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SAMENVATTING 

 

Het hart is het eerste orgaan dat functioneert gedurende de embryologische ontwikkeling. De 

embryologische ontwikkeling van het hart is echter een ingewikkeld proces wat kan worden 

ingedeeld in de overlappende fases van de vorming van de primitieve hartbuis; buiging, convergering 

en splitsing; de septatie met het ontstaan van vier transitiezone’s en de vorming van de hartkleppen. 

Indien één of meerdere van deze fases abnormaal verloopt, spreekt men van congenitale 

hartafwijkingen, die kunnen verschillen in pathofysiologie en klinische presentatie. 

 Ventrikel septum defect (VSD) kent een raspredispositie. De aandoening wordt geassocieerd met 

aortaklepstenose en pulmonalisklepstenose. Een VSD behoort tot de zogenaamde conotruncale 

defecten, waarbij er een abnormale fusie is van de atrioventriculaire (AV) kussens en het 

ventriculaire septum. Hierdoor wordt het linker ventrikel niet volledig gescheiden van het rechter 

ventrikel, en ontstaat er een links-rechts shunt waarbij er een volume overbelasting optreedt van het 

linker ventrikel. VSD veroorzaakt echter zelden symptomen. 

 Aortaklepstenose (AS) kent ook een raspredispositie. De gegevens zijn niet geheel eenduidig wat 

betreft de geslachtspredispositie. AS wordt vaak geassocieerd met mitralisklepdysplasie en 

pulmonalisklepstenose. Er bestaan in de literatuur verschillende theorieën betreft het 

ontstaansmechanisme van AS. Er wordt ofwel beschreven dat AS ontstaat door een een verkeerde 

ontwikkeling van het truncale septum; of door persisterende endocardiale kussens ter hoogte van het 

conotrucale septum, waarbij deze kussens proliferen en zelfs chondrale differentiatie kunnen 

ondergaan. Alleszins is AS een congenitale afwijking, met postnatale ontwikkeling. AS kan worden 

onderverdeeld in een valvulaire, supravalvulaire en subvalvulaire vorm, waarbij de subvalvulaire 

vorm het meest voorkomt. AS kan bovendien worden ingdeeld in de graden 1-3, naargelang de ernst 

van de afwijking. Afhankelijk van de graad van aantasting kunnen de symptomen variëren van een 

subklinische presentatie tot plotse sterfte. AS geeft aanleiding tot een drukoverbelasting van het 

linker ventrikel, en kan leiden tot congestief hartfalen (CHF).  

 Pulmonalisklepstenose (PS) kent een raspredispositie en komt vaker voor bij reuen. PS kan zich 

subvalvulair, supravalvulair of valvulair presenteren, waarbij de laatste vorm het meest voorkomt. PS 

wordt verondersteld te ontstaan ten gevolge van een overproductie van mesechymale cellen 

enerzijds, of door een abnormale ontwikkeling van de endocardiale kussens anderzijds. PS wordt 

afhankelijk van de beschrijvende auteur ingedeeld in verschillende types; namelijk graad R2A, graad 

1 en 2, of graad A en B. PS wordt geassocieerd met (sub)AS en VSD, waarbij dit laatste altijd in 

enige vorm voorkomt indien er sprake is van een graad 2 PS. PS geeft aanleiding tot een rechter 

ventrikel drukoverbelasting, waarbij de symptomen voornamelijk na de leeftijd van 1 jaar kunnen 

variëren van subklinische manifestaties tot een plotse dood.  

 Mitralisklepdysplasie (MD) kent een raspredispositie, maar geen geslachtspredispositie. Het 

ontstaat ten gevolge van een abnormale ontwikkeling van de linker of rechter, posterieure of 

inferieure AV kussens, waarbij er veel verschillende structurele vormen van MD bestaan. In de regel 

is een dysplastische klep een insufficiënte klep, waarbij er een linker atrium overbelasting optreedt. 

MD kan asymptomatisch zijn, of er treden klinische symptomen op, voornamelijk indien MD gepaard 

gaat met de veel voorkomende complicatie van pulmonaire hypertensie.  

 De combinatie van de congenitale cardiologische afwijkingen VSD, AS, PS én MD zoals bij 

Witchy het geval is, werd in de literatuur nog niet eerder beschreven. Aangezien Witchy niet meer op 

controle bezoek is geweest, is het helaas niet gekend hoe dit verder is geëvolueerd.  
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INLEIDING 

Een congenitale hartafwijking is een morfologisch defect van het hart of de grote vaten die aanwezig 

is bij de geboorte. Deze afwijking ontstaat door een storing in een bepaalde fase van de embryologie 

(MacDonald, 2006).  

Congenitale hartafwijkingen veroorzaken bij honden klinisch significante cardiovasculaire mortaliteit 

en morbiditeit. Ze kunnen ontstaan door genetische (chromosomale) of teratogene factoren zoals  

infectieuze, toxicologische, nutritionele, medicatie-gerelateerde of omgevingsfactoren (Bonagura en 

Lehmkuhl, 1988; De Majo et al., 2003). Met het oog op een genetische achtergrond wordt er 

gesuggereerd dat een polygenetisch model van transmissie met een additief geneffect een variatie 

aan fenotypische effecten teweegbrengt zodra er een drempelwaarde wordt overschreden 

(Bonagura en Lehmkuhl, 1988; De Majo et al., 2003). Patterson et al. (1981) suggereren echter dat 

één enkel gen met een brede variatie aan klinische effecten gerelateerd is aan andere genloci in het 

genoom of aan de omgeving. 

De prevalenties van deze congenitale hartafwijkingen varieert tussen de 0.46 en 0.85 procent (Diez-

Prieto et al., 2009), andere auteurs vermelden een prevalentie van 2.6% van de honden. De 

prevalentie van 2 of meer gecombineerde congenitale hartafwijkingen bedraagt slechts 0.3% van de 

totale hartafwijkingen, en tussen de 7 en 15% van de congenitale afwijkingen (Oliveira et al., 2011; 

Tidholm, 1997; Baumgartner en Glaus, 2003; Brambilla et al., 2003). Deze laatsten worden in dat 

geval complexe congentale hartafwijkingen genoemd (Brambilla et al., 2003). De meest 

voorkomende complexe congenitale hartafwijkingen zijn de combinatie van een PS met een 

(sub)aortaklepstenose ((S)AS), gevold door PS met een VSD, een persisterende ductus arteriosus 

(PDA) in combinatie met PS én SAS, en een VSD samen met PS (Oliveira et al., 2011; Baumgartner 

en Glaus, 2003; Tidholm, 1997). Een combinatie van AS met PS, een VSD én MD wordt in de 

literatuur echter niet beschreven. 

In deze klinische casus zal er in eerste instantie de casuïstiek van Witchy worden uitgewerkt, een 

jonge bastaard reu die is gediagnosticeerd met een complexe congenitale aandoening betreffende 

een aortaklepstenose in combinatie met een ventrikel septum defect, pulmonalisklepstenose en 

mitralisklepdysplasie. Achtereenvolgend zal het signalement, de anamnese, het algemeen klinisch 

onderzoek met aanvullende diagnostische beeldvormingstechnieken, de differentiaaldiagnose, de 

behandeling en de prognose worden besproken.  

Nadien zal door middel van een literatuurstudie er dieper worden ingegaan op de embryologische 

ontwikkelingen van het hart om de etiologie van de aandoeningen te verduidelijken, en zullen de 

individuele aandoeningen apart worden behandeld met betrekking tot de prevalentie van de 

afwijkingen, de pathofysiologie, de klinische symptomen, de behandeling en de prognose.  

Ten slotte zullen in de conclusie de overeenkomsten en contradicties in de literatuur worden 

besproken, specifiek met het oog op de casuïstiek van Witchy.  
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CASUSBESPREKING 

1. SIGNALEMENT 

Witchy was een intacte bastaard reu van ongeveer 4 maanden oud wanneer hij voor het eerst werd 

aangeboden op de dienst cardiologie van de Faculteit Diergeneeskunde te Gent op 7 november 

2012 (geboren op 24 juli 2012).  

