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SAMENVATTING 

Tandresorptie (TR) kent een prevalentie van 2-75% bij katten. Hoewel TR een progressieve ziekte is 

die vele katten treft, is tot op heden nog altijd geen etiologie gevonden. De laatste jaren is er vnl. veel 

onderzoek verricht naar het belang van vitamine D3. Men constateert dat katten reeds vanaf 

tweejarige leeftijd TR-letsels ontwikkelen maar dat de symptomen meestal pas optreden als de dieren 

een leeftijd bereiken van 4 tot 6 jaar. TR ontstaat onder de alveolaire rand t.h.v. het cement waarna 

het zich uitbreidt naar het dentine en de pulpa van vnl. de buccale en labiale tandoppervlakten van 

premolaren en molaren. In een later stadium wordt het email aangetast dat vaak afbreekt en zorgt 

voor een open verbinding met de mondholte. De eerste letsels geven vaak alleen een milde gingivitis 

terwijl verder gevorderde laesie bedekt worden met hyperplastisch gingiva. Het ontbreken van tanden 

is meestal het uiteindelijke resultaat. Onderzoek toont aan dat TR letsels enkel symptomen van 

ongemak of pijn, voedingsveranderingen, etc. vertonen van zodra er een verbinding is met de 

mondholte. De diagnose van TR wordt gesteld door middel van een combinatie van visuele inspectie, 

tactiel onderzoek en radiografisch onderzoek d.m.v. intraorale radiografieën. Regelmatige opvolging is 

noodzakelijk. De letsels worden  ingedeeld naargelang hun uitgebreidheid en hun typering en krijgen 

een graad of type toegekend. Type 1 TR wordt behandeld door de aangetaste tanden te extraheren. 

Type 2 TR-letsels worden behandeld door middel van een kroonamputatie van de aangetaste wortel. 

Alle tanden van katten met TR zullen na verloop van tijd letsels ontwikkelen.  
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INLEIDING 

Tandresorptie is, na parodontale aandoeningen, het meest voorkomende tandprobleem bij katten. Er 

bestaat zowel interne als externe tandresorptie die beiden een andere behandelingsmethode vergen. 

Externe tandresorptie wordt gekenmerkt door progressieve defecten van gemineraliseerde 

tandsubstantie van permanente tanden afkomstig van de activiteit van odontoclasten. Interne resorptie 

wordt veroorzaakt door destructieve activiteit van cellen die de pulpa of het wortelkanaal aflijnen. Op 

röntgenfoto ziet men een ovale, onregelmatig afgelijnde vergroting van de pulpa (Reiter en Mendoza, 

2002).  

In deze casusbespreking zal verder ingegaan worden op de problematiek van externe tandresorptie. 

Vroeger werd TR verward met cariës, maar er is duidelijk gebleken dat dit twee verschillende 

entiteiten zijn. Andere, verouderde, benamingen zijn Feline Odontoclastic resorptive lesions, Neck 

lesions, feline subgingival resorptive lesions, external odontoclastic resorption lesions en cervical line 

lesions. Afhankelijk van de auteur kent men prevalenties van 2 tot 75%. Ondanks de hoge 

prevalenties kon er tot nu toe geen etiologie gelinkt worden aan deze progressieve aandoening. The 

American Veterinary Dental College heeft een officiële classificatie samengesteld die een onderscheid 

maakt tussen de soort (type 1-3) en de uitgebreidheid (graad 1-5) van het letsel. De diagnose wordt 

gesteld op basis van tactiele exploratie met een scherpe sonde en röntgenfoto’s. Afhankelijk van de 

graad en het type letsel wordt een andere behandeling aangeraden.  

In deze bespreking wordt de literatuur aangaande TR verder uitgediept. Als toepassing wordt er een 

bespreking gedaan van een kat met deze letsels en diens behandeling. 
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LITERATUURSTUDIE 

1. HISTORIEK 

 

De etiologie van TR is nog niet bekend. Over de jaren heen zijn verschillende theorieën 

onderzocht en weerlegd (Reiter en Mendoza, 2002).  

Men heeft gedacht dat door de domesticatie van katten, er een stijging van de prevalentie van TR 

ontstond. Dit zou dan te wijten zijn aan veranderde voedselpatronen, vaccinatie en steriliseren 

(Frost en Williams, 1986; Williams, 1992). 

 

2. ETIOLOGIE EN PATHOGENESE 

 

Resorptie vindt plaats als de laag blastcellen van harde weefsels zoals bot, dentine en cement 

doorbroken is. Men kan resorptie onderverdelen in 3 soorten nl. oppervlakte, inflammatoire en 

vervangingsresorptie.  

Bij oppervlakteresorptie is er een aantasting van de laag cementoblasten. Osteoclasten worden 

aangetrokken en gaan het cement resorberen. Van zodra de stimulans stopt, zullen cellen in het 

periodontale ligament nieuw cement aanmaken wat oppervlakte resorptie een omkeerbaar en 

zelflimiterend proces maakt. Vervangingsresorptie is een proces waarbij het harde tandweefsel 

vervangen worden door bot door de osteoblasten, ankylose genaamd. Dit gebeurt wanneer een 

grote laesie niet op tijd door de cellen in het periodontale ligament kan gerepareerd worden. 

Inflammatoire resorptie vindt plaats wanneer er periodontitis of pulpitis ten gevolge van trauma 

aanwezig is.  

TR is een vorm van ofwel inflammatoire ofwel vervangingsresorptie. TR is een type van 

idiopatische externe tandresorptie waarbij harde weefsels van de wortel vernietigd worden door de 

activiteit van odontoclasten (Gorrel, 2008). De odontoclasten zijn afkomstig van bloedvaten in het 

periodontale ligament en alveolair bot (Okuda en Harvey, 1992) en ze migreren naar de 

resorptieletsels en hypergranulatieweefsel dat de letsels bedekt (Ohba et al., 1993a; Ohba et al., 

1993b; Gorrel en Larsson, 2002; Senn et al., 2010). De letsels zijn vaak symmetrisch (Ingham et 

al., 2001) en het tast tanden met meerdere wortels aan. Histologisch zijn de letsels tussen 10 en 

40 µm groot (Gauthier et al., 2001; DeLaurier et al., 2009) en kan men de letsels onderverdelen 

zijnde in resorptie- of reparatiefase. Een aangetaste tand kan tegelijkertijd tekenen van beide 

fasen hebben (Reichart et al., 1984). Tijdens de resorptiefase zijn een groot aantal odontoclasten 

aanwezig op de oppervlakte van de wortel (Okuda en Harvey, 1992).  

Maar 23% van het cement was normaal in een bepaalde studie (DeLaurier et al., 2005). Er waren 

nl. acellulaire extrinsieke vezels aanwezig t.h.v. het cement die normaal als anker dienen voor het 

periodontale ligament. Het dentine vertoonde lacunae na resorptie  zodat tubuli vrij kwamen te 

liggen. T.h.v. het alveolaire bot is er destructie van het periodontale ligament (Okuda en Harvey, 

1992, Gorrel en Larsson, 2002). Deze destructie komt, afhankelijk van auteur, evenredig met de 

graad van TR voor (Harvey en Flax, 1992; Lommer en Verstraete, 2001), occasioneel voor 

(Reichart et al., 1984) of veel minder voor dan resorptie in de tanden (Ohba et al., 1993a). Initieel 

start het letsel subgingivaal onder de alveolaire rand en is het primair niet geassocieerd met 

periodontitis (Roux et al, 2005). Dit komt omdat gingivitis en periodontitis secundair zijn aan de 

blootstelling van dentine of pulpaweefsel aan de orale mondflora.  

Vroeger werd gedacht dat het letsel altijd ontstaat t.h.v. de tandhals (Schneck en Osborn, 1976; 

Schulp, 1982; Reichart et al., 1984). Vandaar de naam tandhalslaesies of neck lesions. 

Ondertussen weet men dat TR letsels overal op de oppervlakte van de wortel kunnen ontstaan 
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(Harvey et al., 2004; DeLaurier et al., 2009). Harvey et al. (2004) vonden dat bij canini TR letsels 

gelegen zijn t.h.v. het apicale derde van de tandwortel, terwijl deze bij premolaren en molaren 

gelegen is dichtbij de kroon. Gorrel en Larsson (2002) en Senn et al. (2010) vonden in hun studie 

dat  87.5% van alle TR letsels apicaal van de alveolaire rand beginnen. Van Wessum et al. (1992) 

vonden dat 87.5% van de TR letsels onder de alveolaire rand zaten of bij de furcatie. De laesie 

begint in het cement en breidt uit naar het dentine waarna zowel het dentine van de kroon als 

pulpa aangetast wordt (Gorrel, 2008). Als gevolg van de aantasting van de pulpa zal er pulpitis 

ontstaan (Okuda en Harvey, 1992) waarna odontoblasten zullen reageren met het maken van 

tertiair dentine dat minder gemineraliseerd is en een lager gehalte van dentale tubuli heeft (Reiter 

en Mendoza, 2002). Als laatste wordt het email aangetast dat ofwel wordt geresorbeerd door de 

odontoclasten ofwel afbreekt. Laesies worden vaak pas opgemerkt als er aantasting is van de 

kroon en uiten zich als gaten rond de tandhals. In veel gevallen is de kroon zodanig zwak dat 

deze door minimaal trauma afbreekt en de wortel intact laat in het alveolaire bot. Deze 

wortelresten worden vaak door gingiva bedekt (Gorrel, 2008).  

De reparatiefase wordt gekenmerkt door de schaarse aanwezigheid van osteoclasten (Okuda en 

Harvey, 1992). Ongeveer 25% (DeLaurier et al., 2005) of 50% (DeLaurier et al., 2009) van de 

tanden met TR letsels vertonen reparatie t.h.v. de wortels. T.h.v. de tandhals werd nooit reparatie 

opgemerkt. Dit kan wijzen op een progressieve aandoening t.h.v. de tandhals en een mogelijkheid 

tot reparatie t.h.v. de wortel (DeLaurier et al., 2009). Verschillende auteurs hebben aangetoond 

dat cementoblasten en osteoblast gelijkende cellen weefsel gelijkend op osteoïd, bot, cement en 

osteodentine aanmaken, om het dentine te vervangen (Reichart et al., 1984; Okuda en Harvey, 

1992; Ohba et al., 1993a; Shigeyama et al., 1996). Hoewel osteoclasten ook dit weefsel kunnen 

resorberen, hebben ze een voorkeur voor intact dentine. Mogelijk kan dit dankzij het gehalte 

osteocalcine (Okuda en Harvey, 1992) of de hogere graad van mineralisatie (Reiter en Mendoza, 

2002). 

TR is geassocieerd met plakaccumulatie, ontsteking, ankylose en een variabele reparatierespons 

waarbij het verlies van tanden onvermijdelijk is (Schneck en Osborn, 1976; Schulp, 1982; Reichart 

et al., 1984; Lyon, 1992). In de studie van Girard et al. (2009) ontbraken 33.9% van de tanden. In 

een andere studie was dit 20 % (Lommer en Verstraete, 2001). Verloren tanden kunnen naast TR 

ook een gevolg zijn van periodontitis en trauma. 

2.1. VOEDER 

 

Verschillende auteurs hebben aangetoond dat het voeden van rauwe lever en andere soorten 

dieet met een hoog fosfor- en laag calciumgehalte zoals spiervlees, een verhoogde 

prevalentie geeft van TR (Schneck en Osborn, 1976; Schulp, 1982; Frost en Williams, 1986; 

Reiter et al., 2005). Lund et al. (1998) vonden dat katten gevoederd met een voeder dat een 

lager gehalte aan magnesium bevatte meer TR letsels vertoonden. 

Donoghue et al. (1994) vonden een verhoogde aanwezigheid van TR bij katten gevoederd 

met niet-commercieel voeder en snoepjes, kaas, boter en tafelresten. Een verminderd risico 

werd opgemerkt bij katten die jagen of gemengd commercieel en niet-commercieel voeder 

krijgen. Reiter et al. (2005) kon geen verband vinden tussen zuivelproducten en tafelresten en 

een hogere prevalentie van TR. 

Het coaten van droge brokken met een verzurend laagje gaf geen hogere prevalentie van TR 

in een studie in 1992 van Zetner en Steurer. DuPont en DeBowes (2002) suggereerden dat 

katten gevoed met harde brokken voor het verminderen van plakvorming en periodontitis, 

mogelijks een hoger risico hadden in het krijgen van type 2 TR letsels door emailverlies, 
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ontsteking en occlusale stress. Katten gevoederd met nat voeder ter preventie van 

emailverlies, hebben mogelijks een hoger risico in het krijgen van type 1 TR letsels door 

periodontitis en de geassocieerde ontsteking. Pettersson en Mannerfelt (2003) vonden in hun 

studie dat katten gevoed met een gemengd voer bestaande uit zowel droog als nat voer, een 

hogere prevalentie vertoonden van TR. De vergelijkingsgroep die enkel droog voeder kreeg, 

bestond wel maar uit een klein aantal katten. Verhaert en Van Wetter (2004) vonden 2 keer 

meer TR bij katten die enkel zacht voeder aten maar deze groep was ook ouder dan de groep 

die droogvoer of gemengd voor at. Reiter et al. (2005) vonden een verhoogde prevalentie van 

TR bij katten gevoederd met enkel blikvoeding, maar de resultaten waren niet significant 

aangezien alle katten evenveel toegang hadden tot droog voeder.  

 

2.2. VIRALE INFECTIES 

 

Hofmann-lehmann et al. (1998) stelden Feline Immunodeficiëntie Virus (FIV) infectie als een 

mogelijke risicofactor voor. In deze studie werden 10 katten geïnfecteerd met FIV en werden 

10 katten ter controle gehouden in dezelfde omstandigheden. TR letsels werden vastgesteld 

bij 6/10 FIV positieve en 3/10 FIV negatieve katten. Pettersson en Mannerfelt (2003) konden 

geen relatie vaststellen tussen het voorkomen van FIV en TR. Reiter et al. (2005) vonden dat 

geen enkele kat positief was voor Feliene Leucose Virus (FeLV) en enkel 3.8% van de katten 

had positieve FIV antistoffen. Het is dus niet waarschijnlijk dat virale infecties een oorzaak zijn 

van TR. 

2.3. LEVENSWIJZE 

 

Lund et al. (1998) vonden een hogere prevalentie van TR bij binnenhuiskatten. Ze vonden ook 

dat TR meer voorkwam bij oudere kattinnen die medicatie kregen, minder met speeltjes 

speelden en kraanwater dronken. Pettersson en Mannerfelt (2003) en Verhaert en Van Wetter 

(2004) konden dit niet bevestigen. 

 

2.4. PH EN HYPOXIE 

 

De lage pH van de maaginhoud die zich nestelt langs de gingivarand bij braken, kan email en 

cement aantasten en is dus een risicofactor voor TR (Holmstrom, 1992; Williams, 1992). 

Muzylak et al. (2007) vonden dat odontoclasten talrijker en groter waren bij acidose en 

mogelijks een exogene oorzaak zouden kunnen zijn van TR. Het zorgt voor een versnelde 

maturatie van odontoclast progenitorcellen naar rijpe odontoclasten met een hoge 

resorptieactiviteit.  

Muzylak et al. (2006) toonden aan dat lokale hypoxie een rol kan spelen in de pathogenese 

van TR aangezien het odontoclasten stimuleert tot maturatie. Dit zag men omdat kathepsine K 

en protonpompenzymes verhoogd aanwezig waren. Ook zagen ze dat hypoxie bij de kat 

aanleiding gaf tot grote odontoclasten die met het blote oog zichtbaar waren. Deze vertoonden 

een grote resorptieactiviteit. 

 

2.5. PERIODONTITIS 

 

Chronische periodontitis werd als etiologie van TR voorgesteld (Mulligan, 1990; Legendre, 

1996). De beginnende laesie wordt niet geassocieerd met inflammatoire cellen (Reiter en 
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Mendoza, 2002; Roux et al., 2005). Gengler et al. (1995) konden geen verband vinden tussen 

periodontitis en TR. DuPont en DeBowes (2002) en Girard et al. (2009) toonden aan dat TR 

type 1, 8 keer meer geassocieerd is met periodontitis dan TR type 2. Takayanagi (2005) kon 

aantonen dat  alveolaire botdestructie kan veroorzaakt worden door periodontitis via 

verhoogde osteoclastactiviteit. 

 

2.6. METABOOL  

 

Het parathyroide hormoon (PTH), parathyroid hormoon gerelateerd peptide (PTHrP), 

thyroïdhormonen, vitamine A en vitamine D3 zijn gekend als systemische osteoclast 

stimulatoren. Prostaglandine (PG) en interleukine-1 (IL-1) werken lokaal stimulerend op de 

osteoclastogenese (Reiter et al., 2005). Reiter et al. (2005) toonden met hun studie  van 182 

katten aan dat verhoogde serumconcentratie van vitamine D3, nog steeds in normaalwaarden, 

een verhoogde prevalentie gaf van TR door stimulatie van odontoclastogenese. Girard et al. 

(2010) konden met hun studie van 30 katten dit niet bevestigen, want katten met meer dan 5 

TR letsels vertoonden een veel lager vitamine D concentratie dan katten zonder TR. Ook 

vonden ze geen relatie tussen het type TR, leeftijd en geslacht en de serumconcentratie van 

vitamine D.  

De vitamine D-status verschilt niet tussen de resorptie- en reparatiefase. In een aantal studies 

zag men dat de concentratie van 1,25-dihydroxycholecalciferol (1,25(OH)2D) hoger was bij de 

controlegroep en dat die van 25(OH)D gelijkaardig was tussen katten met en zonder TR 

(Booij-Vrieling et al., 2009; Booij-Vrieling et al., 2010). 

Osteoclast progenitorcellen in het perifere bloed reageren verschillend op osteoclast 

stimulatiefactoren afhankelijk van de TR-status van de katten. Een recent artikel van Booij-

Vrieling et al. (2012) beschreef dat deze cellen van katten met TR gevoeliger zijn voor 

1,25(OH)2D door de aanmaak van vitamine D receptor (VDR) en dat deze van katten zonder 

TR gevoeliger zijn voor interleukine-6 (IL-6). Dit suggereert dat het vitamine de 

osteoclastogenesis vertraagt. 

DeLaurier et al. (2002) vonden een verhoogde expressie van de cytokines IL-1 en IL-6 die een 

rol spelen in de maturatie van osteoclasten in vergevorderde stadia van TR. T.h.v. de gingiva 

was er geen verhoogde expressie van de cytokines, wat suggereert dat de gingiva niet 

ontstoken was. T.h.v. de gingiva aangrenzend met TR-letsels en t.h.v. de tanden werd 

osteoprotegrine (OPG) wel meer tot expressie gebracht wat suggereert dat deze een rol 

speelt in reparatieprocessen en een inhibitie uitoefent tegen resorptie van reparatieweefsel. Er 

kon aangetoond worden dat tanden aangetast met TR-letsels een hoge aankleuring gaven 

van de receptoractivator van NFκB (RANK), zijn ligand (RANKL) en osteoprotegerine (OPG). 

