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SAMENVATTING 

De casuïstiek beschrijft een mannelijke gecastreerde Europese korthaar van 14 jaar oud met 

problemen van anorexie en gewichtsverlies. De kat werd vervolgens gediagnosticeerd met een 

thymoma. Een thymoma is een neoplastische ontaarding van de epitheliale cellen van de thymus. 

Thymoma komt zelden voor bij de kat. Om de diagnose te stellen werd een bloedonderzoek en 

medische beeldvorming uitgevoerd. Op de radiografische opnames van de thorax was er een intense 

verbreding van het craniale mediastinum te zien met een focaal toegenomen weke delen opaciteit. De 

homogene massa had de trachea naar dorsaal en rechts verplaatst. Aansluitend werd er een 

echobegeleide fijne naald aspiratie genomen van de massa gevolgd door cytologie. Men zag 

epitheliale cellen met matige maligniteitskenmerken, mastcellen en lymfocyten op de cytologie dat 

karakteriserend is voor een thymoma. Het thymoma werd chirurgisch verwijderd met behulp van een 

craniale sternotomie. Tevens werd er een slokdarmsonde geplaatst omwille van de anorexie. 

Histopathologisch bestond het weefsel een zeer celrijke massa met pleiomorfe polygonale tot ovale 

cellen met kernen die grof gekorreld chromatine en onduidelijke nucleoli bevatten. Er was tevens een 

gering lymfocytair infiltraat aanwezig. Deze bevindingen leidden tot de definitieve diagnose van een 

thymoma. Mogelijk was er invasie of metastase aanwezig in de aangrenzende lymfeknoop. De 

eigenaren merkten 13 dagen postoperatief ter hoogte van de oorschelpbasis en het ventrale abdomen 

niet jeukende, annulaire witte adherente schilfering aanwezig met exfoliatie van de voetzolen op. De 

kat werd 16 dagen postoperatief gediagnosticeerd met een paraneoplastische exfoliatieve dermatitis. 

Bij een controle 29 dagen postoperatief werd er naast de exfoliatieve dermatitis een secundaire 

Malassezia pachydermatis infectie opgemerkt. Het is opmerkelijk dat de paraneoplastische 

exfoliatieve dermatitis is ontstaan na de thymectomie. 

 

Key words: Cat - Paraneoplastic exfoliative dermatitis - Thymoma - Thymectomy 
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INLEIDING 

Deze casus beschrijft een kat met een thymoma en postoperatieve paraneoplastische exfoliatieve 

dermatitis. Een thymoma is een neoplastische ontaarding van de epitheliale cellen van de thymus. 

Thymoma is samen met lymfoma een van de meest voorkomende tumoren in het craniale 

mediastinum. Toch is een thymoma zelden terug te vinden bij de kat. Thymoma komt meestal voor bij 

oudere dieren (gemiddeld op 10 jarige leeftijd) in tegenstelling tot lymfoma (gemiddeld op 2 jarige 

leeftijd) (Parker en Casey, 1976; Day, 1997; Rosenthal, 2001; Zitz et al., 2008; North, 2009). Er wordt 

geen ras- of geslachtspredispositie opgemerkt (Parker en Casey, 1976; Tilley en Smith, 2007). 

Er zijn drie verschillende histologische types van een thymoma, namelijk de gedifferentieerde 

epitheliale, de lymfocytrijke en het clear-cell type thymoma (Parker en Casey, 1976; Atwater et al., 

1994; Zitz et al., 2008). De termen 'benigne' en 'maligne' zijn meestal niet gebaseerd op de 

histologische maligniteitskenmerken, maar eerder op de invasiviteit en de mate van mogelijkheid tot 

resectie van de tumor (Atwater et al., 1994; Withrow, 2013). De meeste thymoma's zijn benigne, maar 

het ruimte-innemende proces in de thorax kan ernstige klinische klachten veroorzaken. Metastasen 

komen niet frequent voor bij de kat en het aantal gerapporteerde gevallen gediagnosticeerd met 

metastasen ligt op 20%. De meeste metastasen zijn terug te vinden in de hilaire lymfeknopen en de 

longen (Carpenter en Holzworth, 1982; Gores et al., 1994; Day, 1997; Middleton et al., 1985; Patnaik 

et al., 2003). 

De symptomen van een thymoma zijn frequent gerelateerd aan het ruimte-innemende proces in de 

thorax en de daarmee gepaard gaande orgaanverplaatsing. De aangetaste dieren ontwikkelen 

respiratoire problemen (hoesten, tachypnee en dyspnee), gastro-intestinale symptomen (braken of 

regurgiteren) of circulatiestoornissen (precavaal syndroom, dat leidt tot oedeem van de kop, de nek en 

de voorpoten) (Atwater et al., 1994; Gores et al., 1994; Day, 1997; Patnaik et al., 2003; Zitz et al., 

2008). Thymoma's zijn gewoonlijk traag groeiende tumoren en kunnen daarom een relatief grote 

ruimte innemen in de thorax voordat klinische klachten verschijnen (North, 2009).  

Paraneoplastische syndromen zijn niet-tumorale neoplasie-gerelateerde aandoeningen die 

symptomen veroorzaken die de externe gevolgen reflecteren van de kanker. Paraneoplastische 

syndromen kunnen het eerste teken zijn van een onderliggende aandoening en kunnen een 

aanwijzing zijn naar een bepaald type tumor (Turek, 2003). Symptomen van deze syndromen zijn een 

indirect gevolg van de tumor en variëren naargelang het type tumor en de aangetaste organen 

(Gójska-Zygner et al.,2013). De herkenning van paraneoplastische syndromen kan belangrijk zijn om 

een vroege diagnose en behandeling van de tumor te vergemakkelijken (Turek, 2003). 

Paraneoplastische syndromen komen frequent voor bij honden en katten met een thymoma. 

Myasthenia gravis, exfoliatieve dermatitis, polymyositis en granulocytopenie zijn de syndromen die bij 

de kat in verband worden gebracht met een thymoma (Carpenter en Holzworth, 1982, Singh et al., 

2010). Paraneoplastische syndromen kunnen verschijnen aan het begin van het ontstaan van het 
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thymoma, later in het proces van de ziekte of na chirurgische verwijdering van de tumor (Carpenter en 

Holzworth, 1982; Atwater et al., 1994; Day, 1997; Turek, 2003; Zits et al., 2008; Singh et al., 2010).  
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CASUÏSTIEK 

1 Signalement 

De patiënt in deze casus betreft een mannelijke gecastreerde Europese korthaar van 14 jarige leeftijd.  

2 Anamnese 

De kat werd op 22 april 2013 voor het eerst aangeboden op de faculteit diergeneeskunde. Hij 

vertoonde sinds 4 weken partiële anorexie. De kat werd gedurende 14 dagen behandeld met 

Clavubactin® (amoxicilline en clavulaanzuur) en werd sinds 3,5 week gedwangvoederd.  Hij had op 

het moment van het bezoek aan de faculteit geen andere klachten zoals diarree, braken of polyurie. 

De ontworming was in orde en de kat was 10 jaar geleden voor het laatst gevaccineerd.  

3 Lichamelijk onderzoek 

De kat had een lichaamsgewicht van 4,4 kg. Bij het algemene lichamelijk onderzoek vertoonde hij een 

kalme indruk. Er werd een normale ademhalingsfrequentie van 40 keer per minuut en een normale 

hartfrequentie van 148 slagen per minuut vastgesteld. De mucosae waren roze en de capillaire 

vullingstijd bedroeg minder dan 2 seconden. De lymfeknopen waren van een normale grootte. De 

lichaamstemperatuur bedroeg 38,3 °C. Bij inspectie van de mond werd stomatitis waargenomen. Aan 

de kat werd een body condition score (BCS) van 2/5 toegekend. 

4 Volledige probleemlijst 

1. Anorexie 

2. Gewichtsverlies/mager 

3. Stomatitis 

5 Differentiaal diagnose 

5.1 Anorexie (Gough, 2007a) 

Moeite om het voedsel vast te grijpen 

 Blindheid 

 Myopathie: kauwspiermyositis, tetanus 

 Pijnlijk openen van de mond: retrobulbair abces, schedelfracturen, trauma weke delen, 

aandoening van het temporo-mandibulaire gewricht 

 Nervus trigeminus: neoplasie, neuritis 

Moeite met kauwen 

 Tandafwijkingen 

 Tongafwijkingen 

 Orale neoplasie 

 Orale ulceratie: opname caustische of zure substanties, nierfalen 
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Moeite met slikken 

 Faryngeale afwijkingen: vreemd voorwerp, neoplasie, neurologische aandoening, ulceratie 

 Oesofageale afwijkingen: vreemd voorwerp, neoplasie, ulceratie, megaoesofagus, strictuur, 

vasculaire ring anomalie 

Primaire anorexie 

 Intracraniale aandoening: neoplasie hypothalamus 

Secundaire anorexie 

 Anosmie: chronische rhinitis, nasale neoplasie, andere nasale aandoeningen, neurologische 

aandoeningen 

 Endocriene aandoeningen: diabetes ketoacidose 

 Koorts 

 Gastro-intestinale aandoeningen: gastritis, Inflammatory Bowel Disease 

 Hartaandoeningen: hartfalen 

 Leveraandoeningen 

 Infectie 

 Metabole abnormaliteiten: hypercalcemie, hypokaliëmie 

 Pijn 

 Pancreasaandoeningen: pancreatitis 

 Respiratoire aandoeningen: luchtwegaandoeningen, hernia diafragmatica, pleurale effusie, 

pneumonie 

 Nieraandoeningen 

 Medicatie: acetazolamide, amiodarone, amphotericine B, bethanechol, bromocriptine, 

butorphanol, cardiale glycosides, chlorambucil, diazoxide, doxorubicine, fentanyl, hydralazine, 

itraconazole, ketoconazole, melphalan, methimazole, mitotane, nicotinamide, oxytetracycline 

(kat), penicillamine, theophylline, trimethoprim/sulfonamide (kat) 

Dieet 

 Recente diëtaire veranderingen 

 Onsmakelijk dieet 

Psychologische/gedragsfactoren 

 Gewijzigd schema 

 Nieuwe familieleden 

 Nieuw huis 

 Nieuwe huisdieren 

 

5.1.1 Moeite om het voedsel vast te grijpen 

In het algemeen genomen zijn de onderstreepte aandoeningen de meer voorkomende oorzaken van 

anorexie. Anorexie is een weinig specifiek symptoom dat bij vele verschillende aandoeningen kan 

voorkomen. Er was bij deze kat geen anamnese van problemen om het voeder vast te grijpen met zijn 

mond, waardoor deze differentiaal diagnosen onwaarschijnlijk de oorzaak van de anorexie zijn.  
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5.1.2 Moeite met kauwen 

Tijdens de mondinspectie werd er enkel stomatitis waargenomen. Tandafwijkingen zijn echter best te 

diagnosticeren onder sedatie en met behulp van radiografische opnames, waardoor deze nog niet 

uitgesloten kunnen worden. Er werden geen tongafwijkingen, orale neoplasie en ulceraties opgemerkt, 

waardoor deze oorzaken uitgesloten zijn.  

5.1.3 Moeite met slikken 

Bij een vreemd voorwerp ter hoogte van de farynx of oesofagus verwacht men eerder acute 

problemen. Bij de kat in deze casus was de anorexie eerder geleidelijk ontstaan en van chronische 

aard, waardoor een neoplasie ter hoogte van de farynx of oesofagus meer past in dit verhaal dan een 

vreemd voorwerp. Bij een neoplasie ter hoogte van de farynx of oesofagus kan men daarnaast 

regurgiteren verwachten. Dit was niet het geval bij deze kat. Op basis van het niet aanwezig zijn van 

regurgiteren, kan men bovendien een megaoesofagus en een strictuur van de oesofagus uitsluiten. 

Een vasculaire ring anomalie kan al problemen geven van regurgiteren en anorexie op het moment 

van spenen. Het gaat hier om een kat van oudere leeftijd, waardoor van een vasculaire ring anomalie 

geen sprake kan zijn. Ulceraties ter hoogte van de farynx of oesofagus kunnen aanwezig zijn. 

5.1.4 Primaire anorexie 

Primaire anorexie ten gevolge van een intracraniale aandoening is onwaarschijnlijk. Wanneer er zich 

een neoplasie in het hoofd of een aandoening ter hoogte van de hypothalamus afspeelt, verwacht 

men meer symptomen naast de anorexie en het gewichtsverlies. 

5.1.5 Secundaire anorexie 

Anosmie door chronische aandoeningen van de neus zijn niet aannemelijk. Er was bij de kat namelijk 

geen sprake van niezen en neusvloei. Bij neurologische aandoeningen kan men neurologische 

symptomen verwachten, waardoor deze mogelijkheid weinig waarschijnlijk is. Secundaire anorexie 

door diabetes ketoacidose past ook niet in deze casus. Er was geen lethargie en braken aanwezig bij 

de kat. Daarnaast waren er voordien geen symptomen van diabetes mellitus, zoals polyurie en 

polydipsie, normale tot verhoogde eetlust en een plantigrade gang. De kat had geen koorts. Bij gastro-

intestinale aandoeningen zoals gastritis en Inflammatory Bowel Disease moet men denken aan 

symptomen zoals braken en diarree. Aangezien de kat deze problemen niet had, lijken deze 

aandoeningen niet aannemelijk. Op het klinisch onderzoek was er geen aritmie of hartruis te horen, 

zodat hartfalen niet aan de basis zal liggen voor de anorexie van deze kat. De leveraandoeningen die 

anorexie kunnen veroorzaken zijn hepatische lipidose, neoplasie van de lever en 

cholangitis/cholangiohepatitis (Lappin, 2001b). 

Een chronische infectie kan resulteren in anorexie. Feline Leukemie Virus (FeLV) bijvoorbeeld, heeft 

een grote variëteit aan klinische bevindingen, zoals anorexie, gewichtsverlies, anemie. De diagnose 

van FeLV wordt echter frequent op een jongere leeftijd gesteld, zodat FeLV minder waarschijnlijk is 

voor deze kat. Hemobartonella felis komt vaak voor samen met FeLV en geeft anemie, depressie, 

anorexie, zwakte en gewichtsverlies (Lappin, 2001c). De kat had echter geen bleke mucosae op het 

klinisch onderzoek, maar dat kan H. felis niet uitsluiten. Feline Immunodeficiëntie Virus (FIV) geeft 
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door immunosuppressie intermitterende koorts, stomatitis, anorexie en gewichtsverlies. FIV wordt 

frequent gediagnosticeerd bij oudere katten (Lappin, 2001c). Bij de kat in deze casus was er geen 

lymfadenopathie vastgesteld, maar dat geeft geen uitsluitsel van FIV. Katten met Feline Infectieuze 

Peritonitis (FIP) kunnen ook anorexie vertonen. FIP wordt eerder gezien bij jonge dieren. De droge 

vorm van FIP is gerelateerd aan organomegalie en daarop aansluitend orgaanfalen. Er kunnen 

symptomen aanwezig zijn lever- of nierfalen, spijsverterings- en zenuwstoornissen. Bij de natte vorm 

van FIP neemt men vaak ascites, dyspnee en gedempte hart- en longgeluiden waar ten gevolge van 

effusies (Lappin, 2001b). De kat in deze casus was van hogere leeftijd en had geen van deze 

symptomen, waardoor FIP niet in de differentiaal diagnose past. 

Klinische tekens van hypercalcemie zijn mild en niet-specifiek. De meest voorkomende symptomen 

zijn braken, diarree, constipatie, polyurie en polydipsie, neurologische symptomen, anorexie en 

lethargie (Lappin, 2001a). De kat vertoonde de meeste van deze symptomen niet, waardoor 

hypercalcemie als oorzaak van de anorexie onwaarschijnlijk is. Hypokalïemie geeft duidelijke klachten 

van polymyopathie en ventroflexie van de nek. Tevens kan polyurie en polydipsie, braken, lethargie, 

anorexie, gewichtsverlies aanwezig zijn. De anamnese van de kat komt niet overeen met 

hypokalïemie. 

Alle oorzaken van pijn kunnen anorexie veroorzaken. Aangezien dieren frequent pijn niet of nauwelijks 

tonen, moet pijn alleszins in de differentiaal diagnose voor anorexie opgenomen worden. Pancreatitis 

veroorzaakt vage klachten, zoals lethargie, anorexie, braken, diarree  en abdominale pijn. Op klinisch 

onderzoek kan vaak dehydratatie, hypothermie, icterus en soms abdominale pijn worden 

waargenomen (Lappin, 2001b). Er was geen braken, diarree en abdominale pijn aanwezig in het 

verhaal van deze kat, waardoor een pancreatitis weinig plausibel is. 

De kat had geen ademhalingsproblemen, waardoor respiratoire aandoeningen minder waarschijnlijk 

zijn. Chronisch nierfalen komt frequent voor bij oudere katten. Chronisch nierfalen ontstaat geleidelijk 

en geeft symptomen zoals anorexie, lethargie, braken, gewichtsverlies, halithose, polyurie en 

polydipsie en dehydradatie (Lappin, 2001d). Chronisch nierfalen kan een mogelijke differentiaal 

diagnose zijn voor de aanwezige anorexie bij deze kat. De medicatie die in de bovenstaande 

differentiaal diagnose van anorexie staat genoemd, werd niet toegediend aan de kat, waardoor deze 

uitgesloten zijn. 

5.1.6 Dieet 

Er is niet bekend of er diëtaire veranderingen hebben plaatsgevonden voordat de anorexie was 

aangevangen. Een onsmakelijk dieet kan ook aan de basis liggen voor de anorexie, maar dan is er 

vermoedelijk eerder sprake van partiële anorexie. Het is onwaarschijnlijk dat een kat totale anorexie 

vertoont omwille van diëtaire veranderingen of een onsmakelijk dieet.  