2. ANAMNESE 

Witchy was ten tijde van het eerste bezoek sinds een zestal weken bij de eigenares. De reden van 

consultatie was niet naar aanleiding van symptomen, echter op advies van de eigen dierenarts nadat 

betreffende bij het onderzoek van Witchy een bijgeruis had vastgesteld. 

 Bij het controlebezoek van 20 februari 2013 bleek Witchy symptomen te vertonen van snelle 

vermoeidheid bij het spelen waarbij er cyanose optrad. Dit trad echter niet op bij rust. Hoesten trad 

ook enkel op bij opwinding. Sinds de vorige consultatie was er geen syncope opgetreden. 

 

3. ONDERZOEK 

3.1  ALGEMEEN LICHAMELIJK ONDERZOEK 

Bij de eerste consultatie op de Faculteit was Witchy een alerte jonge hond van 1.3 kg met bijhorende 

body condition score (BCS) van 2 op 5. Er werden geen afwijkingen gevonden van de kleur van de 

mucosae, capillaire vullings tijd (CVT) of bij de palpatie van de voelbare lymfeknopen (e.g. de 

mandibulaire, retrofaryngeale, prescapulaire, inguinale en popliteus lymfeknopen).  

 Bij het controlebezoek was Witchy alert en woog hij 2.3 kg. Zijn mucosae waren normaal roze; de 

CVT bedroeg <2 seconden. De voelbare lymfeknopen waren niet opgezet. 

 3.2 SPECIFIEK CARDIORESPIRATOIR ONDERZOEK 

Bij het eerste bezoek werden er bij het onderzoek van het respiratiestelsel geen afwijkingen 

vastgesteld; zowel de adembewegingen als de luchtstroom ter hoogte van de neus waren normaal. 

Bij de auscultatie van de bovenste- en onderste luchtwegen werden geen abnormaliteiten 

vastgesteld. Ook bij het controlebezoek werden er geen afwijkingen van het respiratiestelsel 

vermeld. Bij het eerste onderzoek van het circulatiestelsel was de vulling van de pols egaal, 

symmetrisch, met een regelmatig ritme en een goed geslagen amplitude zonder deficit. De vena 

jugularis vertoonde geen pulsatie. De hartfrequentie bedroeg 120 slagen per minuut met een 

regelmatig ritme. Bij auscultatie werd een systolisch bijgeruis opgemerkt van graad 4 op 6; bij deze 

graad van bijgeruis wordt geen fremitus opgemerkt (enkel bij graad 5 en 6 bijgeruis). De ictus cordis 

was bilateraal te palperen en het punctum maximum werd bij auscultatie gelokaliseerd ter hoogte 

van de linker hartbasis.  

 Ten tijde van het controlebezoek was het punctum maximum zowel links als rechts gelegen. 

Bovendien was er een sinusaritmie aanwezig. Er was geen buikvocht aanwezig en de lever kon niet 

gepalpeerd worden. 

3.3  DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

Bij een systolisch bijgeruis kan differentiaal diagnostisch worden gedacht aan een VSD, een 

aortaklepstenose, een mitralisklep- en tricuspidalisklep insufficiëntie en een pulmonalisklepstenose. 

Bij pups en kittens kan tot de leeftijd van 16 weken een onschuldig bijgeruis worden vastgesteld. 

Deze fysiologische bijgeruisen kunne worden onderscheiden van de klinisch significante bijgeruisen 

door hun intensiteit (typisch graad 1-3 op 6), rond de gebied van de aorta- of pulmonalisklep 
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(intercostaalruimte 4 en 3 respectievelijk), variabel met de hartslag en de lichaamspositie en 

bovendien musicaal in klank (Bonagura en Lehmkuhl, 1988).  

3.4  MEDISCHE BEELDVORMINGSTECHNIEKEN 

3.4.1 Elektrocardiografie 

Bij het elektrocardiografisch onderzoek werd een hartfrequentie van 170 slagen per minuut 

vastgesteld in een regelmatig ritme geslagen. De S-golven waren diep, wat resulteert in een rechter 

asdraaiïng (zie afbeelding 1).  

 

 

 

 

Afbeelding 1: Elektrocardiografie opname waarbij de rechter asdraaiïng duidelijk is. Aanwezigheid  

van de P-golf (blauwe pijl); weinig zichtbare R-golf; diepe S-golf (rode pijl) gevolgd door een positieve T-golf (groene pijl). 

Bron: Cardiologie Kleine Huisdieren, V. Bavegems. 

3.4.2 Echocardiografie 

Op dwarse doorsnede was een verkleind linker ventrikel lumen te zien in combinatie met een 

afgeplat interventriculair septum ten gevolge van een rechter ventrikel drukoverbelasting. Mede 

hierdoor vertoonde het rechter ventrikel een matige hypertrofie van de ventrikelwand en een milde 

dilatatie. De aorta klepbladen waren asymmetrisch.  

 Op overlangse doorsnede werd een mitralisklepdysplasie vastgesteld; wat zich uitte als een 

verdikking van de klepbladen die kort aanhechtten op de papillairspier. Een hoog membraneus 

ventrikel septum defect was aanwezig ter hoogte van de aortaklep die tengevolge hiervan ook 

afwijkend gevormd was (zie afbeelding 2). Ten slotte was er een pulmonalisklepstenose type II 

aanwezig (dit type bestaat uit een hypoplastische annulus in combinatie met dysplastische kleppen).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: Kleuren Doppler echografiebeeld van een rechter parasternale overlangse doorsnede met vijfkamerbeeld. 

Boven in beeld het rechter atrium en rechter ventrikel. Onder in beeld het linker atrium en linker ventrikel. De kleuren Doppler 

toont het VSD aan dichtbij de aortaklep. 

Bron: Cardiologie Kleine Huisdieren, V. Bavegems.  
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3.4.3 Doppler echografie 

Ter hoogte van de pulmonalisklep was de insufficiëntie moeilijk te beoordelen aan de hand van het 

gebruik van Doppler echografie door de bloedstroom ten gevolge van het VSD. De ejectiesnelheid 

over de pulmonalisklep bedroeg 6.8 m/s (normaal: 1.5 m/s) en de drukgradient over de 

pulmonalisklep bedroeg 186 mmHg (normaal: 9.0 mmHg) wat een erge verhoging inhoudt en dus 

wijst op een ernstige pulmonalisklepstenose.  

Ter hoogte van de aortaklep was er een matige insufficiëntie aanwezig van 3.0 m/s. De 

ejectiesnelheid over de aortaklep bedroeg 3.6 m/s (normaal: 1.8 m/s) en de drukgradiënt bedroeg 53 

mmHg (normaal: 13 mmHg) wat een milde tot matige verhoging is. 

Ter hoogte van de mitralisklep was er een matige insufficiëntie aanwezig met een 

regurgitatiesnelheid van 5.6 m/s en een ejectiesnelheid MV E van 0.56 m/s wat een laag 

normaalwaarde is en een MV A van 0.75 m/s wat een hoog normaalwaarde is. De verhouding E/A 

bedroeg 0.75. 

Ter hoogte van de tricuspidalisklep werd een TV E waargenomen met een laag normaalwaarde en 

een TV A met een hoog normaalwaarde.  

Tot slot werd vastgesteld dat op het moment van het eerste Doppleronderzoek de bloedstroom 

tussen de beide ventrikels ten gevolge van het VSD van het linker ventrikel naar het rechter ventrikel 

verliep. De snelheid van deze links-rechts shunt is echter laag (2.89 m/s) ten gevolge van de 

voordien vermelde verhoogde druk in het rechter ventrikel (zie afbeelding 3).  

