesonde geplaatst om de urineproductie op te volgen zodat indien nodig de blaas 

manueel kon geledigd worden.  

Kunsttranen werden aangebracht in beide ogen om uitdroging van het oog met mogelijke 

keratoconjunctivitis sicca te vermijden.  

Om aspiratiepneumonie te voorkomen werd de pup tijdens de periode van mechanische ventilatie en 

laterale decubitus gevoederd via de centraal veneuze katheter. Een bijkomende maatregel ter 

preventie van aspiratiepneumonie was de toediening van ranitidine en metoclopramide. Van zodra de 

pup opnieuw zelfstandig kon eten, werd hij gevoederd in sternale positie en na het beëindigen van de 

maaltijd werd hij 5 à 10 minuten in deze positie gefixeerd.  

De pup werd behandeld met antibiotica omdat hij bij het intuberen gebraakt had en men niet zeker 

was of een deel van dit braaksel al dan niet in de longen terecht gekomen was. Bovendien had men 

op de thoraxradiografieën veranderingen in het longveld opgemerkt die mogelijks veroorzaakt werden 

door pneumonie.   

Tijdens de hospitalisatieperiode werd de pup op een zachte bedding gehouden en frequent op zijn 

andere zijde gelegd om doorligwonden te vermijden. 

Na ontslag uit de dierenkliniek werd de pup thuis gedurende enkele dagen verder behandeld met 

antibiotica. De belangrijkste peiler van de thuisbehandeling was de preventie van aspiratiepneumonie. 

De eigenaars moesten de pup voederen in sternale positie en moesten de toediening van ranitidine en 

metoclopramide gedurende 5 dagen aanhouden. De pup onderging thuis ook fysiotherapie om 

spieratrofie te beperken en de gewrichten soepel te houden. Om uitdroging van het oog te voorkomen 

werden kunsttranen toegediend.  

Aangezien de pup de fase van ademhalingsparalyse overleefd heeft, is de prognose gereserveerd tot 

gunstig, afhankelijk van het feit of hij thuis tijdens zijn herstelperiode al dan niet een 

aspiratiepneumonie ontwikkelt. Indien er zich geen complicaties voordoen, zou de pup binnen enkele 

weken tot maanden volledig hersteld moeten zijn.  
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Conclusie 

Een 3 maanden oude Engelse Cocker Spaniel werd aangeboden met progressieve zwakte die verder 

evolueerde naar tetraplegie en hypoventilatie. De waarschijnlijkheidsdiagnose is botulisme, maar deze 

werd nooit bevestigd. De pup werd ondersteunend behandeld. Na 12 dagen werd de pup ontslagen uit 

de dierenkliniek en werd de ondersteunende therapie thuis verder gezet. Drie maanden later was de 

pup volledig hersteld.   
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SAMENVATTING 

Een 8-jarige mannelijke Portugese Waterhond werd aangeboden met het verhaal van een chronisch 

kaakprobleem. Andere klachten waren de aanwezigheid van Horner syndroom, een afhangende 

rechter lip en het moeilijk en pijnlijk openen van de mond. Op neurologisch onderzoek leek het 

rechteroog redelijk diep te liggen en werd zwelling van de perioculaire weefsels van het rechteroog 

waargenomen. Er was anisocorie aanwezig waarbij de rechterpupil kleiner leek dan de linker. De 

dreig- en ooglidreflex waren verzwakt aan de rechterzijde. 

Differentiaal diagnostisch komen hersenstamletsels, lesies van de nervus opticus of nervus trigeminus 

en onderbreking van de sympathische innervatie van het oog en de periorbita in aanmerking als 

mogelijke oorzaak van de klachten.  

Op basis van het signalement, de anamnese, de klinische presentatie, analyse van een bloedstaal en 

cerebrospinaal vocht, echografisch onderzoek van het oog, computed tomography (CT) en magnetic 

resonance imaging (MRI) van het hoofd, werd de patiënt gediagnosticeerd met exoftalmie, 

facialisparalyse en Horner syndroom ten gevolge van een retrobulbair proces. Een ruimte-innemend 

retrobulbair proces bij de hond kan een abces, hematoom, cyste  of neoplastisch proces zijn. De 

retrobulbaire massa werd chirurgisch benaderd waarbij vastgesteld werd dat het een abces was. Het 

abces werd gedraineerd met het verdwijnen van de klinische klachten tot gevolg. 

 

Key words: Dog – Exophthalmos – Facial paralysis - Horner’s syndrome – Retrobulbar   
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INLEIDING 

De case report beschrijft een chronisch kaakprobleem bij een 8-jarige mannelijke Portugese 

Waterhond. De hond werd gediagnosticeerd met facialisparalyse, Horner syndroom en exoftalmie 

tengevolge van een retrobulbair proces.  

Wanneer een patiënt aangeboden wordt met neurologische klachten, is het belangrijk om eerst een 

algemeen klinisch onderzoek en vervolgens een neurologisch onderzoek uit te voeren met als doel de 

correcte lokalisatie van het letsel te bepalen. Na de lokalisatie van het probleem is het belangrijk om 

een lijst met differentiaal diagnosen op te stellen. Deze differentiaal diagnosen kunnen vervolgens 

bevestigd of uitgesloten worden op basis van de anamnese, de klinische presentatie en bijkomende 

onderzoeken. In de discussie wordt de nadruk gelegd op de belangrijkste differentiaal diagnosen voor 

deze patiënt waarbij kort de etiologie, het symptomenbeeld en de diagnostische aanpak worden 

aangehaald. 
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CASUÏSTIEK 

 

CASE REPORT 

Een 8-jarige Portugese Waterhond (mannelijk intact, 22kg) werd aangeboden met het verhaal van een 

chronisch kaakprobleem. De klachten waren ongeveer 4 maanden eerder voor het eerst opgemerkt. 

Op dat moment was de hond niet in staat zijn mond volledig te openen. Hij reageerde pijnlijk bij 

manipulatie van de mond en bij pogingen tot het openen van de mond. De hond kon wel nog kleine 

brokjes voeder opnemen. Het probleem was voornamelijk gelokaliseerd ter hoogte van de linkerkaak. 

Naast het kaakprobleem werden er ook andere afwijkingen vastgesteld aan de linkerzijde van het 

aangezicht zoals een afhangende lip, gevoelloosheid, kwijlen en traanvloei uit het linkeroog. De 

eigenaars consulteerden een dierenarts. Deze vond geen afwijkingen op het algemeen klinisch 

onderzoek, behalve een pijnlijke kaak die amper kon geopend worden. Er werd een algemeen 

bloedonderzoek uitgevoerd, maar de resultaten vertoonden geen significante afwijkingen (Tabel 1). 

Wegens een vermoeden van kauwspiermyositis werd een bloedstaal genomen voor de detectie van 

2M-antistoffen. Het resultaat van dit onderzoek leverde geen definitieve diagnose aangezien het 

aantal 2M-antistoffen zich rond de referentiewaarde bevond. Er werd geen spierbiopt genomen om de 

aanwezigheid van kauwspiermyositis definitief te bevestigen of uit te sluiten. De dierenarts startte een 

behandeling met een afbouwschema prednisolone voor een behandelingsduur van 3 weken (1 mg/kg 

SID [= semel in die (Latijn) of eenmaal per dag] gedurende 1 week, 0,5 mg/kg SID gedurende 1 week, 

0,25 mg/kg gedurende 1 week).  

 

 

Parameter Resultaat Referentiewaarde 

WBC 10,54 x 10
9
/ l 6 - 17 x 10

9
/ l 

LYM 1,96 x 10
9
/ l 1 - 4,8 x 10

9
/ l 

MON 0,67 x 10
9
/ l 0,2 - 1,5 x 10

9
/ l 

NEU 7,43 x 10
9
/ l 3 - 12 x 10

9
/ l 

EOS 0,34 x 10
9
/ l 0 - 0,8 x 10

9
/ l 

BAS 0,16 x 10
9
/ l 0 - 0,4 x 10

9
/ l 

LY% 18,6 % 12 - 30 % 

MO% 6,3 % 2 - 4 % 

NE% 70,4 % 62 - 87 % 

EO% 3,2 % 0 - 8 % 

BA% 1,5 % 0 - 2 % 

RBC 8,30 x 10
12

/ l 5,5 - 8,5 x 10
12

/ l 

HGB 18,6 g/dl 12 - 18 g/dl 

HCT 46,88 % 37 - 55 % 

PLT 443 x 10
9
/ l 200 - 500 x 10

9
/ l 

Glucose nuchter 4,27 mmol/l 3,05 - 4,99 mmol/l 

 

De eerstvolgende dagen was de toestand van de hond opmerkelijk verbeterd, maar ongeveer 2 

weken na de eerste consultatie bij de dierenarts recidiveerden de klachten. Hij vertoonde dezelfde 

symptomen, maar ditmaal meer uitgesproken. Hij deed het algemeen slechter en ontwikkelde  

Tabel 1. Resultaat bloedonderzoek 
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koorts (40,2°C). De linkerkaak voelde warm aan en het linkeroog was opgezet. De hond werd 

gehospitaliseerd bij de dierenarts en werd behandeld met infuustherapie (natriumchloride), 

dexamethason (1 mg/kg), amoxicilline-clavulaanzuur en butylhyoscine bromide. Vervolgens werd hij 

thuis verder behandeld met een prednisolonekuur (startdosis: 1 mg/kg SID). De toestand van de hond 

verbeterde in de loop van de daaropvolgende maanden.   

Drie maanden na de laatste consultatie bij de dierenarts recidiveerde het kauwprobleem. In 

tegenstelling tot de voorgaande episodes, lokaliseerde het probleem zich deze keer aan de 

rechterzijde van het aangezicht. De hond had een pijnlijke rechterkaak en vertoonde gevoelloosheid in 

de rechterlip. De dierenarts diende een injectie dexamethason toe en adviseerde de eigenaars de 

hond thuis verder te behandelen met prednisolone (1,25 mg/kg SID gedurende 14 dagen, 1 mg/kg 

SID gedurende 14 dagen, 0,5 mg/kg SID gedurende 14 dagen, 0,125 mg/kg SID gedurende 7 dagen 

en 0,125 mg/kg SID om de andere dag).   