5.1.7 Psychologische of gedragsfactoren 

Er is in de anamnese geen vermelding gemaakt van veranderde leefomstandigheden, waardoor de 

kat psychologische anorexie zou gaan vertonen. 
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5.2 Gewichtsverlies (Gough, 2007a) 

Gedaalde nutriëntenopname 

 Anorexie 

 Dieet: slechte kwaliteit, ondervoeding 

 Dysfagie 

Toegenomen nutriëntenverlies  

 Brandwonden 

 Chronisch bloedverlies: epistaxis, hematemesis, hematurie, melena 

 Diabetes mellitus 

 Effusies 

 Intestinale parasieten 

 Neoplasie 

 Protein-losing enteropathy 

 Protein-losing nefropathy 

Toegenomen nutriëntenverbruik 

 Endocrien: hyperthyroïdie (kat) 

 Neoplasie 

 Fysiologisch 

 Koude omgeving 

 Inspanning 

 Koorts 

 Lactatie 

 Dracht 

Malassimilatie 

 Hartfalen 

 Exocriene pancreas insufficiëntie 

 Leverfalen 

 Neoplasie 

 Nierfalen 

 Dunne darm aandoeningen 

Regurgiteren en braken  

5.2.1 Gedaalde nutriëntenopname 

Wederom zijn de onderstreepte aandoeningen in het algemeen gezien de meer voorkomende 

oorzaken van gewichtsverlies. Anorexie lijkt de meest waarschijnlijke oorzaak van het gewichtsverlies.   

5.2.2 Toegenomen nutriëntenverlies 

Brandwonden en chronisch bloedverlies kunnen uitgesloten worden in de differentiaal diagnose van 

toegenomen nutriëntenverlies, wegens het niet overeenkomen van de anamnese en symptomen. Er 

waren bovendien geen symptomen aanwezig van diabetes mellitus, zoals polyurie en polydipsie, 
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normale tot verhoogde eetlust en een plantigrade gang. Diabetes mellitus kan bijgevolg uitgesloten 

worden. Op het klinisch onderzoek werd er geen ascites of ademhalingsklachten ten gevolge van een 

eventuele pleurale effusie opgemerkt bij de kat. Nutriëntenverlies door effusies is daarom weinig 

waarschijnlijk. De ontworming van de kat was in orde, maar wanneer de laatste ontworming was en 

met welk product, was onbekend. Een kat wordt best minimaal vier keer per jaar ontwormd. Ervan 

uitgaande dat de ontworming correct had plaatsgevonden, is toegenomen nutriëntenverlies door 

intestinale parasieten minder aannemelijk. De kat in deze casus was 14 jaar oud, waardoor de kans 

op een neoplasie vergroot is. Neoplasie is een mogelijke oorzaak van het toegenomen 

nutrïentenverlies.  

Protein-losing enteropathy komt minder frequent voor bij de kat dan bij de hond. De kat vertoonde 

geen diarree, ascites of oedeem, zodat protein-losing enteropathy weinig waarschijnlijk is. De 

prevalentie van protein-losing nefropathy bij honden en katten is laag, maar bij katten is deze nog 

lager. De kat vertoonde geen oedeem, ascites, braken of polyurie/polydipsie, waardoor protein-losing 

nefropathy door glomerulonefritis niet plausibel is. Amyloïdose komt zelden voor bij katten.  

5.2.3 Toegenomen nutriëntenverbruik 

Hyperthyroïdie komt heel frequent voor bij geriatrische katten. Gewichtsverlies, 

gedragsveranderingen, polyfagie, tachycardie, braken en polyurie en polydipsie zijn vaak aanwezig bij 

hyperthyroïde katten. Bij palpatie van de hals voelt men meestal een vergrote schildklier. Bij de kat in 

deze casus werd er geen vergrote schildklier gevoeld en hij vertoonde geen polyfagie. Braken, 

tachycardie en polyurie en polydipsie waren ook niet aanwezig bij de kat, zodat toegenomen 

nutriëntenverbruik ten gevolge van hyperthyroïdie minder past in de differentiaal diagnose. Zoals 

hoger vermeld (zie 5.2.2) is de kans groter op neoplasie bij een oude kat. Neoplasie is bijgevolg een 

mogelijk oorzaak van het toegenomen nutriëntenverbruik. Daarnaast is fysiologisch toegenomen 

nutriëntenverbruik mogelijk. De anorexie en het gewichtsverlies zijn ontstaan in de wintermaanden, 

maar de kat had de mogelijkheid om in huis te zijn, zodat toegenomen nutriëntenverbruik door een 

koude omgeving onwaarschijnlijk is. Er is geen verhaal van een verhoogde inspanning van de kat dat 

het toegenomen nutriëntenverbruik zou kunnen verklaren. Toegenomen nutriëntenverbruik door 

lactatie en dracht is uitgesloten, omdat het een kater betreft. 

5.2.4 Malassimalatie & regurgiteren en braken 

Malassimilatie vanwege hartfalen is onwaarschijnlijk. Op het klinisch onderzoek was er geen aritmie of 

hartruis te horen. Exocriene pancreas insufficiëntie (EPI) komt minder frequent voor bij katten. De kat 

in deze casus had anorexie in tegenstelling tot polyfagie, zodat EPI niet past in de differentiaal 

diagnose voor gewichtsverlies bij deze kat. De leveraandoeningen die gewichtsverlies veroorzaken, 

zijn vermeld in de differentiaal diagnose van anorexie (zie 5.1.5). Hepatische lipidose, leverneoplasie 

en cholangitis/cholangiohepatitis zijn mogelijke oorzaken voor het gewichtsverlies die passen in de 

anamnese van deze kat. Zoals eerder vermeld is de kans groter op neoplasie bij een geriatrische kat. 

Malassimilatie ten gevolge van neoplasie is mogelijk. Chronisch nierfalen werd eveneens genoemd in 

de differentiaal diagnose van anorexie (zie 5.1.5) en stemt overeen met de anamnese van deze kat. 
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Omwille van het feit dat de voedingsstoffen worden opgenomen in de dunne darm, kunnen problemen 

van de dunne darm aanleiding geven tot malassimilatie en bijgevolg gewichtsverlies. De kat vertoonde 

geen spijsverteringsstoornissen zoals braken en diarree, maar wel vermageren en anorexie, waardoor 

gastro-intestinale stoornissen nog niet kunnen uitgesloten worden als oorzaak van het gewichtsverlies. 

De kat regurgiteerde of braakte niet, zodat deze uitgesloten zijn in de differentiaal diagnose.  

5.3 Meest waarschijnlijke differentiaal diagnosen 

Er zijn een aantal gemeenschappelijke differentiaal diagnosen voor anorexie en gewichtsverlies, zoals 

koorts, leverfalen en nierfalen. Hierdoor is het aannemelijker om deze oorzaken meer waarschijnlijk te 

achten. Tevens komt neoplasie frequent terug in de differentiaal diagnose, zodat deze ook hoger op 

de lijst komt te staan.  

6 Plan 

Er werd een hematologisch, biochemisch en hormonaal bloedonderzoek verricht. Tevens werd er een 

urineonderzoek uitgevoerd, inclusief een bacteriologische urinecultuur van de urine. Daarnaast vond 

er een echografisch onderzoek van het abdomen en een radiografisch onderzoek van de thorax plaats 

om eventuele afwijkingen aan de organen op te sporen, zoals neoplastische processen. 

7 Resultaten 

7.1 Laboratoriumonderzoek 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van 22 april zijn terug te vinden in bijlage I. Uit de 

hematologie bleek vitamine B12 te zijn verhoogd. Dit overschot aan vitamine B12 is niet pathologisch 

en werd zodoende niet als afwijkend beschouwd.  

7.1.1 Alanine transaminase 

Alanine transaminase (ALT) was significant verhoogd. Differentiaal diagnostisch moet met denken aan 

de volgende oorzaken voor deze stijging (Gough, 2007b): 

Artefact 

 Hemolyse 

 Lipidemie 

Leveraandoening 

 Cholangitis/cholangiohepatitis 

 Chronische hepatitis 

 Cirrhose 

 Feline Infectieuze Peritonitis (kat) 

 Hepatotoxines 

 Neoplasie: hepatocellulair adenocarcinoma, lymfoma 

 Trauma 
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Extrahepatische aandoening 

 Anoxie 

 Endocriene aandoening: hyperadrenocorticisme, hyperthyroïdie (kat) 

 Inlammatoire aandoening: pancreatitis 

Medicatie/toxines 

 Barbituraten, cimetidine, colchicine, cyclofosfamide, danazal, diazepam (kat), glucocortico-

steroïden, griseofulvine, itraconazole, ketoconazole, methimazole, methotrexaat, 

metronidazole, mexiletine, nandrolone, NSAIDs (ibuprofen, paracetamol, fenylbutazone), 

oxytetracycline, fenobarbital, fenylbutazone, fenytoïne, primidone, procaïnamide, salicylaten, 

tetracycline, trimethoprim/sulfonamide 

 

7.1.1.a Artefact 

De onderstreepte aandoeningen in de differentiaal diagnose zijn de in het algemeen meer 

voorkomende oorzaken van een gestegen ALT. Hemolyse kan optreden in de tube en is bijgevolg een 

artefact. Bij lipidemie is het cholesterol in het bloed verhoogd. Cholesterol werd echter niet bepaald in 

het bloedonderzoek, waardoor dit artefact niet uitgesloten kan worden. 

7.1.1.b Leveraandoening 

Leveraandoeningen werden eerder al in de differentiaal diagnosen van anorexie en gewichtsverlies 

genoemd. De eerder genoemde aandoeningen die met een stijging van ALT overeenkomen zijn 

cholangitis/cholangiohepatitis, neoplasie en hepatische lipidose. Deze drie aandoeningen worden dan 

ook plausibel geacht. Zoals eerder vermeld (zie 5.1.5), vertoonde de kat niet de typische symptomen 

van FIP en de albumine/globuline ratio van 0,95 geeft aan dat de kat minder verdacht is van FIP. In de 

anamnese van de kat werd geen recent trauma vermeld, waardoor dit onwaarschijnlijk de reden is van 

een stijging van ALT. 

7.1.1.c Extrahepatische aandoening 

Het is niet bekend of de kat een toestand van anoxie heeft gekend, waardoor men deze oorzaak niet 

kan uitsluiten. Hyperadrenocorticisme komt zelden voor bij katten en de symptomen (polyurie en 

polydipsie, polyfagie, gewichtsverlies en lethargie) komen niet overeen met de anamnese van deze 

kat (Lappin, 2001a). Hyperthyroïdie werd eerder als differentiaal diagnose vermeld van 

gewichtsverlies (zie 5.2.3). Daar het als onwaarschijnlijk werd geacht en uit bloedonderzoek naar 

voren komt dat het T4 gehalte zich binnen de referentiewaarde bevindt, is hyperthyroïdie weinig 

aannemelijk. Een pancreatitis wordt net als in de differentiaal diagnose van anorexie als weinig 

plausibel beschouwd (zie 5.1.5).  

7.1.1.d Medicatie of toxines 

In de anamnese van deze kat werden geen drugs of toxines vermeld. 
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7.2 Echografie van het abdomen 

Met behulp van het echografisch onderzoek van het abdomen zag men dat er een hyperechogene 

schaduw aanwezig was door een intraluminale nefrolithiasis in de pelvis van de rechter nier. Er waren 

geen tekenen van obstructie zichtbaar. De lever werd echografisch normaal bevonden. 

7.3 Thoraxradiografie 

Er werden ventrodorsale en rechter laterolaterale radiografische opnames genomen (Fig. 1). Er was 

een intense verbreding van het craniale mediastinum te zien met een focaal toegenomen weke delen 

opaciteit met afmetingen van 5,0 x 2,6 x 3,0 cm. Dit ruimte-innemende proces had de trachea naar 

dorsaal en naar de rechterzijde verplaatst. De massa was homogeen. Differentiaal diagnostisch werd 

er gedacht aan een lymfoma, thymoma, ectopische schildkliertumor, neuro-endocriene tumor, 

mediastinale cyste, granuloom en een abces. Een abces en een cyste zijn met vocht gevulde holtes in 

tegenstelling tot een granuloom of een tumor, die weefsel bevatten. Het onderscheid is te maken met 

behulp van een echografisch onderzoek of een fijne naald aspiratie gevolgd door cytologie. 

De longen vertoonden een diffuus bronchiaal patroon. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn een diffuse 

neoplastische infiltratie, chronische bronchitis of astma. De kat vertoonde echter geen 

ademhalingsklachten.  

7.4 Echografie van de thorax 

Na de bevindingen op de thoraxradiografieën werd er besloten om een echobegeleide fijne naald 

aspiratie (FNA) te nemen van de mediastinale massa. Op het echografisch onderzoek van de thorax 

nam men ter hoogte van het craniale mediastinum een ovale hypoechogene massa met een 

  

Fig. 1 A) Rechter laterolaterale thoraxradiografie; B) Ventrodorsale thoraxradiografie. De omcirkelde structuur 
is de massa in het craniale mediastinum met afmetingen van 5,0 x 2,6 x 3,0 cm. 

 

 

 

 

A 

B 
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hyperechogene centrale hilus waar. De massa was gelegen aan de linkerzijde en verplaatste de grote 

bloedvaten naar de rechterzijde. Differentiaal diagnostisch hield men rekening met een thymoma, 

mediastinale of sternale lymfadenopathie (ten gevolge van een lymfoma of minder waarschijnlijk door 

inflammatie), ectopisch schildklierweefsel of minder waarschijnlijk een granuloom.  

7.5 Cytologie 

Er werd een FNA genomen van de 

massa voor cytologisch onderzoek. Er 

waren verschillende kleine en grote 

clusters van grote epitheliale cellen 

aanwezig (Fig. 2). De epitheliale cellen 

vertoonden matige maligniteits-

kenmerken, zoals anisocytose, 

anisokaryose en er waren duidelijke 

nucleoli zichtbaar. Er werden 

verschillende goed gedifferentieerde 

mastcellen en lymfocyten aangetroffen. 

Er was een matige hoeveelheid eosinofiel 

materaal op de achtergrond zichtbaar. 

Het cytologische beeld was suggestief 

voor een thymoma (epitheliale vorm).  

8 Diagnose 

De kat werd gediagnosticeerd met een mediastinale massa. Aan de hand van de cytologie kon men 

concluderen dat het waarschijnlijk om een thymoma ging. 

9 Behandeling 

9.1 Bloedonderzoek pre-operatief 

Zie bijlage II voor de volledige resultaten van het bloedonderzoek op 29 april. Uit de hematologie 

bleek er een neutrofilie en lymfopenie aanwezig te zijn. Er bestaat een inflammatoire, fysiologische of 

reactieve neutrofilie. Inflammatoire neutrofilie kan ontstaan door infectie, neoplasie, weefselnecrose, 

toxines of een immuungemedieerde aandoening (Cough, 2007c). Infectie en neoplasie lijken het 

meest waarschijnlijk de oorzaak bij de kat in deze casus. Fysiologische neutrofilie is mogelijk door 

stress.  

Lymfopenie kan te wijten zijn aan stress, hyperadrenocorticisme, immunodeficiëntie, verlies van lymfe, 

infectie/inflammatie of medicatie (Cough, 2007c). Het is mogelijk dat de kat stress ondervond ten 

gevolge van manipulatie pre-operatief. De andere mogelijkheden lijken minder waarschijnlijk. Pre-

 

Fig. 2 Cytologie van een fijne naald aspiratie van een 
thymoma van kat. Het weefsel is samengesteld uit epitheliale 

(a) en lymfoïde (b) clusters. De epitheliale zones tonen 
spoelvormige cellen (HE kleuring, vergroting 400x) (Uit: Gójska-
Zygner, 2013) 
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operatief werden eveneens de leverenzymes gecontroleerd en daaruit volgde dat ALT genormaliseerd 

was.  

9.2 Thymectomie 

De mediastinale massa werd chirurgisch weggenomen via een exploratieve sternotomie. De kat werd 

in ruglig gepositioneerd. Men maakte een huidincisie craniaal op de thorax tot het xyphoïd. De 

pectoralisspieren werden los geprepareerd van het sternum. Vervolgens voerde men een craniale 

sternotomie uit met behulp van een oscillerende zaag. Inspectie van de thorax toonde een mooi 

omschreven ovale massa van ongeveer 4 op 2,5 cm craniaal van het hart en ventraal van de vena 

cava cranialis. De massa werd stomp los geprepareerd van de omgevende weefsels en verwijderd. Er 

werd tevens een biopt genomen van de regionale lymfeknoop. Hemostase werd bekomen via 

bipolaire elektrocoagulatie. De sternotomie werd routinematig gesloten en de thorax werd vacuüm 

gezogen via een thoraxdrain. Deze drain werd onmiddellijk postoperatief verwijderd. De 

pectoraalspieren, subcutis en de huid werden gesloten. Men plaatste tevens een voedingssonde in de 

oesofagus omwille van de anorexie en het gewichtsverlies.  

9.3 Hospitalisatie postoperatief 

Postoperatief werd intraveneus (IV) Ringer lactaat Hartmann infuus, methadon (0,3-0,6 mg/kg, 

Comfortan, Eurovet A.H., 2x per dag) gedurende 3 dagen en cefazoline (20 mg/kg, 2x/dag) gedurende 

5 dagen toegediend. De kat kreeg Royal Canin Recovery 281 gram te verdelen over minimaal drie 

maaltijden per dag. 

10 Opvolging 

10.1 Resultaten histopathologie 

Het verwijderde weefsel bestond uit een tumorale massa die grensde aan een lymfeknoop. Het 

weefsel bestond volledig uit een zeer celrijke massa opgebouwd uit brede bladen met grote licht tot 

matig pleiomorfe polygonale tot ovale cellen. De cellen hadden grote ronde tot hoekige kernen met 

grof gekorrelde chromatine en onduidelijke nucleoli. Er was een uitgesproken hoeveelheid licht 

gevacuoliseerd eosinofiel cytoplasma. Mitosen waren zeldzaam. De banden waren omgeven door een 

geringe hoeveelheid fibrovasculair stroma met een gering lymfocytair infiltraat. Deze bevindingen 

leidden tot de definitieve diagnose dat de verwijderde massa een thymoma was. De tumor werd 

eveneens teruggevonden in de aangrenzende lymfeknoop. Er was bijgevolg mogelijk een invasie of 

metastase aanwezig in de lymfeknoop. De tumor leek anderzijds goed omschreven, maar reikte tot 

tegen alle randen van het biopt.  