Bij het controlebezoek bleek de situatie stabiel te zijn ten opzien van de vorige metingen. De druk ter 

hoogte van de pulmonalisklep was nog altijd heel hoog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: Vmax ter hoogte van het VSD (2.89 m/s). Spectraal Doppler beeld, van een rechter  

parasternale overlangse doorsnede met vijfkamerbeeld (uitgebeeld bovenin). Bron: Cardiologie Kleine Huisdieren, 

 V. Bavegems. 
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4. DIAGNOSE 

Op de datum 7 november 2012 werd door de afdeling cardiologie van de kliniek kleine huisdieren de 

diagnose van een complexe congenitale cardiologische afwijking gesteld. Specifiek hield dit voor 

Witchy een erge pulmonalisklepstenose in, in combinatie met een matig ventrikel septum defect welke 

op een hoge locatie gelegen was waardoor de aortaklep erbij betrokken raakt en zodoende een 

insufficiëntie en een milde stenose vertoont. Tot slot was er een mitralisklepdysplasie aanwezig. Op 

het moment dat de diagnose gesteld werd was de situatie nog gecompenseerd, wat inhoudt dat 

Witchy hier nog geen klinische symptomen van ondervond. Het risico van het complex van 

aandoeningen houdt in dat door de erge pulmonalisklepstenose de bloedstroom van de links-rechts 

shunt zich zal omkeren naar een rechts-links shunt, wat inhoudt dat het bloed onvoldoende 

geoxigeneerd zal worden en wat resulteert in een toestand van cyanose. Bij het controlebezoek bleek 

de situatie echter nog steeds gecompenseerd en bovendien vrij stabiel vergeleken met vorige 

metingen. 

5. ADVIES EN THERAPIE 

Na de eerste consultatie werd een therapie opgestart van een magistrale bereiding van 1 mg capsules 

van een β-blokker, namelijk atenolol (Atenolol
®
, Eurogenerics). De therapie werd opgestart met een 

halve capsule SID gedurende 1 week, gevolgd door een halve capsule BID gedurende 1 week. 

Nadien werd gedurende 1 week een halve capsule in de morgen en 1 capsule in de avond 

toegediend, met finaal de toediening van 1 capsule BID.  

  Na het controlebezoek werd de dosis verhoogd naar 1 capsule Atenolol van 1 mg in de ochtend 

en 2 capsules in de avond gedurende 2 weken; gevolgd door 1 capsule van 2 mg BID.  

 Uiteindelijk werd de therapie na telefonisch contact veranderd naar een dosis van 1.5 mg BID. Tot 

slot werd het advies gegeven om een controlebezoek te plannen na 3 maanden. 

Witchy is echter niet meer op controle geweest. Het is dus niet gekend hoe het verder geëvolueerd is.  

 

6. PROGNOSE 

De prognose voor de complexe congenitale cardiologische afwijking die werd vastgesteld bij Witchy 

was sterk gereserveerd gezien de combinatie van aandoeningen. 

 

LITERATUURSTUDIE 

1. EMBRYOGENESE VAN DE CARDIOVASCULAIRE STRUCTUREN 

1.1 VORMING VAN DE PRIMITIEVE HARTBUIS 

 

Enkele dagen na de conceptie differentieert de blastocyst door middel van gastrulatie tot een drie-

lagige structuur waarin ectoderm, mesoderm en endoderm onderscheiden kunnen worden. Het hart 

wordt gevormd uit het anteriore mesoderm. Deze van origine precardiale cellen worden omgevormd 

tot myocardiale, endotheliale en gladde spiercellen onder invloed van “Been Morphogenetisch 

Proteine” (Mikawa et al., 1999). Dit fenomeen wordt ook “Progressieve Lijn Restrictie” genoemd 

(Epstein et al., 2010). Myocardiale cellen differentiëren vervolgens in 2 cellijnen: de kamerspecifieke 

myocyten en de geleidingscellen (Wu et al., 2006). De twee symmetrische mesodermale harthelften 

fuseren in de middellijn en vormen zodoende de primitieve hartbuis, die bestaat uit een endotheellaag 

die wordt omgeven door een myocardiale laag. Beide lagen worden gescheiden door cardiogene 

mucus, die later de endocardiale kussens zal gaan vormen (Gittenberger-de Groot et al., 2013).  
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Terwijl bovengenoemde structuren ontstaan uit de mesodermale cellen van het zogenaamde eerste 

hartveld, migreren er bovendien cellen richting het eerste hartveld die gaan liggen ter hoogte van de 

binnenste curvatura of de ventriculoinfundibulaire vouw van het S-vormige hart (zie verder). De 

anterieure cellen van dit tweede hartveld vormen later myocyten van het rechter ventrikel, een deel 

van het ventriculaire septum en de truncus arteriosus; en de endotheliale cellen die de basis van de 

aorta en de pulmonaire arteries zullen gaan vormen (Ward et al., 2005; Gittenberger- de Groot et al., 

2013). De posterieure cellen vormen myocyten ter hoogte van de atria en het atriale septum; en 

gladde spiercellen voor de vorming van systemische en pulmonaire venen (Douglas et al., 2011).  

Voornamelijk de cellen van dit tweede hartveld staan in voor de expansieve groei van het hart.  

Ten slotte zullen neurale kamcellen zich begeven naar het primitieve hart om zich daar tot cellen van 

de truncus arteriosus en de grote arteries te ontwikkelen. Het epicard ontwikkelt zich uit het pro-

epicardiaal orgaan welke gelegen is aan de posterieure zijde van het hart (Schleich et al., 2013). 

 

1.2 CARDIALE BUIGING, CONVERGERING EN SPLITSING 

 

Het primitieve hart bestaat na fusie van de 2 eerste hartvelden uit de bulbus cordis primitivus welke 

naar de truncus arteriosus leidt en de ventriculus primitivus met hiertussen de bulboventriculaire 

sulcus; het AV kanaal, het atrium primitivum en de sinus venosus. Tussen het atrium en de sinus 

venosus bevindt zich de sinoatriale sulcus (Bishop, 1988). Tijdens het embryonale en foetale leven 

komt de toevoer van geoxygeneerd bloed aan via de sinus venosus, terwijl de afvoer gebeurt via de 

truncus arteriosus. Deze eenvoudigste vorm wordt het cor tubulaire simplex genoemd. 

Na de vorming van de primitieve hartbuis, zal de hartbuis zich naar rechts omvouwen, waarbij het hart 

een S-vorm aanneemt. Hierbij ontstaat tussen de 2 gevouwen delen de sulcus coronarius. De vorming 

van de S-vorm is belangrijk met het oog op de toekomstige verhouding en de ligging van de 

hartkamers. Het S-vormige hart wordt het cor sigmoideum genoemd.  

  Na het vervolledigen van de S-vorm, zijn de 2 primitieve vaten (de truncus arteriosus en de sinus 

venosus) parallel aan elkaar komen te liggen; zo ontstaat een proximale efferente afvoer naar de 

truncus arteriosus en een distale efferente toevoer van de sinus venosus. Het proces van 

convergeren brengt vervolgens de 2 vaten in het craniocaudale vlak naar elkaar toe, waarbij de sinus 

venosus en het hierin opgenomen tweede hartveld naar dorsaal omslaan en zodoende de dorsale 

wand van de atria gaan vormen. Finaal liggen de atria en het AV kanaal boven de toekomstige linker 

ventrikel en de truncus arteriosus boven de toekomstige rechter ventrikel (zie figuur 1). 

Een aaneenschakeling van morfogenetische veranderingen leidt vervolgens tot een sagittale positie 

van het AV kanaal in verhouding tot de toekomstige septa en de ontwikkelende truncus arteriosus 

(Kirby en Waldo; 1995).   

  Bij het proces van splitsing draait de truncus arteriosus tegen klokwijzerzin in en buigt ventraal af 

naar links om zo te eindigen tussen de twee AV kleppen in (Yelbuz et al., 2002; Ward et al., 2005; 

Bajolle et al., 2006). Tegelijkertijd ontwikkelt zich binnen de truncus links spiraalvormig het septum 

spirale of aorticopulmonale uit de truncale endocardiale kussens, waarin voordien de neurale 

kamcellen zijn gemigreerd, waarna het links ombuigt om finaal aan te hechten aan het dorsale dak 

van het interventriculair septum (Schleich et al., 2013). Zo komt de truncus pulmonalis links anterior te 

liggen van de aorta. Nadien absorbeert het linker deel van de binnenste curvatura (of de 

ventriculoinfundibulaire vouw), juist caudaal van de aanhechting, wat de absorptie van de subaorta 

conus wordt genoemd. Door deze absorptie ontstaat er tussen de aorta en mitralisklep een fibreuze 

verbinding.   
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Andere auteurs veronderstellen echter dat de cellen van het anteriore tweede hartveld niet evenredig 

worden verdeeld ter hoogte van de truncus arteriosus; er worden aan de linkerzijde ventraal van de 

toekomstige truncus pulmonalis meer cellen afgezet dan aan de rechterzijde waar de toekomstige 

aorta zal verschijnen, wat resulteert in een massa-effect of pulmonaire duw (Gittenberger- de Groot et 

al., 2013). Dit bewijs ontkrachtigt dat de truncale endocardiale kussens zelf spiralizeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Cardiale buiging, convergering en splitsing (Schleich et al., 2013). 