De aanwezigheid van RANKL en OPG wijst op reparatiepogingen van fibroblasten en cellen 

van het stroma. RANK was aanwezig in grote hoeveelheden bij de actieve resorptiesites van 

graad 3 TR-letsels (Senn et al., 2010). Graad 4 letsels vertoonden wisselende aankleuring en 

graad 5 letsels vertonen zelfs geen aankleuring meer. 

Reiter et al. (2005) vonden dat de urinedensiteit van de katten met TR significant lager was. 

 

2.7. ANATOMIE VAN DE TAND EN ZIJN OMGEVING 

 

DeLaurier et al. (2006) toonden aan dat bij een tand van de kat het email dunner is t.h.v. de 

cement-glazuurgrens en dat zowel glazuur of email als dentine hier minder gemineraliseerd 

zijn dan op andere plaatsen van de tand. Zivkovic et al. (2011) zagen dat aangetast email een 
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verandering geeft in het microklimaat van de tand. Dit leidt tot afbreken van de 

emailstructuren. Tanden die onder invloed staan van occlusale stress hebben een grotere 

kans tot breken, omdat microfracturen een verandering geven in de diffusie homeostase. 

Herhaalde druk- en trekkrachten tijdens het kauwen of malocclusie van de tanden zorgen voor 

een verbreking van de chemische verbindingen tussen emailstaafjes. Dit resulteert in 

afschilferen van email en vrijstelling van dentine aan de buitenwereld. Occlusale stress is een 

factor die kan meespelen in het proces van TR, maar er worden ook op andere plaatsen op de 

tand die minder onder deze stress staan, letsels gezien (Burke et al., 2000; Johnston, 2000). 

Een aantal auteurs suggereren dat beweging van een tand voorbij zijn occlusievlak 

zogenaamd supereruptie, een oorzaak kan zijn van TR bij de kat. Beiden komen voor bij 

katten van middelbare of oude leeftijd (Lyon, 1992; Reiter en Mendoza, 2002; Lewis et al., 

2008).  

De breedte van het periodontale ligament van de canini is groter dan deze van premolaren en 

molaren. Ook ondergaan premolaren en molaren distale drift en canini ondergaan mesiale 

drift. Dit geeft compressie van het ligament wat leidt tot degeneratie, steriele necrose en 

cementresorptie. Resorptie werd vnl. gezien aan de compressiezijde van de tand dus van 

canini het mesioapicale aspect en van premolaren en molaren het distaal aspect en ook t.h.v. 

de furcatie. Erge compressiekrachten kunnen de oorzaak zijn van degeneratieve 

veranderingen in het ligament die zich uiten als een vermindering van densiteit van de 

collageenvezels en het aantal cellen (Harvey et al., 2004; Roux et al., 2005). Premolaren en 

molaren hebben kortere wortels vergeleken met canini. Lokale zones van hypoxie ten gevolge 

van krachten tijdens het kauwen zorgen voor necrose van cement en ontsteking van de wortel 

vnl. t.h.v. de furcatie (Harvey et al., 2004).  

Okuda en Harvey (1992) vonden dat osteodentine het meeste gevormd werd kort bij het 

wortelkanaal en de furcatie. Dit kan wijzen op een slechte mineralisatie van het dentine. Op 

deze plaatsen werd ook de meeste TR-letsels aangetoond. 

 

2.8. IMMUNOLOGIE 

 

Chiapetta en Gruber (2006) toonden aan dat mastcellen een rol spelen in botverlies waarbij 

deficiëntie van deze cellen leidt tot een trage remodeleringsfase en overmaat ervan tot een 

snelle remodeleringsfase. Arzi et al. (2010) vonden een verhoogde concentratie van 

mastcellen in de gingiva. Mastcelmediatoren zoals heparine, histamine, proteasen, 

prostaglandines, interleukines en andere cytokines kunnen direct of indirect een invloed 

hebben op botverlies.  

 

2.9. TRAUMA 

 

Acuut en chronisch trauma kan apicale wortelresorptie doen ontstaan, vnl. bij canini (Okuda 

en Harvey, 1992).  

 

3. PREVALENTIE 

 

Sinds 1960 werd TR bij de kat vastgesteld (Dobbertin, 1993). Afhankelijk van de methoden en 

populatie, schommelt de prevalentie van 2 tot 75% (Reiter en Mendoza, 2002). Tabel 1 in bijlage I 

geeft een overzicht weer van de meest relevante artikels gaande over prevalenties. Studies 

waarbij geen röntgenfoto’s genomen werden of tanden ontbraken, onderschatten mogelijks de 
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prevalentie (Verstraete et al., 1998; Ingham et al., 2001). 

Sommige auteurs beweren dat katten jonger dan 2 jaar zelden TR-letsels vertonen (Schulp, 1982; 

Frost en Williams, 1986). Andere zagen bij katten jonger dan 1 jaar al TR-letsels (Verhaert en Van 

Wetter, 2004; DeLaurier et al., 2009). Deze letsels kunnen wel pas op latere leeftijd klinische 

symptomen geven. Ook werd gezien dat de prevalentie en het aantal tanden dat aangetast wordt, 

stijgt met de  leeftijd (Schulp, 1982; Coles, 1990; van Wessum et al., 1992; Gengler et al., 1995; 

Lund et al., 1998; Verstraete et al., 1998; Ingham et al., 2001; Pettersson en Mannerfelt, 2003; 

Verhaert en Van Wetter, 2004; Reiter et al., 2005; DeLaurier et al., 2009). Bij katten vanaf 4 tot 6 

jaar worden vaak de eerste tekenen van TR gezien (Schulp, 1982; Coles, 1990; van Wessum et 

al., 1992; Gengler et al., 1995; Lund et al., 1998; Ingham et al., 2001).  

Een aantal auteurs beweren dat TR meer voorkomt bij raszuivere katten (Schulp, 1982; Remeeus, 

1991; van Wessum et al., 1992). Remeeus (1991) en van Wessum et al. (1992) zagen in hun 

studie dat langharige Perzen t.o.v. andere rassen op een jongere leeftijd TR letsels ontwikkelden. 

Volgens Verhaert en Van Wetter (2004) vertonen ‘Domestic’ kort- en langharige rassen dezelfde 

prevalentie van TR dan Perzische katten, al werden Perzen wel op een jongere leeftijd aangetast. 

Europese kortharen vertoonden dan weer een lagere prevalentie. 

Schulp (1982) en van Wessum et al. (1992) vonden in hun studie dat mannelijke katten een 

hogere prevalentie van TR vertoonden, terwijl Lund et al. (1998) vonden dat vrouwelijke katten 

meer aangetast waren. Andere auteurs vonden geen invloed van geslacht op de prevalentie 

(Coles, 1990; Ingham et al. 2001, Verhaert en Van Wetter, 2004; Reiter et al., 2005). 

Verschillende auteurs vonden geen verband tussen steriliseren en het voorkomen van TR 

(Ingham et al., 2001; Reiter et al., 2005). 

TR komt meer voor bij premolaren en molaren op de buccale en labiale tandoppervlakten (Schulp, 

1982; Coles, 1990; van Wessum et al., 1992; Lund et al., 1998; Reiter en Mendoza, 2002; Heaton 

et al., 2004; Roux et al., 2005; DeLaurier et al., 2005). Van deze zijn de derde en de vierde 

premolaar van de bovenkaak, de derde premolaar en eerste molaar van de onderkaak het meeste 

aangetast (Schulp, 1982; van Wessum, 1992; Schweighart-Banzhaf en Benz, 1997; Ingham et al., 

2001). Harvey et al. (2004) vonden dat TR meer voorkomt op de canini van de bovenkaak en de 

eerste molaar van de boven- en onderkaak en wel meer op de craniale delen van de wortel. 

Ingham et al. (2001) en Reiter et al. (2005) vonden dat de derde premolaren van de onderkaak 

het meeste waren aangetast. 

DuPont en DeBowes (2009) beschrijven dat de maxillaire premolaren en molaren meer aangetast 

zijn door type 1 TR in tegenstelling tot mandibulaire premolaren en molaren die een hogere 

prevalentie vertonen van type 2 TR. Canini hebben vaak type 3 TR-letsels. 

 

4. CLASSIFICATIE 

 

4.1.  MACROSCOPISCH EN RADIOLOGISCH  

 

De American Veterinary Dental College (AVDC) heeft een classificatie gemaakt op basis van 

de uitgebreidheid van het letsel (graad 1-5) en de typering (type 1-3). 
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4.1.1. Uitgebreidheid 

 

4.1.1.1. Graad 1 

 

Figuur 1: milde aantasting van cement of cement en email met verlies van harde 

weefsels. Deze graad komt subgingivaal voor en kan radiografisch niet aangetoond 

worden (DuPont en DeBowes, 2009). In deze graad komen nog geen symptomen 

voor (Reiter en Mendoza, 2002). (bron figuur: officiële site AVDC) 

4.1.1.2. Graad 2 

 

 

Figuur 2, foto 1 en 2: matige aantasting van cement of cement en email met verlies 

van dentine, maar nog geen verbinding met de pulpaholte. Soms is het moeilijk te zien 

of de pulpaholte betrokken is of niet, omdat laesies van het dentine vaak snel bloeden 

ook al is de laesie oppervlakkig (DuPont en DeBowes, 2009). Bij deze graad is de 

gingiva vaak hyperplastisch en bedekt dit het defect (Reiter en Mendoza, 2002). (bron 

figuur en foto’s: officiële site AVDC). 

 

 

Figuur 1 

Figuur 2      

Foto 1 

Foto 2 
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4.1.1.3. Graad 3 

 

Figuur 3, foto 3 en 4: diepe aantasting van cement of cement en email met verlies van 

dentine tot in de pulpakamer en wortelkanaal. De meeste tanden behouden hun 

oorspronkelijke vorm. Deze letsels zijn pijnlijk en de pulpa en gingivagranulatieweefsel 

bloeden bij tactiel onderzoek (Reiter en Mendoza, 2002). (bron figuur en foto’s: 

officiële site AVDC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 

Figuur 3 Foto  3 
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4.1.1.4. Graad 4 

 

Figuur 4, foto 5: erge aantasting van cement of cement en email met verlies van 

dentine dat zich uitbreidt tot in de pulpakamer. De meeste tanden verliezen hun 

oorspronkelijke vorm. Bij onderverdeling ‘a’ zijn de kroon en wortel evenredig 

aangetast. (bron figuur en foto: officiële site AVDC) 

 

Figuur 5 en foto 6: erge aantasting met verlies van cement of cement en email met 

verlies van dentine dat zich uitbreidt tot in de pulpakamer. De meeste tanden verliezen 

hun oorspronkelijke vorm. Bij onderverdeling ‘b’ is de kroon meer aangetast dan de 

wortel. (bron figuur en foto: officiële site AVDC) 

 

Figuur 4                                                                                  

Figuur 5                                                                 Foto 6 

Foto 5 
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Figuur 6, foto 7 en 8: erge aantasting met verlies van cement of cement en email met 

verlies van dentine dat zich uitbreidt tot in de pulpakamer. De meeste tanden verliezen 

hun oorspronkelijke vorm. Bij onderverdeling ‘c’ is de wortel meer aangetast dan de 

kroon. (bron figuur en foto’s: officiële site AVDC) 

4.1.1.5 Graad 5 

 

Figuur 7, foto 9 en 10: resten van harde weefsels zijn zichtbaar als onregelmatige 

radio-opaciteiten en de gingiva bedekt deze compleet (Reiter en Mendoza, 2002). 

(bron figuur en foto’s: officiële site AVDC) 

Figuur 6                                                           

 

 

        

Figuur 7 Foto 9 

Foto 10 

Foto 7 Foto 8 
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4.1.2. TYPERING 

 

4.1.2.1. Type 1 

 

 

Figuur 8, foto 11: Op radiografisch onderzoek  ziet men een focale of multifocale 

radiolucentie in de tand en voor de rest heeft de tand een normale radio-opaciteit en een 

normaal periodontaal ligament. Type 1 TR-letsels zijn geassocieerd met periodontitis en 

een minimale verandering in radiodensiteit van de wortel en/of het periodontale ligament 

(DuPont en DeBowes, 2002; Roux et al., 2005). (bron figuur en foto: officiële site AVDC) 

4.1.2.2. Type 2 

 

Figuur 9, foto 12: Op radiografisch onderzoek ziet men een vernauwing of vervagen van 

het periodontaal ligament op een aantal plaatsen en een verminderde opaciteit en aflijning  

van een deel van de tand. De wortels verdwijnen als het ware, omdat radiodens weefsel 

verdwijnt en er tegelijkertijd een reparatie gebeurt die ervoor zorgt dat er een fusie is van 

het omgevende alveolaire bot, ankylose genaamd (DuPont, 2002; DuPont en DeBowes, 

2002; Lewis en Tsugawa, 2004; DuPont en DeBowes, 2009). Type 2 TR-letsels vertonen 

marginale gingivitis met verlies van lamina dura van de wortel (DuPont, 2002; Roux et al., 

2005). (bron figuur en foto: officiële site AVDC) 

 

Figuur 8 

Foto 11 

Figuur 9 Foto 12 
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4.1.2.3. Type 3 

 

     Figuur 10, foto 13: Op radiografisch onderzoek ziet men zowel letsels van type 1 als 2 TR  

     op dezelfde tand. De tand heeft plaatsen met normaal en vernauwde of verloren breedte  

     van het periodontale ligament. Ook is er een focale of multifocale radiolucentie in de tand  

     en een verminderde radio-opaciteit op andere plaatsen. (bron figuur en foto: officiële site  

     AVDC) 

5. SYMPTOMEN 

 

Tanden met TR-letsels die geen contact maken met de mondholte zijn niet geassocieerd met 

klinische symptomen. Van zodra de pulpa in het proces betrokken is of als er is een verbinding 

met de mond, kunnen TR-letsels ongemak of pijn, voedingsveranderingen en verminderde eetlust 

veroorzaken (Reiter en Mendoza, 2002; Gorrel, 2008; DuPont en DeBowes, 2009). Enkele 

symptomen zijn halitose, dysfagie, ptyalisme, anorexie, dehydratatie, gewichtsverlies, lethargie en 

ongemak (Lyon, 1990). Soms worden er ook herhaalde kaakbewegingen gezien tijdens het eten. 

Het laten vallen van eten, het niet willen eten van harde brokken en blazen naar de voederkom 

kunnen wijzen op pijn ten gevolge van blootstelling van de zenuwen in de dentale tubuli (Frost en 

Williams, 1986; Holstrom, 1992).  

Bij vroege laesies vindt men vaak alleen een milde gingivitis. Wat verder gevorderde laesies 

worden bedekt met gingiva, die hyperplastisch wordt en zelfs over de kroon groeit. TR kan ook 

voorkomen als het missen van tanden waarbij een kleine bult bedekt met intacte gingiva aanwezig 

is op de plaats waar de tand oorspronkelijk was. Een kleine roze plek op de kroon kan ook een 

teken zijn van TR en moet niet verward worden met interne resorptie (Gorrel, 2008; DuPont en 

DeBowes, 2009). Type 1 TR wordt gezien als een focale zone van resorptie aan de tandhals met 

invasie van de omgevende gingiva en wordt geassocieerd met periodontitis. Type 2 wordt niet 

geassocieerd met periodontitis. TR type 1 en TR type 2 hebben waarschijnlijk een verschillende 

etiologie en pathogenese en moeten als 2 verschillende soorten beschouwd worden (DuPont en 

DeBowes, 2002; Girard et al., 2009). 

 

 

 

 

Figuur 10 Foto 13 
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6. DIAGNOSE 

 

Visuele inspectie en tactiel onderzoek kunnen enkel latere graden van TR detecteren (Gorrel, 

2008). Verstraete et al. (1998) en Gengler et al. (1995) toonden aan dat het nemen van 

röntgenfoto’s van alle tanden een hogere detectiegevoeligheid geeft van TR nl. 8,7-31% hoger 

dan enkel inspectie en tactiel onderzoek. De enige beperking van radiografisch onderzoek is dat 

de sensitiviteit voor het diagnosticeren van kleine laesies bijna nihil is (DeLaurier et al., 2009). 

Gorrel en Larsson (2002) toonden aan dat met SEM de prevalentie tot 85% was van de katten. Dit 

hoge cijfer is te wijten aan het nog vroeger kunnen aantonen van TR met deze techniek. 

DeLaurier et al. (2009) vonden in hun studie dat 50% van alle klinisch normale tanden tekenen 

vertoonden van TR die op radiografisch onderzoek niet gezien waren. Lewis et al. (2008) vonden 

25% van de tanden aangetast op radiografisch onderzoek en 56% van de tanden aangetast op 

histologie. 

 

6.1. INSPECTIE EN TACTIEL ONDERZOEK 

 

Meestal wordt de kat onder volledige anesthesie geplaatst om een goed onderzoek mogelijk 

te maken, aangezien katten zich meestal verzetten tegen manipulatie en de letsels vaak 

bedekt zijn met hyperplastisch gingiva (Frost en Williams, 1986). Er kan zowel gingivitis, 

periodontitis of stomatitis voorkomen (Harvey, 1993). Na detartratie van de tanden, wordt er 

met een dentale scherpe sonde de gingivale sulcus betast en elk oppervlak van de tanden 

wordt nagekeken op onregelmatigheden. De sonde zal niet blijven steken zoals het doet bij 

cariës, maar men merkt wel een ruwe plek op (Schneck en Osborn, 1976; Schulp, 1982). Het 

granulatieweefsel zal direct bloeden bij aanraking met de sonde (Reiter en Mendoza, 2002). 

Wanneer men met de sonde dichtbij een letsel komt, kan de onderkaak trillen ten gevolge van 

blootliggende zenuwuiteinden (Schulp, 1982; Frost en Williams, 1986; Lyon, 1992; Harvey, 

1993). T.h.v. de canini komt soms supereruptie voor waarbij het worteloppervlak vrij komt te 

liggen. Dit kan een gevolg zijn van osteoblastactiviteit in het alveolaire bot (Hennet, 1993).  