10.2 Controle 7 en 16 dagen postoperatief 

De kat was alerter, leek niet pijnlijk en had een goed herstel. De incisieplaats was droog, gesloten en 

er was geen subcutane zwelling. De wonde heelde goed (Fig. 4).  
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De kat had 13 dagen postoperatief een huidreactie 

gekregen aan het ventrale abdomen en ter hoogte 

van de oorschelpbasis. Er waren niet jeukende, 

annulaire witte adherente schilfers aanwezig (Fig. 

4) Daarnaast was er exfoliatie van de voetzolen 

(Fig. 3). De kat werd aan de hand van de 

huidletsels gediagnosticeerd met een 

paraneoplastische exfoliatieve dermatitis.  

Er werden tevens een ventrodorsale en rechter 

laterolaterale radiografische opnames genomen ter 

controle van de voedingssonde. De slokdarmsonde 

zat mooi ter plaatse. Men nam pleurale fissuurlijnen 

waar tussen de linker craniale en caudale lob, de 

rechter craniale en middelste lob en tussen de middelste en caudale longlob. Er was een diffuse 

toegenomen zichtbaarheid van de bronchiale wanden, vergelijkbaar met de vorige radiografische 

opnames.  

 

       

            

 

Fig. 4 Incisieplaats is droog, gesloten en er is geen subcutane zwelling. Annulaire witte schilfering ter 
hoogte van het ventrale abdomen en huidreactie met korsten ter hoogte van de oorschelpbasis.   (Foto: 

Prof. Dr. Jan Declercq) 

 

 

Fig. 3 Exfoliatie van de voetzolen (Foto: Prof. Dr. 
Jan Declercq) 
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10.3 Controle 29 dagen postoperatief (28 mei)  

De voedingssonde werd 24 mei verwijderd en de kat is zelf beginnen eten 36 uur na deze handeling. 

De exfoliatieve dermatitis ter hoogte van de buik, de oorbasis, schouderbladen en de ventrale thorax 

was nog altijd aanwezig 29 dagen 

postoperatief. Er was een zwartverkleuring 

van de haren zichtbaar rond de muil, ogen 

en rand van de oorschelp (Fig. 5). Soms 

was er jeuk aanwezig aan de kop. Op 

cytologie zag men parakeratose en 

Malassezia pachydermatis. De kat werd 

bijgevolg gediagnosticeerd met een 

paraneoplastische exfoliateve dermatitis 

met een secundaire Malassezia infectie. 

Deze werd behandeld met itraconazole (5 

mg/kg, Itrafungol, Eli Lilly, 1x per dag) per 

os (PO) gedurende tweemaal 7 dagen 

onderbroken door een interval van 7 dagen 

zonder itraconazole. 

10.4 Controle 51 dagen postoperatief (19 juni) 

De kat woog 4,8 kg en was 400 gram bijgekomen sinds 22 april. De kat had problemen met zijn linker 

oor dat afhing. Er was een lichte hyperpigmentatie aanwezig ter hoogte van de oorranden. Tevens 

nam men zwarte haarkraagjes op de kin waar. De rug en de oorbasis bevatten nog altijd schilfers en 

kleine korstjes ten gevolge van de exfoliatieve dermatitis. Uit de oorswabs kwam naar voren dat 

beiden oren geïnfecteerd waren met Malassezia pachydermatis. Er werd geadviseerd om de oren 

eenmaal daags te behandelen met Posatex® (orbifloxacine 8,5 mg/ml + mometasonfuroaat 0,9 mg/ml 

+ posaconazol 0,9 mg/ml) gedurende 7 dagen. 

 

 

 

 

Fig. 5 Zwartverkleuring van de haren rond de muil en de 
ogen (Foto: Prof. Dr. Jan Declercq) 
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DISCUSSIE 

De meest voorkomende klinische klachten bij katten met een thymoma zijn dyspnee, tachypnee, 

hoesten, braken, regurgiteren en oedeem van de kop, nek en voorpoten (Atwater et al., 1994; Gores 

et al., 1994; Day, 1997; Patnaik et al., 2003; Zitz et al., 2008). De kat in deze casus had echter 

klachten van anorexie en gewichtsverlies. Deze klachten kunnen te wijten zijn aan het neoplastische 

proces. Het ontbreken van voornamelijk de ademhalingssymptomen zou te verklaren kunnen zijn door 

de trage groei van het thymoma, waardoor de massa een relatief grote ruimte in de thorax kan 

innemen. Door de trage groei en de afwezigheid van pleurale effusie kan de kat kan zich lichamelijk 

en in levensstijl aanpassen aan de verminderde longcapaciteit (North, 2009; Pelsmaekers, 2012). 

Exfoliatieve dermatitis, myasthenia gravis, polymyositis en granulocytopenie zijn de paraneoplastische 

syndromen die bij de kat gerelateerd zijn aan een thymoma (Carpenter en Holzworth, 1982, Singh et 

al., 2010). De paraneoplastische syndromen zijn frequent het eerste teken van een onderliggende 

tumorale aandoening. Wanneer de tumor wordt behandeld, verdwijnen deze syndromen meestal. De 

kat in deze casus had echter post-operatieve exfoliatieve dermatitis.  

Exfoliatieve dermatitis wordt gekenmerkt door een gegeneraliseerde schilferige dermatitis, al dan niet 

in combinatie met erytheem en pruritis. De schilfering en erytheem bij thymoma-geassocieerde 

exfoliatieve dermatitis start doorgaans dorsaal op de kop, de pinnae en de nek en breidt zich 

vervolgens uit over het hele lichaam. De dermatitis kan zich dan ontwikkelen tot alopecie met ulceratie 

en korstvorming (Turek, 2003; Rottenberg et al., 2004). Differentiaal diagnostisch kan men als oorzaak 

voor de exfoliatieve dermatitis een epitheliotroop lymfoma, reactie op medicatie, erythema multiforme, 

systemische lupus erythematosus, dermatophytose, FIV, FeLV, Cheyletiella of een thymoma in 

aanmerking nemen (Rottenberg et al., 2004). Bij sommige katten is er overgroei van Malassezia 

pachydermatis die aanleiding kan geven tot jeuk, zoals ook bij de kat in de casuïstiek het geval was 

(Turek, 2003).  

Er zijn verschillende hypothesen over de pathogenese van een paraneoplastische dermatitis. De 

meest waarschijnlijke theorie gaat er van uit dat de paraneoplastische exfoliatieve dermatitis zou 

worden veroorzaakt door een afwijkende T-celgemedieerde auto-immuunreactie tegenover de 

keratinocyten (Rottenberg et al., 2004; Sing et al., 2010). Men detecteerde de aanwezigheid van 

CD3+ lymfocyten in de huid van katten met thymoma-geassocieerde exfoliatieve dermatitis en een 

gebrek aan immunoglobulines die kruisreageren met epitheliale antigenen die een rol lijken te spelen 

in de ontwikkeling van cutane paraneoplastische syndromen bij de mens (Rottenberg et al., 2004). 

Rottenberg et al. veronderstelden dat feline thymoma-geassocieerde exfoliatieve dermatitis kan 

resulteren uit een abnormale antigen presentatie door neoplastische thymische epitheliale cellen die 

een T-cel gemedieerde immuunrespons in de huid veroorzaken. In het thymoma worden nieuwe 

lymfocyten geproduceerd die een inadequate negatieve selectie van antigeenpresentatie zouden 

hebben ondergaan. Deze lymfocyten kunnen een auto-immuunreactie veroorzaken als ze in de 

circulatie geraken. De keratinocyten in de huid zijn het doelwit voor deze auto-immuunreactie bij een 
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paraneoplastische dermatitis. Een gelijkaardige reactie treedt op bij een graft-versus-host-reactie 

(Rottenberg et al., 2004; Carles et al., 2005). 

Door een thymectomie neemt men de oorsprong van de auto-immuunreactie weg, waardoor de 

paraneoplastische syndromen verdwijnen. Bij de kat in de casuïstiek ontstond de paraneoplastische 

exfoliatieve dermatitis echter na het verwijderen van de thymus. Op de thoraxradiografieën 16 dagen 

postoperatief waren er geen indicaties voor metastasen of recidieven van het thymoma aanwezig. Er 

is in de literatuur een andere kat beschreven die preoperatief myasthenia gravis had zonder 

huidletsels, maar die een maand na de verwijdering van het thymoma een exfoliatieve dermatitis 

ontwikkelde (Carles et al., 2005). Er zijn ook drie katten beschreven die post-operatief werden 

gediagnosticeerd met mysthenia gravis (Gores et al., 1994; Singh et al., 2010). Het is denkbaar dat de 

pathogenese van het post-operatieve ontstaan van exfoliatieve dermatitis en myasthenia gravis 

vergelijkbaar is. Men denkt dat in de circulatie achtergebleven, afwijkende T-lymfocyten nog in staat 

zijn om auto-immuunreacties te veroorzaken (Hoffacker et al., 2000; Sun et al., 2011). Men kan 

corticoïden geven om deze reacties te verhelpen. De afwezigheid van een nieuwe opflakkering na 

stopzetting van de therapie is misschien te verklaren door de beperkte levensduur van T-lymfocyten 

(Pelsmaekers et al., 2012). 

Men kan een thymoma diagnosticeren aan de hand van eerder genoemde symptomen die ontstaan 

ten gevolge van het ruimte-innemende proces of door een paraneoplastisch syndroom. Daarnaast is 

het mogelijk dat men tijdens de auscultatie van de thorax gedempte of afwezige longgeluiden hoort ter 

hoogte van het craniale mediastinum. Dit kan een consequentie zijn van verplaatsing van de 

longlobben door de massa of vanwege pleurale effusie. Bij de kat in deze casus werden er bij het 

klinisch onderzoek geen gedempte longgeluiden opgemerkt. Het hart kan daarnaast ook verplaatst 

worden, zodat de hartgeluiden meer dorsaal, caudaal of caudodorsaal te ausculteren zijn. Er werden 

geen afwijkingen gevonden tijdens hartauscultatie bij de kat van deze casus. Bij katten kan tevens de 

craniale thorax verminderd manueel indrukbaar zijn, (Atwater et al., 1994; Day, 1997; Patnaik et al., 

2003; Zitz et al., 2008).  

Op het hematologisch onderzoek zijn vaak geen afwijkingen te detecteren. Desalniettemin kan er 

anemie, thrombocytopenie en lymfocytose aanwezig zijn. De thrombocytopenie ontstaat secundair 

door een immuungemedieerde afbraak. Tevens kan een hypercalcemie opgemerkt worden. Deze 

hypercalcemie is zelden aanwezig en is het resultaat van overvloedige productie van het parathyroïd 

hormoongerelateerd peptide (PTHrp) (Atwater et al., 1994; Day, 1997). Op het bloedonderzoek bij de 

casuïstiek werd er een toegenomen ALT opgemerkt. Deze was echter weer tot de normaalwaarden 

gedaald bij het pre-operatieve bloedonderzoek. Het is gangbaar dat er daarnaast geen afwijkingen op 

het hematologisch onderzoek werden gevonden. 

Aan de hand van radiografische opnames van de thorax is het mogelijk om een massa waar te nemen 

in het craniale mediastinum, eventueel gepaard gaande met pleurale effusie en verplaatsing van het 

hart. De thoraxradiografieën van de kat in de casuïstiek toonden ook een massa in het craniale 

mediastinum. Er werd geen pleurale effusie waargenomen. Daarnaast is het mogelijk om bij dieren 
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met thymoma een megaoesofagus op te merken. Deze dilatatie van de slokdarm ontstaat secundair 

aan myasthenia gravis. Door aspiratiepneumonie ten gevolge van de megaoesofagus is het mogelijk 

een alveolair of interstitieel longpatroon te detecteren. Wanneer een dier verdacht is van myasthenia 

gravis kan men de Tensilon test uitvoeren (Singh et al., 2010; Withrow, 2013). De kat in kwestie 

regurgiteerde niet en op de thoraxradiografieën was er geen beeld van een megaoesofagus, zodat er 

van myasthenia gravis geen sprake was. 

Met behulp van echografie van de thorax kan men een vermoedelijke diagnose van een thoracale 

massa stellen. De thoracale echografie wordt voornamelijk gebruikt om echo begeleide fijne naald 

aspiraten van de massa te nemen. Deze handeling wordt het best uitgevoerd onder diepe sedatie in 

combinatie met analgesie of algehele anesthesie. Vervolgens maakt men een uitstrijkje van de FNA. 

Cytologische bevestiging van een thymoma steunt op de aanwezigheid van vele kleine mature 

lymfocyten, epitheliale cellen en occasioneel mastcellen (Rae et al., 1989). Er zijn echter frequent niet 

diagnostische stalen vanwege een klein aantal epitheliale cellen, de aanwezigheid van uitsluitend 

kleine mature lymfocyten of door het voorkomen van cysten in de massa. Daarnaast is het moeilijk om 

te differentiëren tussen thymoma en lymfoma, aangezien beide voornamelijk uit lymfocyten 

samengesteld zijn (Rae et al., 1989; Zitz et al., 2008). In de casuïstiek werd vermeld dat men met 

behulp van cytologie epitheliale cellen, lymfocyten en mastcellen had waargenomen. Dit beeld komt 

overeen met hetgeen beschreven wordt in de literatuur over de cytologie van het thymoma. 

In geval van pleurale effusie kan men, na het uitvoeren van een thoracocentese, het bekomen vocht 

analyseren. Meestal wordt er een gemodificeerd transsudaat verkregen waarin een aantal mature 

lymfocyten of een gemengde lymfocytenpopulatie aanwezig is (Atwater et al., 1994; Zitz et al., 2008). 

De kat van de casus had geen pleurale effusie, waardoor er geen thoracocentese werd uitgevoerd. 

Voor de chirurg is het een voordeel wanneer er pre-operatief een computertomografie scan (CT-scan) 

wordt uitgevoerd. Door een drie-dimensionale reconstructie kan men de mogelijkheid tot resectie 

evalueren. Daarnaast kan men de grootte en het volume van de massa en de betrokkenheid van 

naastgelegen structuren inschatten (Yoon et al., 2004; Hylands, 2006; Scherrer et al., 2008). In de 

casuïstiek werd er wel aangestuurd op een pre-operatieve CT-scan, maar er was geen toestemming 

van de eigenaars. 

Er zijn verschillende therapieën beschreven ter behandeling van een thymoma. Er wordt gebruik 

gemaakt van chirurgie, radiotherapie, chemotherapie of een combinatie van deze therapieën 

(Carpenter en Holzworth, 1982; Atwater et al., 1994; Smith et al., 2001; Patnaik et al., 2003; Zitz et al., 

2008; Singh et al., 2010). Chirurgische verwijdering van een thymoma krijgt de voorkeur bij niet-

invasieve thymoma's. Deze thymectomie kan curatief zijn. Via een thoracotomie door mediane 

sternotomie kan men het thymoma verwijderen (North, 2009). De chirurgische resectiemogelijkheid is 

afhankelijk van de ervaring en de bekwaamheid van de chirurg (Zitz et al., 2008). Er werd bij de kat 

van de casuïstiek gekozen voor de bovenstaande chirurgische behandelingsmethode. Zitz et al. 

(2008) hebben een retrospectieve studie gedaan naar 11 honden en 9 katten met invasieve en niet-

invasieve thymoma's die een thymectomie ondergingen. De gemiddelde overlevingstijd was 
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respectievelijk 790 dagen en 1825 dagen. De 1- en 3-jarige overlevingspercentages bij de kat waren 

respectievelijk 89% en 74%.  

Er zijn een aantal gerapporteerde gevallen waarbij dieren aanvullend werden behandeld met 

radiotherapie wanneer een volledige thymectomie onmogelijk was. Thymoma's zijn matig gevoelig aan 

radiotherapie. Paillatieve radiotherapie is mogelijk bij patiënten met andere medische problemen of 

paraneoplastische syndromen. Bij dieren met grote massa's kan de grootte pre-chirurgisch snel 

verkleind worden met behulp van radiotherapie (North, 2009). In 2001 werd er een retrospectieve 

studie gedaan naar de radiotherapeutische behandeling van een thymoma. Er werden 17 honden en 7 

katten met een thymoma behandeld met alleen radiotherapie of met radiotherapie als aanvullende 

behandeling. Er was een respons van 75% op de behandeling bij de 20 dieren die opgevolgd werden. 

De gemiddelde overlevingstijd voor katten was 720 dagen. De stralingsdosis en het 

behandelingsinterval varieerde echter tussen de dieren. Daarnaast kregen verschillende dieren 

tegelijkertijd chemotherapie. Deze variaties in de behandeling kunnen interfereren met de bekomen 

resultaten (Smith et al., 2001). 

Chemotherapie kan overwogen worden wanneer de dieren niet geschikt zijn voor chirurgie of als 

radiotherapie niet ter beschikking is. Prednisolone kan de symptomen verlichten door het percentage 

lymfocyten in lymfocyt-rijke thymoma's te verminderen. Bij de mens worden protocollen gebruikt van 

een combinatie van doxorubicine/cisplatine/cyclofosfamide (North, 2009). De effecten van 

chemotherapie bij de behandeling van een thymoma zijn niet goed onderzocht bij dieren. Langdurige 

remissie en een stabiele ziekte na behandeling met een hoge dosis prednisolone zijn gerapporteerd 

bij de mens en de hond. Bij de kat werd bij één geval een partiële remissie bekomen na behandeling 

met doxorubicine (Moore, 1992; Atwater et al., 1994; Smith et al., 2001; Zitz et al., 2008).  