 

1.3 SEPTATIE  

 

Het foetale hart moet zich ontwikkelen van een circulaire éénrichtingspomp in een vierkamersysteem 

met een opeenvolgende dubbele circulatie. Bij deze omvorming kunnen vier transitiezones worden 

onderscheiden (zie figuur 2). De endotheliale kussens ter hoogte van de truncus arteriosus en de 

endotheliale kussens ter hoogte van het AV kanaal zullen later bijdragen tot de septatie en de vorming 

van de hartkleppen; hiermee zal er een onderscheid gemaakt worden tussen de aan- en afvoer van 

het bloed. Hiertussen bevindt zich de ventriculoinfundibulaire vouw van het hart, waarrond de AV en 

ventriculoarteriele remodellering zal plaatsvinden, waaronder ook het positioneren en de deling. De 

sinus venosus draagt bij tot de atriale septatie en de atriale geleiding. Het primaire of interventriculaire 

septum ten slotte verbindt de binnenste en buitenste curvaturae en draagt bij tot ventriculaire septatie 

en de vorming van de AV knoop.  

 

    Figuur 2: de 4 transitiezones van het ontwikkelende hart. OT = truncus  

    arteriopulmonalis, A = atria, Primary fold = bulboventriculaire plooi. Outer 

    curvature =  buitenste curvatura, AVC = AV kanaal. Roze     

    structuren = truncale en AV endocardiale kussens.       

    Sterretje = ventriculoinfundibulaire vouw (Schleich et al., 2013) 
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1.3.1 Atriale septatie 

 

Het atriale septum wordt gevormd door de ventrale groei van cellen van het tweede hartveld vanuit 

het dorsale dak van het lumen, in combinatie met de spina vestibuli, die ook ontstaat uit het tweede 

hartveld en boven de endocardiale kussens ligt. Zij overbruggen het atriale lumen en versmelten met 

elkaar; zo ontstaat het septum interatriale primum. De beide primaire septa fusioneren echter niet 

volledig waardoor het foramen interatriale primum ontstaat. Tegelijkertijd groeit rechts lateraal van het 

primaire septum het septum interatriale secundum. Terwijl de 2 delen van het primaire septum 

beginnen te fusioneren, ontstaat er door middel van apoptose een nieuw formanen in het primaire 

septum, het foramen interatriale secundum. Het dorsale deel van het secundaire septum groeit tot net 

ventraal van dit secundaire foramen maar fusioneert niet met het deel ter hoogte van de endocardiale 

kussens; dit defect wordt het foramen ovale genoemd. Aldus kan tijdens het foetale leven het bloed 

van het rechter atrium naar het linker atrium stromen (prenataal patent) (Schleich et al., 2013). Bij de 

geboorte zal de druk in het linker ventrikel toenemen zodat dit secundaire septum het foramen ovale 

functioneel zal afsluiten. 

De sinus venosus wordt vervolgens gescheiden van het linker atrium en een deel ontwikkelt zich 

vervolgens tot de coronaire sinus. De venae cava maken zelfstandig verbinding met het rechter 

atrium, terwijl de pulmonaire venen een verbinding ontwikkelen met het linker atrium (Bishop, 1988). 

 

1.3.2 Atrioventriculaire septatie 

 

De AV junctie ontstaan uit het distale deel van het interatriale septum, het proximale deel van het 

interventriculair septum en de AV kleppen. Deze junctie wordt gevormd rond de AV endocardiale 

kussens, welke zich ontwikkelen en zullen versmelten met de tegenoverliggende kussens om 

zodoende het septum intermedium te vormen. Ten slotte zal de ventriculoinfundibulaire vouw dieper in 

het hart doordringen (Schleich et al., 2013).  

 

1.3.3 Ventriculaire septatie 

 

Na de cardiale draai vormt de voordien ventrale zijde van het hart nu de buitenste curvatura die actief 

zal groeien door middel van ballooning (Christoffels et al., 2000), terwijl de voordien dorsale zijde de 

binnenste curvatura of ventriculoinfundibulaire vouw zal worden en zal instaan voor de scheiding 

tussen de bloedstromen (Srivastava, 2006).  

Het interventriculair septum bestaat uit het apicale trabeculaire deel van het ventriculaire myocard, de 

AV endocardiale en de truncale endocardiale kussens die tezamen het membraneuze septum 

vormen, en het posterieure infundibulaire septum (Gittenberger- de Groot et al., 2013).  

Het interventriculaire septum komt tot stand door de dorsale groei vanuit de apex van het septum 

interventriculaire vanuit de bulboventriculaire plooi richting het AV kanaal. Na groei van het septum 

sluit het aan tegen de AV endocardiale kussens die ondertussen het septum intermedium hebben 

gevormd. De sluiting is echter niet volledig, zodat er een primair foramen interventriculare overblijft 

wat later in zal staan voor de verbinding tussen de aorta en het linker ventrikel (Bishop, 1988). Recent 

is gebleken dat in het begin van deze ontwikkeling zowel het rechter- en het linker ventrikel instaan 

voor een gelijk aandeel in de groei van het septum; vervolgens domineren de myocyten van het linker 

ventrikel deze groei, voornamelijk van het dorsale deel van het septum. Een derde populatie 
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cardiomyocyten die intstaat voor de groei is afkomstig van de ventriculoinfundibulaire plooi (Schleich 

et al., 2013).  

 

 

1.4 VORMING VAN DE HARTKLEPPEN 

 

De ontwikkeling van de vier hartkleppen (de aortaklep, de pulmonalisklep, de tricuspidalis- en de 

mitralisklep) gebeurt bij allen vanuit het mesenchym van de endocardiale kussens. De ontwikkeling 

gebeurt door de opeenvolgende stappen: epitheliale tot mesenchymale transformatie, groei, 

remodellering en apoptosis (Markwald et al., 2010). 

De tricuspidalisklep (rechter AV klep) ontstaat uit een inkeping van het interventriculaire septum. Dit 

wordt ook het ‘tricuspidalis gootje’ genoemd (Mjaadvedt et al., 1999). De drie wanden van de 

tricuspidalisklep worden gevormd door het ventriculaire septum, de wand van het rechter ventrikel en 

een deel van het tricuspidalisgootje. De drie wanden delamineren vervolgens zodat de buitenste 

myocardlaag verdwijnt. De chordae tendineae worden gevormd door fragmentatie van het distale 

gedeelte van de ventriculaire zijden (Schleich et al., 2013).  

De mitralisklep (linker AV klep) ontstaat eveneens uit de endocardiale kussens maar staat in nauw 

verband met de ontwikkeling van de truncus arteriosus. Deze nestelt zich tussen de ontwikkelende 

mitralis- en tricuspidalisklep in (Yelbuz et al., 2002; Ward et al., 2005; Bajolle et al., 2006). Zodoende 

scheidt de anterieure klep zich van het ventriculaire septum; dit verklaart waarom de mitralisklep niet 

met papillairspieren wordt verbonden aan het interventriculaire septum (Lamers et al., 1995). De 

murale klep wordt door delaminatie gevormd uit de wand van het linker ventrikel (Schleich et al., 

2013). 