 

6.2. RADIOGRAFISCH ONDERZOEK 

 

Een correcte diagnose van TR kan enkel gebeuren door het maken van intraorale dentale 

radiografieën zodat er geen superpositie is van structuren. Dit doet men via een parallelle 

techniek voor mandibulaire premolaren en molaren en een bissectricetechniek voor andere 

tanden. Röntgenfoto’s moeten altijd genomen worden van tanden verdacht van TR omdat de 

foto’s aantonen dat de TR verder gevorderd is dan verwacht (Reiter en Mendoza, 2002). 

Röntgenfoto’s worden gemaakt om de graad van aantasting maar ook het type van TR te 

bepalen zodat een behandeling kan bepaald worden. Vroege letsels kunnen zichtbaar zijn als 

kleine radiolucente defecten (Williams, 1992). Klinisch duidelijke letsels zijn zichtbaar als 

getande radiolucenties met scherpe of geschulpte randen (Bellows, 1993). Erge letsels, vnl. 

t.h.v. canini, zijn diffuus en hebben een aftands of gestreept uitzicht (Harvey en Flax, 1992). 

Wanneer er geleidelijk een vervanging gebeurt van de tandstructuren door bot, zullen de 

contouren van de tand onregelmatig worden en verdwijnen (Reiter en Mendoza, 2002). 

Wanneer er resten van wortel aanwezig blijven, zullen ze een vreemd-voorwerp-reactie doen 

ontstaan met osteomyelitis en mandibulaire zwelling tot gevolg (Kapatkin et al., 1991).  

Heaton et al. (2004) ontwikkelden een screeningstechniek waarbij enkel een röntgenfoto 

gemaakt wordt van de derde premolaar van de onderkaak. Dit zou een voorspellende waarde 
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van 93,4% geven van de TR-status. Het correct diagnosticeren van katten met TR was 78,5% 

en het negatief diagnosticeren van katten die geen TR hadden was 91,3%. Het voordeel van 

deze screening is dat katten minder lang onder anesthesie moeten blijven en er een reductie 

is van de kosten voor de eigenaar. Radiografieën van alle tanden zijn de standaardopnames 

voor de diagnose van TR, maar deze nemen veel tijd in beslag en men heeft 10 aparte films 

nodig. Aangezien de derde premolaar van de mandibula het meeste is aangetast, is deze 

screening een vrij betrouwbare manier om de TR-status te bepalen. 

 

7. BEHANDELING EN PROGNOSE 

 

Vroeger dacht men dat de beste behandeling voor type 1 TR fluoridetherapie was, voor graad 2 

restauratie en voor graad 3 en hoger extractie (Mulligan, 1990). Hoewel de fluoridetherapie 

aangeraden werd voor type 1 letsels, is het nooit bewezen geweest dat deze helpt tegen verdere 

progressie van TR letsels (Reiter en Mendoza, 2002). Zetner en Steurer (1995) en Lyon (1992) 

toonden aan dat de resultaten van restauratie van de tanden op lange termijn niet goed waren. Na 

6 maanden vertoonden maar 68% respectievelijk 33% van de tanden geen verdere aantasting. Bij 

de studie van Zetner en Steurer (1995) zag men na 12 maanden 36% van de tanden die geen 

verdere resorptie vertoonden en na 24 maanden maar 10% van de tanden. 

7.1. BEHANDELING TYPE 1 

De behandeling voor dit type TR, waarbij een intact periodontaal ligament gezien wordt, is 

extractie van de aangetaste tanden, maar dit is vaak moeilijk door het afbreken van de kroon 

en het achterblijven van intacte wortelresten (Lund et al., 1998). Wanneer er een intact 

periodontaal ligament gezien wordt, is deze techniek aan te raden. Er kan een gesloten 

techniek gebruikt worden, maar een open techniek is minder traumatisch en gemakkelijker uit 

te voeren. Het nemen van pre- en postoperatieve röntgenfoto’s zijn aangewezen om te 

verzekeren dat er geen wortelresten achtergebleven zijn (Gorrel, 2008). Ook katten met FIV, 

FeLV en chronische stomatitis worden geboden deze behandeling te ondergaan (Tutt et al., 

2007).  

Tanden met meerdere wortels moeten gesplitst worden voor extractie zodat elk deel apart kan 

geëxtraheerd worden. Tandresten die duidelijk geen resorptie ondergaan op radiografisch 

onderzoek, moeten verwijderd worden aangezien ze aanleiding kunnen geven tot chronische 

ontsteking, alveolaire osteïtis, botsequesters en vormen van osteomyelitis (Tronstad, 1988; 

Kapatkin et al., 1991). 

7.2. BEHANDELING TYPE 2 

DuPont (1995) ontwikkelde een techniek van kroonamputatie. Kroonamputatie is een simpele 

en snelle techniek waarbij de hechtingen zonder complicaties helen. Enkel tanden waarvan de 

wortel erge resorptie heeft ondergaan en waarbij geen intact periodontaal ligament kan gezien 

worden, komen in aanmerking voor deze behandeling. Ook mogen de katten geen 

periodontitis en stomatitis hebben en moeten ze negatief testen op FIV en FeLV. Voornamelijk 

canini zijn geïndiceerd voor deze behandeling.  

Een gingivale flap wordt buccaal en linguaal losgemaakt zodat de marginale rand van het 

alveolaire bot zichtbaar wordt. De kroon en een beetje wortel worden met een smalle ronde 

boor verwijderd. Dan wordt de flap terug vastgehecht (Dupont, 1995). 3 tot 4 weken na 

chirurgie moet de heling van gingiva nagekeken worden. Als er nog ontsteking aanwezig is, 
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zal er meer tandweefsel verwijderd moeten worden in een tweede operatie. 6 maanden na de 

initiële chirurgie wordt de resorptie van de wortelresten geëvalueerd (Tutt et al., 2007; Gorrel, 

2008; Mihaljevic et al., 2011). Gengler et al. (1995) en Mihaljevic et al. (2011) bevestigden met 

hun studie dat deze techniek een goede behandeling is voor type 2 TR-letsels. De snelheid 

van resorptie wordt beïnvloed door de graad van resorptie op het moment dat de diagnose 

werd gesteld, de techniek die gebruikt wordt  voor de kroonamputatie, en de hoeveelheid 

wortel en bot dat verwijderd wordt. Oorzaken van vertraagde resorptie zijn wondinfectie 

dankzij slechte techniek en/of slechte wondhechting. Als er erge gingivitis aanwezig is of 

wanneer niet met zekerheid kan gezegd worden dat het letsel een type 2 TR, dan moet 

overgegaan worden tot tandextractie van alle aangetaste tanden en tandresten, zoals vermeld 

bij behandeling van type 1 TR. Na het uitvoeren van een kroonamputatie, moet de status 

regelmatig opgevolgd worden met radiografieën om de verdere resorptie te bevestigen.  

7.3. ANDERE 

Conservatieve behandeling bestaat uit het klinisch en radiografisch opvolgen van de laesies. 

Ook worden de tanden gedetartreerd en gepolijst. Wanneer laesies enkel gezien worden 

radiografisch en er geen klinische symptomen mee gepaard gaan, kan deze therapie 

toegepast worden. Echter, de meeste laesies worden pas opgemerkt wanneer symptomen 

aanwezig zijn. Praktisch gezien wordt deze therapie zelden toegepast (Gorrel, 2008). 

In 2001 stelde Anthony een behandeling met Nd:YAG laser voor als behandeling van type 1 

en 2 TR letsels. Hierin werden echter slechte resultaten gezien nl. 20,1% van de tanden 

ontwikkelden nog verdere letsels. 

[butyl-4-
14

C]-alendronate wordt voorgesteld als een profylactische behandeling om aangetaste 

tanden te redden aangezien het de mogelijkheid heeft de progressie van TR te vertragen of te 

stoppen (Mohn et al., 2009).  

Allerlei topicale middelen kunnen als behandeling gebruikt worden, maar hierover is nog geen 

sluitend bewijs (Reiter and Mendoza, 2002). 

7.4. PROGNOSE 

De katten zullen in de loop van de tijd meer TR letsels ontwikkelen. Er zal altijd een 

symmetrische aantasting zijn van de tanden, waarbij als de ene derde premolaar in de 

mandibula aangetast is, de andere derde premolaar in de mandibula snel zal volgen. 

Regelmatige, en liever jaarlijkse, klinische onderzoeken en röntgenfoto’s van alle tanden zijn 

aangewezen. Afhankelijk van de aantasting zal er na verloop van tijd verdere extractie of 

kroonamputatie nodig zijn van andere tanden (Gorrel, 2008). Ook zullen de letsels evolueren 

tot er enkel tandresten aanwezig zijn in het alveolaire bot (Reiter en Mendoza, 2002). 

8. TANDRESORPTIE BIJ ANDERE DIERSOORTEN 

8.1.  Exotische katachtigen 

 

In de literatuur wordt TR bij exotische katachtigen besproken, maar ze vertonen een lagere 

prevalentie van TR dan bij de huiskat. Roux et al. (2009) kon TR-letsels aantonen bij 16% van 

73 loslopende katachtigen van Namibië. Pettersson (2010) kon geen TR aantonen bij 

Zweedse loslopende Euraziatische lynxen.  
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8.2.  De Hond 

 

TR kan bij de hond een gevolg zijn van periodontitis of endodontische inflammatie of infectie. 

Ook bestaat er een idiopathische vorm. Deze komt veel minder voor bij de hond in 

tegenstelling tot de kat met een prevalentie van 18% (Hamp et al., 1984), maar uit zich wel op 

dezelfde manier. Voor stagering kan dezelfde criteria van de kat gebruikt worden bij de hond 

(DuPont en DeBowes, 2009). 

8.3. De mens 

 

De studies naar TR zijn niet alleen belangrijk omdat het zo’n vaak voorkomend tandprobleem 

is bij de kat, maar ook omdat deze studies gebruikt worden als basis voor de etiologie en 

pathogenese bij een gelijkaardige aandoening bij de mens nl. multipele idiopatische 

tandresorptie (MIRR). Dit is een zeldzame ziekte die voorkomt bij jonge mensen tussen 20 en 

40 jaar en gekenmerkt wordt door resorptie t.h.v. de cement-glazuurgrens die uiteindelijk leidt 

tot verlies van tanden. Er worden grote gaten gevormd in het dentine van premolaren en 

molaren. Er bestaat geen verhaal van trauma, periodontitis of algemene ziekte (DeLaurier et 

al., 2005). 

 

BESCHRIJVING EN BESPREKING CASUS 

1. ANAMNESE 

 

Tessa is een gesteriliseerde kattin van ongeveer 12 jaar oud en afkomstig van een asiel. Ze woont 

sinds een jaar bij haar nieuwe eigenaar die tevens dierenarts is. Deze merkte direct op dat Tessa 

tandproblemen vertoonde. Dit was waarschijnlijk al bezig voordat ze Tessa kocht. Haar 

symptomen zijn o.a. ongemak, pijn, halitose, het laten vallen van haar brokjes en een traanoogje. 

De eigenaar vond af en toe ook stukjes tand. Er waren geen tekenen van trauma. Tessa heeft 

eigenlijk altijd een goede eetlust gehad, maar ze slikte haar brokjes in zonder te knabbelen. Als je 

haar iets uit de hand aanbood, liep ze er 5 minuten rond zonder het eigenlijk aan te pakken en/of 

liep ze er gewoon van weg. Tessa is een binnenshuiskat die niet jaagt, kraanwater drinkt, geen 

medicatie krijgt en veel met speeltjes speelt. Ze braakt niet uitgezonderd een haarbal. Ze krijgt af 

en toe wat smeerkaas en soms een stukje vlees. Van voeding krijgt ze heel haar leven al droge 

brokjes, ook in het asiel. De eigenaars van het asiel wisten te vertellen dat ze altijd op een afstand 

bleef als de andere katten blikvoeding kregen. Er werd ook een bloedonderzoek uitgevoerd en 

hierop werd aangetoond dat Tessa FIV en FeLV negatief is. Er werd geen urineonderzoek 

uitgevoerd.  Bij het uitvoeren van een tandheelkundig onderzoek d.m.v. visuele inspectie en tactiel 

onderzoek werden matige plakaccumulatie, gingivitis, milde stomatitis, periodontitis en het 

ontbreken van een aantal tanden opgemerkt. De eigenaar/dierenarts voerde een detartratie uit, 

maar omdat ze niet gerust was over het eventueel achterblijven van wortelresten werd Tessa 

ongeveer 3 weken later doorgestuurd en opnieuw behandeld.  
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Foto 14: Tandfiche afkomstig van eigen dierenarts. Groene kleur: afgebroken tand met nog 

resten voelbaar of zichtbaar; Rode kleur: tanden die letsels vertonen; Zwarte kleur: Tand die 

afwezig is. 

 

 

2. TANDHEELKUNDIG ONDERZOEK 

 

Bij visuele inspectie werd gezien dat het zichtbare deel van de tanden nl. de kroon van 101, 103, 

106, 202, 203, 204, 206, 209, 304, 307, 309, 401, 402, 404, 407 en 409 ontbrak. Er werd lichte tot 

matige gingivitis vastgesteld d.m.v. de pocketsonde. 107, 108, 207, 208, 308 en 408 vertonen 

defecten ter hoogte van de kroon. 
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 Foto 15: klinische foto’s. A: rechter maxilla; B: Linker maxilla; C: rechter mandibula; D: linker 

mandibula 

 

Foto 16: tandfiche van dierenarts tweedelijns praktijk. Cirkel: tand die afwezig is; Kruisje: tand of 

wortelrest verwijderd d.m.v. extractie; Ingekleurd met groen: tekenen van resorptie zichtbaar 

 

 

 

A B 

C D 
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3. DIAGNOSE 

 

Er werden radiografische opnames gemaakt van alle tanden. Er werd bevestigd dat 103, 202, 

203, 209, 304, 403, 407 en 409 volledig afwezig zijn. Ook werd gezien dat er wortelresten 

aanwezig zijn bij 106, 204, 206, 207, 208, 401, 402 en 404. Er is resorptie merkbaar t.h.v. alle 

resterende kiezen. Alle types resorptie werden gezien. De tanden met type 1 resorptie zijn 106, 

108, 109, 204, 206, 207, 208, 309, 401, 402, 404 en 408. 307 en 407 vertonen type 2 TR letsels. 

De tanden met type 3 resorptieletsels zijn 107 en 308. 

        
 
                   

Foto 17: radiografische opnames van de gehele mond. A: rechterkant maxilla; B: incisivi en canini 

maxilla; C: linkerkant maxilla; D: rechterkant mandibula; E: incisivi en canini mandibula; F: 

linkerkant mandibula. 

 

4. BEHANDELING 

 

Er werd een kroonamputatie uitgevoerd van de distale wortel van 107 en de distale wortel van 308 

volgens de techniek beschreven door DuPont in 1995. De wortelresten werden verwijderd van 

106, 204, 206, 207, 208, 309, 404, 408. De mesiale wortels van 107 en 308 werden volledig 

verwijderd en 108 en 109 werden volledig geëxtraheerd.  

 

5. PROGNOSE 

 

Aangezien TR een progressieve aandoening is, zullen alle tanden mettertijd aangetast worden. 

De prognose voor de tanden zelf is slecht, voor de kat is deze goed.   

6. BESPREKING 

 

Over de etiologie bestaan er nog altijd vraagtekens aangezien de exacte etiologie nog niet bekend 

is. Aangezien de kat in deze casus enkel gevoederd werd met harde brokken, zou de kat volgens 

DuPont en DeBowes (2002) een groter risico hebben op het krijgen van type 2 TR letsels. In deze 

casus zijn er maar 2 tanden die type 2 TR-letsels vertonen. De kat is FeLV en FIV negatief wat 

haar volgens Hofmann-lehmann et al. (1998) een verminderd risico op TR geven. Doch volgens 

Pettersson en Mannerfelt (2003) en Reiter et al. (2005) is de rol van virale ziekten van 

A B 

C 

D 

E 

F 
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ondergeschikt belang. Tessa is een kattin die binnenshuis leeft en die kraanwater drinkt wat haar 

een hoger risico geeft op het krijgen van TR letsels volgens de studie van Lund et al. (1998), maar 

niet volgens Pettersson en Mannerfelt (2003) en Verhaert en Van Wetter (2004). Volgens Lund et 

al. (1998) hebben katten die weinig met speeltjes spelen een groter risico op het krijgen van TR, 

maar dit klopt niet aangezien Tessa juist veel met speeltjes speelt. De rol van pH beschreven door 

Holmstrom (1992) en Williams (1992) zal in deze casus niet van belang zijn aangezien de kat niet 

braakt. Tessa vertoonde periodontitis bij de eigen dierenarts en hierdoor zou ze volgens DuPont 

en DeBowes (2002) en Girard et al. (2009) eerder type 1 TR-letsels moeten vertonen aangezien 

type 1 TR 8 keer meer geassocieerd is met periodontitis. Dit klopt aangezien de meeste tanden 

inderdaad type 1 TR-letsels vertoonden. Er werd een bloedonderzoek uitgevoerd van Tessa, maar 

de waarden die beschreven zijn in de literatuur in verband met metabole ziekten en immunologie 

zowel als het gehalte vitamine D3 werden niet nagegaan. Tevens werd er geen trauma vermeld in 

de anamnese.  

De meeste tanden worden symmetrisch aangetast zoals beschreven door Ingman et al. (2001). 

Over de plaats van de letsels bestaat er in de literatuur wat onenigheid. Volgens Harvey et al. 

(2004) zijn de letsels t.h.v. de premolaren en molaren gelegen op de wortels dichtbij de kroon en 

volgens Gorrel en Larsson (2002) en Senn et al. (2010) apicaal van de alveolaire rand. Volgens 

Van Wessum et al. (1992) liggen de meeste letsels onder de alveolaire rand of bij de furcatie. In 

deze casus waren de premolaren en molaren aangetast op verschillende plaatsen 

overeenkomstig met hetgeen dat in de literatuur staat.  

Volgens Schulp (1982) en Frost en Williams (1986) past deze kat in de leeftijdscategorie van 

ouder dan 2 jaar. Ook deze kat bevestigt dat het aantal tanden dat aangetast wordt, stijgt met de 

leeftijd (Schulp, 1982; Coles, 1990; van Wessum et al., 1992; Gengler et al., 1995; Lund et al., 

1998; Verstraete et al., 1998; Ingham et al., 2001; Pettersson en Mannerfelt, 2003; Verhaert en 

Van Wetter, 2004; Reiter et al., 2005; DeLaurier et al., 2009). Bij katten vanaf 4 tot 6 jaar worden 

vaak de eerste tekens van TR gezien (Schulp, 1982; Coles, 1990; van Wessum et al., 1992; 

Gengler et al., 1995; Lund et al., 1998; Ingham et al., 2001), maar dan had Tessa wel al eerder 

symptomen moeten vertonen aangezien ze al 12 jaar is. Door de eigenaar van het asiel werden 

geen tandproblemen gemeld wat niet uitsluit dat er geen tandproblemen waren. Er moet ook 

vermeld worden dat lichte pijn of ongemak vaak niet wordt opgemerkt door de eigenaar. 