Thymoma's met een significante infiltratie van lymfocyten tonen betere overlevingskansen. Leeftijd 

van de hond of de kat, invasiviteit van de tumor en mitotische index hebben geen effect op de 

prognose (Smith et al., 2001; Zitz et al., 2008). Cystische thymoma's worden frequent waargenomen 

bij de kat. Deze thymoma's worden geassocieerd met een betere prognose, maar er werden geen 

andere mogelijke prognostische factoren kritisch meegenomen in de beoordeling (Gores et al., 1994; 

Zitz et al., 2008). Bij de kat van de casuïstiek was er een significante infiltratie van lymfocyten 

waargenomen. Er was echter geen sprake van een cystische thymoma.  
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BIJLAGE I 

22/04/2013 

 Bepaling Resultaat Referentiewaarde 

Hematologie    

 Bloedbeeld Hematocriet 35% 24,0 - 45,0 

 Hematocriet 0,35 l/l 0,24 - 0,45 l/l 

 Erythrocyten 7,62 milj/µ 5,00 - 10,00 milj/µ  

 Erythrocyten 7,62·10
12 

/l 5,00 - 10,00·10
12 

/l 

 Anemie screening Vitamine B12 + >2000 ng/L 160 - 1680 ng/L 

 Vitamine B12 + >1476 pmol/l 118 - 1239 pmol/l 

Biochemie Totaal eiwit 75 g/L 55 - 77 g/L 

 Albumine 48,8% 39,4 - 54,8% 

 Albumine 36,6 g/l 25,0 - 45 g/l 

 Eiwitelektroforese Alfa-1 globulinen - 0,7% 0,8 - 1,6% 

 Alfa-1 globulinen 0,5 g/l 0,1 - 1,2 g/l 

 Alfa-2 globulinen - 12,2% 17,0 - 26,0% 

 Alfa-2 globulinen - 9,2 g/l 9,5 - 20,3 g/l 

 Beta globulinen 7,8% 6,4 - 9,4% 

 Beta globulinen 5,9 g/l  3,6 - 7,3 g/l 

 Gamma globulinen + 30,5% 16,2 - 28,2% 

 Gamma globulinen + 22,9 g/l 9,1 - 22,0 g/l 

 
Albumine/Globuline 

ratio 
0,95 

<0,5 verdacht voor 

FIP 

 Lever-Pancreas-

Hart-Spier 
Bilirubine totaal  + 0,16 mg/dl <0,10 mg/dl 

 Bilirubine totaal + 2,7 µmol/L <1,7 µmol/L 

 Bilirubine direct 0,14 mg/dl <0,15 mg/dl 

 Bilirubine direct 2,4 µmol/L <8,6 µmol/L 

 
Transaminase AST 

(GOT) 
37 U/I <42 U/I 

 
Transaminase ALT 

(GPT) 
+ 173 U/I <73 U/I 

 
Alkalische 

fosfatasen 
51 U/I <172 U/l 

 Galzuren (totaal) 4 µmol/l <10 µmol/l 
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 Bepaling Resultaat Referentiewaarde 

Hormonologie     

 Schildklierfunctie  T4 feline 2,8 µg/dl 1,1 - 3,5 µg/dl 

 T4 feline 36,12 nmol/L 
14,19 - 45,15 

nmol/L 

Urineonderzoek    

 Urinesediment Witte bloedcellen 10 / µl <23 / µl 

 Rode blodcellen 0 / µl <15 / µl 

 Plaatepitheelcelllen  0 / µl <13 / µl 

 Hyaliene cilinders 0 / µl  

 
Pathologische 

cilinders 
0 / µl  

 Kristallen 0 / µl  

 Gisten 0 / µl  

 Andere: Talrijke vetdruppels  

 Semi-kwantitatief pH 6,0 4,5 - 7,0 

 Soortelijk gewicht - 1,025 1,035 - 1,060 

 Aceton  Negatief  

 Hemoglobine Negatief   

 Urobilinogeen  Negatief  

 Bilirubine  Negatief  

 Nitrieten Negatief   

 Eiwit  588 mg/l 0 - 140 mg/l 

 Eiwit/creatinine ratio 0,30 <0,40 

 Glucose strookje Negatief  

 Creatinine staal 1 191 mg/dl  

 Creatinine staal 1 16884,40 µmol/L  

 Bacteriologie: 

urinecultuur 

Afname: 

cystocentesis 

Rechtstreeks onderzoek: 

geen bijzonderheden; 

cultuur: negatief op 

pathogene bacteriën  
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BIJLAGE II 

29/04/2013 

 Bepaling Resultaat Referentiewaarde 

Hematologie    

 Bloedbeeld  Hemoglobine  13,1 g/dl 8,0 - 15,0 g/dl 

 Hemoglobine  8,16 mmol/L 4,98 - 9,34 mmol/L 

 Hematocriet  39,2% 24,0 - 45,0% 

 Hematocriet  0,39 l/l 0,24 - 0,45 l/l 

 Erythrocyten  8,28 milj/µl 5,00 - 10,00 milj/µl 

 Erythrocyten  8,28·10
12 

/l 5,00 - 10,00 ·10
12 

/l 

 MCV 47,4 fl 37,0 - 55,0 fl 

 MCH 15,8 pg 12,0 - 18,0 pg 

 MCHC 33,4 g/dl 30,0 - 36,0 g/dl 

 MCHC 
5,18 mmol Hb/L 

RBC 

4,65 - 5,58 mmol Hb/L 

RBC 

 Leukocyten  8800 /µl 5000 - 15000 /µl 

Leukocytaire formule Neutrofiele staven 0,0% 0,0 - 4,0 

 Neutrofiele segmenten + 82,8% 50,0 - 75,0% 

 Lymfocyten  - 13,4% 15,0 - 45,0% 

 Monocyten  0,8% 0,0 - 7,0% 

 Basofielen  0,0% 0 - 1 % 

 Eosinofielen 3,0% 0 - 8 % 

Morfologie 

RBC/WBC/PLT 
Plaatjesanisocytose +  

 Thrombocytenaggregaten +  

 Staafkernigen totaal 0 /µl <550,00 /µl 

 Staafkernigen totaal 0·10
6
 /l <550·10

6
 /l 

 Segmentkernigen totaal 7286 /µl 3600,00 - 10500,00 /µl 

 Segmentkernigen totaal 7286·10
6
 /l 3600 - 10500 ·10

6
 /l 

 Lymfocyten totaal 1179 /µl 900,00 - 4200,00 /µl 

 Lymfocyten totaal 1179·10
6
 /l 900 - 4200·10

6
 /l 

 Monocyten totaal 70 /µl <550,00 /µl 

 Monocyten totaal  70·10
6
 /l <550·10

6
 /l 

 Basofielen totaal 0 /µl 0 - 100 /µl 

 Basofielen totaal 0·10
6
 /l 0 - 100 ·10

6
 /l 

 Eosinofielen totaal 264 /µl <800 /µl 

 Eosinofielen totaal 264·10
6
 /l <800·10

6
 /l 
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 Bepaling Resultaat Referentiewaarde 

 Thrombocyten - 131000 /µl (175000 - 500000 /µl 

Biochemie    

 Nierfunctie Ureum - 30 mg/dl 37 - 65 mg/dl 

 Ureum  - 5,00 mmol/L 6,16 - 10,82 mmol/L 

 Creatinine 1,18 mg/dl 0,50 - 1,60 mg/dl 

 Creatinine 104,3 µmol/L 44,2 - 141,4 µmol/L 

 Totaal eiwit + 81 g/L 55 - 77 g/L 

 Albumine  36 g/L 25,0 - 45,0 g/L 

 Lever-Pancreas-Hart-

Spier 
Bilirubine totaal + 0,14 mg/dl <0,10 mg/dl 

 Bilirubine totaal + 2,4 µmol/L <1,7 µmol/L 

 
Transaminase AST 

(GOT) 
18 U/l  <42 U/l 

 Transaminase ALT (GPT) 69 U/l <73 U/l 

 Gamma-GT <4 U/l <4 U/l 
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 I. SAMENVATTING 

Deze casus beschrijft een vrouwelijk intacte Saarloos Wolhond pup van 15 weken oud met 

traumatische laterale patellaluxatie. Patellaluxatie is één van de meest voorkomende orthopedische 

problemen bij de hond. Laterale patellaluxatie komt minder frequent voor (5-12% van de gevallen) dan 

mediale patellaluxatie (75-80% van de gevallen). Men ziet laterale patellaluxatie voornamelijk bij pups 

op een leeftijd van ongeveer 5-6 maanden. Trauma geeft in zeldzame gevallen aanleiding tot 

patellaluxatie. Meestal betreft het een mediale traumatische patellaluxatie. Alle hondenrassen van 

elke leeftijd zijn gevoelig aan traumatische patellaluxatie, maar milde beenafwijkingen en milde 

patellaire instabiliteit predisponeren voor de ontwrichting. De pup vertoonde acute mankheid en 

opzetting van de knie. Er was echter geen trauma bekend. Op het orthopedisch onderzoek, de 

radiografische opnames en tijdens de chirurgie werden er geen beenderafwijkingen vastgesteld, zodat 

men concludeerde dat een ontwikkelingsprobleem niet aan de basis lag voor deze patellaluxatie. 

Daarnaast gaf de gewrichtspunctie, die resulteerde in 11 ml rood, dradentrekkend vocht, ook een 

indicatie dat het een traumatische patellaluxatie betrof. Aangezien de ingestelde conservatieve 

therapie geen verbetering gaf, ging men over tot chirurgie. Tijdens de chirurgie zag men dat de 

trochleagroeve voldoende diep was en de trochleakammen goed ontwikkeld waren. Men herstelde de 

stabiliteit van de patella middels een imbricatie van het mediale retinaculum. Gezien trauma aan de 

basis lag, kon imbricatie voldoende zijn om reluxatie te voorkomen. Vier weken postoperatief was de 

pup nog licht mank op haar rechter achterpoot, maar er was een duidelijke verbetering opgetreden. 

Op lange termijn verwacht men een goede tot uitstekende prognose. 

Key words: Lateral patellar luxation - Puppy - Saarloos Wolfhond - Trauma  
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 II. INLEIDING 

Deze casus beschrijft een Saarloos Wolfhond pup met een traumatische laterale patellaluxatie. 

Patellaluxatie (PL) is de mediale of laterale verplaatsing van de knieschijf uit de trochleagroeve van de 

distale femur. Atraumatische PL ten gevolge van een verkeerde uitlijning van het 

quadricepsmechanisme is een van de meest voorkomende orthopedische problemen bij de hond 

(Johnson et al., 2001; Gibbons et al., 2006). Het quadricepsmechanisme van het kniegewricht bestaat 

uit de m. quadriceps femoris, de patella, het ligamentum patellae en de tuberositas tibiae (Denny en 

Butterworth, 2006; Piermattei et al., 2006). De etiopathogenese van PL is nog niet geheel 

opgehelderd, alhoewel men door raspredispositie en de hoge prevalentie van bilaterale aantasting 

verwacht dat erfelijkheid een rol speelt (Hayes et al., 1994; La Fond et al., 2002; Alam et al., 2007; 

Bound et al., 2009). PL wordt in verband gebracht met vele anatomische afwijkingen, zoals een 

abnormale coxofemorale conformatie, dysplasie van de laterale femurcondyl bij laterale PL, een 

ondiepe trochleagroeve, hypoplasie van de mediale trochleakam bij mediale PL en hoekvorming en 

torsionele deformaties van de tibia en de femur (Gibbons et al., 2006; Piermattei et al., 2006; Bound et 

al., 2009).  

Mediale patellaluxatie (MPL) is de meest gerapporteerde vorm van PL (75-80% van de gevallen) 

(Arthurs en Langley-Hobbs, 2006; Alam et al., 2007; Bound et al., 2009). De symptomen, de 

orthopedische afwijkingen en chirurgische therapieën van MPL worden uitgebreid in de literatuur 

beschreven (Hayes et al., 1994; Gibbons et al., 2006; Alam et al., 2007; Bound et al., 2009). De 

incidentie van laterale PL (LPL) daarentegen, ligt tussen de 5 en 12% van alle patellaluxaties, en komt 

aldus weinig voor (Arthurs en Langley-Hobbs, 2006; Alam et al., 2007; Bound et al., 2009). LPL wordt 

van oudsher gezien als een aandoening van grote hondenrassen en reuzenrassen (Singer en Smith, 

2004; Denny en Butterworth, 2006; Piermattei et al., 2006; Shaver et al., 2014), ofschoon ook medium 

rassen, zoals de Cocker Spaniel, aangetast kunnen zijn (Alam et al., 2007; Kalff et al., 2014). LPL 

wordt vooral gezien bij pups op een leeftijd van ongeveer 5-6 maanden (Singer en Smith, 2004; 

Denny en Butterworth, 2006; Piermattei et al., 2006). Er is weinig literatuur beschikbaar die de 

symptomen en mogelijke therapieën van LPL specifiek beschrijven (Hayes et al., 1994; Piermattei et 

al., 2006; Alam et al., 2007). 

Doordat er weinig gevallen van LPL zijn beschreven in de literatuur, wordt de etiopathogenese van 

LPL geëxtrapoleerd van honden met MPL. Trauma of een iatrogene oorzaak kunnen aan de basis 

liggen van LPL. Men gaat in de meeste gevallen echter uit van een combinatie van congenitale en 

ontwikkelingsabnormaliteiten, met multipele musculoskeletale abnormaliteiten die snel na de geboorte 

bijdragen aan de verkeerde uitlijning van het quadricepsmechanisme van de aangetaste achterpoot 

(Shaver et al., 2014). Mogelijke deformaties die bijdragen aan LPL zijn anteversie van de femur, coxa 

valga, genu valgum, torsionele misvormingen van de femur, dysplasie van de laterale femurcondyl, 

een ondiepe trochleagroeve, laterale rotatie van de tibia en verplaatsing van de tuberositas tibiae en 

pes varus (Hayashi et al., 2010). 
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Trauma kan sporadisch aanleiding geven tot PL (Piermattei et al., 2006; Van Ryssen, 2012). 

Traumatische PL kan veroorzaakt worden door een plotse inwaartse rotatie van de tibia bij MPL of een 

externe rotatie van de tibia bij LPL, terwijl de knie gestrekt is, bijvoorbeeld door een sprong of val 

(Nganvongpanit en Yano, 2011). Evenzeer kan een beschadiging van het laterale of mediale 

retinaculum, door bijvoorbeeld een klap, ook leiden tot een luxatie van de knieschijf (Roush, 1993; 

Denny en Butterworth, 2006). PL ten gevolge van trauma vindt meestal naar mediaal plaats. Alle 

hondenrassen zijn gevoelig aan dit zeldzame letsel, maar milde beenafwijkingen en milde patellaire 

instabiliteit predisponeren voor traumatische patellaluxatie (Piermattei et al., 2006). Piermattei et al. 

(2006) hebben nog nooit een traumatische LPL waargenomen. Dieren met een traumatische PL 

houden het lidmaat in flexie en lijden frequent aan acute pijn met tekenen van acute inflammatie. 

Meestal is er een verhaal van trauma gekend die geleid heeft tot de acute mankheid (Piermattei et al., 

2006). 

Aan de hand van een classificatiesysteem naargelang de ernst van PL kan men beslissen over de 

behandelingsmethode. Er werd een classificatiemethode (graad 1 - 4)  opgesteld door Putnam (1968), 

dat later werd aangepast door Singleton (1969) en voornamelijk gebaseerd is op MPL, maar ook 

toegepast kan worden op LPL. Bij milde gevallen, waarvan de symptomen niet verergeren in de 

verloop van tijd, wordt een conservatieve therapie ingesteld. Daarnaast wordt bij groeiende pups en in 

sommige zuiver traumatische luxaties conservatief behandeld (Van Ryssen, 2012). Indien PL 

geassocieerd is met terugkerende of persisterende symptomen, dan wordt chirurgie geadviseerd 

(Denny en Butterworth, 2006; Harasen, 2006). In medium tot grote rassen met asymptomatische PL 

wordt chirurgie toch aangeraden voordat erosie en deformatie van de trochlea ontstaat (Piermattei et 

al., 2006). Het doel van de chirurgie is om een normale uitlijning van het quadricepsmechanisme te 

verkrijgen (Denny en Butterworth, 2006; Harasen, 2006). 
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 III. LITERATUUR 

1 ANATOMIE 

De patella is het grootste sesambeen van het 

lichaam. De patella bevindt zich in de pees ter 

hoogte van de insertie van de musculus (m.) 

quadriceps femoris (Fig. 1). De m. quadriceps 

femoris is samengesteld uit de m. rectus 

femoris,  de m. vastus medialis, de m. vastus 

lateralis en de m. vastus intermedius. Deze 

vier spieren komen samen aan de patella en 

zetten zich verder als het ligamentum patellae 

dat insereert op de tuberositas tibiae. De m. 

vastus medialis en lateralis hechten zich met 

behulp van het mediale en laterale fibro-

cartilago parapatellaris bijkomend vast aan de 

patella. Dit draagt bij aan de stabiliteit van het 

kniegewricht. Vanuit de fabellae komen 

collagene vezels van het mediale en laterale 

retinaculum samen met respectievelijk het 

mediale en het laterale fibrocartilago 

parapatellaris (Roush, 1993; L'Eplattenier en 

Montavon, 2002).  

De trochleagroeve, waarmee de patella articuleert, wordt gevormd door de trochleakammen van de 

mediale en laterale femurcondyl. In een normaal kniegewricht is de mediale trochleakam dikker dan 

de laterale kam (Roush, 1993; L'Eplattenier en Montavon, 2002). De patella heeft bij carnivoren een 

ovale vorm en de facies articularis is bedekt met kraakbeen en draagt een sagittale kam die past in de 

trochleagroeve. De facies cranialis bezit een ruw oppervlak voor de aanhechting van de m. quadriceps 

femoris (Simoens, 2013).  