Drie dagen na de laatste consultatie was de situatie verergerd: de hond had nog koorts (40,2°C), de 

rechterkaak was pijnlijker en de mond kon niet meer geopend worden. De dierenarts stelde eveneens 

Horner syndroom vast t.h.v. het rechteroog. Verder onderzoek werd uitgevoerd, maar de hond bleek 

negatief voor Leishmania en had normale schildklierwaarden (T4: 7,74 mmol/l; referentiewaarde:  

6,45 – 43,86 mmol/). De behandeling met prednisolone werd verder gezet, maar de dosis werd 

verhoogd (2 mg/kg SID).  

Twee weken later was de toestand van de hond nauwelijks verbeterd. Hij was minder alert in 

vergelijking met zijn normale gedrag. De lichaamstemperatuur was nog steeds te hoog (40,2 °C). De 

rechterkaak was nog steeds pijnlijk en de mond was nauwelijks te openen. Bijkomende klachten die 

zich ontwikkeld hadden, waren het afhangen van de rechterlip, zwelling van de rechteroogleden, 

prolaps van het 3
e
 ooglid en protrusie van retrobulbair vet t.h.v. het rechteroog. Er werd geen atrofie 

van de mm. temporalis opgemerkt. De dierenarts startte een behandeling met butylhyoscine bromide 

en prednisolone (2 mg/kg). De lichaamstemperatuur van de patiënt normaliseerde na afkoeling met 

een ventilator en alcohol op de poten.  

Gedurende de afgelopen 6 maanden is de hond 4kg vermagerd. De vacht is dunner en bleker 

geworden sinds de aanvang van de behandelingen met prednisolone.   

Vaccinatie- en ontwormingsstatus zijn in orde.   

De patiënt werd doorverwezen voor verder onderzoek. 

Algemeen klinisch onderzoek vertoonde geen afwijkingen. Op neurologisch onderzoek werd zwelling 

van de weefsels rondom het rechteroog waargenomen en leek het rechteroog redelijk diep te liggen. 

De oogmucosae van het rechteroog stulpte uit en vertoonde stuwing. Er was anisocorie aanwezig 

waarbij de rechterpupil kleiner leek dan de linker. Bij hijgen werd de linkermondhoek duidelijk minder 

opgetrokken in vergelijking met de rechtermondhoek. Dreig- en ooglidreflex waren verzwakt aan de 

rechterzijde. Bij palpatie kon er geen duidelijke pijn uitgelokt worden bij de patiënt. 

Om tot een diagnose te komen werd ervoor gekozen een aantal bijkomende onderzoeken uit te 

voeren: onderzoek van cerebrospinaal vocht (CSV), echografie van het rechteroog, CT scan en MRI 

van het hoofd.  

Cerebrospinaal vocht, bekomen via een cervicale punctie, vertoonde geen afwijkingen.  

Het rechteroog vertoonde geen abnormaliteiten op echografie. Er was helder homogeen weefsel 

aanwezig in de retrobulbaire ruimte. Het rostrale gedeelte van de nervus opticus zag er normaal uit en 

er werden geen botabnormaliteiten waargenomen. Men kwam tot de conclusie dat er sprake was van 

een retrobulbair inflammatoir proces, waarbij de aanwezigheid van een massa niet uitgesloten kon 

worden.  
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Met de bedoeling een duidelijker beeld te krijgen van het retrobulbair proces dat werd vastgesteld 

a.h.v. echografie, werd besloten een CT-scan en MRI van het hoofd uit te voeren. De CT-beelden 

tonen exoftalmie van het rechteroog aan, alsook een verdikking van de extra-oculaire spieren aan de 

rechterzijde en de aanwezigheid van een vochtdensiteit t.h.v. de kauwspieren en retrobulbair rechts. 

Botafwijkingen werden niet opgemerkt. Op de postcontrast CT-beelden is contrastcaptatie zichtbaar 

caudolateraal rechts van de laatste molaar, craniaal van de mandibulaire kaaktak, alsook meer naar 

dorsaal in de rechter m. pterygoideus medialis en rechter m. temporalis mediaal van de schedel tot 

aan het dorsaal rechter schedeldak. Contrastcaptatie is eveneens zichtbaar t.h.v. de extra-oculaire 

spieren aan de rechterzijde en retrobulbair. Er is een omkapselde (hyperdens) gelokaliseerde 

hypodensiteit aanwezig t.h.v. de rechter m. pterygoideus medialis, mediaal van de ramus mandibula 

en lateraal van de hamulus pterygoideus (Fig. 1).  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

De MRI-beelden bevestigen de aanwezigheid van exoftalmie van het rechteroog en tonen een 

duidelijke verdikking en hyperintensiteit van de extra-oculaire spieren aan de rechterzijde aan. Op de 

sagittale en dorsale T2 beelden zijn er t.h.v. de lobus frontalis multiple hyperintense zones zichtbaar 

zowel links als rechts. De postcontrast beelden maken contrastcaptatie zichtbaar in de m. temporalis, 

m. pterygoideus, extra-oculaire spieren en retrobulbair. T.h.v. de rechter m. pterygoideus medialis is er 

contrastcaptatie in het kapsel van een hypointense zone. (Fig. 2) Er is geen contrastcaptatie aanwezig 

in de hersenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1. CT-scan: de pijl duidt de omkapselde 

(hyperdens) gelokaliseerde hypodensiteit aan 

die aanwezig is t.h.v. de rechter m. 

pterygoideus medialis, mediaal van de ramus 

mandibula en lateraal van de hamulus 

pterygoideus. 

 

Fig. 2. MRI: contrastcaptatie zichtbaar in de 

m. temporalis, m. pterygoideus, extra-oculaire 

spieren en retrobulbair. T.h.v. de rechter m. 

pterydoideus medialis is er contrastcaptatie in 

het kapsel van een hypointense zone. 
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De patiënt werd gediagnosticeerd met exoftalmie, facialisparalyse en Horner syndroom rechts 

veroorzaakt door een retrobulbair proces.   

 

Er werd geopteerd voor een chirurgische behandeling, namelijk een abcesdrainage. Er werd een 

huidincisie gemaakt aan de laterale rand van de rechter sinus frontalis en vervolgens werd een 

stompe dissectie uitgevoerd mediaal van de m. temporalis. Er werd een 18G katheter ingebracht en 

door spoeling met steriele fysiologische oplossing werd de verbinding met de orbita vastgesteld. 

Vervolgens werd een steekincisie gemaakt in de mondmucosa caudaal van de laatste maxillaire 

molaar en werd de orbita benaderd via stompe dissectie. Spoelen via de voordien ingebrachte 

katheter bevestigde nogmaals het contact met de orbita. Het traject bevatte veel granulatieweefsel. De 

fistelgang werd overvloedig gespoeld met steriele fysiologische oplossing zowel van buccaal als van 

dorsaal uit.  

Een geïsoleerde bindweefselstreng werd opgestuurd naar een gespecialiseerd laboratorium voor 

histopathologisch onderzoek. Uit dit onderzoek kon men besluiten dat het opgestuurde weefsel 

opgebouwd was uit vetweefsel met foci van necrose en bloeding. Hoogstwaarschijnlijk maakte het 

opgestuurde weefsel deel uit van de klinisch waargenomen fistelgang. Er zijn geen aanwijzingen 

gevonden die duiden op een onderliggend tumoraal proces. Er is een geringe neutrofiele ontsteking 

aanwezig. De neutrofiele ontsteking past niet bij de chroniciteit van het letsel, maar kan mogelijks 

verklaard worden door de prednisolone therapie.  

Er werd eveneens een etterstaal verzameld en opgestuurd voor bacteriologisch onderzoek inclusief 

het opstellen van een antibiogram. Rechtstreeks onderzoek van het etterstaal toonde de 

aanwezigheid van een groot aantal erythrocyten aan. Na cultuur werden slechts enkele kolonies van 

één bacterie aangetoond: Pseudomonas stutzeri. Volgens het antibiogram is de kiem gevoelig aan 

penicillines, cephalosporines, carbapenems, aminosiden (met uitzondering van amikacine waarvoor 

de kiem intermediair gevoelig is), tetracyclines, sulfamides, (fluoro-)quinolones, chloramphenicol en 

nitrofurantoine.  

  

Twee dagen postoperatief was de hond alert en levendig en had een goede eetlust. Zowel de 

facialisparalyse als het Horner syndroom waren verdwenen. Het rechteroog vertoonde duidelijk minder 

oogvloei en de zwelling was al sterk afgenomen. Er was wel nog een milde necrotische weefselrand 

aanwezig onder het rechter derde ooglid. De huidincisie ter hoogte van de rechter sinus frontalis was 

droog en gesloten. De drainageplaats in de mondholte was open en draineerde weinig. 

 

De patiënt werd thuis verder behandeld met tramadol (2,5 mg/kg QID [= quater in die (Latijn) of 

viermaal per dag] gedurende 10 dagen), amoxicilline-clavulaanzuur (15,5 mg/kg BID [ = bis in die 

(Latijn) of tweemaal per dag] gedurende enkele weken), prednisolone volgens een afbouwend 

schema (0,25 mg/kg BID gedurende een week, vervolgens 0,25 mg/kg SID gedurende een week en 

nadien stoppen) en oogzalf op basis van oxytetracycline en polymixine B (3-maal per dag aanbrengen 

op het rechteroog).  
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DISCUSSIE 

De 8-jarige Portugese Waterhond werd aangeboden met klachten van een chronisch kaakprobleem. 

De klinisch relevante problemen die naar voor kwamen uit de anamnese, zijn de aanwezigheid van 

koorts, pijn bij manipulatie van de rechterkaak, onmogelijkheid om de mond volledig te openen, Horner 

syndroom t.h.v. het rechteroog en het afhangen van de rechterlip. Afwijkingen op neurologisch 

onderzoek omvatten anisocorie en een verzwakte dreig- en ooglidreflex van het rechteroog.  