De kleppen van de aorta en de truncus pulmonalis ontwikkelen zich op hetzelfde moment van de 

splitsing van de truncus arteriosus door middel van het septum spirale. Direct na het vormen van dit 

septum worden er 3 kussens gevormd in het lumen van de truncus pulmonalis en de aorta (Bishop, 

1988). Schleich et al. (2013) vinden dat de kleppen worden gevormd door de fusie van de truncale 

endocradiale kussens, waarbij in eerste instantie twee symmetrische valvula primordia worden 

gevormd. Later worden deze primordiale valvula gescheiden door de protrusie van het septum 

aorticopulmonale en ontstaan de anteriore klep van de pulmonaire arterie tezamen met de posteriore 

klep van de aorta.  

 

2 CONGENITALE CARDIOLOGISCHE AFWIJKINGEN 

2.1 ALGEMEEN 

 

Complexe cardiologisch hartaandoeningen zijn 2 of meer hartafwijkingen tegelijkertijd aanwezig bij 1 

patiënt. In uitzonderlijke gevallen, zoals dat bij Witchy het geval was, kunnen dit er zelfs 4 zijn. 

De meest voorkomende congenitale hartafwijkingen bij honden zijn een persisterende ductus 

arteriosus, pulmonalisklepstenose, subaortastenose, ventriculaire septum defecten, tricuspidalis 

dysplasie en tetralogie van Fallot, waarbij de prevalenties van de individuele afwijkingen verschillen in 

de literatuur (Buchanan, 1992; Tidholm, 1997; Buchanan, 1999; Baumgartner en Glaus, 2003; Oliveira 

et al., 2011) . Deze aandoeningen komen het meest voor bij Boxers, Duitse herders, bastaard 

kruisingen, de Engelse bulldog en Newfoundlanders. Zuivere rassen vertonen een hogere prevalentie 

dan kruisingen, al is er minder onderzoek gedaan naar de prevalentie bij kruisingen, wat mede 
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verklaard kan worden door de niet limitatieve en brede betekenis van het woord. Ook zijn er gegevens 

bekend van complexe congenitale aandoeningen; al bestaat er in de literatuur geen gegevens wat 

betreft de combinatie van SAS, PS, VSD én MD (Garcia-Rodriguez et al., 2009). Ten slotte zijn reuren 

iets vaker aangetast dan teefjes (Oliveira et al., 2011). De exacte prevalentie van hartafwijkingen is 

moeilijk te bepalen, aangezien niet alle afwijkingen bijgeruisen veroorzaken, sommigen lijden tot 

foetale sterfte en er regionale verschillen bestaan in de prevalentie binnen de rassen (Oliveira et al., 

2011). 

Cardiologische afwijkingen kunnen geklasificeerd worden naargelang hun pathofysiologie. Zo behoort 

een pulmonalisklepstenose tot de aandoeningen met een rechter uitstroom obstructie; SAS behoort 

tot de linker uitstroom obtsructies; een VSD tot de links-rechts shunts; en MD behoort tot de AV 

malformaties. Elke klasse van aandoeningen veroorzaken specifieke pathofysiologische cascades, 

met bijbehorende klinische symptomen, diagnostische mogelijkheden en behandelingen. 

De informatie die wordt verschaft door middel van een volledig klinisch onderzoek kan zoals 

hogervernoemd per aandoening verschillen, maar kan bestaan uit afwijkingen van de femorale pols 

(vena femoralis), de kleur en de capillaire vullingstijd van de mucosae, trillingen (‘fremitus’) ter hoogte 

van het hartveld of pulsatie van de vena jugularis. Fremitus doet zich voor wanneer er sprake is van 

een sterke turbulentie in de bloedstroom ten gevolge van een stenose of regurgitatie. Bij klinisch 

onderzoek wordt bijna altijd een hartruis vastgesteld. Hartruisen kunnen worden ingdeeld in 

onschuldige bijgeruisen, fysiologische bijgeruisen (ten gevolge van anemie, hypoproteinemie, 

tachycardie of door de respiratie) en pathologische bijgeruisen ten gevolge van een cardiologische 

aandoening. Onschuldige bijgeruisen zijn veelal zacht (graad 1-2 op 6), gelegen ter hoogte van de 

linker thorax wand, en musicaal van toon. Zij komen voor tot de leeftijd van 6 maanden (O’Grady et 

al., 1989). Hartafwijkingen worden vaak ingedeeld in rechter hartfalen (afwijkingen aan het rechter 

ventrikel, rechter atrium, de tricuspidalis- en pulmonalisklep) of linker hartfalen (afwijkingen van het 

linker ventriculum, linker atrium, de mitralis- of aortaklep). Alhoewel de etiologie van rechter of linker 

hartfalen kan verschillen, veroorzaken ze een gelijkaardig beeld. Rechter hartfalen (RHF) veroorzaakt 

een stuwing ter hoogte van de grote circulatie (CHF), wat uiteindelijk kan leiden tot oedeem, ascites 

en hepatomegalie. Specifiek voor dit hartfalen kan er stuwing optreden van de vena jugularis. Linker 

hartfalen (LHF) geeft aanleiding tot een stuwing ter hoogte van de longen (verhoging van de veneuze 

pulmonaire druk), wat kan resulteren in longoedeem, met hoesten, cyanose en dyspnee als 

symptoom. Door de hypoxie kan er bovendien een pulmonaire arteriële hypertensie optreden. 

Bovendien kan de cardiac output (CO) verminderen, wat resulteert in inspanningsintolerantie en 

syncope. 

De diagnose van een hartafwijking wordt vaak gesteld na een vaccinatiebezoek bij de 

dierenarts, of na specifieke klachten van de eigenaar. Volwassen patiënten met complex congenitale 

hartaandoeningen zijn meestal symptomatisch, al zijn de meeste patiënten asymptomatisch rond de 

tijd van hun eerste dierenartsbezoek (MacDonald, 2006). Deze klachten kunnen bestaan uit dyspnee, 

hoest, cyanose, groeivertraging, syncope en inspanningsintolerantie (Brambilla et al., 2003; 

MacDonald, 2006). Sommige dieren vertonen echter geen symptomen en worden niet 

gediagnosticeerd met een congenitale hartafwijking, maar sterven aan een plotse dood. Andere 

aandoeningen blijven subklinisch tot een plotse decompensatie optreedt (Bonagura en Lehmkuhl, 

1988).  

Naast hogergenoemde afwijkingen op klinisch onderzoek, kan er aanvullend onderzoek 

worden verricht met behulp van medische beeldvormingstechnieken. (1) Radiografie (RX) kan een 

vergroting van het hart tonen; deze cardiomegalie kan volledig zijn, of enkel een deel van het hart 
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treffen. Bovendien kan er een pulmonaire vasculaire hypo- of hyperperfusie aangetoond worden. (2) 

Echocardiografie visuliseert in M-mode (uni dimensioneel) en in 2D-mode de anatomie van het 

inwendige hart. Een abnormale bloedstroom kan worden aangetoond met de kleuren Doppler of de 

Pulsed Wave Doppler. Turbulentie of een ejectiesnelheid kan met de Pulsed Wave Doppler worden 

aangetoond; de ejectiesnelheid kan ook worden aangetoond met de Continuous Wave Doppler. Aan 

de hand hiervan kan de AV drukgradiënt worden berekend met de onderstaande Bernoulli 

vergelijking: 

 

mmHg: 4 X pieksnelheid (m/s)
2 

De normale systolische druk ter hoogte van de hartkamers bedraagt 4 mmHg ter hoogte van het 

rechter atrium, 20 mmHg ter hoogte van het rechter ventrikel; 6 mmHg in het linker atrium en 120 

mmHg ter hoogte van het linker ventrikel. (3) Elektrocardiografie (ECG) toont veranderingen in de 

geleiding van het hart (aritmieën) en abnormaliteiten die kunnen wijzen op een linker- of rechter 

hypertrofie. (4) Magnetic Resonance Imaging (MRI) ten slotte kan, alhoewel zelden toegepast in de 

diergeneeskunde, een belangrijke bijdrage leveren aan informatie na een vooropgestelde diagnose 

met behulp van echo (Garcia-Rodriguez et al., 2009). 

Een vroegtijdige diagnose is belangrijk met het oog op een accurate behandeling en het kunnen 

stellen en het verbeteren van de prognose. De gemiddelde leeftijd waarbij een diagnose wordt gesteld 

is echter 42 maanden (Oliveira et al., 2011). 