Het extensor- of quadricepsmechanisme van het kniegewricht bestaat uit de m. quadriceps femoris, 

de patella, het ligamentum patellae en de tuberositas tibiae (Denny en Butterworth, 2006; Piermattei 

et al., 2006). Een correcte anatomisch uitlijning van het extensormechanisme zorgt voor een rechte 

krachtlijn van de proximale femur tot het midden van de tarsus die noodzakelijk is voor stabiliteit van 

de patella (Fig. 6). De patella voorziet craniale stabiliteit in het kniegewricht door te fungeren als een 

hefboom in het extensormechanisme. De patella zorgt daardoor voor behoud van spanning op het 

extensormechanisme tijdens extensie van de knie (Roush, 1993; L'Eplattenier en Montavon, 2002; 

Denny en Butterworth, 2006). 

 

Fig. 1 Normale positie van de patella, craniaal zicht 
op de linker achterpoot (Naar: Van Ryssen, 2012) 
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2 VOORKOMEN 

Patellaluxatie (PL) is de mediale of laterale verplaatsing van de patella uit de trochleagroeve van de 

distale femur. PL is één van de meest voorkomende orthopedische problemen die worden 

aangetroffen bij de hond (Johnson et al., 2001; Gibbons et al., 2006). Mediale patellaluxatie (MPL) 

komt veel frequenter voor (75-80% van de gevallen) dan laterale patellaluxatie (LPL) (5-12% van de 

gevallen) (Arthurs en Langley-Hobbs, 2006; Alam et al., 2007; Bound et al., 2009). In 20-25% van de 

gevallen is de luxatie bilateraal aanwezig (Piermattei et al., 2006). Het zijn voornamelijk de kleine 

hondenrassen, zoals de Yorkshire Terriër en Chihuahua, die worden gediagnosticeerd met MPL, maar 

de incidentie bij grote rassen, zoals de Boxer of Labrador Retriever neemt toe (Singer en Smith, 2004; 

Denny en Butterworth, 2006; Van Ryssen, 2012). Er is een associatie tussen LPL en grote 

hondenrassen en reuzenrassen, zoals de Newfoundlander (Singer en Smith, 2004; Denny en 

Butterworth, 2006; Piermattei et al., 2006; Shaver et al., 2014), alhoewel ook medium rassen, zoals de 

Cocker Spaniel, aangetast kunnen zijn (Alam et al., 2007; Kalff et al., 2014). Deze laterale luxatie 

wordt vooral gezien bij pups op ongeveer 5-6 maanden leeftijd (Singer en Smith, 2004; Denny en 

Butterworth, 2006; Piermattei et al., 2006). De geslachtsverdeling bij PL toont een reu:teef verhouding 

van 1:1,5 bij kleine hondenrassen (Alam et al., 2007), en 1,8:1 bij de grote hondenrassen (Gibbons et 

al., 2006). Bij 15-20% van de gevallen met chronische PL is er gelijktijdig een ruptuur van het 

ligamentum cruciatum craniale aanwezig (Piermattei et al., 2006).  

3 ETIOPATHOGENESE 

3.1 Oorzaken 

Een ontwikkelingsprobleem van de knie of heup kan aan de basis liggen voor PL. Men gebruikt hierbij 

frequent de term 'congenitale patellaluxatie', omdat het probleem dan op vroege leeftijd voorkomt en 

het niet altijd geassocieerd is met trauma. Hoewel de luxatie niet bestaande is bij geboorte, zijn de 

anatomische afwijkingen die verantwoordelijk zijn voor de luxatie wel reeds aanwezig (Piermattei et 

al., 2006). De mogelijke afwijkingen zijn een ondiepe trochleagroeve, dysplasie van de laterale 

femurcondyl (bij laterale PL) of hypoplasie van de mediale trochleakam (bij mediale PL). Een 

misvorming van de femur en tibia en een foutieve oriëntatie van de femurhals (coxa valga bij laterale 

PL of coxa vara bij mediale PL) is frequent de oorzaak van dit ontwikkelingsprobleem (Van Ryssen, 

2012). PL wordt beschouwd als een erfelijke aandoening door de frequente bilaterale aantasting en 

raspredispositie (LaFond et al., 2002; Alam et al., 2007; Bound  et al., 2009). De manier van overerven 

is echter nog niet gekend (Roush, 1993; Denny en Butterworth, 2006). 

Trauma kan in zeldzame gevallen aanleiding geven tot PL (Piermattei et al., 2006; Van Ryssen, 2012). 

Traumatische PL kan worden veroorzaakt door een plotse externe rotatie van de tibia bij LPL of een 

inwaartse rotatie van de tibia bij MPL, terwijl het kniegewricht gestrekt is, bijvoorbeeld door een sprong 

of val (Nganvongpanit en Yano, 2011). Daarnaast kan de knieschijf ook luxeren wanneer de 

retinaculaire structuren beschadigd worden door een klap, voornamelijk aan de laterale zijde van de 
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knie (Roush, 1993; Denny en Butterworth, 2006). Meestal gaat het bij een traumatische PL om een 

MPL. Alle hondenrassen zijn gevoelig aan dit zeldzame letsel, maar milde beenafwijkingen en milde 

patellaire instabiliteit predisponeren voor traumatische patellaluxatie (Piermattei et al., 2006). 

Piermattei et al. (2006) zouden nog nooit een traumatische LPL hebben waargenomen.  

3.2 Mediale patellaluxatie 

PL wordt erkend als een ontwikkelings-

stoornis, maar er is geen overeenstemming 

over de pathogenese. Het is duidelijk dat PL 

het resultaat is van anatomische 

abnormaliteiten waarin het hele lidmaat 

betrokken is (Harasen, 2006). MPL wordt 

veelvuldig in verband gebracht met 

varusdeformatie (genu varum) bij kleine 

hondenrassen (Putnam, 1968) (Fig. 2).  

De meest populaire theorie bij MPL gaat 

ervan uit dat het probleem begint in de heup 

met coxa vara en een naar voren gekantelde 

femurkop- en hals (Roush, 1993). Er is met 

andere woorden een verkleinde hoek van 

inclinatie (Fig. 3) tussen de longitudinale as 

van de femur en de femurhals in combinatie 

met een kleinere caudocraniale hoek van de 

femurhals (Harasen, 2006). Deze 

standafwijkingen zorgen bij het groeiende 

dier voor een verplaatsing van het 

quadricepsmechanisme naar mediaal 

(Roush, 1993). Deze spierverplaatsing heeft 

een effect op de fyse van de distale femur, 

zodat de groei verstoord wordt aan de 

mediale zijde en er een versnelde groei aan 

de laterale zijde van de distale femur 

plaatsvindt (Roush, 1993). Deze verstoorde 

groei resulteert in een mediale kanteling en 

rotatie van de distale femur en het proximale 

deel van de tibia. De patella wordt met alle 

andere beenderige en weke delen structuren mee naar mediaal getrokken (Harasen, 2006). Een 

ander gevolg van dit probleem is dat de chronisch geluxeerde patella geen druk uitoefent op de 

trochleagroeve, dewelke cruciaal is in de ontwikkeling van een groeve met een voldoende breedte en 

diepte in het groeiende dier (Roush, 1993). 

 

Fig. 2 Schematische weergave van craniaal zicht op 
een normale (rechterpoot) en varusstand (linkerpoot) 
van de achterpoten. MPL wordt frequent geassocieerd 

met een varusdeformatie bij de kleine hondenrassen. Er 
is een vergrote hoek van inclinatie en een verkleinde 
hoek van anteversie. Het extensormechanisme en de 
patella worden door de standafwijking naar mediaal 
verplaatst. (Naar: Van Ryssen, 2012) 

 

 

Fig. 3 De hoek van inclinatie wordt gevormd door de 
longitudinale as van de femur en de femurhals. (Naar: 
Guiot et al., 2012) 
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Een andere theorie over de pathogenese van PL is gebaseerd op een experimenteel onderzoek op de 

toediening van oestradiol, hetgeen resulteert in een ondiepe trochleagroeve (Roush, 1993). Deze 

bevinding resulteert in de vraag wat de hormonale invloeden zijn op de ontwikkeling van de 

trochleagroeve. De eerder beschreven beenderige abnormaliteiten kunnen dan het resultaat zijn van 

chronische PL (Roush, 1993).  

Er is een hypothese die suggereert dat de verkleinde hoek van anteversie (hoek van de femur ten 

opzichte van het acetabulum) (Fig. 4) van het 

coxofemorale gewricht, wat neerkomt op een 

relatieve externe rotatie van de heup, een 

compensatoire interne rotatie van het distale 

deel van het lidmaat vereist om de voet goed 

te kunnen plaatsen. Dit resulteert in een 

laterale draaikracht op de fyse van de distale 

femur, dat de trochleagroeve lateraal plaatst 

van de patella en de beenderige 

veranderingen initieert die eerder werden 

geschetst (L'Eplattenier en Montavon, 2002).  

Verdere onderzoeken suggereren de mogelijkheid dat het initiële probleem meer spiergerelateerd is 

(Harasen, 2006). Bij sommige jonge dieren werden atrofische veranderingen in de m. rectus femoris 

opgemerkt. Deze spier had bijgevolg een 'bowstring' effect en trok de patella naar mediaal. Het 

'bowstring' effect wordt veroorzaakt door een spiergroep die mediaal bij MPL of lateraal bij LPL beter 

werkt dan de andere zijde en spanning op het ligamentum patella en daarmee in verband staande 

beenderige structuren veroorzaakt. Bijgevolg wordt de patella meer naar de zijde van de verhoogde 

spanning getrokken, en indien de spanning groot genoeg is, kan de patella luxeren. Tegelijkertijd werd 

vastgesteld dat de origo van het craniale hoofd van de m. sartorius meer naar mediaal is gelokaliseerd 

op de ileumvleugel bij honden met mediale patellaluxatie (L'Eplattenier en Montavon, 2002). Deze 

spier oefent een mediale trekkracht uit op de knieschijf dat het chronisch luxeren en de bijhorende 

beenderige veranderingen in de hand werkt (Harasen, 2006).  

Onafhankelijk van welke theorie juist is, zullen de beenderige veranderingen duidelijk worden in de 

eerste weken van het leven van het dier en gestaag vorderen bij uitgroei tot het volwassen skelet 

(Harasen, 2006).  De abnormaliteiten die worden gezien in een kniegewricht staan niet vast en het 

aantal afwijkingen kan toenemen in verloop van de tijd. Een lateraal gebogen distale femur 

bijvoorbeeld, kan de oorzaak zijn van MPL. Als de patella veelvuldig luxeert, kan de mediale 

trochleakam slijten, zodat de frequentie van luxeren alsmaar toeneemt. Doordat de patella zich steeds 

minder frequent in de trochleagroeve bevindt, zal deze groeve zich niet correct ontwikkelen en ondiep 

blijven. De mediaal gepositioneerde knieschijf veroorzaakt mediale tractie op de tuberositas tibiae, 

waardoor deze tijdens de ontwikkeling naar mediaal begint af te wijken. Eén abnormaliteit die leidt tot 

 

Fig. 4 De hoek van anteversie (AT) wordt gedefinieerd 

als de hoek de gevormd door lijn A, die getrokken wordt 
in het transverse vlak door de femurhals (grijs), en lijn B 
raakt, die caudaal loopt van de femurcondyl (gestippelde 
lijn) (Uit Kaiser et al., 2001) 
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intermitterende PL, kan aldus resulteren in meerdere afwijkingen en permanente luxatie (Denny en 

Butterworth, 2006).  

Daarnaast wordt patella alta in de humane orthopedie in verband gebracht met mediale patellaluxatie 

(Johnson et al., 2006). Patella alta wordt gedefinieerd  als de proximale verplaatsing van de patella in 

de femorale trochleagroeve (Johnson et al., 2002). Er is weinig gekend over de klinische toestand bij 

honden met patella alta. Als de patella volledig naar proximaal in de trochleagroeve verplaatst bij 

extensie van de knie, gaat het steungevende effect van de trochleakammen verloren en neemt het 

risico op luxeren van de knieschijf toe wanneer de patella naar distaal gaat bewegen tijdens flexie van 

de knie (Jonhson et al., 2006). Een knieschijf die te laag in de femorale trochleagroeve zit, wordt een 

patella baja genoemd (Mostafa et al., 2008). 

3.3 Laterale patellaluxatie 

LPL wordt frequent gezien in combinatie met valgusdeformatie (genu valgum) en heupdysplasie (Fig. 

5). Deze deformatie omvat een interne rotatie van de femur met een laterale torsie en 

valgusdeformatie van de distale femur. Het quadricepsmechanisme en de patella verplaatsen 

bijgevolg naar lateraal (Piermattei et al, 2006; 

Mostafa et al., 2008; Witte en Scott, 2011). 

Doordat er weinig gevallen van LPL zijn 

beschreven in de literatuur, wordt het 

pathofysiologische proces van LPL 

geëxtrapoleerd van honden met MPL. LPL kan 

het gevolg zijn van trauma of kan een iatrogene 

oorzaak hebben. In de meeste gevallen gaat men 

echter uit van een combinatie van congenitale en 

ontwikkelingsabnormaliteiten, met multipele 

musculoskeletale abnormaliteiten die snel na de 

geboorte bijdragen aan de verkeerde uitlijning 

van de aangetaste achterpoot (Shaver et al., 

2014). De oorzaak en het effect van deze 

veranderingen zijn weinig gekend, maar 

mogelijke deformaties die bijdragen aan LPL zijn 

anteversie van de femur, coxa valga, genu 

valgum, torsionele misvormingen van de femur, 

dysplasie van de laterale femurcondyl, een 

ondiepe trochleagroeve, laterale rotatie van de 

tibia en verplaatsing van de tuberositas tibiae en 

pes varus (Hayashi et al., 2010).  

 

Fig. 5 Schematische weergave van craniaal zicht 
op een valgusdeformatie van de achterpoten. LPL 

wordt frequent geassocieerd met een 
valgusdeformatie en heupdysplasie bij de grote 
hondenrassen. Deze deformatie omvat een interne 
rotatie van de femur met een laterale torsie en 
valgusdeformatie van de distale femur. Het 
extensormechanisme en de patella worden bijgevolg 
naar lateraal verplaatst. (Naar: Van Ryssen, 2012) 
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3.4 Classificatie 

Aan de hand van een classificatiesysteem naargelang de ernst van PL kan men beslissen over de 

behandelingsmethode. Er werd een classificatie opgesteld door Putnam (1968), dat later werd 

aangepast door Singleton (1969) en voornamelijk gebaseerd is op MPL (Fig. 6), maar ook toegepast 

kan worden op LPL: 

Graad 1: Er is sprake van intermitterende PL. Er is een minimale afwijking van de knie of mediale of 

laterale deviatie van de tuberositas tibiae bij respectievelijk MPL of LPL. De knieschijf is manueel te 

luxeren, maar springt spontaan terug op zijn normale positie bij het lossen van de druk (Putnam, 1968; 

Singleton, 1969). 

Graad 2: De patella luxeert frequenter, voornamelijk met druk op de patella tijdens flexie van de knie. 

De knieschijf zal niet meteen spontaan reduceren. Deze graad van PL wordt in verband gebracht met 

een mediale of laterale afwijking van 15-30 graden van de tuberositas tibiae bij respectievelijk MPL of 

LPL (Putnam, 1968; Singleton, 1969).  

Graad 3: Er is een permanente luxatie van de patella aanwezig. De knieschijf is manueel te 

reduceren, maar zal direct reluxeren wanneer de druk wordt gelost. De tuberositas tibiae kent een 

mediale of laterale afwijking van 30-60 graden bij respectievelijk MPL of LPL. De trochleagroeve van 

de femur is gewoonlijk ondiep (Putnam, 1968; Singleton, 1969). 

Graad 4: De knieschijf zit permanent geluxeerd en manuele reductie is onmogelijk. Er is een deviatie 

van 60-90 graden van de tuberositas tibiae naar mediaal of lateraal bij respectievelijk MPL of LPL. De 

trochleagroeve is afwezig of convex (Putnam, 1968; Singleton, 1969). 

3.5 Gevolgen 

LPL en MPL kan leiden tot 'degenerative joint disease' (DJD, oftewel osteoartrose), pijn en mankheid 

(Roush, 1993; Piermattei et al., 2006). De artrose is het gevolg van het frequent luxeren van de patella 

en omwille van het feit dat de patella zich nooit normaal in de trochleagroeve bevindt (Bennet en 

Bauer, 1932). In een studie van Daems et al. (2009) naar kraakbeenerosie van het articulaire 

oppervlak van de patella bij congenitale MPL, zag men dat tweederde van de knieschijven in min of 

meerdere mate erosieve letsels vertoonden. Deze kraakbeenerosies waren voornamelijk zichtbaar 

aan de distomediale zijde van de patella. Honden met graad 4 van PL of zwaardere honden, waren 

erger aangetast.    

Er wordt gesuggereerd dat honden van middelbare tot oude leeftijd met PL een verhoogd risico 

hebben op ruptuur van het ligamentum cruciatum cranialis omwille van de verkeerde uitlijning van het 

quadricepsmechanisme van de knie en de interne rotatie van de proximale tibia, waardoor het 

ligament een verhoogde spanning krijgt te verduren (Piermattei et al., 2006). In de studie van Alam et 

al. (2007) werd er geen verband gezien tussen de verschillende graden van PL en kruisbandruptuur. 

Hayes et al. (1994) zagen dat de prevalentie van ruptuur van het ligamentum cruciatum cranialis bij 

honden met PL niet verschillend was van honden met andere orthopedische aandoeningen.  
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4 KLINISCH ONDERZOEK 

4.1 Inspectie 

De klinische presentatie is afhankelijk van de graad van MPL of LPL. Bij een unilaterale PL graad 1 en 

2 vertoont de hond een intermitterende mankheid die bepaald wordt door de positie van de patella. 