Aangezien Tessa een kattin is, zou ze volgens Lund et al. (1998) een hogere prevalentie van TR 

letsels vertonen. Andere auteurs vonden geen invloed van het geslacht op de prevalentie van TR 

(Coles, 1990; Ingham et al. 2001, Verhaert en Van Wetter, 2004; Reiter et al., 2005). De tanden 

die het meeste worden aangetast volgens de literatuur komen overeen met hetgeen gevonden 

werd bij Tessa (Schulp, 1982; Coles, 1990; van Wessum et al., 1992; Schweighart-Banzhaf en 

Benz, 1997; Lund et al., 1998; Ingham et al., 2001; Reiter en Mendoza, 2002; Harvey et al., 2004; 

Heaton et al., 2004; DeLaurier et al., 2005; Reiter et al., 2005; Roux et al., 2005). Hetgeen DuPont 

en DeBowes (2009) beschrijven over het voorkomen van TR type 1 en TR type 2 letsels op de 

premolaren en molaren van de boven- en onderkaak komen min of meer overeen met hetgeen 

gevonden in de casus uitgezonderd van een aantal tanden. De tanden hebben letsels van alle 

types van resorptie nl. type 1, type 2 en type 3. De twee aangetaste hoektanden vertonen type 1 

TR-letsels en zouden volgens de literatuur eerder type 3 TR-letsels moeten vertonen. Dit zou 

kunnen wijzen op de oorspronkelijke aanwezigheid van parodontitis.  

De types werden toegekend volgens de classificatie beschreven in de literatuur door de AVDC. 

De uitgebreidheid van de letsels en hun gradering werden niet specifiek besproken in de casus. 

De symptomen die Tessa had nl. ongemak, pijn, halitose en aarzelen om te eten worden 

beschreven in de literatuur (Frost en Williams, 1986; Lyon, 1990; Holstrom, 1992; Reiter en 
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Mendoza, 2002; Gorrel, 2008; DuPont en DeBowes, 2009). Het ontbreken van een aantal tanden, 

gingivitis, milde stomatitis en periodontitis worden ook vermeld in een aantal studies (Schneck en 

Osborn, 1976; Schulp, 1982; Reichart et al., 1984; Lyon, 1992; Lommer en Verstraete, 2001; 

Gorrel, 2008; DuPont en DeBowel, 2009; Girard et al., 2009). Er werd door de eigen dierenarts 

geen hyperplastisch gingiva gezien, wat volgens de studies van DuPont en DeBowes (2009) en 

Gorrel (2008) wel aanwezig is bij verder gevorderde laesies. 

Naast visuele inspectie en tactiel onderzoek werden ook röntgenfoto’s gemaakt van alle tanden. 

Dit zou volgens de literatuur een betere detectie geven van de TR-letsels dan wanneer men enkel 

visuele inspectie en tactiel onderzoek zou doen (Verstraete et al., 1998; Gengler et al., 1995). 

Maar dit zou toch nog een onderschatting geven van de werkelijke TR-status aangezien kleine 

laesies niet gedetecteerd kunnen worden (DeLaurier et al., 2009). Het gebruik van SEM of 

histologie zou deze detectiegevoeligheid verhogen (Gorrel en Larsson, 2002; Lewis et al., 2008). 

Tessa werd ook onder anesthesie geplaatst voor een betere kijk op de letsels zoals beschreven 

door Frost en Williams (1986). Lichte tot milde gingivitis en periodontitis kan aanwezig zijn volgens 

Harvey (1993). Bij tactiel onderzoek werd gebruik gemaakt van een sonde zoals vermeld door 

verschillende auteurs (Schneck en Osborn, 1976; Schulp, 1982). Er werd geen trillen van de 

onderkaak vastgesteld zoals beschreven door Schulp (1982), Frost (1986), Lyon (1992) en 

Harvey (1993). Op radiografisch onderzoek was ankylose zichtbaar op de derde premolaren van 

de mandibula en op de wortels die werden geamputeerd wat overeen komt met hetgeen 

beschreven door Reiter en Mendoza (2002). 

De behandeling van type 1 en type 2 TR-letsels werd uitgevoerd zoals beschreven in de literatuur 

nl. extractie van tanden en wortelresten met type 1 TR-letsels en kroonamputatie van tanden met 

type 2 TR-letsels. De type 3 TR letsels werden behandeld met een combinatie van beide 

technieken nl. extractie van mesiale wortel die type 1 TR letsels vertoonde en een kroonamputatie 

van de distale wortel die type 2 TR-letsels vertoonde. De prognose beschreven in de casus komt 

overeen met de literatuur (Gorrel, 2008; Reiter en Mendoza, 2002). 
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BIJLAGE I 

Auteur jaartal land Soort katten Percentage 

TR 

Aantal katten  Diagnose 

Tekeli 1973 ZWI random 2 420 I, TO, beperkt RO 

Schulp 1982 ZWI random 29 200 I, TO 

Reichart et al 1984 DUI Random schedels 25 (P, M) 15 I, TO, RO 

Frost en Williams 1986 USA Katten met chronische orale ontsteking 34 gg Gg 

Zetner et al 1989 OOS Katten met chronische stomatitis 43 30 RO 

Zetner 1990 OOS Katten met chronische tandproblemen  46 24 I, TO ,RO 

Coles 1990 AUS gemengd 52 64 I, TO 

Crossley 1991 VK Katten met tandproblemen 57 152 Gg 

Remeeus 1991 NED Katten met tandproblemen 43 306 Gg 

Wessum et al 1992 NED Katten met tandproblemen 62 432 I, TO 

Wessum et al 1992 USA Katten met tandproblemen 67 78 I, TO, RO 

Harvey 1992 USA gemengd 26 796 I, TO 

Wiggs 1993 USA gemengd 41 605 Gg 

Wiggs 1993 USA Katten zonder chronische inflammatie 29 214 Gg 

Dobertin 1993 DUI Katten voor sterilisatie 20 50 I, TO 

Doberescu 1994 DUI gg 28 299 Gg 

Okuda 1994 JAP Katten met tandproblemen 49 55 Gg 

Gengler 1995 USA Random (mandibula) 41 81 I, TO, RO 

Anderson 1996 USA Chronische stomatitis De meeste 22 I, TO, RO 

Levin et al 1996 MEX random 8.3 gg I, TO, beperkt RO 

Lukman et al 1996 SLO tandproblemen 59 253 I, TO 

Roes 1996 DUI tandproblemen 75 152 I, TO, RO 

Vertraete et al. 1996 ZAF Schedels wilde katten 14 301 I 

Clarke en Cameron 1997 AUS tandproblemen 48 168 I, TO, RO 

Hennet 1997 FRA Chronische stomatitis 66 30 I, TO, RO 



 

31 
 

Verstraete et al² 1998 USA tandproblemen 8,7? 115 I, TO, RO 

Lund et al 1998 USA Onder anesthesie 48 145 I, TO 

Gioso et al 1999 BRA gg 60, 67, 72 126, 39, 53 I, TO, RO 

Lommer en Verstraete 2000 USA tandproblemen 61 265 RO 

Harvey et al 2000 USA tandproblemen 43 162 RO 

Verhaert 2000 BEL gemengd 25 753 I, TO, beperkte RO 

Lommer en Verstraete 2001 USA tandproblemen 67 147 RO 

Cognet et al 2001 FRA Kolonie katten 20 54 I, TO 

Ingham et al 2001 FRA random 29 228 I, TO, RO 

Dupont en DeBowes² 2002 USA tandproblemen 51,6 341 tanden RO 

Gorrel en Larsson 2002 VK tandproblemen 60,5 43 TR andere tanden I, TO, RO, BOZ, histo 

Verhaert 2002 BEL Gemengd 25 753 I, TO, beperkte RO 

Pettersson en 

Mannerfelt 

2003 ZWE random 32 96 I, TO, RO, BOZ 

Harvey et al 2004 USA tandproblemen 49,3 217 RO 

Berger et al 2004 DUI Random uit 13
e
-14

e
 eeuw 100 8 I, TO, RO, histo 

Heaton et al. 2004 VK random 30,7 423 I, TO, RO 

Reiter et al 2005 USA tandproblemen 72,5 182 I, TO, RO, BOZ 

Roux et al 2005 gg Random (euthanasie) 18,2 (tanden) 22 tanden van 7 katten RO, histo 

DeLaurier et al 2009 USA Random (euthanasie) 85 13 katten I, TO, RO, histo 

Roux et al 2009 ZAF Wilde exotische katten 16 73 I, TO, RO 

Senn et al 2010 DUI Random (euthanasie) 75 8 RO, histo 

Girard et al. 2010 FRA Random (enkel droog voeder) 62,5 64 I, TO, RO 

Tabel 1: prevalenties van TR bij katten door de jaren heen geklasseerd volgens respectievelijk auteur, jaar van publicatie, land van herkomst, soort katten 

aangeboden, prevalenties van katten of tanden, aantal katten of tanden, diagnosestelling. Afkortingen: ZWI, Zwitserland; DUI, Duitsland; USA, United States of 

America; OOS, Oostenrijk; AUS, Australië; VK, Verenigd Koninkrijk; NED, Nederland; JAP, Japan; MEX, Mexico; SLO, Slovenië; ZAF, Zuid-Afrika; FRA, 

Frankrijk; BRA, Brazilië; BEL, België; ZWE, Zweden ;I, inspectie; TO, tactiel onderzoek; RO, radiografisch onderzoek; BOZ, bloedonderzoek; histo, histologie; 

gg, geen gegevens; P: premolaren; M: molaren.
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SAMENVATTING 

Deze casusbespreking handelt over keizersnede, subgalactie en mastitis bij de kat.  

Dystocie of een abnormale partus komt bij de kat meer voor bij brachycephale en doliocephale rassen 

met als meest voorkomende oorzaak uteriene inertie. Slechts 1 op 4 kattinnen met dystocie reageert 

op behandeling met oxytocine en calcium. Naast een onsuccesvolle medicinale behandeling zijn er 

nog andere situaties waarbij men een keizersnede gaat uitvoeren. Het is belangrijk na te gaan of er 

nog verdere fokplannen zijn met de kattin, zoniet wordt best tegelijk een ovariohysterectomie 

uitgevoerd. Er bestaan verschillende anesthetische producten met elk zijn voor- en nadelen en 

toedieningswijzen. Meestal wordt een keizersnede uitgevoerd in de ventrale middellijn. In regel 

worden de kittens één voor één uit dezelfde incisie gehaald en worden ze door een helper tot leven 

gewekt. In eerste instantie moet men bij de geboorte van de kittens vooral letten op warmte, het 

vrijhouden van de luchtwegen, ademhaling, circulatie en in tweede instantie medicatie. Postoperatief 

zijn er weinig complicaties en het uitvoeren van een ovariohysterectomie heeft geen invloed op de 

melkproductie. 

Subgalactie komt weinig voor bij de kattin waarbij het meestal te wijten is aan nervositeit van een 

primipaar dier. Dit kan behandelend worden met metoclopramide of oxytocine in combinatie met het 

zogen van de kittens.  

Mastitis is een bacteriële infectie van de melkklieren. Er bestaat een acute en chronische vorm. Men 

behandelt best initieel met breedspectrum antibiotica en later antibiotica aangepast aan het 

antibiogram. Bij het optreden van abcedatie worden de abcessen best gedraineerd. 

 

Sleutelwoorden: dystocie – kat – keizersnede – mastitis – subgalactie   
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INLEIDING 

Dystocie of een abnormaal verloop van de partus komt bij de kat voor bij 3 tot 6% van alle partussen. 

In verschillende situaties waarbij dystocie optreedt, die verder besproken worden in deze 

casusbespreking, zal men een keizersnede uitvoeren. Echter, weinig publicaties over de keizersnede 

bij de kat vermelden de kat als hoofdpersonage en vaak wordt de problematiek samen met de hond 

besproken. In deze casusbespreking wordt in het deel gaande over keizersnede getracht op een 

kritische wijze alle relevante publicaties weer te geven die hierover informatie geven. In 

chronologische volgorde wordt verder in gegaan op toepassingen van keizersnede, anesthesie met 

voorbeelden van protocollen, chirurgie en al zijn aspecten, het verzorgen van de kittens, complicaties 

die postoperatief kunnen optreden en prognose. 

Subgalactie en mastitis zijn complicaties van de melkklier die zelden voorkomen bij de kat vergeleken 

met de hond. In de hoofdstukken van de casusbespreking gaande over deze onderwerpen zal verder 

ingegaan worden op de etiologie, symptomen, diagnose en behandeling van deze postpartum 

complicaties. 

Als eerste wordt een praktisch geval besproken over een kattin die een keizersnede onderging en 

beide postpartum complicaties kreeg in het verloop van de lactatieperiode. In de discussie wordt de 

aanpak vergeleken met de informatie die beschreven staat in de literatuur. 
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CASUSBESPREKING 

1. ANAMNESE 

 

Rushdie, een sorrel somali werd geboren op 14/02/2011. Op een leeftijd van 4 maanden werd de 

kattin al voor de eerste keer krols. Een aantal krolsheden later werd ze herhaalde keren door een 

wildkleurige somali kater Basile gedekt tussen dag 2 en dag 4 van haar oestrische cyclus. Er 

werden minstens 2 dekkingen gezien. Na de laatste dekking werd ze niet meer krols gezien. 

Vanaf dag 15 à 18 na de ovulatie waren de tepels roze en had ze een dikke buik, maar ze was al 

voor de dekking tamelijk obees. Op dag 26 na de eerste dekking werd met echografie vastgesteld 

dat ze drachtig is. De hartslagen van de kittens werden gemonitord. Op dag 67 na de eerste 

dekking en dag 65 na de laatste dekking ging Rushdie in partu. Het eerste stadium (cervix en 

vaginarelaxatie) begon om 4 uur ’s avonds met het verliezen van de cervicale prop, het aandacht 

zoeken, trappelen met de pootjes, vocaliseren en spinnen. Om 8 uur ’s avonds werd het tweede 

stadium (uitdrijving) ingezet. Er was vochtexpulsie en het allantochorion was zichtbaar. Tijdens de 

contracties vocaliseerde ze en rekte ze zich af  en toe uit. Vanaf dan zag men geen vordering 

meer. Er waren geen membranen of kittens zichtbaar aan de vulva gedurende meer dan 15 

minuten en er waren nog geen kittens geboren 3-4 uren na het begin van stadium 2.  

2. BEHANDELING 

 

Om 11 uur ’s avonds werd met spoed een keizersnede uitgevoerd. De kattin werd 

geanestheseerd met medetomidine (80 µg/kg) en ketamine (5-7.5 mg/kg). De kittens werden 

geantidoteerd met enkele druppels atipamezole sublinguaal. 

3. OPVOLGING EN COMPLICATIES 

 

Er werden 5 kittens geboren met 4 verschillende kleurtekeningen. Een “Ruddy” kitten van 102 

gram (g), 2 “Sorrel” kittens van 101 en 91 g, 1 “Blue” kitten van 105 g en 1 “Fawn” kitten van 103 

g. Foto 1 toont een overzicht van moeder met kittens (Figuur 1). 
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              Figuur 1: Overzichtsfoto van moeder met kittens enkele dagen postpartum. 

 

Later was er ook subgalactie aanwezig, aangezien enkel 2 tot 3 mammae voldoende melk gaven. 

Daarom werden de twee zwakste kittens in de eerste week elke 2 à 3 uren 2 ml vervangmelk 

(Milkodog) per maaltijd bijgevoederd met een flesje en een spuitje. Maar de kittens waren te zwak 

om te zuigen aan het flesje en daarom werd een spuitje gebruikt. Ook was 2 ml veel voor de 

kittens en vaak werd maar 1 ml gegeven. Het voedingsschema wordt weergegeven is tabel 1. 

Tabel 1: Het aantal maaltijden en milliliter melk dat kittens moeten krijgen gedurende hun eerste 4 

levensweken (Uit: Van Soom, 2012). 

 

 

 

 

 

Het zogen verliep vrij vlot, maar een van de twee sorrel kittens van 91 g stierf op een leeftijd van 5 

dagen. Figuur 2 toont de foto’s van de kittens op een leeftijd van 2 weken. Bij één van de kittens 

was de navelstreng op een leeftijd van 2 weken nog aanwezig.  
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Figuur 2: De vier overgebleven kittens op een leeftijd van 2 weken. 

Figuur 3 toont de groeicurve van de kittens. Op dag 21 werd een derde complicatie vastgesteld nl. 

mastitis en dit omdat alle kittens 1 tepel erg belastten. Er werd een eenmalige injectie van 

enrofloxacine (Baytril 2.5% oplossing aan een dosis van 5mg/kg) en verder voor enkele dagen 

tabletten van amoxycilline-clavulaanzuur (Synulox 50 mg aan een dosis van 12.5 mg/kg 2x/dag) 

voor gegeven. Later werd een duidelijk grootteverschil zichtbaar tussen de kittens, maar op bijna 

volwassen leeftijd zijn ze bijna even groot. 



 

6 
 

 

Figuur 3: Groei van de kittens tot een leeftijd van 52 dagen. Op de X-as wordt de leeftijd in dagen 

uitgezet. Op de Y-as wordt het gewicht in gram weergegeven. De blauwe pijl geeft het tijdstip aan 

waarop mastitis werd vastgesteld. “Sorrel” stierf na 5 dagen. 