Het neurologisch onderzoek is enerzijds van belang om te verifiëren of er een neurologisch probleem 

aanwezig is en anderzijds om de lokalisatie van het letsel na te gaan. De aanwezigheid van anisocorie 

en verzwakte dreig- en ooglidreflex versterkt het vermoeden van de aanwezigheid van een 

neurologische afwijking. De dreig- en ooglidreflex zijn craniale reflexen. Verzwakking of afwezigheid 

van craniale reflexen is te wijten aan een letsel gelokaliseerd in de hersenstam of de craniale 

zenuw(en) betrokken bij een bepaalde reflex. De dreigreflex is het sluiten van de oogleden als reactie 

op een plotse beweging van de hand van de onderzoeker naar de oogbol van de patiënt toe en wordt 

gereguleerd door de n. opticus (II) en de n. facialis (VII).
1-3

 De ooglidreflex is het sluiten van de 

oogleden als reactie op aanraking van de huid t.h.v. de mediale ooghoek en wordt beïnvloed door de 

sensorische tak van de n. trigeminus (V) en de n. facialis (VII).
1-3

 Anisocorie of asymmetrie in 

pupilgrootte
2,3

 komt ofwel voor bij een letsel van de n. oculomotorius (III) waarbij er mydriase optreedt, 

ofwel bij een letsel van de n. sympathicus waarbij er miose optreedt (Horner syndroom).
2
 

Men kan concluderen dat het letsel gelokaliseerd is in de hersenstam of in de n. opticus (II), n. facialis 

(VII), n. trigeminus (V) of de n. sympathicus.   

 

Differentiaaldiagnose 

Hersenstamletsel 

Letsels van de hersenstam kunnen gepaard gaan met gestoorde houdingsreacties,
4-6

 een abnormaal 

bewustzijn,
4-6,9

 uitval van craniale zenuwen,
4-6,9

 hemi- tot tetraparese
4-6,9

 en eventueel met 

cardiovasculaire en respiratoire problemen.
5
   

De aandoeningen die aanleiding kunnen geven tot hersenstamletsels zijn een infarct,
7-12

 een 

inflammatoir proces,
7,8,13-26

 een neoplastisch proces,
7,8

 een malformatie van de hersenstam,
7,8,27,28

 

traumatische beschadiging van de hersenstam,
8
 metabole of toxische aandoeningen met een effect 

op de hersenstam.
7,8,29,30  

 

Een herseninfarct kan veroorzaakt worden door een trombose of embolie (ischemisch infarct) of door 

een bloeding (hemorragisch infarct).
7-12

 Bij een ischemisch infarct wordt de bloedtoevoer van een deel 

van de hersenen verhinderd.
9-12

 De hersenen hebben nood aan continue zuurstof- en glucosetoevoer 

via het bloed om normaal te kunnen functioneren. Een verminderde bloedtoevoer resulteert bijgevolg 

in weefselschade van het betrokken hersendeel door zuurstof- en glucosetekort.
10-12

 Een trombus is 

een bloedklonter die een obstructie veroorzaakt in het bloedvat waar hij ontstaat. Een embolus is een 

deel van een bloedklonter of andere substantie en wordt gevormd op een locatie verschillend van 

diegene waar hij een obstructie veroorzaakt.
9,11

 Een trombose of embolie kan zowel in een arterie als 

vene obstructie veroorzaken, maar omwille van de talrijke veneuze anastomosen in de hersenen komt 

een veneus herseninfarct bij de hond zelden voor.
9,10

 De arterie waar een ischemisch infarct het 

frequentste voorkomt is de middelste cerebrale arterie.
9   

Verschillende aandoeningen kunnen een rol spelen in het ontstaan van een ischemisch herseninfarct: 

atherosclerose
9-11

 (vaak bij oudere honden,
9
 honden met hypothyroïdie

9-11
 of bij Miniatuur Schnauzers 

met idiopatische hyperlipoproteïnemie
9-11

), infecties van het centraal zenuwstelsel,
10

 sepsis
9-11

 

geassocieerd met bacteriële endocarditis of een andere infectiehaard,
7,11

 neoplasie,
7,9-11
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Dirofilaria immitis,
9-11

 hartaandoeningen,
10,11

 vasculitis
7,10

 of arteriosclerose.
10

 Risicofactoren 

geassocieerd met een ischemisch herseninfarct zijn hypertensie, hypothyroïdie, chronisch nierfalen en 

hyperadrenocorticisme.
11

 Er is geen ras-, geslachts- of leeftijdspredispositie voor het ontwikkelen van 

een ischemisch herseninfarct. Ischemische herseninfarcten worden wel frequenter gediagnosticeerd 

bij Cavalier King Charles Spaniels en Greyhounds.
11

 De symptomen van een ischemisch infarct 

ontstaan acuut,
7-12 

kennen een niet progressief verloop
10-12

 en variëren naargelang de lokalisatie van 

het infarct.
9,10,12

 In veel gevallen regresseren de symptomen na 1 à 3 dagen t.g.v. een afname van het 

oedeem rondom het infarct.
10,12

   

Een hemorragisch herseninfarct wordt veroorzaakt door een ruptuur van een bloedvat met uitsijpelen 

van bloed in het hersenparenchym of de subarachnoïdale ruimte met de vorming van een 

hematoom.
11

 Het hematoom kan een massa-effect uitoefenen op nabijgelegen structuren en 

aanleiding geven tot een verhoogde intracraniale druk met als gevolg een daling van de bloedtoevoer 

naar de hersenen.
7,11

 Mogelijke oorzaken van een hemorragisch infarct omvatten hypertensie,
7,10

 

vasculaire anomalieën,
10,11 

neoplasie,
7,10,11 

vasculitis
7,10,11

 en
 

coagulopathie.
7,10,11

 De symptomen 

ontstaan eveneens acuut
7,9-12

 en zijn niet-progressief.
10-12

. Vaak verminderen de symptomen na 1 à 3 

dagen door een afname van het aanwezige oedeem en hematoom. In sommige gevallen verlopen de 

symptomen bij een hemorragisch infarct progressief en kennen een fatale afloop.
10

  

De diagnose van een ischemisch of hemorragisch infarct kan bevestigd worden a.h.v. CT- of MRI-

beelden.
8-12

 Onderzoek van cerebrospinaal vocht heeft weinig nut aangezien dit meestal normaal is. In 

sommige gevallen vertoont het cerebrospinaal vocht een milde mononucleaire of neutrofiele 

pleocytose.
11

 

 

Hersenstamletsels kunnen veroorzaakt worden door een inflammatoir proces.
7
 Encefalitis en 

meningitis zijn een inflammatie van het hersenparenchym,
7
 respectievelijk de meningen.

7,13
 Bij dieren 

zijn encefalitis en meningitis vaak simultaan aanwezig (meningoencefalitis).
7
 Wanneer ook het 

ruggenmerg betrokken is bij het inflammatoir proces, spreekt men over meningoencephalomyelitis
7,13

 

of encephalomyelitis.
7
 Men onderscheidt infectieuze en niet-infectieuze encephalitis.

7
 Verschillende 

infectieuze organismen kunnen aanleiding kunnen geven tot encefalitis bij de hond (Fig.3).  

Bacteriële encefalitis is zeldzaam bij honden en heeft vaak een fatale afloop.
7,8,13,14 

Bacteriën kunnen 

het centraal zenuwstelsel op 3 verschillende manieren bereiken: hematogene aanvoer, directe 

implantatie in het CZS (bv. na trauma) en via een nabijgelegen bacterieel proces (bv. otitis media, 

nasale sinusitis).
7,13,14  

Rickettsiën veroorzaken meestal encefalitis in de hersenstam.
7   

Het caniene distemper virus kan elk deel van het zenuwstelsel aantasten
7
 en veroorzaakt typisch 

demyelinisatie.
7,8,15,16

 Caniene distemper veroorzaakt niet enkel zenuwsymptomen, maar ook 

systemische ziekte (gastro-enteritis, bronchopneumonie, tonsillitis, koorts).
7,8,16

 Andere symptomen die 

vaak geassocieerd zijn met caniene distemper zijn hyperkeratose van de voetzolen,
8,16

 

emailhypoplasie van de tanden
8
 en myocloniën.

7
,
8   

Tick-borne encefalitis wordt veroorzaakt door het teekoverdraagbare tick-borne encefalitis virus
8,17,18

 

dat letsels veroorzaakt in het cerebrum en de hersenstam.
18

 België wordt momenteel beschouwd als 

een niet-endemisch gebied.
18

   

Rabiës is een belangrijke zoönose.
7,8

 Het rabiësvirus wordt uitgescheiden in het speeksel en wordt 

geïnoculeerd in een ander dier of mens via een bijtwonde.
8
 Een rabiësinfectie loopt fataal af

7,8,19
 

tengevolge van paralyse van de ademhalingsspieren.
7,19

 Initieel zal een dier dat geïnfecteerd is met 

het rabiësvirus rusteloos zijn en gedragsveranderingen (zoals agressie) vertonen, maar naarmate de 

ziekte verder verloopt, treedt er parese en paralyse op.
7,8
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De ziekte van Aujeszky of pseudorabiës wordt veroorzaakt door een herpesvirus met als natuurlijke 

gastheer het varken.
8,20

 Honden besmetten zich door het eten van rauw varkensvlees of direct contact 

met besmette varkens of karkassen.
7,8,20

 Het virus veroorzaakt bij honden vaak aantasting van de 

hersenstam
20

 en leidt snel tot sterfte.
7,8,20

 Kenmerkend voor de ziekte van Aujeszky is een intensieve 

pruritis t.h.v. de kop- en halsregio met mogelijks automutilatie tot gevolg.
7,8,20  

Encefalitis als gevolg van een infectie met het caniene herpesvirus komt voor bij jonge pups  