De behandeling kan conservatief zijn en bestaan uit het toedienen van medicatie, ofwel door 

middel van een transcutane of open hart chirurgie met cardiovasculaire bypass. De medicamenteuze 

behandeling bestaat grotendeels uit het behandelen van CHF. De medicatie die wordt gebruikt bij 

CHF is vermeld in tabel 1. 

Classificatie van de medicatie Actief bestanddeel 

Diuretica Furosemide, hydrochlorothiazine i.c.m 

spironolactone 

Vasodilatoren Hydralazine, ACE-inhibitors, Pimobendan 

Angiotensine converting enzyme remmers (ACE-

remmer) 

Benazepril, enalapril, imidapril, ramipril 

Positief inotropen Pimobendan 

Hartglycosiden Digoxin 

Tabel 1: Medicamenteuze therapie bij CHF. Bronnen: Bonagura en Lehmkuhl, 1988; Fossum, 2013. 

 

2.1 VENTRIKEL SEPTUM DEFECT (VSD) 

2.1.1 Signalement 

 

VSD is een relatief vaak voorkomende congenitale hartafwijking bij de hond (Bonagura en Lehmkuhl, 

1988). VSD komt voor bij de Bull terrier, Engelse springer spaniel, Keeshond, Beagle en West 

Highland White terrier (Patterson et al., 1974; Bonagura en Lehmkuhl, 1988; Diez-Prieto et al., 2009 ). 

De Pinscher, Franse bulldog en de Duitse herdershond lijken aan een hoger risico onderworpen te 

zijn, waarbij de prevalentie bij reuen en teefjes ongeveer evenredig is (Oliveira et al., 2011).  
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2.1.2 Embryologie en pathofysiologie 

 

Het ventriculair septum van het normale hart bestaat in grote lijnen uit 2 delen; een hoog dorsaal klein 

membraneus gedeelte en een stevig spierig gedeelte dat de rest van het septum vormt. 

  In het embryonale hart splitsen de endocardiale kussens zich in de truncale endocardiale kussens 

die zullen instaan voor de scheiding van de truncus arteriosus en de vorming van de linker en rechter 

aorta- en pulmonalis klepbladen; en de AV kussens die in het hart de scheiding tussen de linker en 

rechter efferente weg zullen vormen, namelijk het anteriore ventrikel septum. Het spierig distale 

gedeelte van het interventriculaire septum ontstaat door de dorsale groei van de bulboventriculaire 

plooi richting de AV kussens. Afwijkingen in één van deze embryologische ontwikkeling ontstaan door 

abnormaliteiten in de ontwikkeling van de neurale kamcellen (Bishop, 1988; Schleich et al., 2013) en 

resulteert in zogenaamde conotruncale defecten.   

  Deze conotruncale defecten ontstaan door een verkeerde uitlijning van de truncale en AV 

endocardiale kussen met de vorming van een membraneus VSD (Patterson et al., 1974; MacDonald, 

2006; Gittenberger- de Groot et al., 2013; Schleich et al., 2013); andere auteurs beweren dat een 

VSD ontstaat na het uitblijven van een fusie tussen het ventriculaire septum en de AV kussens 

(Bishop, 1988; MacDonald, 2006). Ook wordt een overdreven fusie van de rechter en linker aorta 

klepbladen geassocieerd met VSD (Schleich et al., 2013). 

  De verschillende presentaties van de conotruncale defecten worden ingedeeld in 4 graden. Graad 

1 defecten zijn defecten van de crista supraventricularis die subklinisch zullen blijven. Tot de graad 2 

conotruncale defecten behoren ofwel de ventrikel septum defecten, ofwel de pulmonalisklepstenose 

(Patterson et al., 1974; Diez-Prieto et al., 2009). Bij graad 2 defecten zijn er altijd graad 1 defecten 

aanwezig. De meest voorkomende VSD’s bij honden zijn de perimembraneuze- of paramembraneuze 

VSD’s. Deze VSD’s betrekken een deel van het membraneuze ventriculaire septum, en stralen 

vervolgens in verschillende mate uit naar het musculaire septum, voornamelijk het infundibulaire 

afferente septum (Patterson et al., 1974; Bonagura en Lehmkuhl, 1988; Sisson et al., 1991; Tidholm, 

1997; MacDonald, 2006). Deze VSD’s worden in het rechter ventrikel voornamelijk gezien ter hoogte 

van de proximale crista supraventricularis, ter hoogte van de normale locatie van de papillair spier en 

juist caudaal van de septale tricuspidalis klep; en in het linker ventrikel ter hoogte van de rechter 

coronaire aortaklep. De diameter van de meeste VSD’s varieert tussen de 2 en de 5 mm (Tidholm, 

1997).  

 Grotere bulbaire, infundibulaire, subarteriële of perimembraneuze defecten kunnen zich uitbreiden tot 

op de overgang tussen de coronaire- en non coronaire aortakleppen, waarbij de aorta een 

dextrapositie ondergaat en prolabeert in het defect (rijdende aorta). Zodoende kan aortainsufficiëntie 

een bijkomende complicerende factor zijn (Grant et al., 1961; Patterson et al., 1974; Bonagura en 

Lehmkuhl, 1988; Sisson et al., 1991; Tidholm, 1997; Bonagura, 1998; MacDonald, 2006; Diez-Prieto 

et al., 2009). Veelal worden rondom het defect fibreuze nodules gevonden. Graad 3 is een ergere 

manifestatie van graad 2 defecten en bestaat uit een combinatie van een VSD én PS in hetzelfde hart. 

Deze graad kan zich presenteren in een milde, matige of ernstige vorm. De brede anatomische 

variaties van de conotruncale defecten impliceren een polygenisch model van overerving, waarbij 

verschillende genen additief inwerken op de drie drempelwaarden van de ontwikkeling van het 

conotruncale septum (Patterson et al., 1974). 

Door het functionele defect in de wand tussen het linker en rechter ventrikel, wordt het bloed van de 

seriele dubbele circulatie niet meer volledig gescheiden, waardoor zuurstofrijk en zuurstofarm bloed 

wordt gemengd. De druk in het normale linker ventrikel zal na de geboorte stijgen van 35-50 mmHg 
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tot een systolische druk van 120 mmHg op de leeftijd van 4 weken. De druk in het rechter ventrikel en 

de pulmonaire weerstand zullen onveranderd blijven post partum rond een systolische druk van 23-40 

mmHg (Bishop, 1988), of tot 2 maanden post partum dalen tot een druk van 20 mmHg (Trautvetter, 

1981). Zodoende zal de links-rechts shunt die ontstaat bij een VSD zich enkele weken post partum 

pas volledig manifesteren. 

Door de hogere druk in het linker ventrikel zal er zuurstofrijk bloed door het defect in het rechter 

ventrikel worden gepompt. Onderzoek heeft aangetoond dat bij de meest voorkomende hoge defecten 

het meeste volume direct in de pulmonaire arterie wordt gepompt, en slechts een klein deel in het 

rechter ventrikel (Nakai et al., 1983; Okubo et al., 1986; MacDonald, 2006). Dit veroorzaakt een 

pulmonaire arteriële hypertensie, die wordt beïnvloed door de pulmonaire bloedstroom, de pulmonaire 

vasculaire weerstand en de pulmonaire veneuze druk (Kellihan et al., 2012). Via de pulmonaire 

circulatie komt het merendeel van het bloed weer terug in het linker atrium en ventrikel, wat doet 

inzien dat deze laatsten het meest extra werk moet leveren om deze volumeoverbelasting weg te 

werken. Er ontstaat zodoende een verhoogd linker ventriculaire eind diastolische druk (LVEDP). Het 

linker hart zal al bij kleine defecten hypertrofieren of dilateren (Tidholm, 1997), zelfs bij een 

verhouding van pulmonaire tot systemische bloedstroom van 1.5:1, aangezien het hart in dit geval al 

50%meer bloed moet wegpompen dan normaal. Bij een pulmonaire-systemische verhouding van 

2,5:1 is de kans op links ventriculair hartfalen reeds groot (Bonagura en Lehmkuhl, 1988). Afhankelijk 

van de hoeveelheid bloed dat door de shunt wordt gepompt, kan ten gevolge van de 

volumeoverbelasting er linker CHF ontstaan.  