Wanneer de patella geluxeerd is, zal het dier de poot enkele passen optrekken. Op het moment dat de 

patella terug in de trochleagroeve schiet, zal de hond volledig normaal of licht mank lopen (Singer en 

Smith, 2004; Denny en Butterworth, 2006; Van Ryssen, 2012). 

De symptomen kunnen verergeren bij gewichtstoename, bij erosie van het gewrichtskraakbeen, bij 

bijkomende ruptuur van de kruisbanden, bij heupluxatie en wanneer de frequentie van luxeren 

toeneemt (Piermattei et al., 2006). Bij een traumatische luxatie is er sprake van acute pijn en tekenen 

van acute inflammatie. Het lidmaat wordt in flexie gehouden. Er is meestal een verhaal van trauma 

gekend dat aanleiding geeft tot acute mankheid (Piermattei et al., 2006).  

4.1.1 Mediale patellaluxatie 

Wanneer er een graad 3 of 4 van MPL aanwezig is, hebben de dieren frequent een varusdeformatie 

van de achterpoten. Bij deze standafwijking zijn de voeten naar binnen gedraaid en de knieën naar 

buiten (Van Ryssen, 2012). De dieren vertonen een persisterende mankheid, waarbij ze de poot vaak 

niet belasten en in flexie houden (Singer en Smith, 2004; Denny en Butterworth, 2006).  

4.1.2 Laterale patellaluxatie 

LPL wordt frequent gezien in combinatie met een valgusdeformatie bij grote en reuzenrassen. Meestal 

zijn deze dieren bilateraal aangetast (Piermattei et al., 2006). Bij een bilaterale PL huppelen de 

honden vaak als een konijn (Denny en Butterworth, 2006; Van Ryssen, 2012). Honden met een LPL 

hebben algemeen gezien meer problemen met wandelen dan honden met een MPL. De dieren 

kunnen hun poot naar achteren strekken om de patella te reduceren. Het is daarnaast mogelijk dat de 

hond weigert te springen (Piermattei et al., 2006).  

4.2 Palpatie 

Allereerst voelt men naar spieratrofie van de bilspieren. De mate van atrofie is afhankelijk van de duur 

en de ernst van de LPL of MPL. Het gewricht kan in variabele mate opgezet zijn. Bij een chronisch 

probleem kan de plooibaarheid van de knie verminderd zijn (Van Ryssen, 2012). Onderzoek van de 

patella wordt het beste uitgevoerd in laterale decubitus. Een voorzichtige palpatie veroorzaakt 

gewoonlijk geen pijn. De patella kan gelokaliseerd worden door eerst de tuberositas tibiae te palperen. 

Vervolgens werkt men naar proximaal toe over het ligamentum patellae naar de patella. De voet moet 

naar intern of extern worden geroteerd terwijl men mediaal of lateraal tegen de patella drukt. Bij een 

traumatische patellaluxatie is het gewricht ernstig opgezet (Piermattei et al., 2006).  



 

12 
 

Om de graad van PL te classificeren, kan men gebruik maken van het classificatiesysteem dat werd 

aangepast door Singleton (1968) en oorspronkelijk werd opgesteld door Putnam (1968) (Fig. 6). Deze 

classificatie is gebaseerd op MPL, maar kan ook worden toegepast op LPL: 

Graad 1: Bij palpatie zit de patella in de trochleagroeve. Er is sprake van intermitterende PL. De 

patella is gemakkelijk manueel te luxeren bij volledige extensie van de knie. De patella zal echter 

spontaan in de trochlea schieten bij flexie van het kniegewricht. Er is geen crepitatie aanwezig. Vanuit 

de middenlijn gezien, is er een minimale deviatie van de tuberositas tibiae en er kan een minimale 

rotatie van de tibia aanwezig zijn. Wanneer de patella zich in de trochlea bevindt, vindt flexie en 

extensie van het kniegewricht plaats in een rechte lijn zonder abductie van de tarsus (Putnam, 1968; 

Singleton, 1969). 

 

Fig. 6 Beenderafwijkingen met erge congenitale MPL. A) Normale linker voorpoot, craniaal zicht. Merk op dat het 

extensor- of quadricepsmechanisme gecentreerd is over de femur en dat de gestippelde lijn over de proximale 
femur, distale tibia en patella loopt. B) Afwijkingen die typisch zijn voor MPL. Merk de positie op van het quadriceps 
mechanisme en de patella; de gestippelde lijn van de proximale femur naar de distale tibia ligt mediaal van het 
kniegewricht. Bijvoegsel: De rechte pijl geeft het gecorrigeerde extensormechanisme weer na rotatie van de 
tuberositas tibiae en de lijn van de patella beweging. De gestippelde rechthoek vertegenwoordigt de locatie en de 
hoek van de nieuw gevormde trochlea. Deze is noodzakelijk om de patella juist te laten bewegen. Dit illustreert de 
tekortkomingen van sommige trochleoplastie technieken. 1: coxa vara; 2: mediaal gebogen distale derde van de 
femur (genu varum); 3: ondiepe trochleagroeve met slecht ontwikkeld of afwezige mediale kam; 4: hypoplastische 
mediale condyl; gekanteld gewricht; 5: mediale draaiing van de tuberositas tibiae, hetgeen geassocieerd wordt met 
mediale rotatie van de gehele tibia; 6: mediale buiging van de proximale tibia; 7: interne rotatie van de voet ondanks 
laterale torsie van de distale tibia. C) Positie van de tibia ten opzichte van de femur en de vorm van de femorale 
trochleagroeve in graden 1 tot en met 4 van MPL. De femur doorsnede in de regio van de trochleagroeve is donker 
uitgelijnd. De doorsnede proximale tibia is gearceerd weergegeven. Merk de progressieve mediale rotatie van de 
tibia en de afwijking van de mediale trochleakam op (zie tekst voor een complete uitleg van de graden 1 tot en met 4 
volgens Putnam (1968) en Singleton (1969). (Naar: Piermattei et al., 2006) 
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Graad 2: De patella kan in of lateraal of mediaal naast de trochleagroeve gepositioneerd zijn bij 

palpatie bij respectievelijk LPL of MPL. Luxatie vindt frequenter plaats dan het geval is bij graad 1, 

voornamelijk wanneer de voet wordt gedraaid (naar binnen voor MPL, naar buiten voor LPL) terwijl er 

tegen de patella wordt gedrukt. Reductie is mogelijk door de tegengestelde beweging. De tuberositas 

tibiae kan bij MPL een lichte mediale afwijking en bij de LPL een lichte laterale afwijking hebben. De 

tibia kan tot 30 graden ten opzichte van de normale positie geroteerd zijn. Veel dieren leven jaren 

probleemloos, maar voortdurende PL kan erosie van de facies articularis van de patella veroorzaken. 

Dit kan resulteren in crepitatie wanneer de patella manueel wordt geluxeerd. Door toenemend 

ongemak zal de hond tijdens het lopen zijn gewicht naar de voorpoten verplaatsen (Putnam, 1968; 

Singleton, 1969). 

Graad 3: Deze dieren vertonen een persisterende mankheid waarbij veel honden de poot met de knie 

in een halfgebogen positie gebruiken. Bij palpatie bevindt de patella zich niet in de trochleagroeve, 

maar mediaal of lateraal naast de groeve bij respectievelijk MPL of LPL. De patella kan manueel 

gereduceerd worden, maar zal meteen opnieuw luxeren wanneer men de knieschijf los laat. De 

tuberositas tibiae is matig gedevieerd naar lateraal bij LPL en naar mediaal bij MPL. Er is een rotatie 

van 30-60 graden van de tibia aanwezig. De trochleagroeve is erg ondiep of zelfs afgeplat (Putnam, 

1968; Singleton, 1969). 

Graad 4: Bij deze graad van luxatie zit de patella naast de groeve bij palpatie en kan deze niet 

manueel gereduceerd worden. Er is een persisterende mankheid aanwezig, waarbij de poot steeds in 

flexie wordt gehouden. De positie van de tuberositas tibiae wijkt erg af naar lateraal bij LPL en naar 

mediaal bij MPL en de tibia is 60-90 graden geroteerd. Er is frequent een ernstige varus- of 

valgusdeformatie van de distale femur aanwezig bij respectievelijk MPL of LPL. Bij deze dieren is er 

gewoonlijk geen trochleagroeve ontwikkeld (Putnam, 1968; Singleton, 1969). 

5 MEDISCHE BEELDVORMING 

5.1 Algemeen 

Radiografie kan helpen om de klinische diagnose van PL te bevestigen en andere oorzaken van 

mankheid aan de knie uit te sluiten. Daarnaast kan men de eventuele degeneratieve gevolgen 

(artrose) van de luxatie inschatten (Denny en Butterworth, 2006; Van Ryssen, 2012). Men kan bij LPL 

en MPL periatriculaire nieuwbeenvorming zien aan beide polen van de knieschijf, langs de 

trochleakammen van de distale femur, op de femurale epicondylen, rond de fabellae en rond de 

articulaire randen van het tibiale plateau. Deze osteofyten zijn vaak niet aanwezig bij kleine rassen 

met een chronische PL (Dennis et al., 2001; Denny en Butterworth, 2006). Op laterale opname van de 

knie is de patella soms sclerotisch en druppelvormig ten gevolge van chronische luxatie. In sommige 

gevallen is de knieschijf geluxeerd en wordt ze op de femur geprojecteerd (Fig. 7). Op de 

craniocaudale opname zit de patella frequent spontaan lateraal of mediaal naast de trochleagroeve bij 

respectievelijk LPL of MPL. Dit is ook zichtbaar bij de heupopnames waarbij de knieën mee 

geprojecteerd zijn (Van Ryssen, 2012). Opzetting van de knie is waarneembaar als een verplaatsing 
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van het infrapatellaire vet en het gewrichtskapsel (Dennis et al., 2001). Op een skyline opname van 

een knie in flexie is het mogelijk om de diepte van de trochleagroeve in te schatten (Denny en 

Butterworth, 2006). Bij milde gevallen van PL kunnen de radiografische opnames normaal zijn (Dennis 

et al., 2001). Radiografische opnames zijn gewenst bij traumatische PL om heupluxatie, 

patellafractuur en avulsie of ruptuur van het ligamentum patellae uit te sluiten (Piermattei et al., 2006). 

5.2 Mediale patellaluxatie 

De volgende tekenen van MPL kunnen onder andere op radiografische opnames zichtbaar zijn: 

laterale buiging en externe rotatie van het distale derde van de femur; mediolaterale kanteling van het 

femorotibiale gewricht; mediale verplaatsing en remodellering van de tuberositas tibiae; mediale 

buiging en interne rotatie van de proximale tibiae; een ondiepe trochleagroeve met een hypoplastische 

mediale femurcondyl (Dennis et al., 2001).  

5.3 Metingen quadricepsmechanisme 

In een studie van Mostofa et al. (2008) evalueerde men met behulp van radiografie het aandeel van 

de verkeerde uitlijning van het quadricepsmechanisme en de structuren die bijdragen tot 

patellaluxatie. Men zag dat honden met MPL een toegenomen ratio hadden tussen de lengte van het 

ligamentum patellae (LLP) en de lengte van de patella (LP), net zoals de ratio van de afstand van het 

proximale aspect van de patella tot de femurcondyl (A) tot LP. Bij honden met LPL was de A:LP ratio 

 

Fig. 7 A) Ventrodorsale heupopname; B) Mediolaterale opname rechterknie; C) Mediolaterale opname 
linkerknie. Hond met bilaterale MPL en patella alta. Graad 4 PL aan de linkerzijde; graad 2 PL aan de 

rechterzijde. Merk de mediale en proximale verplaatsing van de linker patella op (pijltjes). De distale femur en 
proximale tibia zijn gekanteld. (Naar: Mostafa et al., 2008) 
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gedaald en was ratio tussen de lengte van de proximale tibia en distale tibiale breedte toegenomen. 

Daaruit concludeerde men dat metingen van LLP:LP en A:LP aanbevolen zijn bij honden met PL en 

chirurgische correctie zou overwogen moeten worden wanneer deze waarden afwijkend zijn. 

De quadricepshoek (Q-hoek) is de hoek die gevormd wordt door de richting van de trekkracht van de 

quadricepsgroep, de patella en ligamentum patellae. Door gebruik te maken van magnetic resonance 

imaging (MRI) ziet men dat dieren met een graad 2 of 3 van PL een grotere Q-hoek hebben dan 

normale dieren of deze met graad 1 (Singer en Smith, 2004). 

6 BEHANDELING 

6.1 Conservatief 

Een conservatieve behandeling kan gestart worden bij dieren waarbij PL als toevalsbevinding werd 

gediagnosticeerd en bij milde gevallen waarvan de symptomen niet verergeren in verloop van de tijd. 

Er wordt ook een conservatieve therapie ingesteld bij groeiende pups, omwille van het beter te 

hanteren van de weefsels op 5-6 maanden leeftijd (Denny en Butterworth, 2006; Harasen, 2006; Van 

Ryssen, 2012). Daarnaast wordt conservatief behandeld in sommige zuiver traumatische luxaties, 

aangezien er geen beenderabnormaliteiten of standafwijkingen worden verwacht die chirurgisch 

gecorrigeerd dienen te worden (Van Ryssen, 2012). In medium tot grote rassen met asymptomatische 

PL wordt chirurgie toch aangeraden voordat erosie en deformatie van de trochlea ontstaat (Piermattei 

et al., 2006) 

Een conservatieve behandeling bestaat uit bewegingsbeperking, de eigenaars leren hoe men zelf de 

patella terugplaatst en eventueel analgetica (Van Ryssen, 2012). Daarnaast wordt er geadviseerd om 

beweging op te bouwen om de spierkracht van m. quadriceps femoris te behouden (Denny en 

Butterworth, 2006). Bij traumatische patellaluxatie kan men na gesloten reductie de poot 

immobiliseren met behulp van een sling of een spalk. Wanneer de patella onstabiel is of wanneer er 

reluxatie plaats vindt ondanks de immobilisatie, dan wordt chirurgisch ingrijpen geadviseerd 

(Piermattei et al., 2006). 

6.2 Chirurgie 

Wanneer PL geassocieerd is met recurrente of persisterende symptomen, dan is chirurgie 

geïndiceerd. Het doel is om een normale uitlijning van het quadricepsmechanisme te verkrijgen. In 

sommige gevallen hebben de dieren op zeer jonge leeftijd symptomen, maar kan men beter wachten 

tot de dieren een leeftijd van 5-6 maanden hebben bereikt, zodat de weefsels beter te hanteren zijn. 

Het is dan nog mogelijk om met behulp van weke delen technieken de negatieve effecten van de 

luxerende knieschijf op de groei van het bot te beperken. Of het haalbaar is om te wachten is deels 

afhankelijk van de ernst van de afwijkingen (Denny en Butterworth, 2006; Harasen, 2006).  
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De chirurgische technieken kunnen opgedeeld 

worden in deze die betrekking hebben op de 

beenderige structuren en deze die betrekking 

hebben op de weke delen structuren. Bij de meeste 

dieren gebruikt men een combinatie van beenderige 

en weke delen technieken (Harasen, 2006).  

Men benaderd het gewricht bij MPL via laterale 

artrotomie en mediale desmotomie (Fig. 8). Bij LPL 

voert men een mediale artrotomie en laterale 

desmotomie uit. De huid en het subcutane weefsel 

worden op een curvilineaire manier op het 

craniolaterale aspect van de knie ingesneden. De 

incisie loopt over de rechte patellaband. Men 

prepareert de huid en de subcutis stomp los en klapt 

deze opzij. Indien de knieschijf geluxeerd zit, plaatst 

men deze terug in de trochleagroeve. Vervolgens 

maakt een incisie in het mediale  of laterale 

retinaculum bij respectievelijk LPL of MPL en het 

gewrichtskapsel om het gewricht bloot te leggen. 

Wanneer de m. sartorius cranialis en de m. vastus medialis het uitlijnen van de patella beletten, kan 

men de inserties van deze spieren op het proximale deel van de patella losmaken. Men evalueert 

daaropvolgend de kruisbanden en de menisci op scheuren ten gevolge van instabiliteit van het 

kniegewricht (Johnson, 2005). 

6.2.1 Imbricatie 

De essentie van imbricatie is het manipuleren van de weefsels van het retinaculum om de spanning 

op de patella te verhogen. Het hechten van het gescheurde laterale of mediale retinaculum bij 

respectievelijk mediale of laterale traumatische PL, in de afwezigheid van beenderafwijkingen, kan 

voldoende zijn. Bij congenitale luxaties kan men op verschillende manieren het retinaculum imbriceren 

(Denny en Butterworth, 2006). Een retinaculaire overlap procedure kan mediaal plaatsvinden bij een 

LPL en lateraal bij een MPL (Fig. 9). Men maakt bij MPL een incisie in de retinaculaire fascie en het 

gewrichtskapsel 3-5 mm naast de patella en parallel aan de knieschijf. Deze incisie loopt van de tibia 

tot een punt 1-2 cm boven de patella. De incisie van de fascia lata maakt men tot het ongeveer 

halverwege de femur. Met 2-0 of 3-0 niet-absorbeerbare draad hecht men, met verschillende 

matrashechtingen, de fascie die aan de patella vastzit onder de meer laterale fascie door de fornix van 

het gewrichtskapsel (Fig. 9A). De oppervlakkige lagen van de fascie en het kapsel worden aldus aan 

de fascie gehecht dat vastzit een de knieschijf. Men zet de hechting verder over de gehele lengte van 

fasciale incisie. Vervolgens wordt er een tweede rij hechtingen aangelegd (Fig. 9B). Afhankelijk van de 

losheid van het retinaculum, komt de tweede rij hechtingen meer naar mediaal te liggen. Voor LPL 

wordt dezelfde methode toegepast aan de mediale zijde (Piermattei et al., 2006).  