(1 à 3 weken na de geboorte), ontstaat acuut en heeft een lethaal verloop.
7,8

   

Neospora caninum en Toxoplasma gondii zijn protozoa die aantasting van het neuromusculair stelsel 

kunnen veroorzaken.
21,22

 De eindgastheer van Neospora caninum en Toxoplasma gondii is de hond, 

respectievelijk de kat.
8,21,22

 Neosporose veroorzaakt abortus bij rundvee
8,21

 en aantasting van het hart, 

de longen, de huid en het neuromusculair stelsel bij de hond.
8,21,22

 Neosporose treft vaak jonge 

honden die congenitaal besmet zijn.
22

 Deze jonge honden vertonen meestal parese van de 

achterpoten die verder evolueert naar paralyse
22

 en frequent gepaard gaat met extensor-rigiditeit van 

de achterpoten.
7,8,22

 Zowel bij jonge als oude honden kan Neosporose aantasting van het centraal 

zenuwstelsel veroorzaken, welke ofwel multifocaal of gelokaliseerd is (cerebellitis).
22

 Klinische 

toxoplasmose wordt geassocieerd met een immunosuppressieve toestand van de patiënt zoals bij 

caniene distemper.
8,21

   

Schimmelinfecties die encefalitis veroorzaken, zijn een zeldzaamheid.
7 

  

De symptomen veroorzaakt door een infectieuze encefalitis ontstaan acuut, kennen een progressief 

verloop en variëren naargelang de delen van het zenuwstelsel die aangetast zijn.
7,14

 In sommige 

gevallen vertoont de patiënt koorts
7,13,14,17,18,20

 en symptomen veroorzaakt de betrokkenheid van 

andere orgaansystemen in het ziekteproces.
7,8,16 

Bij encefalitis vertoont het CSV vaak pleocytose en 

een verhoogde eiwitconcentratie.
8,13,14,18  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virussen 

Caniene distemper virus
7,8,15,16 

Caniene parvovirus
7 

Tick borne encephalitis virus
8,17,18

 

Aujeszkyvirus (pseudorabiës)
7,8,20 

Rabies
7,8,19 

Caniene herpesvirus
7,8 

Protozoa 

Neospora caninum
7,8,21,22 

Toxoplasma gondii
7,8,21,22 

Bacteriën 

Escherichia coli
7
,
13,14

 

Streptococcus spp.
7,13,14

 

Klebsiella spp.
7,13,14

 

Staphylococcus spp.
7,13,14

 

Pasteurella multocida 
7,13

 

Actinomyces spp.
7,13

 

Nocardia spp.
7,13 

Bacteroides spp.
7,13

 

Peptostreptococcus spp.
7,13

 

Eubacterium spp.
13 

 

 

Rickettsiën 

Rocky Mountain spotted fever
7 

Ehrlichia
7 

Spirocheten 

Lyme disease (Borrelia burgdorferi)
7 

Leptospirose
7 

Schimmels 

Blastomycosis
7 

Histioplasmosis
7 

Cryptococcose
7 

Coccidiomycose
7 

Aspergillose
7 Andere 

Protothecose
7 

ENCEPHALITIS 

Fig. 3 Infectieuze oorzaken van encephalitis 
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De diagnose van encefalitis berust enerzijds op de anamnese en het klinisch beeld en anderzijds op 

het uitvoeren van bijkomende onderzoeken zoals de analyse van CSV en het gebruik van medische 

beeldvormingstechnieken (RX, CT en MRI). Het CSV vertoont vaak pleocytose en een verhoogde 

eiwitconcentratie bij encephalitis.
8,13,18

 Sommige infectieuze agentia kunnen gedetecteerd worden in 

het CSV zoals bacteriën na cultuur
8,13

 en Neospora caninum en Toxoplasma gondii a.h.v. PCR.
8
 

Histopathologisch onderzoek van aangetaste hersendelen kan aangewend worden voor het aantonen 

van de ziekte van Aujeszky en caniene herpes encephalitis.
8
 

Granulomateuze meningoencefalitis en necrotiserende encefalitis zijn 2 vormen van niet-infectieuze 

encefalitis bij de hond. De exacte oorzaak van deze aandoeningen is nog niet achterhaald, maar men 

vermoed dat beide ziekten immuungemedieerd zijn.
23

   

Granulomateuze meningoencefalitis (GME) is een aandoening met een ongekende etiologie
7,8,23

 en 

wordt gekenmerkt door granulomateuze letsels als gevolg van perivasculaire accumulatie van  

histiocyten, lymfocyten en een variabele hoeveelheid neutrofielen,
8
 eosinofielen,

8
 monocyten

23,24
 en 

plasmacellen.
23

 GME kan de hersenstam,
8,23,24

 het cerebrum,
8,23,24

 de n. opticus,
8,23

 het ruggenmerg
8,23

 

of de meningen aantasten.
23

 Er zijn 3 verschillende klinische vormen van GME: een diffuse, 
7,23

 een 

focale
7,23

 en  een oculaire vorm.
7,8,23

 GME kan voorkomen bij honden van elk ras
8,23

 en elke leeftijd,
8,23

 

maar wordt meer frequent vastgesteld bij kleine rassen
7,8,23,24

 (raspredispositie: poedels,
7,8,24

 

terriërs,
8,23

 West Highland White Terriër,
24

 Dashond
24

 en Maltezer
24

). Teven zijn vaker aangetast dan 

reuen.
23,24

 Symptomen treden acuut op, verlopen progressief
 8 

en variëren afhankelijk van welke delen 

van het centraal zenuwstelsel aangetast zijn.
23

 Honden met de oculaire vorm van GME vertonen uni- 

of bilaterale blindheid met vertraagde of afwezige pupilreflexen.
7,8

 Sommige dieren met GME zijn 

algemeen ziek en vertonen koorts.
8,23 

  

Necrotiserende encefalitis (NE) heeft een onbekende etiologie.
23 

NE gaat gepaard met infiltratie van 

mononucleaire cellen en uitgebreide necrose.
8,25

 NE veroorzaakt meestal schade t.h.v. het 

cerebrum
23,25

 en soms t.h.v. de hersenstam,
23,25

 het cerebellum
25

 of multifocaal.
23 

Necrotiserende 

encefalitis is beschreven bij de Mopshond,
8,23,24,25,26

 Maltezer,
8,23,24,25

 Chihuahua,
8,23,24,25

 Yorkshire 

Terriër,
8,23,24,25

 Pekinees,
23,25

 West Highland White Terriër,
23

 Boston Terriër,
23

 Shih Tzu,
24

 Japanse 

Spitz,
23

 Franse Bulldog
25 

en de Miniatuur Pinscher.
23

 NE kan op verschillende leeftijden optreden  

(6 maand tot 7 jaar), maar wordt hoofdzakelijk gediagnosticeerd bij jonge honden.
23,25

 Vrouwelijke 

dieren zijn vaker aangetast dan mannelijke.
24,25

 NE heeft typisch een snel progressief verloop.
8,23

 

Definitieve diagnose van GME of NE kan enkel bekomen worden a.h.v. histopathologisch onderzoek 

of biopsie.
8,23,24

 Men noemt deze aandoeningen vaak ‘meningoencefalitis van onbekende oorsprong’ 

wanneer er een sterk vermoeden is voor deze aandoeningen o.b.v. klinische presentatie, maar er 

geen histopathologische bevestiging is.
23,24

 Pleocytose en een verhoogde eiwitconcentratie zijn vaak 

aanwezig in het CSV van patiënten met GME of NE.
8,23,24 

 

 

Hersentrauma moet altijd opgenomen worden in de differentiaal diagnose van zenuwsymptomen bij 

de hond. Symptomen geassocieerd met traumatische hersenbeschadiging ontstaan acuut en staan in 

verband met het trauma (bv. aanrijdingen). 

Hersentumoren kunnen primair of secundair zijn.
7
 Primaire hersentumoren ontstaan in het 

hersenweefsel, terwijl secundaire hersentumoren ontstaan door lokale invasie of hematogene 

metastase.
7,8

 De meest frequent voorkomende primaire hersenstamtumoren zijn meningioma’s en 

choroïd plexus tumoren.
7,8

 Ze komen voor bij alle rassen en voornamelijk bij oudere dieren.
7
 De 

diagnose kan gesteld worden met behulp van radiografie, CT, MRI en analyse van het CSV.
8
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Aangeboren hersenaandoeningen die aanleiding kunnen geven tot symptomen geassocieerd met 

beschadiging van de hersenstam zijn Chiari like malformatie,
7,8

 meningocoeles
7,8

 en 

subarachnoïdcysten.
7,8

  

Chiari malformatie is een ontwikkelingsstoornis die hoofdzakelijk voorkomt bij de Cavalier King 

Charles Spaniel.
8,27,28

 Het volume van de caudale hersenen is relatief te groot t.o.v. het volume van de 

schedel en bijgevolg verplaatsen de hersenen zich naar caudaal via het foramen magnum. Het 

foramen magnum raakt overvuld door de uitpuilende hersendelen en daardoor ontstaat er een 

compressie van het ruggenmerg t.h.v. de craniocervicale wervels wat op zijn beurt een gestoorde 

circulatie van het CSV teweeg brengt.
8,27,28

 De chiari malformatie en gestoorde circulatie van het CSV 

leiden tot syringomyelie, d.i. vochtophoping binnen het parenchym van het ruggenmerg. 
27 

Frequent 

en onwillekeurig krabben aan het oor, de hals en flank zonder contact te maken met de huid 

(fantoomkrabben) alsook pijn en overgevoeligheid van deze lichaamsdelen is kenmerkend voor 

syringomyelie. Andere symptomen die kunnen optreden zijn ataxie, tetraparese en scoliose.
8,27,2 8

 

Metabole hersenaandoeningen worden veroorzaakt door metabole stoornissen in bepaalde 

orgaansystemen die leiden tot accumulatie van toxische substanties (ammoniak of ureum) of een 

tekort aan fysiologische substanties (glucose, zuurstof). Metabole aandoeningen die 

functiestoornissen van het centraal zenuwstelsel kunnen veroorzaken, omvatten leverinsufficiëntie 