Afhankelijk van de grootte en locatie, de pulmonaire weerstand en de werking van de pulmonalisklep  

kan er bovendien een volume overbelasting optreden ter hoogte van het rechter ventrikel. Deze zal 

dan hypertrofie of dilatatie (Tidholm, 1997) vertonen. Indien het defect groot is, en de pulmonaire 

weerstand sterk verhoogt, kan er een bidirectionele shunt ontstaan, en in de uiterste gevallen zelfs 

een rechts-links shunt (Eisenmenger’s syndroom), waarbij er hypoxemie en cyanose optreedt. 

In retrospectieve studies van Tidholm (1997), Brambilla et al. (2003) en Oliveira et al. (2011), werd 

VSD veelal geassocierd met andere hartafwijkingen, voornamelijk PS en AS. Andere auteurs vonden 

geen correlatie met PS (Diez-Prieto et al., 2009).  

2.1.3 Symptomen  

Bij kleine ongecompliceerde VSD’s zullen er zich geen symptomen voordoen.  

Indien er sprake is van Eisenmmenger’s syndroom zal er hypoxie (PaO2 lager dan 45 mmHg), 

polycythemie (>65%) en cyanose optreden (Diez-Prieto et al., 2009).   

2.1.4 Diagnose 

  Klinisch onderzoek: bij auscultatie zal er een luid holosystolisch bijgeruis te horen zijn ter hoogte 

van het rechter craniale sternum (Goodwin en Lombard, 1990). Bij enkele gevallen kon een gesplitste 

harttoon waargenomen worden (Tidholm, 1997). 

Bij een bijkomende pulmonalisklepstenose of aortainsufficiëntie zal een bijgeruis te horen zijn 

respectievelijk specifiek voor deze aandoeningen. 

  Radiografie: radiografische tekens kunnen afwezig zijn bij kleine defecten. Bij een milde tot grote 

shunt zijn de typisch radiografische tekens een pulmonaire overcirculatie (verwijding van de 

pulmonaire arterie en een verhoogde opaciteit van de lobaire bloedvaten), linker atrium en ventrikel 

dilatatie en een variabele rechter hart dilatatie (Bonagura en Lehmkuhl, 1988; Sisson et al., 1991; 

MacDonald, 2006). De graad van cardiomegalie kan een goede indicator zijn van de ernst van de 



15 
 

afwijking. Bij een verhoogde pulmonaire weerstand zijn de hoofd- en de lobaire pulmonaire 

bloedvaten ook gedilateerd, echter de perifere pulmonaire circulatie zal niet zichtbaar zijn. Indien er 

een rechts-links shunt is opgetreden, zal de pulmonaire bloedbloei zichtbaar dalen (MacDonald, 

2006), en de rechter hartschaduw vergroot zijn (Diez-Prieto et al., 2009).  

  ECG: indicaties voor linker atrium en ventrikel dilatatie kunnen aanwezig zijn in de vorm van een 

brede of onregelmatige P-golf (Bonagura en Lehmkuhl, 1988) of een hoge R-golf (Diez-Prieto et al., 

2009). Bovendien kunnen er indicaties aanwezig zijn voor een hypertrofie van het rechter ventrikel. Bij 

indicaties van rechter asdraaiïng (diepe S-golf) moet gedacht worden aan een verhoogde pulmonaire 

weerstand en Eisenmenger’s syndroom (Diez-Prieto et al., 2009). 

  Echocardiografie: dit is een goede methode om het defect de visualiseren en om de grootte en de 

ligging hiervan te bepalen. Ook de volumeoverbelasting kan gediagnosticeerd worden. Kleuren 

Doppler kan nodig zijn om de shunt te visualiseren. Continuous WAV Doppler echografie kan gebruikt 

worden om de ejectiesnelheid ter hoogte van de shunt te bepalen (variërend van 4.0 tot 5.0 m/s, ofwel 

>4.5 m/s; respectievelijk (Tidholm, 1997; MacDonald, 2006). Ook kan zodoende de links-rechts 

drukgradiënt bepaald worden (rond de 80 mmHg). Een PS is aanwezig indien de shunt snelheid <4.5 

m/s bedraagt (MacDonald, 2006).  

  Necropsie: Aangezien sommige afwijkingen niet kunnen worden gediagnosticeerd aan de hand 

van een volledig klinisch onderzoek, inclusief het gebruik van medische beeldvormingstechnieken, 

kan het soms aangewezen zijn om het gestorven dier pathologisch te onderzoeken. Dit is ook 

belangrijk met het oog op de diagnose van hartafwijkingen bij andere bloedverwanten, en bovendien 

voor het evalueren van vooropgestelde fokprogramma’s (Diez-Prieto et al., 2009).  

 

2.1.5  Behandeling en prognose 

 

Een VSD kan zich op veel verschillende manier manifesteren en/of ontwikkelen. Het defect kan 

subklinisch aanwezig zijn of blijven; de patiënt kan CHF ontwikkelen; het defect kan worden 

afgesloten door de tricuspidalis- of de aortaklep waardoor er potentieel een insufficiëntie van deze 

hartkleppen kan ontstaan; bovendien kan er fibreus weefsel worden gevormd ter hoogte van het 

defect, of door middel van rechter ventrikel hypertrofie kan het defect worden gedicht; er kan een 

rechts-links shunt ontwikkelen met als gevolg een hypoxie en cyanose; of er treedt pulmonaire 

hypertensie op al dan niet in combinatie met pulmonaire ziekte. 

Echografie kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor het stellen van een prognose voor een 

alleenstaand VSD. Indien de diameter van het defect maximaal 40% van de aorta bedraagt; de 

maximale snelheid van de links-rechts shunt 4.5 m/s bedraagt; de geschatte rechts ventriculaire druk 

kleiner dan 45 mmHg is en er geen significante aortaregurgitatie aanwezig is, wordt de 

levensverwachting van de patiënt aanzienlijk minder negatief beïnvloed. 

 

De behandeling van een VSD kan chirurgisch of medicamenteus zijn. Jonge honden die zonder 

symptomen de periode van hun eerste vaccinaties hebben overleefd, behoeven over het algemeen 

geen behandeling. Indien CHF optreedt kan er behandeld worden met de hiervoor aangewezen 

producten (zie tabel 1). Enalapril, benazepril, lisinopril en hydralazine zijn bovendien vasodilatoren die 

de systemische weerstand en de links-rechts shunt kunnen doen afnemen. Er is geen afdoende 

behandeling voor Eisenmenger’s syndroom. Cristalolloide vloeistoftherapie kan in dit geval 

aangewezen zijn om de hematocriet waarde beneden de 60% de houden. Lage dosis aspirine of 

clopidogrel wordt aangeraden om thrombo-embolismen te voorkomen (Fossum, 2013). Anemie moet 
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echter voorkomen worden tengevolge een daling van de pulmonaire weerstand en zodoende een 

verhoging van de shunt te voorkomen. 

De chirurgische behandeling kan in eerste instantie bestaan uit een ligatie van de pulmonaire arterie. 

Dit is de keuze bij uitstek indien er symptomen aanwezig zijn van linkszijdig CHF én een pulmonaire 

hypertensie ten gevolge van een hoge bloedstroom. Een tweede optie is om het defect transarterieel 

of transveneus te dichten met een stent. Deze laatste therapie is enkel aangewezen bij honden met 

een lichaamsgewicht boven de 4 kg (Fossum, 2013), en zijn er limitaties betreft de locatie en grootte 

van het defect. Bovendien bestaat er een risico op een hart- of bundeltakblock, een residuele links-

rechts shunt met risico op endocarditis en intravasculaire hemolyse en interferentie met de aorta en/of 

tricuspidalis functie (Fuji et al., 2004). Ten slotte kan een perimembraneus defect worden gehecht via 

een rechter ventriculaire incisie of een rechter atriale incisie na cardiovasculaire bypass. Alhoewel er 

een voorkeur bestaat voor de ventriculaire benadering in verband met een groter werkveld, is er een 

significant verminderde recovertijd bij de atriale benadering (Shimamura et al., 2006).  