LITERATUURSTUDIE 

1. KEIZERSNEDE 

 

1.1.  Toepassing  

 

Dystocie is een abnormaal verloop van de partus. Bij de kat komt dit voor bij 3-6% van 

het totaal aantal partussen (Gunn-Moore en Thrusfield, 1995; Wiebe en Howard, 

2009; Kustriz, 2010; Little, 2011). Er bestaan verschillende predisposities voor het 

krijgen van dystocie. Raskatten hebben vergeleken met gemengde rassen een hogere 

prevalentie van dystocie (Gunn-Moore en Thrusfield, 1995). In andere studies 

vertoonden de Domestic shorthair (Robbins en Mullen, 1994) en de huiskat (Ekstrand 

en Linde-Forsberg, 1994) het meeste dystocie. Brachycephale en dolichocephale 

rassen zijn gepredisponeerd met als uitschieters de Siamees (Robbins en Mullen, 

1994; Gunn-Moore en Thrusfield, 1995; Jutkowitz, 2005), Cornish Rex, Devon Rex 

(Gunn-Moore en Thrusfield, 1995) en de Pers (Ekstrand en Linde-Forsberg, 1994; 

Robbins en Mullen, 1994; Jutkowitz, 2005). Een studie onderzocht de relatie tussen 

het ras en de oorzaak van de dystocie (Gunn-Moore en Thrusfield, 1995). Men zag 

dat bij brachycephale rassen dystocie voornamelijk veroorzaakt wordt door primaire 

inertie en abnormale presentatie van de kittens. Dystocie bij doliocephale rassen is 

vnl. te wijten aan primaire inertie. Wanneer de dracht langer dan 71 dagen duurt of 

wanneer er een abnormale uitvloeiing uit de vulva bestaat, dan is er een grotere kans 

op het krijgen van dystocie. Een groene afscheiding kan wijzen op placentaloslating 

(Kustriz, 2010).  
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De etiologie van dystocie bestaat uit twee grote groepen nl. maternale en foetale 

oorzaken. Bij maternale oorzaken denkt men aan uterus atonie, abnormale grootte 

van het geboortekanaal en abnormale dracht. De meest voorkomende oorzaak van 

dystocie bij de kat is primaire uterus atonie waarbij er geen voortstuwende kracht is 

van de uteruscontracties door bijvoorbeeld hypocalcemie. Bij secundaire atonie zijn de 

spieren uitgeput na een langdurig verloop van de contracties bijvoorbeeld bij een 

obstructie van het geboortekanaal door een kitten. Heel slanke kattinnen kunnen 

soms een te smal bekken hebben. Torsie van de(een) uterus(hoorn) is een voorbeeld 

van abnormale dracht, maar komt zelden voor. Foetale oorzaken van dystocie zijn een 

te groot kitten of een abnormale positie van de kittens. Een kitten is absoluut te groot 

wanneer het bekken normaal is, maar de kitten te groot wat vnl. voorkomt voor bij 

kleine nesten. Een normaal geboortekanaal met een deel van de kitten dat te groot is 

zoals bijvoorbeeld een hydrocephalus, zorgt ervoor dat het kitten relatief te groot is. 

Kittens worden meestal geboren met de kop eerst en gestrekte voorpoten nl. 

kopligging of de staart eerst met gestrekte achterpoten nl. stuitligging. Wanneer het 

kitten door het geboortekanaal komt met eerst de staart en gebogen poten of dwars 

met de wervelkolom eerst, dan is dit een abnormale presentatie. De positie van het 

kitten wordt bepaald door de positionering van de extremiteiten ten opzichte van de 

buik en borstkas. Een abnormale positie is bijvoorbeeld een teruggeslagen kop 

(Ekstrand en Linde-Forsberg, 1994; Robbins en Mullen, 1994; Traas, 2008; Wiebe en 

Howard, 2009; Kustriz, 2010). 

Een kat met dystocie is uitgeput, maar niet ziek. De uitvloeiing tijdens de partus mag 

niet purulent of bloedrood zijn. Braken, agressie en verwardheid zijn tekenen van een 

abnormaal verloop van de partus. Bij het vermoeden van dystocie wordt de kattin 

grondig onderzocht en maakt men radiografische opnames van het abdomen om het 

aantal en grootte van de kittens te bepalen. Een kitten die minder dan 24 uur geleden 

is gestorven, zal nog geen gas produceren wat dan ook niet zichtbaar is op een 

radiografische opname. Echografie van het abdomen kan een indicatie geven van de 

levensvatbaarheid van de kittens door de hartslag te meten die normaal twee keer zo 

hoog is als die van de kattin. Wanneer de hartslag van de kittens onder 130 (Little, 

2011) of 170 (Kustriz, 2010) slagen per minuut is, dan wijst dit op fetale stress. 

Ongeveer één vierde van de kattinnen reageert goed op een medicinale therapie 

(Ekstrand en Linde-Forsberg, 1994; Robbins en Mullen, 1994; Gunn-Moore en 

Thrusfield, 1995; Jutkowitz, 2005; Little, 2011). Vaak ondergaan ze alsnog een 

keizersnede (Ekstrand en Linde-Forsberg, 1994). Oxytocine kan aan een dosis van 

0.5-2 IU kan subcutaan (Kustriz, 2010) of intramusculair (Jutkowitz, 2005; Kustriz, 

2010) toegediend worden om de 20-30 minuten voor maximaal drie keer. Een ander 

geneesmiddel, dat best in combinatie gebruikt wordt met oxytocine, is calcium 

gluconaat. Jutkowitz (2005) raadt een subcutane injectie aan aan een dosis van 22 

mg/kg van een 10% oplossing verdund in NaCl. Andere auteurs beschrijven een dosis 

van 0.5-1 ml via een subcutane of intraveneuze injectie (Wiebe en Howard, 2009). 

Intraveneuze toediening van calcium moet langzaam over 10 tot 20 minuten 

toegediend worden waarbij het hart via een elektrocardiogram gemonitord wordt voor 

het optreden van aritmieën (Jutkowitz, 2005; Wiebe en Howard, 2009). Zijn er na 30 

minuten nog geen kittens geboren, dan wordt een keizersnede uitgevoerd (Wiebe en 

Howard, 2009). Andere situaties  waarbij dystocie optreedt of zal optreden voert men 

een keizersnede uit (Ekstrand en Linde-Forsberg, 1994; Robbins en Mullen, 1994; 
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Jutkowitz, 2005; Malandain et al., 2006; Simpson, 2006; Traas, 2008; Wiebe en 

Howard, 2009; Kustriz, 2010; Little, 2011): 

- geen of onvolledige respons op medicinale therapie 

- abnormaliteiten van het geboortekanaal 

- torsie, scheur, ruptuur of prolaps van de uterus 

- uterus atonie 

- kattin met drachtigheidstoxemie of systemische ziekte 

- absoluut of relatief te grote kittens  

- teveel of te weinig fetale vloeistoffen 

- abnormale positie van de kittens die niet gecorrigeerd kan worden 

- dode kittens met rotting 

- niet opgemerkte dystocie 

- historie van vorige nestjes 

- kittens met fetale stress 

Wanneer er besloten wordt een keizersnede te doen, moet dit zo snel mogelijk 

gebeuren (Jutkowitz, 2005; Simpson, 2006; Traas, 2008). Best gebeurt dit binnen 12 

uur na het begin van de 2
e
 stadium van het werpen. Na 12 uur zijn de resultaten ook 

goed, maar meer dan 25 uur na de start van stadium 2 geeft vaak sterfte van de 

kittens en het leven van de kattin is ook in gevaar (Simpson, 2006).  

Volgens De Kruif et al. (2010) wordt een keizersnede beter niet uitgevoerd wanneer er 

ernstige verwondingen zijn van de geboorteweg of wanneer er emfysemateuze 

jongen aanwezig zijn. Ook een geïnfecteerde uterusinhoud en een slechte algemene 

toestand van het moederdier zorgen voor een slechte prognose. In deze gevallen is 

een ovariohysterectomie aangewezen. 

 

1.2.  Anesthesie 

 

1.2.1. ALGEMEEN 

 

Katten zijn kleine dieren en het maken van fouten zal snel grote gevolgen 

hebben (Hall et al., 2001a). Volledige anesthesie met inductie, premedicatie 

en onderhoud met inhalatie anesthetica is bij een lange, gecompliceerde 

operatie veel veiliger dan sedatie. Katten zullen tijdens de anesthesie meer 

tegenwerken dan honden (Cornick-Seahorn, 2001). Ze zijn ook 

stressgevoeliger en een hoge adrenaline release zorgt voor ventriculaire 

fibrillatie. Een rustige omgeving, goede premedicatie en snelle inductie zijn 

dus belangrijk (Hall et al., 2001a). 

Alle producten worden met hun voor- en nadelen beschreven in tabel 2 in 

bijlage I. Anticholinergica zoals atropine zijn aangewezen als premedicatie, 

omdat katten smalle luchtwegen hebben die gevoelig zijn voor obstructie door 

speeksel en bronchiale secreties. Ze worden liever niet gebruikt bij katten met 

tachycardie of glaucoom (Hall et al., 2001a). De benzodiazepines worden 

aangeraden voor neonaten, patiënten met een hoge risicofactor en oudere 

patiënten. Butorphanol kan met benzodiazepines gecombineerd worden voor 

het onderdrukken van milde tot matige pijn. Neuroleptanalgesie wordt het 

liefst gebruikt bij electieve chirurgie. Pure opioïden kan excitatie geven bij 

katten, maar dit kan verhinderd worden door het toedienen van butorphanol of 
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een sedator. Minder stabiele patiënten worden best geanestheseerd met 

neuroleptanalgesie samen met een lage dosis ketamine.  

Masker inductie kan gebruikt worden, maar men krijgt een snellere inductie 

met een intraveneuze of intramusculaire injectie. De luchtwegen van een kat 

zijn gevoeliger voor inductie-apnee zoals verkregen bij thiopental en propofol 

(Cornick-Seahorn, 2001; Hall et al., 2001a). Men moet erop letten dat er 

geïnduceerd wordt op effect om intubatie mogelijk te maken. Intubatie is 

moeilijker bij katten door de hoge gevoeligheid van de larynx waarbij 

laryngospasmen voorkomen (Cornick-Seahorn, 2001; Hall et al., 2001a). Men 

kan 0.1 ml van 2% lidocaïne druppelen op de gevoelige delen. De spray van 

benzocaïne moet vermeden worden aangezien deze methemoglobulinemie 

kan veroorzaken (Cornick-Seahorn, 2001). 

Lokale en regionale anesthesie zoals een epidurale injectie is effectief en 

geeft postoperatief een goede analgesie (Cornick-Seahorn, 2001; Hall et al., 

2001a). 

Een rebreathing systeem kan gebruikt worden, maar mechanische ventilatie 

wordt belangrijker naarmate de operaties duren aangezien ademen moeilijker 

is door de druk van de graviede uterus in het abdomen op de thorax. Een 

nonrebreathing systeem is beter voor hun grootte, maar het kan op termijn 

hypothermie geven. 

Qua monitoring is de kat in tegenstelling tot de hond een uitdaging. Het 

kleiner tidaal volume zorgt ervoor dat uitademing in de ballon moeilijk te 

observeren is. Capnografie is nuttig, maar draagt bij tot extra dode ruimte. 

Bloeddrukmeting en het meten van de polskwaliteit is moeilijk door de kleine 

diameter van de bloedvaten. Dit is ook de reden waarom het moeilijker is met 

de pulsoxymeter de zuurstofsaturatie in het bloed en dus weefsels te meten. 

De afleiding II op het elektrocardiogram is klein en moeilijker in te schatten 

(Cornick-Seahorn, 2001). 

Na de operatie moet de intratracheale tube al verwijderd worden wanneer de 

kat nog in slaap is aangezien laryngospasmen ook na anesthesie optreden 

(Hall et al., 2001a). Het is belangrijk dat de dieren ook bij het wakker worden 

in een rustige omgeving zijn. Postoperatief zijn katten die inhalatieanesthesie 

hebben gekregen snel terug alert, tenzij hypothermie is opgetreden (Cornick-

Seahorn, 2001; Hall et al., 2001a). Treedt dit op, dan zet men een lamp op de 

kooi of legt men de katten na operatie al direct in een verwarmde kooi. 

Handschoentjes of flessen met warm water zijn minder geschikt door de 

scherpe klauwen en mogelijke excitatie (Hall et al., 2001a). Deze excitatie kan 

komen door de producten ketamine en alfaxone-alfadonone aangezien deze 

een overgevoeligheid aan geluiden en stimulatie geven (Hall et al., 2001a). 

De temperatuur moet postoperatief goed opgevolgd worden aangezien een 

tijdelijke hyperthermie kan optreden onafhankelijk van de gebruikte 

anesthetische producten. Als dit gebeurt, kan alcohol op de voetzooltjes de 

temperatuur doen dalen (Cornick-Seahorn, 2001). 
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1.2.2. BIJZONDERHEDEN BIJ DRACHT  

 

Het belangrijkste tijdens anesthesie bij de dracht is de geboorte van levende 

kittens met minimale depressie van de kattin. Ook wordt de kat met kittens 

liefst zo snel mogelijk terug gebracht in vertrouwde omgeving. Producten die 

de respiratoire en cardiovasculaire werking onderdrukken, die met een 

langdurige werking of die niet antidoteerbaar zijn, vermijdt men liever of dient 

men enkel toe in lage dosissen (Tranquilli, 1992; Kustriz, 2010). Producten 

met een langdurige werking kan men aan de kattin geven nadat de kittens 

geboren zijn (Kustriz, 2010). De productkeuze hangt af van de conditie van de 

kattin nl. is het een electieve chirurgie bij een gezonde kattin of een 

spoedgeval. Ook de behendigheid van de chirurg en de gezondheid van de 

kittens zijn belangrijk (Tranquilli, 1992). Drachtige katten kunnen braken door 

een vertraagde gastrointestinale motiliteit (Kustriz, 2010), maar inhalatie van 

het braaksel komt minder voor bij katten dan bij honden (Hall et al., 2001b). 

De katten die komen voor spoedoperatie zullen zelden uitgevast zijn en 

kunnen foetale membranen opgegeten hebben als ze al enkele kittens 

hebben gebaard (Traas, 2008b). Op voorhand wordt ook best het materiaal 

voor het tot leven wekken van de kittens klaargelegd. Men gebruikt hiervoor 

zuurstof met bijhorende maskers, endotrachale tubes, klemmetjes om de 

navelstreng af te snoeren, een afzuigtoestel voor slijmpjes en vocht, warme 

handdoeken en de nodige geneesmiddelen (Traas, 2008b; Kustriz, 2010). 

Preoxygenatie kan nodig zijn bij een kat die een keizersnede ondergaat 

aangezien de zuurstofconsumptie nu 20% hoger ligt (Tranquilli, 1992; 

Simpson, 2006; Traas, 2008b; Kustriz, 2010). Drachtige kattinnen hebben ook 

een lagere hematocriet en een verhoogde koolstofdioxideproductie. Een 

gedaald hartminuutvolume, een verlaagde bloeddruk en hypotensie kunnen 

de anesthesie bemoeilijken (Kustriz, 2010). Het is dus belangrijk tijdens de 

anesthesie de hartslag en ritme, bloeddruk en zuurstofsaturatie te monitoren. 

Intubatie gebeurt zo snel mogelijk na inductie (Tranquilli, 1992) en men moet 

goed letten op een goed aansluitende cuff tegen eventuele 

aspiratiepneumonie (Traas, 2008b; Kustriz, 2010). Er kan gewerkt worden via 

een non-rebreathing systeem. De kop mag niet naar onder gericht zijn omdat 

het tidaal volume dan nog meer daalt.  

Nu worden enkele producten besproken met hun invloeden op de drachtige 

kattin. Men kan een lokaal anestheticum spuiten langs de incisieplaats 

bijvoorbeeld 0.5-1% lidocaïne van maximaal 10 mg/kg. Dit heeft als voordeel 

dat het goedkoop is, er mindere fetale depressie optreedt en de moeder 

sneller gerecupereerd is na de anesthesie (Tranquilli, 1992). Een epidurale 

anesthesie geeft een goede analgesie en verminderde spiertonus, maar is 

moeilijk toe te dienen (Hall et al., 2001b). Volgens Traas (2008b) kan 

epidurale toediening van anesthetica systemische vasodilatatie, een daling in 

bloeddruk en bloedvloei naar de placenta geven. Men gebruikt dit beter niet 

alles enig anestheticum aangezien de kattin dan niet geïntubeerd kan 

worden. Opioïden epidurale kan wel gegeven worden vooraleer het dier 

volledig onder anesthesie is. Wanneer enkel intraveneuze producten gebruikt 

worden, is alfaxone-alfadoxone of alfaxan het meest aangewezen product 
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volgens Hall et al. (2001b). Dit product zal door de placenta-barrière gaan, 

maar het oefent slechts een minimale invloed uit op het respiratoir stelsel. 

Een combinatie met een lokale analgeticum kan zorgen voor een verlaging 

van de dosis van het intraveuze product (Tranquilli, 1992). Men gebruikt 

bijvoorbeeld lidocaïne voor de operatie en buvicaïne na de operatie (Traas, 

2008b). Propofol is een goed anestheticum voor neonaten aangezien het 

kortwerkend is, de eliminatie niet verloopt via de lever en het een snelle 

redistributie uit de hersenen heeft. Ook is de concentratie in het foetale bloed 

slechts 13% van de concentratie in het maternale bloed (Traas, 2008b). 

Glycopyrrolaat is een anticholinergicum dat de vagale tonus wat inwerkt op de 

baarmoeder vermindert. Het product heeft als voordeel dat het niet door de 

placentabarrière dringt, wat atropine wel doet. Het inhalatieanestheticum 

isofluraan heeft als voordeel dat het snel werkt, controleerbaar is en snel 

geëlimineerd kan worden. De inwerking op de kittens is recht evenredig met 

de concentratie en duur van inwerking van isofluraan. Halothaan, een ander 

inhalatieanetheticum, is ook veilig (Tranquilli, 1992). Kittens in apnee hebben 

moeite om deze inhalatieanesthetica te elimineren (Traas, 2008b). Bij een 

uitgeputte kattin werkt neuroleptanalgesie zeer goed volgens Tranquilli 

(1992). Volgens Hall et al. (2001b) moeten neuroleptanalgesie vermeden 

worden aangezien na ketamine de recovery verlengd is en de kittens dan niet 

kunnen zogen. Wanneer medetomidine gebruikt wordt, kan de dosis van 

ketamine verlaagd worden naar minder dan 2 mg/kg. Dan zijn de effecten van 

ketamine uiteraard verminderd. Deze producten en vnl. midazolam, mogen 

nooit toegediend worden aan gezonde kattinnen aangezien deze excitatie en 

dysforie geven (Tranquilli, 1992). Wanneer thiobarbituraten zoals thiopental 

aan een lage dosis van 4 mg/kg worden gegeven, is er maar minimale 

depressie van de kittens. De antidoten naloxone en flumazenil kunnen 

toegediend worden aan de kittens via druppels op de tong. Etomidaat geeft 

een snelle inductie en een kortstondige anesthesie met minimale 

cardiopulmonaire depressie. Daarom kan het volgens Tranquilli (1992) als 

onderhoud gebruikt worden via herhaalde injecties intraveneus (Tranquilli, 

1992). 

Drachtige kattinnen hebben een hogere pijndrempel ten gevolge van 

endogene vrijstelling van endorfines. Dit heeft als gevolg dat de dosissen van 

inhalatieanesthetica en de nood voor opioïden dalen (Kustriz, 2010).  