(hepato-encephalopathie),
7,29

 nierinsufficiëntie (renale encephalopathie),
7,29

 aandoeningen van de 

pancreas,
7 

hypoglycemie,
7,29

 hyperglycemie,
7,29

 elektrolytstoornissen (hypo- en hypernatriëmie, hypo- 

en hypercalcemie),
7,29

 hypoxie
29

 en hypothyroïdie.
7 

De symptomen die opgemerkt kunnen worden zijn 

symptomen van aantasting van het centraal zenuwstelsel en symptomen geassocieerd met 

afwijkingen in andere orgaansystemen. Meestal gaan metabole hersenaandoeningen gepaard met 

cerebrale symptomen.
7 

 

 

Toxische hersenaandoeningen kunnen veroorzaakt worden door een veelvoud aan stoffen die 

neurotoxisch zijn zoals dierlijke toxines (bv. bijen- of wespengif
30

),
29,30 

cafeïne en andere 

methylxanthines,
7,29,30

 ethyleenglycol,
7,29,30

 lood en andere zware metalen,
7,29,30

 mycotoxines,
29,30

 

pesticiden (bv. organofosfaten, pyrethroïden),
7,29,30

 plantaardige toxines (bv. tabak
30

),
29,30

 en medicatie 

(bv. metronidazole).
7,8,29,30

 Toxische hersenaandoeningen gaan hoofdzakelijk gepaard met cerebrale 

symptomen en dikwijls met gastro-intestinale symptomen.
7 

  

 

Een hersenstamletsel als verklaring voor de symptomen waarmee de patiënt werd aangeboden, lijkt 

minder waarschijnlijk aangezien de enige overeenkomst tussen het klinisch beeld bij deze patiënt en 

de typische symptomen bij een hersenstamletsel, de uitval van craniale zenuwen is. Bovendien stemt 

de klinische presentatie van de patiënt niet overeen met het beeld dat verwacht wordt bij de meeste 

hersenstamaandoeningen. Een infarct veroorzaakt acute niet-progressieve klachten, terwijl de patiënt 

een chronisch recidiverend probleem vertoont. De infectieuze encephalitiden veroorzaken letsels die 

niet beperkt zullen blijven tot een bepaald onderdeel van de hersenstam zoals uittredeplaatsen van de 

craniale zenuwen. Infectieuze encefalitis ontstaat overigens acuut en verloopt progressief tot zelfs 

fataal en dit is niet het geval bij het aangeboden dier. Veel agentia die infectieuze encefalitis 

veroorzaken zijn bovendien een minder waarschijnlijke oorzaak van de klachten omdat ze slechts 

zelden voorkomen, zoals bacteriële en mycotische encefalitis, of omdat ze niet voorkomen in België. 

België is namelijk officieel vrij van zowel rabiës als de ziekte van Aujeszky en wordt beschouwd als 

een niet-endemisch gebied voor tick-borne encefalitis. Niet-infectieuze encefalitis kent veelal een 

acuut en progressief verloop, waardoor deze aandoeningen bij deze patiënt minder waarschijnlijk zijn. 

Niet-infectieuze encefalitis als oorzakelijke etiologie kan niet helemaal uitgesloten worden, aangezien 
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de patiënt initieel een goede respons vertoonde op de cortisonebehandeling. De uiterlijke 

veranderingen bij deze patiënt zijn echter wel in tegenspraak met de aanwezigheid van een 

‘encefalitis van ongekende oorsprong’. Inflammatie t.h.v. de hersenstam kan geëlimineerd worden als 

mogelijke differentiaaldiagnose o.b.v. de resultaten van het CSV. Bij encefalitis vertoont het CSV vaak 

pleocytose en een verhoogde eiwitconcentratie. Het CSV van de patiënt vertoont geen afwijkingen. 

Trauma als etiologie voor de klachten van het aangeboden dier, lijkt weinig waarschijnlijk omdat er 

geen trauma gekend is en de problemen chronisch zijn. De klinische presentatie van de patiënt 

vertoont geen overeenkomsten met de kliniek die verwacht wordt bij een aangeboren afwijking (Chiari 

like malformatie) of metabole of toxische oorzaken. Hypothyroïdie, hyperglycemie en hypoglycemie als 

potentiële metabole oorzaak van hersenstamsymptomen, kunnen uitgesloten worden o.b.v. het 

bloedonderzoek. De patiënt vertoont geen klachten die kunnen wijzen of lever-, nier- of 

pancreasproblemen, waardoor een metabool probleem erg onwaarschijnlijk is. Een neoplastisch 

proces is de enige aandoening die problemen kan veroorzaken welke beperkt blijven tot (een deel 

van) de hersenstam. Tumoren komen voornamelijk voor op oudere leeftijd en kunnen chronische 

klachten veroorzaken. Het aangeboden dier is 8 jaar oud en heeft een chronisch neurologisch 

probleem, waardoor een tumor zeker niet uitgesloten is. Een bijkomend argument om 

hersenstamletsels, inclusief een neoplastisch proces, uit te sluiten, is de afwezigheid van 

abnormaliteiten in deze regio op CT- en MRI- beelden.   

 

Letsel van de n. opticus (II)  

De dreigreflex is het sluiten van de oogleden als reactie op een plotse beweging van de hand van de 

onderzoeker naar de oogbol van de patiënt toe en wordt gereguleerd door de n. opticus (II) en de n. 

facialis (VII) (zie Fig. 4).
1-3

 Een letsel t.h.v. één van de structuren die betrokken zijn bij de dreigreflex is 

een mogelijke differentiaaldiagnose, aangezien de patiënt een verzwakte dreigreflex aan de 

rechterzijde vertoonde.  

De dreigreflex komt tot stand door overdracht van een visueel gestimuleerde impuls van de retinale 

receptoren naar de n. opticus. De impuls wordt vervolgens verder geleid via de n. opticus, het chiasma 

opticum en de tractus opticus tot in het corpus geniculatum laterale, dat gelegen is in de thalamus. Via 

de optische radiatie bereikt de impuls de visuele cortex. De respons op de visuele stimulus komt tot 

stand in het cerebrum en de hersenstam. De efferente respons op de dreigreflex wordt gemedieerd 

door de n. facialis (VII) met sluiten van de oogleden door activatie van de m. orbicularis oculi tot 

gevolg.
3,31

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 De dreigreflex (Uit Jaggy, 

2010)   

1. receptoren in de retina  

2. n. opticus  

3. chiasma opticum  

4. tractus opticus  

5. corpus geniculatum laterale  

6. optische radiatie  

7. visuele cortex (cerebrum)  

8. zenuwbanen naar de   

    hersenstam 

9. n. facialis  
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Letsels van het corpus geniculatum laterale, de optische radiatie of de visuele cortex veroorzaken 

blindheid met aanwezigheid van normale pupilreflexen.
32

 In de meerderheid van de gevallen is het 

letsel unilateraal aanwezig en veroorzaakt verlies van het zicht aan de contralaterale zijde.  

Bilaterale letsels veroorzaken volledige blindheid.
32

 Bij beschadiging van de retina, n. opticus, chiasma 

opticum of de tractus opticus ontstaan blindheid en abnormale pupilreflexen.
32 

  

Een letsel van de n. opticus werd vermoed omwille van de verzwakte dreigreflex aan de rechterzijde. 

De patiënt heeft normale pupilreflexen en vertoont geen blindheid. Bijgevolg kan de aanwezigheid van 

een n. opticus letsel uitgesloten worden.   

Letsel van de n. trigeminus (V)  

De ooglidreflex is het sluiten van de oogleden als reactie op aanraking van de huid t.h.v. de mediale 

ooghoek en wordt beïnvloed door de sensorische tak van de n. trigeminus (V) en de n. facialis (VII).
1-3 

Aangezien de patiënt een verzwakte ooglidreflex heeft aan zijn rechterzijde, is hij verdacht voor een 

mogelijk letsel van de n. trigeminus (V).  

De n. trigeminus (V) omvat 3 takken, nl. de n. ophthalmicus, n. maxillaris en n. mandibularis.
32

 De  

n. mandibularis bevat zowel motorische als sensorische zenuwvezels, terwijl de n. maxillaris en de  

n. ophthalmicus enkel sensorische zenuwvezels hebben.
32

 De motorische vezels van de mandibulaire 

tak van de n. trigeminus innerveren de kauwspieren (m. temporalis, m. masseter, m. digastricus 

rostralis, m. pterygoideus en m. mylohyoideus).
32-35

 De sensorische vezels van de 3 takken van de  

n. trigeminus verzorgen de bezenuwing van het gezicht (Fig. 5).
3,32,33,34,35

 De n. ophthalmicus 

innerveert de huid t.h.v. de mediale ooghoek en is bijgevolg het deel van de n. trigeminus dat 

betrokken is bij de ooglidreflex.  

 

 

 

 

 

 

Een letsel van de motorische tak van de n. trigeminus resulteert in parese/paralyse van de 

kauwspieren, zonder enig verlies van gevoel in het aangezicht.
3,32-35

 Letsels van de sensorische 

zenuwvezels leiden tot verlies van gevoel (inclusief pijngevoel) in de aanwezigheid van een normale 

motorische functie.
3,33,35

  

De belangrijkste symptomen die worden vastgesteld bij aantasting van de motorische vezels van de  

n. trigeminus zijn de onmogelijkheid de mond te sluiten door het afhangen van de onderkaak,
8,32-35

 

hypersalivatie,
8,32-34 

een moeilijke drank- en voederopname
8,32,33

 en kauwspieratrofie aan de 

ipsilaterale zijde van het letsel.
33,35

 De kauwspieratrofie is duidelijk aanwezig vanaf 1 week na het 

ontstaan van het letsel.
33,35

 De meest frequent voorkomende aandoening van de n. trigeminus is 

idiopatische trigeminus neuropathie
8,32 

(synoniemen: trigeminus neuropathie,
32

 trigeminus neuritis,
8,32-

34
 trigeminus neuropraxie).