 

Fig. 8 Chirurgische benadering van het 
kniegewricht bij MPL. De huid en de subcutis 

op het craniaolaterale aspect van de knie 
worden op een curvilineaire wijze ingesneden. 
De huid en subcutis worden stomp 
losgeprepareerd. Men maakt een incisie in het 
laterale retinaculum en het gewrichtskapsel om 
het gewricht bloot te leggen. (Naar Johnson, 
2005) 
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Deze techniek lijkt postoperatief een goede stabilisatie van de patella in de trochleagroeve te geven. 

Na verloop van tijd rekken de fascie en het gewrichtskapsel echter uit en is er een grote kans dat de 

luxatie opnieuw optreedt. Omwille van het frequent optreden van reluxatie wordt deze techniek 

meestal gecombineerd met andere chirurgische methodes om het kniegewricht te stabiliseren (Denny 

en Butterworth, 2006; Van Ryssen, 2012). 

6.2.1 Uitdiepen van de trochleagroeve 

Een ondiepe, afwezige of convexe trochleagroeve, dysplasie van de laterale femurcondy bij LPL of 

een relatief weinig ontwikkelde mediale trochleakam bij MPL zijn indicaties om de groeve uit te diepen, 

opdat de knieschijf beter in de groeve past (Denny en Butterworth, 2006; Piermattei et al., 2006). 

Derhalve is een pre-operatieve en intra-operatieve beoordeling van de diepte van de groeve erg 

belangrijk voor het uitvoeren van femorale trochleoplastie (Alam et al., 2007). Om de trochleadiepte te 

evalueren, wordt de patella gereduceerd (Piermattei et al., 2006).  

Bij een trochleoplastie verwijdert men het articulaire kraakbeen en het onderliggende subchondrale 

bot om zodoende een voldoende diepe sulcus te creeëren (Denny en Butterworth, 2006). Er zijn 

goede resultaten vermeld bij deze techniek, maar de morbiditeit is hoog en het herstel kan lang duren 

door de trage afzetting van fibrocartilago op de chirurgische plaats (Harasen, 2006).  

 

Fig. 9 Laterale retinaculum overlap bij MPL. A) Laterale parapatellaire incisie in de laterale fascie en het 

gewrichtskapsel. De oppervlakkige fascie (fascie lata) werd ingesneden van de tibia tot halverwege de femur. 
Hechting rij 1 start men vanaf de rand van de caudale fascie; deze hechtingen gaan doorheen de fornix van het 
gewrichtskapsel, de craniale fascie dichtbij de incisie en terug door de caudale fascie zoals een matrashechting. Al 
deze hechtingen worden geplaatst voordat hechting rij 2 wordt aangelegd. B) Dwarsdoorsnede die de twee rijen 
hechtingen toont. Merk op dat de tweede rij mediaal van de middenlijn gelegen is, afhankelijk van de losheid van de 
caudale fascie. C) Hechting rij 1 en rij 2 zijn compleet. (Naar: Piermattei et al., 2006) 
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Bij honden jonger dan 6-8 maanden kan men het gewrichtskraakbeen behouden door een 

kraakbeenflap te maken dewelke distaal nog vastzit aan het been (Denny en Butterworth, 2006). Het 

kraakbeen wordt dunner en hecht beter vast aan het subchondrale been bij dieren die volwassen 

worden (Whittick, 1974). Het is dan moeilijk om een kraakbeenflap te creëren. Men verwijdert 

vervolgens het subchondrale bot onder de kraakbeenflap en plaatst aansluitend het laagje kraakbeen 

terug op zijn plaats. Deze techniek noemt men trochlea chondroplastie. Indien de groeve niet diep 

genoeg is, herhaalt men de procedure opnieuw (Denny en Butterworth, 2006; Whittick, 1974). 

Een andere manier om de trochleagroeve uit 

te diepen is met behulp van V-sulcoplastie 

(Fig. 10 A en B). Hierbij neemt men een V-

vormige wig, waarvan de sulcus de basis 

vormt, weg uit de distale femur (Fig. 10 A). 

Het V-vormige defect in de distale femur wordt 

verdiept door een tweede wig met een 

bredere basis parallel aan de eerste te zagen. 

De originele beenderige wig past in het 

achtergebleven defect (Fig. 10 B). De groeve 

zal uiteindelijk een bodem hebben van hyalien 

kraakbeen en wanden van fibrocartilago. De 

wig hoeft niet te worden gefixeerd daar het in 

positie wordt gehouden door de druk van de 

patella. Het voordeel van deze techniek is het 

behoud van het hyaliene kraakbeen en wordt 

geprefereerd bij volwassen dieren (Slocum  et 

al., 1982; Denny en Butterworth, 2006).  

Fujii et al. (2012) hebben bij vijf honden met 

MPL een variatie op deze techniek 

bestudeerd. Men verwijderde een 

asymmetrische wig uit de trochleagroeve, draaide deze 180° en plaatste deze terug in de groeve. 

Door de asymmetrie creëerde men een verhoogde mediale trochleakam. De wig werd vervolgens met 

een Kirschner draad gefixeerd. Bij de honden in deze studie waren er geen complicaties opgetreden 

en was de mankheid afgenomen. Een CT-scan postoperatief bevestigde de significant diepere 

trochleagroeve, de verhoogde mediale trochleakam en de verbeterde positie van de knieschijf. 

Daarnaast kan men in plaats van een V-vormige wig een blokvormig stukje been wegnemen uit de 

trochleagroeve (Fig. 10 C en D). Deze blokvormige recessie-trochleoplastie laat toe om ook iets meer 

proximaal de groeve te verdiepen. Men zaagt op het breedste punt tussen de trochleakammen van de 

top van de trochlea tot nagenoeg op het niveau van de caudale kruisband en neemt het kraakbenige-

beenderige blok uit de femur (Fig. 10 C). Vervolgens verwijdert men trabeculair been om de groeve 

 

Fig. 10 A en B) V-sulcoplastie; C & D) Blokvormige 
recessie trochleoplastie. A) Men zaagt een V-vormige 

wig in de trochlea, haalt de wig uit de groeve en maakt 
vervolgens een derde snede parallel aan de eerste 
snede. B) Men plaatst de originele wig in het 
achtergebleven defect, waardoor deze verzonken ligt en 
een diepere groeve creëert. C) Men zaagt een blokvormig 
stuk been met kraakbeen uit de trochlea. Daarna 
verwijdert men trabeculair been om de groeve dieper te 
maken. D) Tenslotte plaatst met het blokje terug in de 
trochleagroeve. (Naar: Piermattei et al., 2006) 
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dieper te maken. Daaropvolgend plaatst men het verwijderde blokvormige been terug in de 

trochleagroeve (Fig. 10 D). Het blokje wordt, net zoals de wig, op zijn positie gehouden door de druk 

van de patella. De blokvormige recessie-trochleoplastie is in vitro superieur aan de wigvormige 

recessie-trochleoplastie omwille van een proximaal dieper gelegen patella, een toegenomen 

bewegingscontact tussen de patella met de verzonken proximale trochlea, een grotere verzonken 

oppervlakte van de trochlea en een grotere weerstand tegen patellaluxatie in een gestrekte positie 

(Johnson et al., 2001). 

6.2.2 Transpositie van de tuberositas tibiae 

Sinds men het belang van een correcte uitlijning van het quadricepsmechanisme in de ontwikkeling 

van PL kent, is transpositie van de tuberositas tibiae (TTT) mogelijk het belangrijkste onderdeel voor 

chirurgische correctie van PL (Alam et al., 2007). Men voert een partiële osteotomie van de 

tuberositas tibiae uit, waarbij de distale periostale aanhechting behouden blijft (Fig. 11A) (Jonhson, 

2005). De insertie van het ligamentum patellae en de aanhechting van de musculus tibialis cranialis 

blijven ook intact (Piermattei et al., 2006). De mate van de verplaatsing van de tuberositas tibiae (naar 

mediaal bij LPL, naar lateraal bij MPL) is subjectief, maar wordt gebaseerd op de longitudinale 

uitlijning van de tuberositas met de trochleagroeve  (Fig. 11B) (Alam et al., 2007). Om de stabiliteit van 

de patella na TTT te beoordelen voert men flexie, extensie, interne en externe rotatie van de knie uit 

(Gibbons et al., 2006). Adequate fixatie van de tuberositas tibiae is belangrijk en de methode van 

 

Fig. 11 Tuberositas tibiae transpositie bij LPL. A) Men maakt een parapatellaire incisie in de fascia lata en zet 

de incisie distaal verder tot de tuberositas tibiae. Men positioneert een osteotoom onder het ligamentum patellae 
en voert een partiële osteoectomie van de crista tibiae uit. Men laat de distale periostale aanhechting intact. B) 
Men fixeert de tuberositas tibiae op de nieuwe, meer mediaal gelegen, positie met behulp van twee Kirschner-
draden. C) Men versterkt het mediale retinaculum met hechtingen die geplaatst worden tussen de fabella en het 
fibrocartilago parapatellaris. (Naar: Hedlund et al., 2002) 
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fixatie varieert naargelang de leeftijd, het gewicht, uni- of bilaterale PL en bewegingsactiviteit van het 

dier (Alam et al., 2007). Desalniettemin heeft men ondervonden dat twee Kirschner draden in 

combinatie met een spandraad effectief zijn om de tuberositas tibiae te fixeren (Fig. 11B) (Gibbons et 

al., 2006; Alam et al., 2007). 

6.2.3 Overige technieken 

Naast bovengenoemde chirurgische technieken zijn er nog meerdere chirurgische mogelijkheden om 

PL te behandelen. Men kan een fascia lata overlap uitvoeren bij knieën met MPL graad 1. Daarnaast 

kan men, bij oudere dieren met graad 2 van MPL of bij neonati (<5 dagen), een synthetische lateraal 

patellair ligament vormen door de laterale fabella te verankeren aan de patella. Mediale rotatie van de 

tibia kan voorkomen worden door een hechting van de laterale fabella naar het distale ligamentum 

patellae te plaatsen. Gelijkaardige plaatsing van de hechtingen rond de mediale fabella kunnen 

gebruikt worden bij LPL (Piermattei et al., 2006). Een desmotomie van het laterale (bij LPL) of mediale 

retinaculum (bij MPL), om de trekkracht op de patella te verminderen, kan uitgevoerd worden in 

combinatie met andere technieken. In zeldzame gevallen kan men een quadriceps release, een 

patellectomie of een femorale osteotomie bewerkstelligen (Singer en Smith, 2004; Denny en 

Butterworth, 2006; Piermattei et al., 2006). 

7 PROGNOSE EN COMPLICATIES 

In een retrospectieve studie van Kalff et al. (2014) naar LPL werd bij 92% van de gevallen een goed 

tot uitstekend postoperatief resultaat geboekt. Dit komt overeen met een goed tot uitstekend resultaat 

bij 94% van de gevallen na chirurgische correctie bij MPL op lange termijn bij kleine en grote honden 

(Willauer en Vasseur, 1987; Gibbons et al., 2006; Alam et al., 2007). Het resultaat werd niet beïnvloed 

door de graad van luxatie of door de gebruikte chirurgische techniek (Gibbons et al., 2006; Alam et al., 

2007). Nochtans wordt algemeen aangenomen dat een succesvol resultaat waarschijnlijker is voor 

een graad 1, 2 en 3 PL dan voor een graad 4 PL (Willauer en Vasseur, 1987). Een combinatie van de 

verschillende chirurgische technieken is effectiever ter behandeling van PL (Gibbons et al., 2006; 

Alam  et al., 2007). De prognose lijkt gunstiger wanneer de graad lager is, aangezien de hond dan 

doorgaans nog jong is, er minder kraakbeenschade en artrose is, en er meestal nog geen 

kruisbandruptuur aanwezig is (Alam et al., 2007). Chirurgisch behandelde honden leken op lange 

termijn een beter resultaat te boeken dan honden die conservatief werden behandeld (Gibbons et al., 

2006). 

De meest voorkomende postoperatieve complicatie bij LPL en MPL is reluxatie. Meestal is de reluxatie 

van een lagere graad dan deze voor de operatie en zijn er geen symptomen op te merken. Andere 

frequent voorkomende postoperatieve complicaties zijn seromavorming, infectie, wonddehiscentie en 

periodiek manken. Dit manken is dikwijls te wijten aan DJD, maar kan ook toe te schrijven zijn aan het 

loskomen, breken of irritatie van de bij de TTT gebruikte pinnen (Gibbons et al., 2006; Harasen, 2006; 

Alam  et al., 2007). 
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De prevalentie van reluxatie bij MPL ligt nu lager, circa 6-9% van de knieën (Arthurs en Langley-

Hobbs, 2006; Gibbons et al., 2006; Alam et al., 2007), dan de 48% van vroeger (Willauer en Vasseur, 

1987). Ook bij LPL is reluxatie de meest frequent optredende complicatie. De prevalentie ligt echter 

hoger en varieert van 11 tot 21,3% (Kalff et al., 2014; Shaver et al., 2014). Eerdere studies 

suggereerde dat de resultaten bij chirurgische correctie van LPL slechter zijn dan deze van MPL, 

alhoewel dit niet wetenschappelijk bevestigd is (Arthurs en Langley-Hobbs, 2006). Shaver et al. (2014) 

rapporteerde een groter aantal postoperatieve complicaties bij honden met LPL, maar het verschil was 

niet significant afwijkend van het aantal complicaties na correctie van MPL. Men associeert een hoger 

lichaamsgewicht (>15 kg) met een hogere incidentie van postoperatieve complicaties (Gibbons et al., 

2006). Volgens Shaver et al. (2014) is dit te verklaren doordat LPL voornamelijk bij grote honden 

voorkomt en LPL leidt tot een groter risico op postoperatieve complicaties. Arthurs en Langley-Hobbs 

(2006) vermelden echter dat er geen correlatie is tussen het lichaamsgewicht en de ernst van PL en 

bijgevolg is er ook geen bewijs dat zwaardere honden een hogere frequentie aan complicaties 

hebben, omdat ze een hogere graad van PL zouden hebben.   
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 IV. CASUÏSTIEK 

1 CASUSBESCHRIJVING 

1.1 Signalement 

De patiënt in deze casus betreft een vrouwelijk intacte Saarloos Wolfhond van vier maanden oud. 

1.2 Anamnese 

De jonge hond werd op 17 oktober aangeboden op de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 

Gent omwille van acute mankheid op de rechter achterpoot. De eigenaars wendden zich een maand 

eerder tot de eigen dierenarts met dit probleem. Er was geen trauma bekend. Palpatie van de rechter 

heup en knie leek pijnlijk. De dierenarts behandelde de pup met ketoprofen (2 mg/kg, Ketofen 1%) 

intramusculair (IM), carprofen (4 mg/kg, Carprodyl 50 mg, semel in die (sid)) per os (PO) en 

prednisolone 20 mg sid PO gedurende tien dagen. Er trad verbetering op met de medicatie, maar op 7 

oktober begon de hond opnieuw te manken op de rechter achterpoot. Op 15 oktober werd de 

dierenarts opnieuw geconsulteerd. De dierenarts constateerde dat de knie erg opgezet was. De hond 

werd nogmaals behandeld met ketoprofen IM en carprofen PO in afwachting van een afspraak op de 

faculteit. 

1.3 Klinisch onderzoek 

Het lichaamsgewicht bedroeg 14,8 kg. Bij het algemene lichamelijk onderzoek gaf ze een alerte 

indruk. Er werden geen afwijkingen gevonden op het klinisch onderzoek.  

Op inspectie bleek de pup erg mank te zijn op de rechter achterpoot. Soms werd er een pas niet 

gesteund op deze poot. Er werd geen valgus- of varusdeformatie opgemerkt. Er was spieratrofie aan 

de rechter bil te voelen. Bij palpatie van de tenen en de tarsus van de rechter achterpoot werden er 

geen duidelijke orthopedische afwijkingen gevonden. Het kniegewricht was licht opgezet. Bij het 

uitoefenen van druk op het gewrichtskapsel reageerde de pup pijnlijk. Er was geen pijn bij flexie en 

extensie. Bij onderzoek van de stabiliteit van de knie was de schuifladetest negatief. Men stelde een 

laterale patellaluxatie graad 2 vast aan de rechter achterpoot. Er werden geen duidelijke 

orthopedische afwijkingen aan de heup gevonden. 

1.4 Medische beeldvorming 

Er werd een ventrodorsale opname van de heup en knieën (Fig. 12) alsook mediolaterale 

radiografische opnames van de rechter en linker knie (Fig. 13) genomen. Op de mediolaterale 

opname van de rechter knie werd een matige weke delen opaciteit in het kniegewricht waargenomen. 

Deze zorgde voor een verplaatsing van het craniale infrapatellaire vet en het caudale gewrichtskapsel. 

Het kniegewricht was aldus matig opgezet, mogelijks door inflammatie, infectie of verdikking van het 

gewrichtskapsel. Rechts noch links was de patella geluxeerd op de radiografische beelden. Er werden  
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verder geen afwijkingen gevonden op de mediolaterale 

opname van de linker knie. Op de ventrodorsale 

opname was er spieratrofie aan de rechter achterpoot 

waarneembaar. Voornamelijk aan de mediale zijde 

waren de weke delen rond het rechter kniegewricht 

gezwollen. De heupen hadden een normaal uitzicht. 

Daarnaast was er geen varus- of valgusdeformatie 

zichtbaar. 