 

1.2.3. VOORBEELDEN VAN PROTOCOLLEN 

 

Tabel 3 toont voorbeelden van protocollen gerangschikt volgens auteur en 

jaartal van publicatie, productmogelijkheden voor premedicatie, inductie en 

onderhoud en eventuele postoperatieve stappen. 
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Tabel 3: Productmogelijkheden voor premedicatie, inductie en onderhoud bij een keizersnede. In de 

laatste kolom worden enkele postoperatieve stappen vermeld. De dosissen van de producten worden 

vermeld indien geweten.   

 

Auteur  Premedicatie Inductie Onderhoud Postoperatief 

Tranquilli (1992) - gestreste kat: 

glycopyrrolaat 

- uitgeputte kat: 

diazepam/midazola

m aan 0.4 mg/kg, 

resp 0.2 mg/kg IM 

in combinatie met 

butorphanol/oxymo

rphone aan 0.4 

mg/kg en 0.2 

mg/kg IM resp. 

- diazepam aan 0.2 

mg/kg IV of 0.5 

mg/kg IM 

- diazepam/ketamine 

aan 0.4 mg/kg en 6 

mg/kg IM resp. 

- ketaminebolus (1-2 

mg/kg) of 0.5% 

lidocaïne spray bij 

intubatie 

- uitgeputte kat: lage 

dosis 

ketamine/thiopental 

beiden aan 1 mg/kg IV 

- etomidaat aan 1-3 

mg/kg IV 

 

- isofluraan 

- halothaan 

- etomidaat 

herhaalde 

injecties aan 

lage dosis 

 

Robbins en 

Mullen (1994) 

 - masker of kooi 

isofluraan 

- isofluraan en 

zuurstof 

- analgesie 

postoperatief: 

butorphanol 0.1 

mg/kg IV 

Skarda (1999)  - ketamine hydrochloride 

aan 2.8 mg/kg 

+ diazepam aan 0.14 

mg/kg 

- 1% isofluraan 

met zuurstof 

 

Hall et al. 

(2001b) 

- anticholinergica - inhalatie anesthesie 

- thiopental 

- methohexital 

- propofol 

- alfaxan 

- diazepam of 

midazolam+ ketamine 

  

Simpson (2006) - ACP (0.03-0.05 

mg/kg) 

- atropine (0.045-

0.1 mg/kg) of 

glycopyrrolaat 

(0.01 mg/kg) 

- diazepam (0.5 

- propofol bolus (6-7 

mg/kg) 

- ketamine (1 mg/kg IV 

of 5 mg/kg IM) met 

medetomidine 

- maskerinductie 

- alfaxan (3-18 mg/kg) 

- propofol CRI 

(0.5 mg/kg) 

- atipamizole als 

antagonist 

medetomidine 

(0.5 x volume 

medetomidine) 
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mg/kg) 

- epidurale injectie 

met lidocaïne 2% 

0.2 ml/kg 

Traas (2008b) - epidurale: 

opioïden 

- hydromorfone of 

fentanyl met 

atropine 

- propofol - zuurstof 

- inhalatie- 

anesthetic zodra 

kittens eruit 

 

Kustriz (2010) - gezonde kattin: 

glycopyrrolaat 

- uitgeputte kattin: 

butorphanol of 

oxymorfone 

- gezonde kattin: 

diazepam + ketamine 

- bolus ketamine als 

nodig voor intubatie 

- uitgeputte kattin: 

ketamine of thiopental 

- propofol 

- diazepam + etomidaat 

- gezonde of 

uitgeputte kattin: 

isofluraan 

- 0.5-1% 

lidocaïne lokaal  

- sevofluraan 

 

De Kruif et al. 

(2010) 

- Vetranquil 2 

mg/kg 

- atropine 0.1 

mg/kg 

- lokaal xylocaïne 

- xylazine 1 mg/kg 

- ketamine hydrochloride 

12 mg/kg 

- fluothaan 

- stikstofgas 

 

Little (2011) - glycopyrrolaat - propofol - isofluraan 

- lokale 

analgesie 

- analgesie: 

opioiden 

 

 

1.3.  Chirurgie 

 

1.3.1. PREOPERATIEF 

 

Voor de operatie wordt best met de eigenaars overlegd als sterilisatie van de 

kattin tijdens de keizersnede een mogelijkheid is. Steriliseren en specifiek het 

verwijderen van de ovaria zal de melkproductie na de operatie niet 

beïnvloeden (Malandain et al., 2006; Traas, 2008b; Kustriz, 2010; Little, 

2011). De reden hiervan is dat prolactine en oxytocine centraal t.h.v. de 

hypofyse vrijgesteld worden en dit onafhankelijk van de hormonen 

geproduceerd door de ovaria (Traas, 2008b; Tobias en Johnston, 2012). Voor 

een goede melkproductie mag de kattin niet gedehydrateerd zijn alsook een 

goede analgesie postoperatief (Traas, 2008b). Het uitvoeren van een 

ovariohysterectomie direct na het uitvoeren van een keizersnede heeft als 

voordeel dat de kattin later niet nog eens een anesthesie en operatie moet 

ondergaan. De nadelen zijn dat het kan leiden tot hypovolemie en bloedingen 
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(Traas, 2008b; Kustriz, 2010).  

Na de premedicatie en vooraleer de kattin volledig in slaap gedaan wordt, 

wordt best een katheter ingebracht in de poot. Daarna dient men best een 

infuus toe aan een snelheid van 10 ml/kg/uur. Zeker bij uitgeputte kattinnen is 

vloeistoftherapie belangrijk voor het op peil houden van de bloeddruk en het 

controleren van de elektrolytenbalans (Tranquilli, 1992; Skarda, 1999; 

Malandain et al., 2006; Simpson, 2006; Traas, 2008b; Kustriz, 2010; Little, 

2011). Glucose- en calciumimbalans moet preoperatief opgemerkt en 

gecorrigeerd worden (Malandain et al., 2006; Simpson, 2006; Little, 2011). 

Als alles klaar is en de kat geïnduceerd is, zal deze de onderhoudsanesthesie 

krijgen. Daarna wordt de kattin geschoren en steriel geschrobt (Jutkowitz, 

2005; Traas, 2008b; Kustriz, 2010; Little, 2011). 

 

1.3.2. OPERATIE 

 

Er bestaat een benadering via de flank, maar meestal wordt de buikholte 

geopend via de linea alba.  

Men maakt juist craniaal van het pubis een incisie tot aan de umbilicus 

waarna de linea alba wordt vrijgeprepareerd. Bloedvaten worden afgebonden 

indien nodig. Men moet opletten dat men niet de melkklieren insnijdt (Traas, 

2008b). De buikspieren en de linea alba zijn vaak erg dun door de grote 

uterus. De linea alba wordt voorzichtig ingesneden. Men neemt voorzichtig de 

drachtige uterus uit de buikholte en legt vochtige buikcompressen tussen de 

uterus en de operatiedoek (Traas, 2008b; Kustriz, 2010; Little, 2011). Als men 

een laterale flankincisie wil maken, legt men de kattin in laterale decubitus. 

Dan maakt men een incisie van 3-5 cm in de huid achter de laatste rib. Men 

verlengt deze snede van ventraal onder de epiaxiale spieren tot de 

bovengrens van de melkklieren. De M. abdominis transversus wordt dan vrij 

geprepareerd en ingesneden. De M. abdominis externus en internus worden 

niet ingesneden, maar de spiervezels worden gesplit met een botte schaar in 

de richting van hun verloop. De laterale benadering heeft als voordelen dat er 

minder organen op het diafragma drukken waardoor ademen vergemakkelijkt 

wordt. Ook kan men makkelijker de uterushoornen uit de buikholte halen 

aangezien deze niet zo hoog opgetild moeten worden. De incisie is ook 

verder verwijderd van de melkklieren waardoor het zogen na de operatie 

verbeterd wordt. Het nadeel is wel dat alle lagen van de buikspieren apart 

gehecht moeten worden (Traas, 2008b).  

Nadat de uterus uit de buikholte wordt getild, maakt men een incisie in een 

avasculair deel van een cornu uteri kortbij het corpus (Traas, 2008b; Kustriz, 

2010) of in het corpus zelf (Jutkowitz, 2005; Traas, 2008b; Little, 2011). In 

principe worden alle kittens via dezelfde incisie uit de uterus gehaald. 

Wanneer een groot aantal kittens aanwezig is, kan een tweede incisie in de 

andere cornu uteri gemaakt worden. Als een kitten vast zit in het pelvis, dan 

maakt men een incisie in het corpus uteri. De kittens worden in hun 

amnionzak uit de uterus gehaald. Daarna worden ze aan een helper gegeven. 

De verzorging van de kittens wordt later verder besproken. De placenta komt 

meestal mee met de amnionzak. Als dit niet zo is en de placenta zit nog 
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stevig vast in het endometrium, dan laat men deze beter zitten zodat ze 

tijdens de post-partum fase afkomen met de lochiën. Controleer dat er zeker 

geen kittens zijn achtergebleven in de uterus. Dan sluit men de uterus in een 

of twee lagen doorlopend inverterend met resorbeerbaar hechtmateriaal.  

Indien de kattin gesteriliseerd wordt na keizersnede, dan wordt de uterus snel 

gesloten met een doorlopende hechting zodat er geen inhoud lekt. Daarna 

wordt dan een routine ovariohysterectomie uitgevoerd. Nadat de uterus 

gesloten is, wordt de buikholte gespoeld en controleert men op eventuele 

bloedingen of lekkage. Dan worden de buikspieren en huid routinematig 

gesloten. Enkele auteurs beschrijven dat men de buikholte kan sluiten in drie 

lagen met polydioxanone of een niet-resorbeerbaar monofilament. De huid 

kan gesloten worden met een intradermale hechting (Traas, 2008b; Kustriz, 

2010; Little, 2011). Volgens Kustriz (2010) kan niet resorbeerbaar materiaal 

gebruikt worden om de broze linea alba te sluiten. Oxytocine kan na de 

operatie toegediend worden zodat de involutie van de uterus verbeterd wordt 

en bloedingen worden tegen gegaan. Het loslaten van de placenta’s kan ook 

bevorderd worden door oxytocine (Traas, 2008b; Little, 2011). 

Er werd ook nog een andere techniek beschreven nl. en bloc 

ovariohysterectomie. Deze techniek kan toegepast worden bij uterustorsie, 

metritis, emfysemateuze foeti, bekkenfracturen en als er geen toekomstig 

nestje komt (Jutkowitz, 2005). Er wordt een incisie gemaakt in de ventrale 

middellijn. Daarna worden het ligamentum suspensorium van beide ovaria 

doorgescheurd of geknipt. Na het vrijprepareren van de arteries en venen 

t.h.v. ovaria en uterus, worden de kittens die aanwezig zijn in de vagina en 

cervix voorzichtig terug gemasseerd in de uterus. Daarna worden dubbele 

klemmen gezet op de ovariumstomp en corpus uteri juist craniaal van de 

cervix. Tussen de klemmen wordt geknipt en dan verwijdert men de uterus 

met ovaria en geeft ze aan een helper. Deze opent snel de uterus en alle 

kittens worden snel eruit gehaald (Robbins en Mullen, 1994; Traas, 2008b; 

Kustriz, 2010). Deze laatste stappen worden liefst in een tijdspanne van 

minder dan 60 seconden gedaan (Jutkowitz, 2005; Traas, 2008b). De chirurg 

doet verder met de operatie waarbij men de bloedvaten dubbel afbindt. 

Daarna wordt het abdomen routinematig gesloten (Robbins en Mullen, 1994; 

Traas, 2008b; Kustriz, 2010). Er wordt beschreven dat een intradermale 

hechting t.o.v. enkelvoudige hechtingen in de huid beter is voor het zogen 

(Robbins en Mullen, 1994). Het voordeel van de en bloc techniek is dat er 

minimale invloed is van de intraveneuze anesthetica op de kittens en ook een 

minimale contaminatie van de buikholte met inhoud van de uterus (Robbins 

en Mullen, 1994; Kustriz, 2010). Het nadeel is dan wel dat de kittens stress 

krijgen door het verlies van bloedvloei (Kustriz, 2010), dus deze techniek 

wordt liever niet uitgevoerd bij kittens met bradycardie (Traas, 2008b). Voor 

de kattin zijn er postoperatief weinig problemen volgens Robbins en Mullen 

(1994). In hun studie zagen ze dat ongeveer 20% van 26 katten gedurende 

de eerste twee weken postoperatief anemie, anorexie en een hemoabdomen 

kregen. Volgens Little (2011) geeft deze techniek een hogere mortaliteit van 

de kittens. Robbins en Mullen (1994) beschrijven 58% doodgeboren kittens 
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en 10% sterfte na 1 week. 

 

1.3.3. KITTENS VERZORGEN 

 

Het belangrijkste waarmee men rekening dient te houden bij de geboorte van 

kittens is warmte, het vrij houden van de luchtwegen, ademhaling, circulatie 

en medicatie (Traas, 2008a). Tijdens de operatie worden de kittens één voor 

één uit de uterus gehaald. Daarna begint het tot leven wekken van de kittens. 

Men wrijft met een warme, droge handdoek over het kitten. Zo zal men naast 

het droog maken van het kitten ook ervoor zorgen het begint te ademen. Je 

kan het mondje en neusje vrij houden van vocht door het gebruik van een 

swab, spuitje of afzuigtoestel (Skarda, 1999; Moon et al., 2001; Jutkowitz, 

2005; Traas, 2008a; Kustriz, 2010). Als men opioïden tijdens de anesthesie 

gebruikt, kan men deze antidoteren met een druppel naloxone sublinguaal. 

Wanneer benzodiazepines werden gebruikt, kan je flumazenil toedienen 

(Moon et al., 2001; Kustriz, 2010). Atropine wordt liever niet gebruikt 

aangezien het niet effectief is bij een kitten met hypoxie (Moon et al., 2001). 

Tabel 4 geeft een overzicht van de anesthetica met diens dosis die men kan 

toedienen aan neonaten zodra ze geboren zijn via een keizersnede. 

 

Tabel 4: Specifieke dosissen voor anesthetica bij het tot leven wekken van kittens. IV: 

intraveneuze toediening; PO: perorale toediening; ET: endotracheale toediening; IM: 

intramusculaire toediening; SC: subcutane toediening; IO: intraosseuze toediening; 

SL: sublinguale toediening; gg: geen gegevens. 

Auteur  Anestheticum  Dosis  

Tranquilli (1992) - naloxone 

- flumazenil 

0.04 mg/kg IV 

0.01 mg/kg IV 

Skarda (1999) - doxapram 20 mg/kg 1 druppel PO 

Moon et al. (2001) - dopamine hydrochloride 

- epinephrine 

- naloxone hydrochloride 

5-20 µg/kg/min IV 

0.1-0.3 mg/kg IV of ET 

0.1 mg/kg IV, ET, IM, SC 

Jutkowitz (2005) - epinephrine 

- naloxone 

0.1 mg/kg IT, IO, IV 

0.1 mg/kg 

Traas (2008a) - epinephrine 

- doxapram 

- naloxone 

0.1-0.3 mg/kg IV of IO 

0.1 ml IV, IM of SL 

0.1 mg/kg IV, SC, IM 

Kustriz (2010) - naloxone 

- flumazenil 

gg 

gg 

Little (2011) - naloxone gg 

 

Men plaatst de kittens in een warme ruimte met een omgevingstemperatuur 

van 28.4-32.2°C zodat ze niet onderkoeld geraken (Skarda, 1999; Moon et 

al., 2001; Traas, 2008a; Kustriz, 2010). Een normale lichaamstemperatuur 
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voor een pasgeboren kitten is 35-37.2°C (Traas, 2008a; Little, 2011).  

De navelstreng mag afgeklemd of afbonden worden van zodra het kitten 

beweegt of schreeuwt en het ten minste 10 keer per minuut ademt (Skarda, 

1999; Moon et al., 2001; Traas, 2008a; Kustriz, 2010; Little, 2011). Dit 

schreeuwen zorgt ervoor dat de kittens hun eigen luchtwegen vrijmaken van 

vocht (Traas, 2008a). Als dit niet het geval is, geef je 30-40 seconden 

zuurstof en ga je verder met het wrijven met de handdoek, waarbij je ook 

lumbaal tegen de richting van de haren wrijft. Wil het kitten niet zelf ademen, 

dan kan je proberen een 25 gauge naald te plaatsen in het neusphiltrum en 

een aantal keren te draaien zodra je bot voelt. Dit zorgt voor de stimulatie van 

een acupunctuurpunt (Skarda, 1999; Moon et al., 2001; Traas, 2008a; 

Kustriz, 2010; Little, 2011). Volgens Skarda (1999) moet men 20 minuten dit 

punt stimuleren alvorens het kitten een teken van leven toont. Als men daarna 

nog 10 minuten deze handeling voortzet, dan zal dit de levensvatbaarheid 

van de kittens vergroten. Als het kitten hierna nog steeds niet ademt, kan men 

sublinguaal 1 tot 2 druppels doxapram van een oplossing van 20 mg/ml 

toedienen (Skarda, 1999; Traas, 2008a; Kustriz, 2010). Enkele auteurs zijn 

niet overtuigd van het gebruik van dit geneesmiddel aangezien het bij kittens 

in hypoxie niet werkt. Het ondersteboven zwaaien met de kittens in een 

poging het kitten te doen ademen, wordt niet meer aangeraden aangezien het 

hersenbeschadiging kan geven (Moon et al., 2001; Jutkowitz, 2005; Traas, 

2008a; Kustriz, 2010). Als het nodig is, kunnen kittens ook geïntubeerd 

worden met een katheter van 12 tot 16 gauge of een endotracheale tube nr. 1 

van 2 mm diameter (Moon et al., 2001; Jutkowitz, 2005; Traas, 2008a; Little, 

2011). Als men de eerste keer ventileert, geeft men een druk van 30-60 cm 

water voor 3 tot 4 seconden. Wanneer de longen zich gevuld hebben met 

lucht, verlaag je de druk tot 10 à 15 cm water en ventileer je 1 tot 2 keer per 

seconde. De normale ademhalingssnelheid bij een pasgeboren kitten is 10-18 

keren per minuut (Moon et al., 2001; Traas, 2008a).  

Is er naast ademhaling, ook geen hartslag hoorbaar, dan oefent men 1 tot 2 

keer per seconde zachte compressie uit op de laterale thoraxwand (Moon et 

al., 2001; Traas, 2008a). De normale hartslag van een kitten is 120-150 

slagen per minuut (Moon et al., 2001). Je kan ook epinefrine aan een dosis 

van 0.1 mg/kg intraveneus, intraosseus of intratracheaal toedienen (Moon et 

al., 2001; Jutkowitz, 2005; Little, 2011). Faalt ook dit, dan kan je proberen een 

intraosseuze katheter te plaatsen voor het toedienen van 10% dextrose 

oplossing aan een dosis van 2-4 ml/kg of sodium bicarbonaat aan een dosis 

van 1 ml/kg of 1IU/ml. Ziet men na 30 minuten nog steeds geen verbetering, 

dan is het kitten dood (Kustriz, 2010).  