32
 Idiopatische trigeminus neuropathie verdwijnt spontaan na enkele 

weken.
8,34

 Horner syndroom en facialis paralyse komen soms simultaan voor met trigeminus 

neuropathie.
8,32,33

 Andere aandoeningen die eveneens schade aan de n. trigeminus kunnen 

veroorzaken, zijn traumatische mandibulaire paralyse,
33

 neoplastische processen,
8,32,34

 zoals 

 

Fig. 5 Sensorisch innervatie van het gezicht door de 

n. trigeminus: n. ophthalmicus (blauw), n. maxillaris 

(groen) en n. mandibularis (geel) (Naar Penderis, 

2003). 
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lymfosarcoma,
32,34

 zenuwschede tumor,
8,34

 en myelomonocytische leukemie,
32,34

 en rabies.
32

  

 

Bij beschadiging van de sensorische vezels van de n. trigeminus verdwijnt het gevoel in het 

aangezicht aan de zijde ipsilateraal van het letsel
8,33,35

 en mogelijks ontstaan er oogulcers aan de 

ipsilaterale zijde van een letsel van de n. ophthalmicus.
8,33

 

Uitval van de motorische zenuwvezels van de n. trigeminus (V) is uitgesloten omdat het klinisch beeld 

dat hierbij optreedt het tegenovergestelde is van het beeld bij het aangeboden dier. 

Uitvalsverschijnselen die optreden bij n. trigeminus paralyse zijn paralyse van de kauwspieren met 

onmogelijkheid tot sluiten van de mond en kauwspieratrofie. De patiënt heeft geen kauwspieratrofie en 

vertoonde herhaaldelijk de klacht dat hij zijn mond nauwelijks kon openen. De verzwakte ooglidrelfex 

zou kunnen wijzen op een probleem t.h.v. de rechter n. ophthalmicus. Argumenten tegen een letsel 

van de n. ophthalmicus zijn de afwezigheid van oogulcers en verlies van gevoel in de zone bezenuwd 

door de n. ophthalmicus. Een letsel t.h.v. deze zenuwtak kan bovendien het kaakprobleem niet 

verklaren.  

Letsel van de n. facialis (VII)  

De dreigreflex is het sluiten van de oogleden als reactie op een plotse beweging van de hand van de 

onderzoeker naar de oogbol van de patiënt toe en wordt gereguleerd door de n. opticus (II) en de n. 

facialis (VII).
1-3

 De ooglidreflex is het sluiten van de oogleden als reactie op aanraking van de huid 

t.h.v. de mediale ooghoek en wordt beïnvloed door de sensorische tak van de n. trigeminus (V) en de 

n. facialis (VII).
1-3

 De patiënt vertoont aan de rechterzijde zowel een vertraagde dreigreflex als 

ooglidreflex en daarom is een n. facialis letsel een belangrijke differentiaal diagnose.  

De motorische vezels van de n. facialis innerveren de faciale musculatuur en de m. digastricus.
3,34,36,37 

De sensorische en parasympathische vezels van de n. facialis bezenuwen het caudale twee-derde 

van de tong, respectievelijk de traanklieren en de mandibulaire, sublinguale en lacrimale 

speekselklieren (zie Fig. 6).
3,34,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitval van de n. facialis (VII) wordt gekenmerkt door het afhangen van de lip en het oor,
3,34,36 

verwijding van de oogspleet,
3,36 

overmatig kwijlen
37

 en voedsel uit de mond laten vallen
37

 aan de 

aangetaste zijde, alsook asymmetrie van de neusgaten
3,36

 en verlies van de smaakzin
3
. Secundaire 

beschadiging van de cornea (keratoconjunctivitis sicca) kan optreden als gevolg van een verminderde 

traanproductie en afwezigheid van de ooglidreflex.
3,34,36,37,41

 

Uitval van de n. facialis kan idiopatisch zijn
8,34,35,41

 of veroorzaakt worden door perifeer vestibulair 

syndroom,
34,35,36,37,39,40 

centraal vestibulair syndroom (aantasting van de medulla oblongata of het 

          

                           

Fig. 6 N. facialis. De n. facialis is samengesteld uit motorische (rood), sensorische 

(blauw) en parasympathische (paars) vezels. (Naar Jaggy, 2010). 
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cerebellum),
34,37,39,40

 trauma,
34,35 

primaire tumor van de n. facialis,
35 

intracraniale cysten en 

neoplastische processen,
41

 insulinoma
35

 of hyperadrenocorticisme.
35   

  

Idiopathische n. facialis paralyse komt frequent voor bij de hond.
8,34,41 

De etiologie van deze 

aandoening is nog niet achterhaald,
8,34

 maar sommige auteurs vermoeden dat een zwelling van de 

zenuw in zijn beenderige kanaal (kanaal van de n. facialis in het os petrosum) aan de basis ligt.
8
 

Idiopathische facialisparalyse komt frequent voor bij honden met grote afhangende oren
8
 en Cocker 

Spaniels.
8,35

 Op histologisch onderzoek vertoont de n. facialis degeneratie en demyelinisatie.
8 

Idiopatische facialisparalyse ontstaat acuut en is unilateraal.
8,34 

De afwezigheid van andere gebreken, 

zoals vestibulair syndroom of Horner syndroom, is typerend voor idiopatische facialisparalyse.
8   

 

Facialisparalyse komt vaak voor bij perifeer vestibulair syndroom
37,39,40

 omwille van de anatomische 

locatie van de n. facialis (Fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                Fig. 7 Schematische voorstelling van het midden- en  

                                                                binnenoor (Naar Heine, 2004) 

Otitis media/interna,
34,35,36,37,39,40 

neoplastische processen in de bulla tympanica of het  

midden-/binnenoor,
35,36,39,40 

hypothyroïdie
35,39,40,42

 en ototoxische producten
39,40

 kunnen aanleiding 

geven tot het ontstaan van het perifeer vestibulair syndroom.
 
Bijkomende symptomen die eventueel 

aanwezig zijn bij een neoplasie in de bulla tympanica of gehoorgang, zijn Horner syndroom en pijn bij 

het openen van de mond.
39 

Hypothyroïdie is meermaals geassocieerd met zowel perifeer als centraal 

vestibulair syndroom en andere neurologische afwijkingen, zoals polyneuropathie, larynxparalyse en 

uitval van craniale zenuwen.
39,40,42

 De craniale zenuwen die het frequentst uitval vertonen 

geassocieerd met hypothyroïdie zijn de n. facialis (VII) en de n. vestibulocochlearis (VIII) t.g.v. 

myxomateuze compressie van deze zenuwen t.h.v. de meatus acousticus internus.
39,40,42 

 

Paralyse van de n. facialis kan eveneens optreden bij het centraal vestibulair syndroom.  

 

De n. facialis verlaat de 

schedel samen met de n. 

vestibularis en n. cochlearis 

via de meatus acousticus 

internus om vervolgens via 

het canalis facialis, dat zich 

bevindt in het os petrosum 

temporalis, het middenoor te 

passeren en de schedel te 

verlaten tussen de spieren 

caudaal van de oorbasis.
37,38
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Ziekten geassocieerd met het centraal vestibulair syndroom die bovendien facialisparalyse kunnen 

veroorzaken, zijn infectieuze en niet-infectieuze inflammatie van het centraal zenuwstelsel
39,40

 (zie 

hersenstamletsels), neoplasie
39,40

 en hypothyroïdie.
39,40,42

   

Evenwichtsstoornissen kunnen zowel bij het centraal als perifeer vestibulair syndroom aanwezig zijn.
39

 

Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen perifeer en vestibulair syndroom omdat de 

prognose voor centraal vestibulaire pathologieën slechter is dan voor perifeer vestibulaire 

aandoeningen. Het onderscheid tussen beide kan gemaakt worden o.b.v. de klinische presentatie 

(Tabel 2).   

Tabel 2. Differentiatie tussen perifeer en vestibulair syndroom a.h.v. neurologische  

bevindingen. (Naar Rossmeisl Jr., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanwezigheid van facialisparalyse is duidelijk o.b.v. de klinische presentatie bij aanbieden, maar 

ook o.b.v. de anamnese (afhangende lip, overmatig kwijlen). Idiopatische facialisparalyse treedt op in 

afwezigheid van andere neurologische afwijkingen, zoals Horner syndroom en vestibulair syndroom, 

en kan bijgevolg uitgesloten worden omwille van de aanwezigheid van Horner syndroom bij deze 

patiënt. Traumatische beschadiging van de n. facialis lijkt weinig waarschijnlijk omdat er geen trauma 

gekend is en omdat traumatische letsels acuut problemen veroorzaken, terwijl deze patiënt een 

chronisch recidiverend probleem heeft. Centraal vestibulair syndroom als oorzaak van de 

facialisparalyse is uitgesloten omdat de houdingsreacties en bewustzijn van de patiënt normaal zijn. 