 

 

 

Fig. 13 Mediolaterale opname van de A) rechter knie, 
B) de linker knie. A) matige weke delen opaciteit in het 

kniegewricht (gele ster), waardoor verplaatsing craniale 
infrapatellaire vet (rode pijl) en het caudale 
gewrichtskapsel (blauwe pijl). B) geen afwijkingen 
zichtbaar. Geen PL zichtbaar op beide radiografische 
opnames. (Foto's van Faculteit Diergeneeskunde 
Universiteit Gent vakgroep Medische Beeldvorming) 

 

 

Fig. 12 Ventrodorsale radiografische opname van de heup 
en knieën. Aan de rechterzijde is spieratrofie waarneembaar 

(rode cirkel). Voornamelijk aan de mediale zijde van het rechter 
kniegewricht is weke delen zwelling te zien (gele pijltjes). Er is 
geen PL te zien op deze opname. Er zijn geen afwijkingen aan 
de heupgewrichten zichtbaar. Er is geen varus- of 
valgusdeformatie waarneembaar. (Foto van Faculteit 
Diergeneeskunde Universiteit Gent vakgroep Medische 
Beeldvorming) 

 

B 
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1.5 Verdere diagnostische stappen 

Om de aard van het gewrichtsvocht van de rechter knie na te gaan, werd een gewrichtspunctie 

uitgevoerd. Er werd 11 milliliter (ml) rood, helder, dradentrekkend vocht bekomen. Bij trauma is er 

frequent helder rood (bij acuut trauma) of oranje (bij subacuut trauma) gewrichtsvocht aanwezig. De 

gewrichtspunctie gaf aanwijzing dat een trauma waarschijnlijk de oorzaak was van de LPL. De 

hoeveelheid vocht (11 ml) was hoger dan men normaal verwacht bij een trauma van het gewricht (0,3-

5 ml). Deze grote hoeveelheid vocht en de kleur kan ook wijzen op een tumor van het gewricht, maar 

dat leek weinig waarschijnlijk bij een pup.  

1.6 Diagnose 

De jonge hond werd aan de hand van de anamnese, het klinisch onderzoek, de radiografische 

opnames en de gewrichtspunctie gediagnosticeerd met een traumatische laterale patellaluxatie ter 

hoogte van de rechter knie. 

1.7 Behandeling 

De hond onderging een chirurgische behandeling van de PL, aangezien de pup recidiveerde tijdens 

de conservatieve therapie die opgestart werd door de eigen dierenarts. Bij jonge honden kunnen weke 

delen technieken gebruikt worden in een poging om de negatieve effecten op de groei van het bot te 

beperken.  

1.7.1 Anesthesie 

De pup werd gesedeerd met dexmedetomidine (Dexdomitor 0,5 mg/ml, Orion Corporation, 0,3 ml 

intraveneus (IV)), butorphanol (Dolorex 10ml, MSD A.H., 0,6 ml IV) en midazolam (Dormicum, 0,2 

mg/kg, IV). Vervolgens werd de hond geïnduceerd met methadon (0,3-0,6 mg/kg, Comfortan, Eurovet 

A.H., 0,3 ml IV), alfaxalone (2mg/kg, Alfaxan 10 mg/ml, Jurox plc, 0,8 ml IV) en isofluraan. Daarnaast 

werd morfine (10 mg/ml, 0,15 ml) in combinatie met bupivacaïne (marcaïne 0,5%) epiduraal 

toegediend als lokaal anestheticum. De pup kreeg daarnaast cefazoline (1g/10 ml, 3ml, IV) en 

carprofen (Rimadyl 5% 50mg/ml, 1,18 ml, IV) toegediend. Tijdens de operatie werd Ringer Lactaat 

Hartmann 1000 ml  IV (Braun) eenmaal onderhoud toegediend. 

1.7.2 Chirurgie 

Men benaderde het gewricht via een mediale artrotomie en laterale desmotomie. Men maakte een 

curvilineaire incisie in de huid en de subcutane weefsels op het craniomediale aspect van de knie. De 

huid werd stomp los geprepareerd en nadien maakte men een incisie in het mediale retinaculum en 

het gewrichtskapsel om het gewricht bloot te leggen. Bij inspectie van het geopende kniegewricht 

bleek dat de trochleagroeve voldoende diep was en de trochleakammen goed ontwikkeld waren. 

Bijgevolg werd er geen trochleoplastie en tuberositias tibiae verplaatsing uitgevoerd. Daarnaast was er 

geen valgus- of varusstandafwijking waarneembaar. Het mediale retinaculum was sterk uitgerekt. Men 

voerde een imbricatie uit van het mediale retinaculum met een polyglactine 910 (Vicryl 2) hechtdraad 

zodat een goede (intra-operatieve) stabiliteit van de patella werd bekomen. De huid en subcutis werd 

routinematig gesloten met een poliglecaprone 25 draad (Monocryl 3-0).  
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1.7.3 Postoperatief 

De eerste 24 uur postoperatief werd analgesie voorzien met behulp van methadon (0,3-0,6 mg/kg, 

Comfortan, Eurovet A.H., 0,9 ml IV) en carprofen (Rimadyl 5%  50mg/ml, 1,2 ml IV). De hond kreeg 

cefazoline (1g/10ml, 3ml IV) en amoxicilline-clavulaanzuur (Synulox RTU 50 ml, Pfizer A.H., 0,9 ml). 

Deze medicatie werd vervangen door tabletten wanneer de hond de volgende dag naar huis mocht. Er 

werd carprofen (4 mg/kg gedurende de eerste week, 2mg/kg de volgende 2 weken, Rimadyl 50 mg, 

Pfizer A.H., sid, PO), amoxicilline-clavulaanzuur (12,5 mg/kg, Clavaseptin 250 mg, Vétoquinol, bis in 

die (bid) gedurende 5 dagen, PO) en Kynosil (organisch silicium, glucosamine en 

methylsulfonylmethaan) meegegeven. Er werd geadviseerd om de hond postoperatief gedurende 

minimum zes weken rustig te houden en geen bruuske bewegingen toe te laten. Daarnaast moest een 

kraag worden opgezet indien de pup aan de wonde zou likken.  

1.8 Opvolging 

Vier weken postoperatief kwam de hond op controle. Tot drie dagen na de operatie was de pup nog 

een beetje suf, maar vertoonde geen pijn meer. Eén week postoperatief is ze goed beginnen steunen 

op de geopereerde poot. Soms trok ze haar poot nog op. De huidwonde was nog licht gezwollen en 

rood. De hond werd tot de controle enkel uitgelaten aan de leiband in de tuin. De toestand van de 

hond was volgens de eigenaars duidelijk verbeterd en de hond kreeg geen medicatie meer 

toegediend.  

Op inspectie was ze nog licht mank op haar rechter achterpoot. Bij palpatie merkte men een licht tot 

matige spieratrofie van deze poot op. Het kniegewricht was matig opgezet en de plooibaarheid was 

licht beperkt. Er was geen pijn bij flexie. Er werd geadviseerd om geleidelijk meer beweging toe te 

laten.  

  



 

26 
 

2 DISCUSSIE 

Deze casus beschrijft een bijzonder geval van patellaluxatie, namelijk een traumatische LPL. 

Piermattei et al. (2006) zouden nog nooit een traumatische LPL hebben waargenomen. Een MPL 

komt frequenter voor dan een LPL (Arthurs en Langley-Hobbs, 2006; Alam et al., 2007; Bound et al., 

2009). Daarnaast leek trauma aan de basis te liggen voor de luxatie. Trauma veroorzaakt in zeldzame 

gevallen een PL (Piermattei et al., 2006; Van Ryssen, 2012). Meestal gaat het bij een traumatische 

luxatie om een mediale ontwrichting van de knieschijf (Piermattei et al., 2006). 

De hond in de casus betreft een vrouwelijke intacte Saarloos Wolfhond van vier maanden oud. LPL 

wordt voornamelijk gezien bij grote hondenrassen (Singer en Smith, 2004; Denny en Butterworth, 

2006; Piermattei et al., 2006; Shaver et al., 2014), maar ook medium rassen kunnen aangetast zijn 

(Alam et al., 2007; Kalff et al., 2014). Alle hondenrassen zijn echter gevoelig aan traumatische PL, 

maar milde beenafwijkingen en milde patellaire instabiliteit predisponeren voor traumatische 

patellaluxatie (Piermattei et al., 2006). Men dient bij PL attent te zijn op een eventueel aanwezige 

valgus- of varusdeformatie van de achterpoot, dewelke PL ten gevolge van ontwikkelings-

abnormaliteiten kan verklaren. Het is mogelijk dat er milde beenafwijkingen of patellaire instabiliteit 

aanwezig waren bij de pup, maar dat deze nog niet zichtbaar waren. Aangezien er op het 

orthopedisch onderzoek, de radiografische opnames en tijdens de chirurgie geen 

beenderabnormaliteiten werden gezien, lijkt het in de casuïstiek om een zuiver traumatische PL te 

gaan. Honden kunnen een traumatische PL oplopen op alle leeftijden, zoals bij deze vier maanden 

oude pup. LPL ten gevolge van een verkeerde uitlijning van het quadricepsmechanisme wordt 

voornamelijk gezien bij pups op ongeveer 5-6 maanden leeftijd (Singer en Smith, 2004; Denny en 

Butterworth, 2006; Piermattei et al., 2006). De pup in deze casus was één maand jonger, maar 

variatie op de eerder genoemde leeftijd is allicht mogelijk. 

De pup was acuut mank op de rechter achterpoot en de knie was erg opgezet, wat deed denken aan 

een traumatische luxatie. Er was echter geen trauma waargenomen door de eigenaars. Dit sluit een 

onopgemerkte verkeerde sprong, val of een klap op de knie, die aanleiding kan geven tot de 

traumatische PL, niet uit.  

Op het orthopedisch onderzoek bleek de pup erg mank te zijn de rechter achterpoot. Soms werd er 

een pas niet gesteund op de poot. Bij een traumatische luxatie is er sprake van acute mankheid met 

acute pijn en tekenen van acute inflammatie (Piermattei et al., 2006), wat overeenkomt met de 

anamnese, inspectie en symptomen van de hond in de casuïstiek. De knie was licht opgezet en bij het 

uitoefenen van druk op het gewrichtskapsel reageerde de pup pijnlijk. Bij PL is het gewricht frequent 

opgezet (Van Ryssen, 2012). Bij traumatische PL is het gewricht daarentegen dikwijls ernstig opgezet 

(Piermattei et al., 2006), hetgeen niet het geval was bij deze hond in het stadium dat ze werd 

aangeboden op de faculteit. De lichte opzetting is mogelijk te verklaren doordat de pup reeds 

behandeld werd met niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) op advies van de 

eigen dierenarts en het mogelijke trauma reeds één maand geleden had plaats gevonden. Bij de pup 

was er spieratrofie aan de rechter bil te voelen, hetgeen kan wijzen op een PL die al langer aanwezig 
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is of een ernstige PL. De hond had gedurende de afgelopen maand al problemen met de stabiliteit van 

de rechter knieschijf, hetgeen de spieratrofie kan verklaren.  

Differentiaal diagnostisch kan men bij acute mankheid ten gevolge van een knieprobleem bij een 

jonge hond denken aan een volledige of partiële ruptuur van de voorste kruisband met eventueel 

meniscusletsel, een groeiplaatfractuur, osteochondrose van de laterale femurcondyl of infectie. Een 

kruisbandruptuur was weinig waarschijnlijk bij de pup wegens de negatieve schuifladetest. 

Meniscusletsel komt frequent voor in combinatie met een kruisbandruptuur. Aangezien een 

kruisbandruptuur weinig waarschijnlijk was en er geen meniscale klik werd opgemerkt, leek ook een 

meniscusletsel minder aannemelijk. Fracturen rond de groeiplaten komen dikwijls voor bij jonge 

honden. Men verwacht dan echter dat de hond ernstig mank zou zijn met eventueel de aanwezigheid 

van crepitatie, hetgeen niet het geval was. Osteochondrose van de laterale femurcondyl komt zelden 

voor, maar treed meestal op bij jonge, snelgroeiende, grote tot reuzenrassen. Er is een variabele 

mankheid met spieratrofie van de bilspieren aanwezig en het gewricht is opgezet. Osteochondrose 

was bijgevolg een mogelijke oorzaak voor de acute mankheid bij deze pup. Osteochondrose kan men 

diagnosticeren met behulp van radiografie of artroscopie. Infectie komt vrij zelden voor en ontstaat 

meestal postoperatief. De dieren zijn soms algemeen ziek en hebben koorts. Men kan een infectie 

diagnosticeren met radiografie en gewrichtspunctie gevolgd door cultuur. Bij een jonge hond kan men 

tevens denken aan polyartritis, maar deze geeft eerder een opzetting van meerdere gewrichten en de 

honden zijn algemeen ziek. Dit was niet het geval bij de pup in de casuïstiek (Van Ryssen, 2012). 

Op de radiografische beelden was er een matige opzetting van het kniegewricht aanwezig. Er was 

geen luxatie van de knieschijf waarneembaar op de radiografische opnamen, zoals frequent het geval 

is bij PL. Daarnaast zag men ook hier de spieratrofie terug van de rechter achterpoot. Er waren geen 

bijkomende afwijkingen zichtbaar, zoals bijvoorbeeld varus- of valgusdeformatie of artrose. Er was 

zodoende ook geen ruptuur of avulsie van het ligamentum patellae en of een fractuur van de knieschijf 

zichtbaar.  

Men verkreeg 11 ml rood, helder, dradentrekkend vocht door middel van een gewrichtspunctie van de 

rechterknie. De kleur van het vocht kan duiden op trauma of op een tumor van het gewricht. De 

hoeveelheid vocht wijst eerder in de richting van een tumor, aangezien men bij trauma 0,3-5 ml 

verwacht (Van Ryssen, 2012). Vermits het om een pup ging en er geen radiografische afwijkingen te 

zien waren die duiden op een tumor, leek neoplasie onwaarschijnlijk en ging men er van uit dat 

trauma de oorzaak was van de vochtopstapeling in de knie.  

De pup in de casuïstiek onderging een chirurgische behandeling van de traumatische LPL. Op jonge 

leeftijd is het mogelijk om weke delen technieken toe te passen in een poging om de negatieve 

effecten van PL op de groei van het bot te beperken. Men kan een conservatieve therapie starten bij 

groeiende pups en in sommige zuiver traumatische luxaties (Van Ryssen, 2012). Vermits er door de 

eigen dierenarts een conservatieve therapie is ingesteld, en die na één maand tijd geen verbetering 

heeft gegeven, heeft men geopteerd voor chirurgische therapie. Men kan de ingestelde conservatieve 

therapie van NSAID's in combinatie met prednisolone ter discussie stellen. Deze combinatie van 
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geneesmiddelen wordt namelijk afgeraden in verband met verhoogde kans op maagerosies. Naast het 

toedienen van ontstekingsremmers kon de poot, na de gesloten reductie van de patella, 

geïmmobiliseerd worden met behulp van een sling of een spalk. Ingeval de patella vervolgens nog 

onstabiel was geweest of er opnieuw reluxatie plaatsvond, kon chirurgisch ingrijpen worden 

geadviseerd (Piermattei et al., 2006). 

Tijdens de inspectie van het geopende kniegewricht zag men een voldoende diepe trochleagroeve en 

goed ontwikkelde trochleakammen. Daarnaast nam men ook hier geen beenderabnormaliteiten waar, 

zodat men besloot dat er geen trochleoplastie of TTT noodzakelijk was. Het mediale retinaculum werd 

geïmbriceerd, omdat deze sterk uitgerekt was. Het is bij dieren op 5-6 maanden leeftijd nog mogelijk 

om de negatieve effecten van de luxerende patella op de groei van het bot te beperken met behulp 

van weke delen technieken (Denny en Butterworth, 2006; Harasen, 2006). Bij congenitale PL lijkt 

imbricatie postoperatief een goede stabilisatie van de patella in de trochleagroeve te geven. Na 

verloop van tijd rekken de fascie en het gewrichtskapsel echter uit, zodat de kans op reluxatie groot is. 

Vanwege de grote kans op reluxatie, ten gevolge van de beenderafwijkingen, wordt deze techniek 

meestal gecombineerd met andere chirurgische methodes om de patella te stabiliseren (Denny en 

Butterworth, 2006; Van Ryssen, 2012). Aangezien men geen congenitale beenderafwijkingen 

opgemerkt werden, kon imbricatie voldoende zijn om reluxatie te voorkomen. 

Vier weken postoperatief was de pup niet meer pijnlijk, maar was ze wel nog licht mank. De 

huidwonde was nog licht gezwollen en rood. De knie was nog matig opgezet. Op deze korte termijn 

kan men het eindresultaat nog niet exact het voorspellen, maar men mag verwachten dat het 

postoperatieve resultaat goed tot uitstekend zal zijn naar aanleiding van de retrospectieve studie van 

Kalff et al., (2014). Daar het een graad 2 van traumatische PL zonder beenderabnormaliteiten betrof, 

lijkt de prognose nog gunstiger (Willauer en Vasseur, 1987). Daarnaast had men te maken met een 

jonge hond, waardoor men minder kraakbeenschade en artrose verwacht (Alam et al., 2007), hetgeen 

ook op de radiografisch opnames werd bevestigd. Het verkiezen van chirurgische therapie is ook een 

punt dat van belang is in een gunstige prognose (Gibbons et al., 2006). Daar reluxatie de meest 

voorkomende complicatie is na chirurgie en deze frequent optreedt indien men louter een imbricatie 

uitvoert, dient men desalniettemin rekening te houden met het recidiveren van de LPL.  

Deze casus toont aan dat er evenzeer traumatische LPL voorkomt, ondanks dat het nog niet 

genotificeerd is in de literatuur. In de literatuur worden LPL en traumatische PL op zichzelf weinig 

beschreven, daar het zich occasioneel voordoet. Aangezien er geen trauma bekend is, kan men 

trauma als oorzaak van de PL in twijfel trekken. Het orthopedisch onderzoek met de acute mankheid 

en de gewrichtspunctie geven echter een aanwijzing dat de PL een traumatische oorsprong kent. 

Daarnaast nam men geen beenderabnormaliteiten waar tijdens het orthopedisch onderzoek, op de 

radiografische beelden en tijdens de chirurgie. Al deze kenmerken gaven een indicatie dat het in de 

casuïstiek, ondanks het zeldzame voorkomen, toch een traumatische LPL betrof. 
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