Sommige zwakke kittens kunnen baat hebben met enkele druppels 50% 

dextrose oplossing sublinguaal. Naast een intraosseuze katheter, kan ook 

een intraveneuze katheter in de jugularisvene of umbilicale vene geplaatst 

worden. Op deze manier kan men zowel vloeistof als geneesmiddelen 

toegedienen. Intramusculaire en subcutane toedieningswegen worden liever 

niet gebruikt bij kittens (Moon et al., 2001; Kustriz, 2010). 
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1.3.4. POSTOPERATIEF 

 

De kattin wordt met haar kittens liefst zo snel mogelijk na operatie, 

bijvoorbeeld binnen een paar uren, terug gebracht in de vertrouwde omgeving 

(Malandain et al., 2006). Enkele dagen na operatie kan een verhoogde 

temperatuur van de kattin tot 39.2 °C normaal zijn. Het mag echter niet meer 

dan 39.5 °C zijn (Simpson, 2006). Analgesie is bij katten in het algemeen en 

zeker postoperatief belangrijk. Dit kan verkregen worden door morfine aan 

een dosis van 0.05 mg/kg IM of butorphanol aan een dosis van 0.2 mg/kg 

(Hall et al., 2001b). Niet steroidale ontstekingsremmers (NSAID) worden best 

vermeden aangezien lage dosissen al schade kunnen veroorzaken. Opioïden 

worden ook uitgescheiden in de melk, maar de totale dosis opgenomen door 

de kittens is laag (Traas, 2008b; Kustriz, 2010). Het is beter de kittens in de 

gaten gehouden op tekenen van sufheid of andere indicaties dat het gehalte 

geneesmiddel in de moedermelk te hoog is (Hall et al., 2001b).  

 

1.4.  Complicaties 

 

Een kattin die eerder al een keizersnede kreeg, zal niet noodzakelijk opnieuw een 

keizersnede ondergaan bij haar volgende nestje (Malandain et al., 2006; Kustriz, 

2010). Als een kattin meerdere keizersnedes nodig heeft gedurende haar leven, dan 

is de oorzaak van de dystocie vaak duidelijk bijvoorbeeld het ras dat gepredisponeerd 

is (Ekstrand en Linde-Forsberg, 1994; Kustriz, 2010). De uterus heelt goed na een 

keizersnede (Malandain et al., 2006).  

Bij de kat bestaan er weinig publicaties over postoperatieve problemen bij 

keizersnede. Bij de hond zijn er meerdere beschreven nl. bloeding, hypotensie en 

ruptuur van de uterus, de urinewegen of het gastrointestinaal stelsel (Tobias en 

Johnston, 2012). Volgens De Kruif et al. (2010) zijn de complicaties na keizersnede bij 

de kat dezelfde als van de hond. Enkele complicaties zijn uterusatonie, endometritis, 

peritonitis, infectie van de buikwonde, mastitis, bloeding uit de placentaplaatsen en 

agalactie of subgalactie.  

Bij uterusatonie zijn er post partum onvoldoende uteruscontracties waardoor de 

uterus slecht involueert. Dit kan als gevolg hebben dat de lochiën onvoldoende 

afkomen en er enkele placenta’s kunnen achterblijven in de uterus. Er kan ook een 

endometritis ontstaan wanneer er zich een infectie ontwikkelt. Bij het uitvoeren van 

een buikpalpatie voelt men een slappe uterus met soms nog de verdikkingen van de 

placentaplaatsen. Als behandeling geeft men 3 tot meerdere keren per dag subcutaan 

1-2 IU oxytocine toe. Een subcutane injectie van 5-10 ml calciumborogluconaat is ook 

mogelijk.  

Endometritis ontstaat vaak na een abnormale partus of een normale partus van een 

groot nest. Op cultuur kan men Escherichia coli, Streptococcus spp., Staphylococcus 

spp. en andere bacteriën isoleren. Op buikpalpatie voelt men een vrij slappe uterus 

met een verdikte wand. Vaak is er een hemopurulente inhoud aanwezig. Soms kan 

het myometrium ook ontsteken en dan voelt de uterus als een harde streng aan. De 

kattin heeft een chocoladekleurige, romige of bloederige uitvloeiing en vaak koorts, 

zeker bij metritis. De kattin is suf en verwaarloost de kittens. Als therapie geeft men 

vaak oxytocine 1-32 IU gedurende de eerste dagen na partus zodat uteruscontracties 
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worden opgewekt. Daarnaast krijgt de kattin ook antibiotica. Naast endometritis denkt 

men differentiaal diagnostisch ook aan de aanwezigheid van een achtergebleven 

kitten of placenta, lochiometra, mastitis en gastro-enteritis door het opeten van 

placenta’s. 

Bij peritonitis is de kattin erg ziek met koorts, braken, anorexie en sufheid als 

voornaamste symptomen. Men kan een behandeling opstarten met antibiotica, 

infuustherapie en eventueel corticoïden. Een bacteriële bloedcultuur kan helpen bij 

een gerichte keuze van een antibioticum.  

Bij een infectie van de buikwonde ziet men bij een kattin met koorts dat het exsudaat 

zich ophoopt onder de huid. Men kan enkele huidhechtingen verwijderen om 

natuurlijke drainage mogelijk te maken. Dan spoelt men liefst twee keer per dag de 

wonde uit met een desinfecterende vloeistof.  

Een bloeding van de placentaplaatsen komt niet zo vaak voor. Het kan voorkomen als 

een keizersnede te vroeg wordt uitgevoerd nl. wanneer de kattin nog niet in partu is. 

Men let vnl. de eerste uren na de operatie op een bloederige uitvloei uit de vulva. Als 

dit optreedt, kan men oxytocine toedienen voor het uitlokken van contracties van de 

uterus. Blijft de uitvloei aanhouden, dan voert men best een ovariohysterectomie uit 

(De Kruif et al., 2010). 

Mastitis en subgalactie worden hieronder in detail besproken. 

 

2. SUBGALACTIE 

 

2.1.  Rol van hormonen in melkproductie 

 

Prolactine, geproduceerd door de hypofyse, zorgt tijdens de dracht zorgt voor 

ontwikkeling van de melkklieren en post partum voor inductie alsook onderhoud van 

lactatie (Malandain et al., 2006; Burvenich, 2009; Little, 2011). Figuur 4 geeft een 

schema weer met de belangrijkste invloeden op melkproductie.  

Prolactine zorgt voor een actieve stimulatie van de melkproductie, terwijl oxytocine 

enkel passief de melkproductie beïnvloedt. Prolactine wordt enkel uitgelokt door een 

tactiele stimulatie van de melkklieren.  

Oxytocine zorgt voor een contractie van de myoepitheliale cellen die zich situeren 

rond de alveoli en ducti in de melkklier. De release ervan wordt uitgelokt door alles 

wat te maken heeft met zogen zoals manipulatie van de melkklier, visuele en auditieve 

signalen. Eén minuut na stimulatie vindt de melkejectie plaats en duurt enkele 

minuten. Oxytocine zorgt enkel voor melkejectie en speelt geen rol in het onderhoud 

van de lactatie (Stabenfeldt, 1992).  
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Figuur 4: invloeden op melkproductie (Naar: Simpson et al., 2006; Burvenich, 2009) 

2.2.  Etiologie  

 

Het probleem van onvoldoende melkproductie is weinig onderzocht bij de kat 

(Johnston et al., 2001; De Kruif et al., 2010). Subgalactie kan wijzen op een 

onvoldoende opname van calorieën en vet postpartum. Een uitgestelde melkproductie 

kan een gevolg zijn van een keizersnede die te vroeg werd uitgevoerd (Johnston et 

al., 2001). Nerveuze kattinnen kunnen ook pas later melk geven door inhibitie van de 

melkejectie door adrenaline (Johnston et al., 2001; Malandain et al., 2006; Little, 

2011). Bij een case van een kattin met fibroadenomateuze hyperplasie werd ook een 

verminderde melkafgifte opgemerkt waarbij enkel de thoracale melkklieren voldoende 

melk gaven (Burstyn, 2010). 

2.3.  Symptomen  

 

Het zijn de kittens die symptomen vertonen van onvoldoende melkproductie door de 

kattin. Vaak zijn ze rusteloos, gaan ze zeuren en zullen ze steeds proberen te zuigen 

aan de tepels (Malandain et al., 2006; Little, 2011). 

 

2.4.  Behandeling  

 

2.4.1. ALGEMEEN  

 

Als behandeling kan je postpartum een hoogenergetisch blikvoeding geven. 

Bij nerveuze moeders is het belangrijk dat je langzaam de kittens 

introduceert. Deze geduldige aanpak zal ervoor zorgen dat de kattin zal 

+ + 
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kalmeren en de kittens zal laten zogen. Dit alles gaat de melkejectie 

bevorderen (Johnston et al., 2001; Malandain et al., 2006; Little, 2011). 

 

2.4.2. GENEESMIDDELEN EN HOMEOPATHIE 

 

Een subcutane injectie elke 30 minuten van 0,5-1 U oxytocine (Wiebe en 

Howard, 2009) of neusspray kan gebruikt worden. Men moet wel eraan 

denken dat dit, zoals al eerder vermeld, enkel voor een melkejectie zorgen 

(Johnston et al., 2001, Malandain et al., 2006; De Kruif et al., 2010; Little, 

2011). Toediening van oxytocine moet dus gepaard gaan met zogen van de 

kittens zodat melkproductie onderhouden wordt (Johnston et al., 2001). Het 

anti-emeticum Metoclopramide kan ook de prolactine-spiegel verhogen en 

geeft bij 1 mg/kg goede resultaten (De Kruif et al., 2010). Het kan oraal of via 

een subcutane of intramusculaire injectie van 0,1 tot 0,2 mg/kg om de 8 uur 

(Wiebe en Howard, 2009), binnen 15 minuten de prolactine secretie 

stimuleren wat bij sommige katten de melkejectie en melkproductie gaat 

verbeteren (Malandain et al., 2006; Little, 2011).  

Natuurmiddeltjes zoals vleugeltjesbloem, venkel, luzerne, gezegende distel 

en geitenkruid zouden melkproductie bevorderen. De effectiviteit en het veilig 

gebruik ervan zijn niet bewezen (Malandain et al., 2006). 

 

3. MASTITIS 

 

3.1.  Definitie en etiologie 

 

Mastitis is een bacteriële infectie van één of meerdere melkklieren (Jutkowitz, 2005; 

Malandain et al., 2006; Wiebe en Howard, 2009). Het wordt meestal postpartum bij de 

lacterende kattin (Christiansen, 1984; Jutkowitz, 2005; Wiebe en Howard, 2009; 

Krustritz, 2010; Burstyn, 2010; De Kruif et al., 2010) of bij schijndracht (Johnston et 

al., 2001; Wiebe en Howard, 2009) opgemerkt. Het is een aandoening die weinig 

voorkomt bij de kat (Gruffydd-Jones, 1980; Burstyn, 2010).  

De routes van infectie zijn ofwel hematogeen ofwel ontstaat er een opklimmende 

infectie via de tepels of wondjes in de huid (Gruffydd-Jones, 1980; Johnston et al., 

2001; Jutkowitz, 2005; Simpson et al., 2006; Burstyn, 2010; Little, 2011). Het kan ook 

geassocieerd zijn met metritis waarbij de fetale membranen achterblijven in de uterus 

(Gruffydd-Jones, 1980). Secundair aan fibroadenomateuze hyperplasie van de 

melkklieren kan ook mastitis optreden. Door ulceraties kan er een opklimmende 

infectie ontstaan (Burstyn, 2010). Niet behandelde galactostase kan ook een oorzaak 

zijn van mastitis. Galactostase of melkstase dient gedifferentieerd te worden van 

mastitis aangezien het ook vergrote, oedemateuze melkklieren die warm en stevig 

aanvoelen geeft. Ook is er geen melkejectie aanwezig. De oorzaak van galactosae is 

onbekend en het tast meestal de meest productieve melkklieren of melkklieren met 

misvormde tepels aan (Simpson et al., 2006).  

Een plotse dood of het spenen van de kittens kan een predisponerende factor zijn 

voor het krijgen van mastitis (Simpson et al., 2006). Andere predisponerende factoren 

zijn stuwing van de melkklieren, trauma en slechte hygiëne (Christiansen, 1984; 

Simpson et al., 2006; Little, 2011). Johnston et al. (2001) beweren dat een kattin die al 

mastitis heeft gehad, niet gepredisponeerd is om opnieuw een infectie te krijgen. 
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De meest voorkomende bacteriën geassocieerd met mastitis zijn omgevingskiemen 

en huidflora zoals Escherchia coli (Jutkowitz, 2005; Malandain et al., 2006; Simpson 

et al., 2006; Wiebe en Howard, 2009; Krustritz, 2010; De Kruif et al., 2010; Little, 

2011), Enterobacteriaceae (Johnston et al., 2001), Streptococcen spp. en 

Staphylococcus spp. (Gruffydd-Jones, 1980; Christiansen, 1984; Johnston et al., 

2001; Jutkowitz, 2005; Malandain et al., 2006; Simpson et al., 2006; Wiebe en 

Howard, 2009; Krustritz, 2010; De Kruif et al., 2010; Little, 2011). 

3.2.  Symptomen  

 

3.2.1. ACUTE VORM 

 

De melkklieren van de kattin voelen warm aan, zijn gezwollen en pijnlijk 

(Gruffydd-Jones, 1980; Christiansen, 1984; Johnston et al., 2001; Jutkowitz, 

2005; Malandain et al., 2006; Simpson et al., 2006; Wiebe en Howard, 2009; 

Krustritz, 2010; De Kruif, 2010; Little, 2011). Er kunnen delen van de melkklier 

hard of stevig aanvoelen (Malandain et al., 2006; Wiebe en Howard, 2009). 

De melk kan een afwijkende kleur hebben (Malandain et al., 2006; Burstyn, 

2010; De Kruif et al., 2010), variërend van geel tot bruin naargelang 

bijmenging van respectievelijk etter of bloed (Simpson et al., 2006). Er kan 

ook een abnormale consistentie zijn van de melk (De Kruif et al., 2010), zoals 

een verhoogde viscositeit (Simpson et al., 2006). In erge gevallen merkt men 

bij de kattin depressie, hyperthermie (39.4-39.7°C) en anorexie op (Gruffydd-

Jones, 1980; Christiansen, 1984; Johnston et al., 2001; Jutkowitz, 2005; 

Malandain et al., 2006; Simpson et al., 2006; Wiebe en Howard, 2009; 

Krustritz, 2010; Burstyn, 2010; De Kruif et al., 2010; Little, 2011). Vaak zal ze 

weigeren de kittens te laten zuigen (Johnston et al., 2001; Jutkowitz, 2005; 

Malandain et al., 2006; Krustritz, 2010; Little, 2011). Het optreden van 

septische shock is ook mogelijk (Krustritz, 2010). 

Soms kan er necrose en abcedatie ontstaan van één of meerdere melkklieren 

met als gevolg een purulente uitvloei (Gruffydd-Jones, 1980; Johnston et al., 

2001; Jutkowitz, 2005; Krustritz, 2010; Little, 2011). Abcedatie kan ook 

optreden bij fibroadenomateuze hyperplasie van de melkklieren en moet dus 

van mastitis gedifferentieerd worden (Burstyn, 2010). Acute mastitis kan ook 

overgaan in gangreneuze mastitis waarbij men zwarte huid opmerkt (Johnston 

et al., 2001; Krustritz, 2010). 

 

De symptomen van de kittens zijn o.a. depressie, dehydratatie, braken, 

rusteloosheid en hypothermie (Gruffydd-Jones, 1980; Christiansen, 1984; 

Johnston et al., 2001; Burstyn, 2010). Er kan ook diarree aanwezig zijn 

(Gruffydd-Jones, 1980). Sterfte van de kittens is ook mogelijk, vaak na het 

vertonen van acute ziektesymptomen voor enkele uren (Gruffydd-Jones, 

1980). 
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3.2.2. CHRONISCHE VORM 

 

Bij een chronisch verloop van mastitis merkt men bij de kattin geen 

symptomen op en vaak is de enige indicatie voor mastitis de sterfte van de 

kittens (Gruffydd-Jones, 1980). 

 

3.3.  Diagnose 

 

3.3.1. ACUTE VORM 

 

Inspectie kan vaak al de diagnose bevestigen (Jutkowitz, 2005; Krustritz, 

2010). Op bloedonderzoek kan men een leucocytose opmerken met 

linksverschuiving (Gruffydd-Jones, 1980; Johnston et al., 2001; Jutkowitz, 

2005). Men kan ook een bacteriële cultuur van vaginale swabs (Gruffydd-

Jones, 1980) en melkstalen (Gruffydd-Jones, 1980; Jutkowitz, 2005; 

Malandain et al., 2006; Krustritz, 2010) aanvragen. Op cytologie van de melk 

ziet men gedegenereerde neutrofielen, rode bloedcellen en bacteriën 

(Johnston et al., 2001; Simpson et al., 2006; Krustritz, 2010; Little, 2011). 

Het is vaak niet mogelijk om bij de dode of levende kittens diezelfde cultuur te 

doen op rectale swabs aangezien men vaak normale darmflora isoleert. 

Cultuur van bloed van het hart geeft vaak een negatief resultaat. Op 

postmortaal onderzoek van de kittens ziet men geen abnormaliteiten 

(Gruffydd-Jones, 1980). 

 

3.3.2. CHRONISCHE VORM 

 

Hier kan men enkel de ziekte bevestigen met het nemen van melkuitstrijkjes 

of cultuur van de melk. (Gruffydd-Jones, 1980). 

 

3.4.  Behandeling  

 

3.4.1. ALGEMEEN 

 

Aangezien koorts een symptoom is van zowel metritis als mastitis, dient de 

eigenaar dagelijks gedurende de lactatie de temperatuur van de kattin op te 

volgen (Johnston et al., 2001). 

De kattin en kittens die nog leven krijgen vocht via infuustherapie of 

subcutaan toegediend (Gruffydd-Jones, 1980; Wiebe en Howard, 2009). Dit 

wordt belangrijker naarmate ze symptomen vertonen van deshydratatie, 

septicemie of septische shock (Johnston et al., 2001). 

In 1980 beschreef Gruffydd-Jones een behandeling waarbij de melkklieren 

worden gebaad in een hypertone oplossing van magnesium sulfaat en daarna 

topicaal behandeld worden met een antibioticazalf.  