Insulinoma en hyperadrenocorticisme zijn uitgesloten omdat het dier geen symptomen van en het 

bloedonderzoek geen afwijkingen gerelateerd aan deze ziekten vertoont. Een intracraniale cyste is 

uitgesloten want deze zou opgemerkt zijn bij CT en MRI. Een tumor van de n. facialis zou gezien de 

leeftijd van de patiënt een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de klachten van het dier. Perifeer 

vestibulair syndroom kan ook aan de basis liggen van de problemen van deze patiënt. Hypothyroïdie 

als onderliggende oorzaak voor perifeer vestibulair syndroom is uitgesloten omwille van de normale 

schildklierwaarden. Ototoxische producten werden niet toegediend. Het feit dat een neoplastisch 

proces in de bulla tympanica of het midden-/binnenoor gepaard kan gaan met Horner syndroom en 

pijn bij het openen van de hond, maakt dat een neoplastisch proces een belangrijke differentiaal 

diagnose is bij deze patiënt. Otitis media/interna kan eventueel ook de oorzaak zijn van het perifeer 

vestibulair syndroom. De resultaten van de medische beeldvormingstechnieken suggereren de 

aanwezigheid van een retrobulbair proces. CT en MRI tonen geen verdikking of lesies aan t.h.v. de 

bulla tympanica of het midden-/binnenoor, terwijl men dit wel zou verwachten bij een neoplastisch 

proces van deze structuren of bij otitis media/interna.  
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Horner syndroom   

Horner syndroom wordt veroorzaakt door uitval van de sympathische innervatie van het oog en de 

periorbita.
8,39,43,44,47,48,50

 Deze uitval is meestal unilateraal aanwezig.
44,46

 De zenuwvezels die deze 

sympathische innervatie verzorgen, leggen een lang traject af (zie Fig. 8).
45

 De zenuwvezels die 

verantwoordelijk zijn voor de sympathische bezenuwing van het oog en periorbita, ontspringen in 

hoger motor neuronen gelegen in de middenhersenen (mesencephalon, deel van de 

hersenstam)
32,43,47

 en hypothalamus.
45,47

 De sympathische zenuwvezels lopen via de hersenstam en 

het cervicale ruggenmerg naar een lager motor neuron (LMN) in ruggenmergsegment T1-T3 om daar 

een synaps te vormen.
32,39,43,44,47

 De preganglionaire sympathische vezels verlaten het ruggenmerg, 

vormen samen met de n. vagus de truncus vagosympathicus en lopen doorheen de hals en de thorax 

naar het craniale cervicale ganglion waar ze een synaps vormen.
32,37,39,43,45,47

 Het craniale cervicale 

ganglion bevindt zich dichtbij
32,37

 en aan de mediale zijde van de bulla tympanica.
39,43,45,47 

De 

postganglionaire vezels verlaten het craniale cervicale ganglion,
32,37,39,43,47

 passeren doorheen het 

middenoor
37,43,45,47

 en lopen verder naar het hoofd waar ze verantwoordelijk zijn voor de sympathische 

innervatie van de gladde spieren van de periorbita, de oogleden (inclusief het 3
e
 ooglid) en de  

m. dilatator pupillae.
32,37,39,43,47 

Een normale sympathische tonus zorgt voor een normale positie van de 

oogbol (fysiologische uitpuiling of anterieure positie in de orbita), retractie van het 3
e
 ooglid en 

aanpassing van de breedte van de oogspleet.
43,46,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitval van de sympathische innervatie leidt tot miose,
2,8,32,37,39,43-47,51

 enoftalmie,
2,8,32,37,39,43-50

 protrusie 

van het 3
e
 ooglid,

2,8,32,37,39,43-51
 ptosis van het bovenste ooglid

2,8,32,37,39,43-48-51
 en vernauwing van de 

oogspleet.
8,32,43

 Het gezamenlijk voorkomen van een deel van of al deze symptomen, noemt men 

‘Horner syndroom’ (zie Fig. 9).
8,32,43,47 

 

 

Fig. 8 Het verloop van de sympathische innervatie van het oog (Naar 

Lorenz, Kornegay, 2004) 
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De pupilgrootte varieert  naargelang de sympathische en parasympathische invloed.
46

 De 

sympathische tonus van de m. dilatator pupillae en de parasympathische tonus van de m. constrictor 

pupillae bepalen de grootte van de pupil.
46,47

 Anisocorie of asymmetrie in pupilgrootte 
2,3

 is een 

onderdeel van het Horner syndroom
8,48,50

 door de unilaterale miose die optreedt als gevolg van een 

gestoorde sympathische innervatie van de m. dilatator pupillae.
2,8,46,47

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De letsels die Horner syndroom kunnen veroorzaken, worden onderverdeeld in hoger motor neuron 

(HMN) en lager motor neuron (LMN) letsels (zie Fig. 10). Deze letsels zijn meestal unilateraal 

aanwezig,
44,46

 maar bilateraal Horner syndroom is beschreven in de literatuur.
49

 Aandoeningen 

geassocieerd met bilateraal Horner syndroom zijn n. trigeminus neoplasie, diffuse myelomalacie, 

dysautonomie, uitgebreide bilaterale letsels van het cervicale ruggenmerg, hersenstamdysfunctie en 

neuropathie t.g.v. diabetes mellitus.
49 

Diverse HMN letsels werden geassocieerd met Horner 

syndroom en situeren zich in de hersenstam, de hypothalamus of het cervicale ruggenmerg.
43,46

 HMN 

letsels gaan gepaard met andere en ernstige neurologische afwijkingen
43,44,46

 en hebben een 

gereserveerde prognose.
43

 LMN letsels zijn de meest voorkomende oorzaak van Horner syndroom bij 

dieren.
43,44

 Binnen de groep van LMN letsels onderscheidt men pre- en postganglionaire letsels.
43

 

Preganglionaire lesies zijn gesitueerd in ruggenmergsegment T1-T3, de ventrale zenuwwortels van 

T1-T3 en de truncus vagosympathicus.
43,46 

Postganglionaire letsels hebben betrekking tot het 

middenoor en de retrobulbaire ruimte.
43,46

 Bijkomend optreden van exoftalmie, epistaxis of 

mandibulaire fractuur bewijzen de aanwezigheid van een locaal periorbitaal trauma of postganglionair 

letsel.
43 

Postganglionaire letsels hebben een gunstigere prognose dan preganglionaire LMN letsels en 

HMN letsels.
44 

Bij meer dan 50% van de honden met Horner syndroom kan men geen onderliggend 

letsels aantonen en spreekt men over idiopatisch Horner syndroom.
8,32,43,44,47,48,50 

Idiopatisch Horner 

syndroom kan zowel uni- als bilateraal voorkomen
8,32,43,44,47-50

 en verdwijnt spontaan na enkele 

weken.
8,47  

Horner syndroom en facialisparalyse worden frequent met elkaar geassocieerd en dit wijst op 

gemeenschappelijke etiologische factoren waarvan otitis media/interna het meest waarschijnlijke is.
46 

 

 

 

Fig. 9 De 3 belangrijkste symptomen van Horner 

syndroom: ptose, miose en protrusie van het 3
e
 

ooglid (Naar Jaggy, 2010) 
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Fig. 10 Potentiële oorzakelijke letsels van Horner syndroom 

 

 

 

 

 

 

 

Horner 
syndroom 

LMN letsel 

Preganglionair 
letsel 

- trauma8,32,43,46,47  
- intrathoracale massa  
  (neoplasie,  
   hematoom)8,43,46-48,50  
- discus hernia46-48,50  
- plaatsen van een  
  intrathoracale drain8,48,50  
- thyroïdectomie46  
- neoplastisch proces van  
  de schildklier47  
- chirurgie van het  
  schoudergewricht48,50  
- plexus brachialis  
  avulsie8,32,43,46-48,50  
- complicatie na epidurale  
  anesthesie51  
- congenitale  
  anomalie47,48,50  

 

 

Post-
ganglionair 

letsel 

- otitis media/ interna8,32,   

   37 ,40,43,44,46-48,50  
- retrobulbair proces43  
- iatrogeen na reiniging  
  van de uitwendige  
  gehoorgang32,43 
- n. trigeminus  
  neuritis8,32,33,46,48,50 

- chirurgie t.h.v. de  
  gehoorgang,37,46  
  orbita,8,48,50 en de  
  verticale ramus  
  mandibulae50   
- congenitale  
  anomalie47,48,50 

 

 

 

 

HMN letsel 

- ruimte-innemend proces  
  (neoplasie,  
  hematoom)8,43,46-48,50 

- vasculaire aandoening (bv.  
  infarct)43,46 
- infecties proces43,46-48,50 

- trauma8,32,43,46,47 

- discus hernia46-48,50 

- chirurgische ingreep t.h.v.     
  cervicale ruggenmerg8,48,50 

- Neospora infectie8,48 

- congenitale anomalie47,48,50 
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Bij aanbieden had de patiënt zonder enige twijfel unilateraal Horner syndroom, aangezien zijn 

rechteroog prolaps van het 3
e
 ooglid en anisocorie met miose vertoonde. Een HMN letsel als 

verklaring voor de aanwezigheid van het Horner syndroom is uitgesloten, aangezien er in dat geval 

meer uitgebreide en ernstigere symptomen aanwezig zouden zijn. Trauma, plaatsen van een 

intrathoracale drain, epidurale anesthesie, reiniging van het buitenoor en chirurgische ingrepen 

kunnen o.b.v. de anamnese geëlimineerd worden als oorzaak van Horner syndroom. N. trigeminus 

neuritis, plexus brachialis avulsie en discus hernia zijn bij deze patiënt niet de oorzaak van zijn 

klachten, aangezien het klinisch beeld van de patiënt niet overeenstemt met de symptomen die te 

verwachten zijn bij deze aandoeningen. De enige letsels die Horner syndroom kunnen veroorzaken en 

niet uitgesloten kunnen worden o.b.v. de anamnese en klinische presentatie van de hond, zijn een 

intrathoracale massa, een congenitale anomalie, otitis media/interna en een retrobulbair proces. Bij 

het echografische oogonderzoek werd de aanwezigheid van een retrobulbair proces vastgesteld. CT- 

en MRI-beelden tonen exoftalmie aan en bevestigen de aanwezigheid van het retrobulbair proces (zie 

Fig. 1 en Fig. 2). Bijgevolg is een retrobulbair proces de belangrijkste differentiaal diagnose voor de 

klachten bij deze patiënt. 

 

Diagnose: een retrobulbair proces  

De patiënt werd gediagnosticeerd met facialisparalyse, Horner syndroom en exoftalmie. Op basis van 

het echografisch onderzoek, CT en MRI kan men concluderen dat de klachten van deze patiënt 

veroorzaakt worden door een retrobulbair proces. 