Warme compressen kunnen de aangetaste melkklier helpen draineren 

(Jutkowitz, 2005; Malandain et al., 2006; Simpson et al., 2006; Little, 2011). 

Massage van de aangetaste klieren wordt ook aangeraden (Simpson et al., 

2006). Het bedekken van de aangetaste klieren met stof kan helpen tegen 

beschadiging van de huid door de scherpe nageltjes van de kittens (Krustritz, 
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2010). De nageltjes van de kittens worden liever geknipt of eventueel 

verwijderd (Christiansen, 1984). De grote gebarsten of geopende abcessen 

worden verder behandeld als open wonden (Jutkowitz, 2005; Little, 2011). 

Als de diagnose vroeg gesteld wordt en er geen gecompliceerde infectie 

aanwezig is, mogen de kittens zuigen. De melkklier zal zo sneller genezen 

aangezien galactostase wordt vermeden. Er werd aangetoond dat de kittens 

zelden ziek zullen worden (Johnston et al., 2001; Jutkowitz, 2005; Malandain 

et al., 2006; Simpson et al., 2006; Krustritz, 2010; Little, 2011). Zijn er al 

oudere kittens aanwezig, dan kunnen deze vroeger gespeend worden 

(Malandain et al., 2006). Als er abcedatie optreedt van de melkklier(en) wordt 

de kattin beter gescheiden van de kittens. Het voeden van de kittens moet 

dan gebeuren a.d.h.v. flessenvoeding (Gruffydd-Jones, 1980; Johnston et al., 

2001; Simpson et al., 2006) of een andere kattin die ze laat zuigen 

(Malandain et al., 2006). 

 

3.4.2. GENEESMIDDELEN 

 

Direct na diagnose wordt een breedspectrum antibioticum opgestart 

(Gruffydd-Jones, 1980; Christiansen, 1984; Jutkowitz, 2005; Malandain, 2006; 

Simpson et al., 2006; Wiebe en Howard, 2009; Burstyn, 2010; De Kruif et al., 

2010). Antibiotica  zoals ampicilline (Gruffydd-Jones, 1980), 

amoxyclavulaanzuur (Johnston et al., 2001; Jutkowitz, 2005; Wiebe en 

Howard, 2009; Krustritz, 2010; Little, 2011), macroliden (Wiebe en Howard, 

2009) of cephalexine (Jutkowitz, 2005; Wiebe en Howard, 2009; Little, 2011) 

komen hiervoor in aanmerking. Vetoplosbare antibiotica hebben een goede 

penetrantie in de melkklier. Fluorquinolones, tetracyclines en chloramfenicol 

moet men vermijden aangezien ze neveneffecten geven bij neonaten (Wiebe 

en Howard, 2009). Men dient aandacht te besteden aan de gevoeligheid van 

de kittens voor deze producten want ze worden allemaal uitgescheiden in de 

melk. Na het resultaat van de sensitiviteitstest van de bacteriën uit de melk 

wordt het antibioticum aangepast (Jutkowitz, 2005; Malandain et al., 2006; 

Simpson et al., 2006; Wiebe en Howard, 2009; Krustritz, 2010; Burstyn, 2010; 

De Kruif et al., 2010). 

Als er erge symptomen van septicemie of septische shock aanwezig zijn zoals 

tachycardie, hypertensie, vertraagde capillaire vullingstijd, spierzwakte en 

hyperventilatie, kan men naast infuustherapie en parenterale toediening van 

antibiotica ook een cortisone behandeling geven (Johnston et al., 2001). 

Krustritz (2010) beweert dat pijnmedicatie geven moeilijk is aangezien er 

ofwel weinig gegevens beschikbaar zijn over de producten ofwel vele 

producten via de melk uitgescheiden worden. Opioïden worden uitgescheiden 

via de melk, maar kunnen geantidoteerd worden als de kittens lethargisch zijn 

en stoppen met zuigen. Cabergoline kan dagelijks gedurende 5 tot 7 dagen 

aan een dosis van 5 µg/kg toegediend worden om lactatie te verminderen en 

galactostase in de andere melkklieren tegen te gaan (Wiebe en Howard, 

2009). 
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3.4.3. CHIRURGIE 

 

Het is mogelijk de abcessen chirurgisch te draineren (Johnston et al., 2001; 

Jutkowitz, 2005; Malandain et al., 2006; Simpson et al., 2006; Wiebe en 

Howard, 2009 Krustritz, 2010; Burstyn, 2010; De Kruif et al., 2010; Little, 

2011). Achteraf worden soms drains geplaatst (Johnston et al., 2001; 

Krustritz, 2010). Ook kan daarna 3 keer per dag een bad van verdunde 

povidone-jood oplossing en warm water gegeven worden aan de melkklieren 

(Johnston et al., 2001; De Kruif et al., 2010). 

Bij gangreneuze mastitis moet het blauwe tot zwarte weefsel verwijderd 

worden (Krustritz, 2010). 

Bij mastitis en abcedatie secundair aan fibroadenomateuze hyperplasie kan 

ook een mastectomie uitgevoerd worden als chirurgische drainage niet helpt 

(Burstyn, 2010). 

3.5.  Prognose  

 

Als acute mastitis niet behandeld wordt, kan er gangreneuze mastitis en septische 

shock optreden (Simpson et al., 2006). Zoals al eerder vermeld, zal een kattin niet in 

regel bij haar volgende nestje opnieuw een mastitis ontwikkelen (Johnston et al., 

2001). 
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DISCUSSIE 

Rushdie, de kattin in deze casus, behoort niet tot een typisch ras dat gepredisponeerd is om dystocie 

te krijgen (Ekstrand en Linde-Forsberg, 1994; Robbins en Mullen, 1994; Gunn-Moore en Thrusfield, 

1995; Jutkowitz, 2005). Gunn-Moore en Thrusfield (1995) beschrijven wel dat bij raskatten in 

vergelijking met gemengde rassen meer dystocie voorkomt. De oorzaak van dystocie werd bij deze 

kattin niet verder onderzocht. Primaire uterusatonie is de meest voorkomende oorzaak (Gunn-Moore 

en Thrusfield, 1995), dus dit is zeker mogelijk. Een andere maternale oorzaak is secundaire inertie 

wat ook mogelijk is aangezien de kattin al enkele uren in stadium 2 was. Torsie van een uterushoorn 

is minder waarschijnlijk aangezien tijdens keizersnede geen letsels werden gezien die hierop zouden 

wijzen. Foetale oorzaken zijn ook mogelijk. Een relatief te groot kitten is minder waarschijnlijk 

aangezien de kittens na geboorte geen afwijkingen blijken te hebben. Het krijgen van 5 kittens is geen 

klein nest, dus absoluut te grote kittens zijn minder waarschijnlijk. Abnormale positie en presentatie 

van het kitten zijn wel een mogelijkheid (Ekstrand en Linde-Forsberg, 1994; Robbins en Mullen, 1994; 

Traas, 2008; Wiebe en Howard, 2009; Kustriz, 2010). Er werd geen groene uitvloei gezien, dus 

placentaloslating lijkt minder waarschijnlijk (Kustriz, 2010). Preoperatief werd de gezondheid van de 

kattin en de levensvatbaarheid van de kittens niet verder onderzocht met radiografie en echografie. Dit 

wordt wel aangeraden door een aantal auteurs (Kustriz, 2010; Little, 2011). Er werd initieel geen 

medicinale therapie met oxytocine of calcium toegepast. De reden hiervoor is misschien dat de 

eigenaars erg bezorgd waren of op voorhand al geweten was dat maar 1 op 4 kattinnen positief 

reageert op deze behandeling (Ekstrand en Linde-Forsberg, 1994; Robbins en Mullen, 1994; Gunn-

Moore en Thrusfield, 1995; Jutkowitz, 2005; Little, 2011). De keizersnede werd uitgevoerd 3 uren na 

het begin van stadium 2 van de partus. Dit geeft een goede prognose aangezien de keizersnede liefst 

binnen 12 uur na het begin van stadium 2 wordt uitgevoerd (Jutkowitz, 2005; Simpson, 2006; Traas, 

2008). 

Er bestaan verschillende anesthetische protocollen die in de literatuurstudie uitgebreid worden 

besproken. Er bestaat geen perfect anestheticum want elk heeft zijn voor- en nadelen. De anesthetica 

die in deze casus gebruikt werden nl. medetomidine en ketamine zijn niet de meest gedocumenteerde 

anesthetica. Ketamine kan bij katten excitatie geven, een verhoogde gevoeligheid aan geluiden, kan 

milde pijn wegnemen, behoudt de spiertonus, zorgt voor speekselen en geeft een minimale 

respiratoire depressie (Hall et al., 2001). Simpson (2006) beschrijft een intraveneuze toediening van 1 

mg/kg  of intramusculaire toediening aan 5 mg/kg van ketamine gecombineerd met medetomidine. 

Atipamezole wordt als antagonist gebruikt aan 0.5 keer het volume van medetomidine (Simpson, 

2006). De kattin werd niet gesteriliseerd tijdens deze operatie ondanks dat er met deze kattin geen 

verdere fokplannen zijn. Over de operatie en het tot leven wekken van de kittens zijn geen details 

gekend. Atipamezole werd toegediend aan de kittens als antidoot tegen medetomidine. In de literatuur 

wordt dit voor kittens echter nergens beschreven. De kattin was met haar kittens enkele uren na de 

operatie terug in haar vertrouwde omgeving. Dit wordt ook aangeraden door Malandain et al. (2006). 

Er werd postoperatief geen analgeticum toegediend. In de literatuur wordt wel aangeraden een 

analgeticum te geven bijvoorbeel morfine en butorphanol (Hall et al., 2001b). Postoperatief werden 2 

complicaties vastgesteld nl. mastitis en subgalactie. Dat deze twee complicaties voorkomen 

postoperatief na een keizersnede, werd beschreven door De Kruif et al (2010).  

De oorzaak van de subgalactie bij deze kat kan te wijten zijn aan de nervositeit van de kattin 

aangezien dit haar eerste nestje was. Een slechte kwaliteit voeder (Johnston et al., 2001) en 

fibroadenomateuze hyperplasie (Burstyn, 2010) zijn minder waarschijnlijk. Voor deze complicatie werd 

de kattin niet specifiek behandeld. De kittens werden wel bijgevoederd met vervangmelk. Er worden 

wel verschillende behandelingen aangeraden in de literatuur zoals oxytocine dat de melkproductie 
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passief stimuleert (Johnston et al., 2001; Malandain et al., 2006; Wiebe en Howard, 2009; De Kruif et 

al., 2010; Little, 2011) en metoclopramide dat de melkproductie actief stimuleert (Malandain et al., 

2006; Wiebe en Howard, 2009; De Kruif et al., 2010; Little, 2011). De melkproductie wordt door deze 

laatste gestimuleerd door een verhoging van de concentratie van prolactine. 

Mastitis kan postpartum voorkomen bij de kattin (Christiansen, 1984; Jutkowitz, 2005; Wiebe en 

Howard, 2009; Krustritz, 2010; Burstyn, 2010; De Kruif et al., 2010). Een echte etiologie werd niet 

gevonden, maar aangezien mastitis bij deze kat voorkomt bij de meest producerende melkklier(en), 

zou galactostase een mogelijkheid kunnen zijn (Simpson, 2006). Bij de kattin zag men warme, 

gezwollen melkklieren. Deze symptomen werden door verschillende auteurs beschreven (Gruffydd-

Jones, 1980; Christiansen, 1984; Johnston et al., 2001; Jutkowitz, 2005; Malandain et al., 2006; 

Simpson et al., 2006; Wiebe en Howard, 2009; Krustritz, 2010; De Kruif, 2010; Little, 2011). Andere 

symptomen zoals harde delen in de melkklier (Malandain et al., 2006; Wiebe en Howard, 2009) en 

afwijkende kleur en consistentie van de melk (Malandain et al., 2006; Simpson, 2006; Burstyn, 2010; 

De Kruif et al., 2010) werden niet gezien. Abcedatie, necrose en ontwikkeling van gangreneuze 

ontsteking (Gruffydd-Jones, 1980; Johnston et al., 2001; Jutkowitz, 2005; Krustritz, 2010; Little, 2011) 

werden ook niet gezien. Deze laatste letstels ontwikkelen zich meestal als de mastitis al verder 

gevorderd is. Door de vroege diagnose en behandeling, werd dit misschien voorkomen. De diagnose 

werd door inspectie bevestigd. In de literatuur worden, naast inspectie, nog andere diagnostische 

technieken zoals bloedonderzoek (Gruffydd-Jones, 1980; Johnston et al., 2001; Jutkowitz, 2005), 

bacteriële cultuur van vaginale swabs en melkstalen (Gruffydd-Jones, 1980; Jutkowitz, 2005; 

Malandain et al., 2006; Krustritz, 2010) en cytologie van de melk (Johnston et al., 2001; Simpson et 

al., 2006; Krustritz, 2010; Little, 2011) beschreven. Als behandeling wordt algemeen ook een 

vloeistoftherapie aangeraden (Gruffydd-Jones, 1980; Wiebe en Howard, 2009). Warme compressen 

(Jutkowitz, 2005; Malandain et al., 2006; Simpson et al., 2006; Little, 2011) en massage (Simpson et 

al., 2006) kunnen ook de heling bevorderen. In de literatuur wordt ook vermeld dat de kittens mogen 

zuigen als er geen gecompliceerde infectie aanwezig is zodat galactostase, zeker in andere 

melkklieren, wordt vermeden (Johnston et al., 2001; Jutkowitz, 2005; Malandain et al., 2006; Simpson 

et al., 2006; Krustritz, 2010; Little, 2011). De kittens mochten in deze casus nog zuigen. De kattin 

werd behandeld met amoxycilline-clavulaanzuur en enrofloxacine. Initieel wordt een breedspectrum 

antibioticum zoals amoxycilline-clavulaanzuur aangeraden (Gruffydd-Jones, 1980; Christiansen, 1984; 

Jutkowitz, 2005; Malandain, 2006; Simpson et al., 2006; Wiebe en Howard, 2009; Burstyn, 2010; De 

Kruif et al., 2010). Enrofloxacine is een fluoroquinolone en in de literatuur wordt beschreven dat men 

dit geneesmiddel beter vermijdt aangezien het bij de kittens neveneffecten kan geven (Wiebe en 

Howard, 2009). Het uitvoeren van een sensitiviteitstest van bacteriën wordt aangeraden door enkele 

auteurs zodat het antibioticum eventueel aangepast kan worden (Jutkowitz, 2005; Malandain et al., 

2006; Simpson et al., 2006; Wiebe en Howard, 2009; Krustritz, 2010; Burstyn, 2010; De Kruif et al., 

2010). Voor de behandeling van mastitis werden ook verschillende chirurgische technieken 

beschreven (Johnston et al., 2001; Jutkowitz, 2005; Malandain et al., 2006; Simpson et al., 2006; 

Wiebe en Howard, 2009 Krustritz, 2010; Burstyn, 2010; De Kruif et al., 2010; Little, 2011), maar deze 

waren niet van toepassing bij deze kat. 
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BIJLAGE I 

Tabel 2: Anesthetica bij katten. Van links naar rechts: auteur(s) met jaartal van publicatie, gebruik van producten, de verschillende anesthetica, de dosissen IV 

en IM in mg/kg en negatieve en positieve effecten van de producten. (Naar: Cornick-Seahorn, 2001; Hall, et al., 2001) 

Auteur + 

jaartal 

Gebruik producten Dosis (mg/kg) Opmerking 

Cornick-

Seahorn 

(2001) 

Premedicatie acepromazine 

diazepam 

midazolam 

0.05-0.1 

0.2 

0.1-0.2 

 

Samen met 

morfine 

oxymorfone 

hydromorfone 

butorphanol 

 

0.4-1.0 

0.1-0.2 

0.1-0.2 

0.4 

 

inductie thiopental 5-10 IV Apnee inductie 

diazepam-ketamine 1 ml/10 kg IV  

propofol 0.5-1 IV Apnee inductie, toedienen op effect! 

etomidaat 0.5-2.0 IV Minimale invloed op cardiorespiratoir stelsel 

Parenteraal 

protocol 

xylazine 

butorphanol 

ketamine 

0.4 

0.4 

10-15 

 

metdetomidine 

butorphanol 

ketamine 

0.01-0.02 

0.4 

10-15 

 

propofol 2-6 (inductie) 

0.4 (CRI) 

0.25-0.5 

(bolus) 

Als premedicatie ACP of benzodiazepines met opioïden 

Hall et al. Analgesie: buprenorfine 0.006-0.01  
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(2001) Opioïden butorphanol 

methadon 

morfine 

oxymorfine 

0.2-0.5 

0.1-0.2 

0.1-0.15 

0.05-0.1 

Bij ziekte of ouderdom  

 

Bij erge pijn 

Analgesie: 

NSAID 

caprofen 

ketoprofen 

1-4 

1 

Minder neveneffecten 

Max 2-3 dagen toedienen 

Lokale 

analgesie 

lignocaïne 10  

 

premedicatie atropine 

glycopyrronium 

0.02-0.1 

0.005-0.01 

Invloed op zicht 

Zicht normaal, minder tachycardie, toepassing bij keizersnede 

ACP 

medethomidine 

diazepam 

midazolam 

0.05 

0.08 

0.1-1.0 

0.2 

 

vaak braken 

Inductie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalatie  

thiopental 

alfaxone-alfadolone 

propofol 

 

ketamine 

 

   + atropine 

   + ACP 

   + diazepam/ 

   midazolam 

   + xylazine 

   + medetomidine 

isofluraan 

sevofluraan 

desfluraan 

10 

3-9 

6-7 IV 

0.4/min CRI 

10-20 IM 

 

0.03-0.05 

0.01-0.03 IM 

1 

0.2 

0.5-1 

0.08 

 

 

Trage recovery als men alleen dit product gebruikt 

Geeft braken, laryngospasmen, minimale cardiorespiratoire invloed, hypothermie, gezwollen 

voetjes/oren/neus, onrustige recovery, maar dit kan verholpen worden met ACP,  

Vlotte inductie, cardio minimale invloed, resp depressie, vlotte recovery en met ACP nog beter 

Pijnlijke injectie, excitatie, milde pijn wegnemen, behoud spiertonus, ogen open blijven, 

spontane bewegingen mogelijk, speekselen, minimale respiratoire depressie, tachycardie 

Speekselen minder 

Minder spiertonus 

 

Minder spiertonus 

Minder excitatie en braken, bradycardie 

Milde bradycardie, geen apnee 

Dosisafhankelijke respiratoire depressie, invloed op hart minimaal, hypotensie 

Hogere hartslag, respiratoire depressie, invloed op hart minimaal, hypotensie 

Respiratoire depressie, invloed op hart minimaal 

 