De retrobulbaire weefsels bij de hond omvatten de n. opticus, de extra-oculaire spieren, de traanklier, 

vet, de zygomatische speekselklier, bloedvaten, en de beenderige structuren die de orbita vormen.
52

  

Retrobulbaire processen hebben een congenitale,
52,54 

inflammatoire,
52-57

 neoplastische
52-54,56

 of 

traumatische oorsprong.
52,54,56 

Een congenitaal letsel manifesteert zich meestal snel na de geboorte, 

hoewel dit type letsel niet uitgesloten kan worden op basis van de leeftijd van het dier.
53

 Mogelijke 

congenitale retrobulbaire processen zijn congenitale cysten
53

 en congenitale arterioveneuze 

shunts.
53,54 

Ruimte-innemende retrobulbaire processen zijn mogelijks van neoplastische aard.
52-54,56

 

Retrobulbaire tumoren, beschreven in de literatuur, zijn osteosarcoma,
54,56

 mastocytoma,
52,54

 

fibrosarcoma,
54,56

 meningioma,
54

 lymfoma,
52,56

 lymfosarcoma,
54

 melanoma,
54

 adenocarcinoma,
54,56

 

plaveiseltumor (spuameus cel carcinoma)
54

 en liposarcoma.
54 

Trauma als oorzaak van een 

retrobulbair letsel resulteert meestal in de ontwikkeling van een hematoom
54,56

 of 

speekselkliermucocoele.
52,54

 Tot de groep van retrobulbaire inflammatoire processen behoren het 

retrobulbaire abces
52-57

 en retrobulbaire cellulitis.
52,54,56

 Deze inflammatoire processen gaan soms 

gepaard met koorts.
54,57

 Retrobulbaire abcessen worden regelmatig gediagnosticeerd bij honden.
54,56

 

Een retrobulbair abces kan ontstaan door hematogene aanvoer van een infectieus agens,
54

 door 

uitbreiding van otitis media/interna,
55

 door uitbreiding van osteomyelitis of sinusitis,
53

 door een 

tandprobleem
53

 of door een vreemd voorwerp.
52-54,56

 Een vreemd voorwerp kan de retrobulbaire 

weefsels bereiken na penetratie van het zacht gehemelte vanuit de mondholte of na penetratie van de 

conjunctiva.
53 

Meestal is het vreemd voorwerp plantaardig materiaal (bv. een grasaar)
 

of een 

houtsplinter.
53,57

  

Symptomen die voorkomen bij een retrobulbair proces omvatten exoftalmie,
52-54,56

 protrusie van het 3
e
 

ooglid,
52,53,56

 strabismus,
53,56

 zwelling van de perioculaire weefsels
56

 en pijn en moeite bij het openen 

van de mond.
52,53,55-57

 Exoftalmie is het belangrijkste klinische teken bij een retrobulbair ruimte-

innemend proces.
52,54
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De diagnostische benadering van een patiënt met exoftalmie en een vermoeden van een retrobulbair 

proces start met het uitvoeren van een grondig lichamelijk onderzoek met bijzondere aandacht voor 

inspectie van de mondholte.
53,54

 Vervolgens wordt de patiënt onderworpen aan een neurologisch en 

oftalmologisch onderzoek.
54

 Een echografisch onderzoek van het oog biedt zeker een meerwaarde in 

de diagnostiek. Echografie is namelijk een uitstekende beeldvormingtechniek voor het opsporen van 

retrobulbaire vochthoudende structuren,
57

 bovendien is een echografisch onderzoek relatief 

goedkoop,
52

 snel uit te voeren
53

 en vereist geen algemene anesthesie.
52,53

 Een bijkomend voordeel is 

de mogelijkheid tot het collecteren van een fijne naald aspiraat onder echobegeleiding.
52,53

 Enig 

nadeel is de beperkte sensitiviteit van het echografisch oogonderzoek door de omgevende 

botstructuren van de schedel.
57 

Radiografie van de schedel heeft een beperkte diagnostische waarde 

voor de detectie van oogaandoeningen.
53,57

 Superpositie van de verschillende weefselstructuren 

bemoeilijkt de interpretatie van radiografische opnames. Bovendien leveren radiografische opnames 

minder anatomisch detail in vergelijking met CT- en MRI-beelden, is een weke delen zwelling niet altijd 

gemakkelijk op te sporen en kan een houten vreemd voorwerp moeilijk herkend worden.
56

 Radiografie 

is wel nuttig voor opsporen van botveranderingen en eventuele metastasen.
53,54,56 

CT heeft als groot 

voordeel dat er geen superpositie aanwezig is op de beelden zoals wel het geval is bij radiografie.
53

 

CT-beelden zijn vooral interessant voor de evaluatie van de botstructuren rondom het oog. MRI-

beelden leveren veel detail van de weke delen en dus ook van de oogbol en zijn aanpalende 

structuren zoals de n. opticus.
56,57

 De enige nadelen van CT en MRI is de vereiste van algemene 

anesthesie van de patiënt en de hoge kostprijs.   

Bij deze hond werd zowel een echografisch oogonderzoek als CT en MRI uitgevoerd met als 

conclusie de aanwezigheid van exoftalmie en een retrobulbair proces. 

Een andere aandoening die exoftalmie en moeilijkheden en pijn bij het openen van de mond 

veroorzaakt, is kauwspiermyositis.
53,58,59 

Kauwspiermyositis is een inflammatoire aandoening van de 

kauwspieren (m. temporalis, m. masseter en m. pterydoideus) die veroorzaakt wordt door de productie 

van antistoffen tegen een unieke myosine isovorm die aanwezig is in de type 2 M vezels.
53,59

 Deze 

specifieke vezels zijn enkel aanwezig in de kauwspieren en niet in de skeletspieren.
59 

De ziekte kan 

honden van elk ras, elk geslacht en elke leeftijd treffen,
59 

maar komt vnl. voor bij jonge honden van 

grote rassen.
53,59

 Kauwspiermyositis veroorzaakt trismus,
53,59 

moeilijk en pijnlijk openen van de 

mond,
53,58,59

 zwelling van de kauwspieren bij de acute vorm,
59

 kauwspieratrofie bij de chronische 

vorm,
58,59

 pijnlijke kauwspieren
53

 en oogabnormaliteiten (exoftalmie en hyperemie van de 

conjunctiva).
53 

Onmogelijkheid tot openen van de mond kan leiden tot ondervoeding.
53,59 

De diagnose 

wordt gesteld op basis van de klinische symptomen en de aanwezigheid van antistoffen tegen type 

2M spiervezels.
53,58,59 

De gouden standaard ter bevestiging van de diagnose is histopathologisch 

onderzoek van een spierbiopt.
53,59

 Het histologisch beeld omvat inflammatie, atrofie, necrose, 

regeneratie en fibrose van de kauwspieren in afwezigheid van een infectieus agens.
58

 

Kauwspiermyositis kan behandeld worden met een immunosuppressieve dosis corticosteroïden.
53

 

De patiënt heeft een chronisch kaakprobleem en werd bij aanbieden gediagnosticeerd met 

facialisparalyse, Horner syndroom en exoftalmie. De eigen dierenarts had de hond meerdere 

behandelingen met prednisolone gegeven wegens de vermoedelijke aanwezigheid van 

kauwspiermyositis. Het klinisch beeld van de patiënt, met name de exoftalmie en pijn en moeite bij het 

openen van de mond, stemt overeen met het beeld dat we verwachten bij kauwspiermyositis. De 

Portugese Waterhond is echter geen gepredisponeerd ras waardoor de kans dat het dier effectief aan 

deze aandoening lijdt iets kleiner is. Bovendien vertoont de hond noch zwelling, noch atrofie van de 

kauwspieren en bevonden de antistoffen tegen type 2M spiervezels zich rond de referentiewaarde.  
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De klachten zijn bij deze patiënt overigens unilateraal aanwezig, terwijl kauwspiermyositis een 

bilateraal probleem is. Bijgevolg is de aanwezigheid van een retrobulbair proces bij deze patiënt meer 

waarschijnlijk dan de aanwezigheid van kauwspiermyositis. De resultaten van de medische 

beeldvormingstechnieken bevestigen dit vermoeden. De zichtbaarheid van een retrobulbair proces bij 

echografie, CT en MRI in combinatie met exoftalmie wijst in de richting van een retrobulbair ruimte-

innemend proces. Een cyste, tumor, hematoom of abces zijn potentiële retrobulbaire ruimte-

innemende processen. Differentiatie tussen deze verschillende processen is mogelijk a.h.v. een fijne 

naald aspiraat. De eigenaars van deze patiënt opteerden voor een directe chirurgische benadering 

zonder een voorafgaand histologisch onderzoek van een fijne naald aspiraat. Bij chirurgische 

benadering van de massa bleek dat het een retrobulbair abces was. De klassieke behandeling voor 

een retrobulbair abces is chirurgische exploratie gevolgd door uitspoelen van het abces en 

antibioticum- en anti-inflammatoire therapie.
53,55,57 

De prognose na behandeling is goed.
54

  

In het geval de retrobulbaire massa een neoplasie bleek te zijn, kon men opteren voor een oogexcisie 

en/of orbitomie in combinatie met chemotherapie of radiatietherapie.
54

 De prognose is in dat geval 

echter gereserveerd tot slecht.
54

  

Conclusie 

De patiënt werd aangeboden met een chronisch kaakprobleem, Horner syndroom en moeilijk en 

pijnlijk openen van de mond. Na verder onderzoek werd de hond gediagnosticeerd met exoftalmie, 

facialisparalyse en Horner syndroom t.g.v. een retrobulbair proces. Bij chirurgische exploratie werd 

vastgesteld dat het een retrobulbair abces betrof. Retrobulaire abcessen komen relatief frequent voor 

bij de hond en zijn daarom, naast andere retrobulbaire processen, een belangrijke 

differentiaaldiagnose voor pijnlijk en moeilijk openen van de mond alsook voor exoftalmie. 

Beeldvormingstechnieken (echografie, CT en MRI) zijn de diagnostische testen bij uitstek voor het 

vaststellen van een retrobulbair proces. Retrobulbaire abcessen kunnen relatief eenvoudig behandeld 

worden door chirurgische exploratie en drainage en hebben een goede prognose. 
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