 

2.2 AORTAKLEPSTENOSE (AS) 

2.2.1 Prevalentie 

 

AS komt voor bij de Boxer, Bordeauxdog, Newfoundland, Rottweiler en Labrador retriever (Pyle et al. 

1976; Buchanan, 1999; Oliveira et al., 2011). De Engelse bulldog, Duitse herdershond, Duitse 

kortharige pointer, Golden retriever, Duitse dog, en Samoyeed kennen eveneens een predispositie 

volgens sommige auteurs. Rassen als de Bouvier en de Bull terrier vertonen een verhoogde incidentie 

(Bonagura en Lehmkuhl, 1988; O’Grady et al., 1989; MacDonald, 2006). De aandoening is bij de 

Newfoundlander erfelijk, met een dominante overerving in variabele penetrantie (Pyle et al., 1976).  

AS kent een geslachtspredispositie voor reuen (Oliveira et al., 2011), al beweren andere auteurs dat 

er enkel een raspredispositie bestaat bij Boxers (Buchanan, 1999; Bussadori, 2009), of dat er geen 

geslachtspredispositie bestaat (Pyle et al., 1976).  

2.2.2  Embryologie en pathofysiologie 

 

In de literatuur worden er verschillende mechanismen voor het ontstaat van SAS beschreven.  

Bij de vorming van de aortakleppen fusioneren de linker en rechter laterale truncale endocardiale 

kussens, die later gescheiden worden door het truncale septum in een klep van de pulmonaire arterie, 

en de achterste klep van de aorta van niet-coronaire oorsprong. Abnormale fusie van deze 

laatstgenoemde klep met de rechter aortaklep kan resulteren in aortaklepstenose of in 

aortainsufficiëntie (AoI) (Fernandez et al., 2009).  

AS wordt ook beschreven als een fibrotisch defect dat wordt veroorzaakt door het persisteren van de 

endocardiale kussens in het conotruncale septum in het postnatale individu, waarbij dit weefsel kan 

blijven prolifereren en chondrogene differentiatie kan ondergaan (Pyle et al., 1976). Alhoewel 

aortaklepstenose een congenitale aandoening is, kan de stenose zich ontwikkelen gedurende de 

eerste 2 levensmaanden, en wordt het pas gediagnosticeerd vanaf een leeftijd van 12 weken (Pyle et 

al., 1976; Bonagura en Lehmkuhl, 1988). Zodoende spreekt men van een verworven vorm van een 

congenitale aandoening, met een progressief verloop (Pyle et al.,1976; O’Grady et al., 1989).    

  Supravalvulaire stenose en valvulaire stenose sensu strictu zijn zeldzaam bij honden. De meest 

voorkomende vorm van aortaklepstenose is de subvalvulaire aortaklepstenose (SAS) (Bonagura en 

Lehmkuhl, 1988; Tidholm, 1997). Ook bij SAS wordt er onderscheid gemaakt in de graad van 
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aantasting (Pyle et al., 1976; MacDonald, 2006). Graad 1 representeert het beginstadium van de 

aandoening, en bestaat uit de groep waarbij er kleine endocardiale nodules voorkomen ter hoogte van 

het dorsale interventriculaire septum direct onder de aortaklep. In de eerste 6 levensmaanden groeien 

deze nodules uit tot een streng. Deze fibreuze streng behoort tot de graad 2 aandoening en komt voor  

ter hoogte van het endocard waarbij de ventriculaire efferente doorgang mild wordt vernauwd. Graad 

3 vertoont een fibreuze ring rondom het gehele lumen van het ventrikel, juist onder de aortaklep 

gelegen. Deze ring bestaat uit een los netwerk van reticulinevezels, mucopolysacchariden en elastine 

vezels; met discrete bundels van collageen en kraakbeen (Pyle et al., 1976). Niet zelden komt er een 

simultane mitralisklepdysplasie voor (Kienle et al., 1994; Lehmkuhl et al., 1994; Tidholm, 1997; White 

et al., 1997; del Palacio et al., 1998; Pikula et al., 2005; MacDonald, 2006), al dan niet ten gevolge 

van anatomische en functionele nauwe verwantschap en zodoende de betrekking van de septale 

mitralisklepblad in de stenose, of door ruimtelijke veranderingen van het linker ventrikel. AS werd bij 

een retrospectieve studie bovendien gediagnosticeerd samen met (sub) valvulaire PS (Pyle et al., 

1976) en VSD (Tidholm, 1997). 

  De stenose ter hoogte van de aortaklep kan dynamisch of gefixeerd zijn (Buoscio et al., 1994; 

Kienle, 1998), waarbij beiden vormen tegelijkertijd een enkele keer wordt beschreven (Buoscio et al., 

1994; del Palacio et al., 1998; Pikula et al., 2005).  

  Door de stenose ontstaat er een drukoverbelasting in het linker ventrikel; een hypokinetische pols 

ontstaat door de mechanische obstructie ten tijde van de ejectie. Door de verhoging van de snelheid 

van het bloed dat de obstructie passeert en door de turbulentie die hierdoor ontstaat, ontstaat er een 

systolisch bijgeruis en een dilatatie van de poststenotische aorta (Bonagura en Lehmkuhl, 1988; 

Tidholm, 1997; De Majo et al., 2003). Als gevolg van de drukverhoging vertoont het linker ventrikel 

(Bonagura en Lehmkuhl, 1988; Tidholm, 1997) en het linker ventriculaire septum (Tidholm, 1997; De 

Majo et al., 2003) een mild tot uitgesproken concentrische hypertrofie, in combinatie met ischemie en 

fibrosering (Pyle et al., 1976). Hierdoor bestaat de kans op het ontwikkelen van myocard ischemie en 

ventrikel aritmieën. Ook worden focale haarden van myocardiale fibrosering geassocieerd met 

intramurale pathologische verandering van de coronaire arteries (Flickinger en Patterson, 1967; Pyle 

et al., 1973; De Majo et al., 2003).  

Het myocard van het linker atrium vertoont hypertrofie om de verhoogde druk in het linker ventrikel te 

kunnen overwinnen. Een linker atrium dilatatie is ook gerapporteerd (Tidholm, 1997).   

  SAS gaat altijd gepaard met enige vorm van aortainsufficientie doordat klepbladen zijn betrokken 

in de fibreuze ring, de klepbladen verdikken ten gevolge van de veranderingen in de bloedstroom, een 

poststenotische dilatatie van de aorta ascendens of een bacteriële endocarditis optreden (Bonagura 

en Lehmkuhl, 1988; MacDonald, 2006). AoI als op zichzelf staande aandoening is echter zeldzaam. 

Aortainsufficientie kan ook optreden als complicatie van een VSD. Ten slotte kan AoI optreden ten 

gevolge van tetralogie van Fallot en iatrogeen na een ballon katheterisatie. De insufficiëntie induceert 

een bijkomende volume overbelasting ter hoogte van het linker ventrikel. 

 

2.2.3 Symptomen 

 

De meeste honden vertonen een milde vorm van SAS (O’Grady et al., 1989). Zij zijn veelal 

asymptomatisch. Deze honden worden het best geausculteerd na een korte inspanning (Buoscio et 

al., 1994). In veel gevallen wordt een bijgeruis zodoende gemist door de dierenarts, of pas op oudere 

leeftijd vastgesteld (O’Grady et al., 1989). Een diastolisch bijgeruis kan voorkomen bij een secundaire 

of gelijktijdige aortainsufficiëntie (Goodwin et al., 1990; Tidholm, 1997), al valt de intensiteit vaak 

beneden een hoorbaar niveau (O’Grady et al., 1989). Eventueel kunnen ze CHF of een endocarditis 
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ontwikkelen met bijhorende symptomen (MacDonald, 2006). CHF zoals longoedeem of ascites komt 

echter zelden voor bij SAS (O’Grady et al., 1989). Honden met een bijkomende mitralisklep dysplasie 

of een aortainsufficiëntie zijn wel gepredisponeerd voor het ontwikkelen van CHF (Bonagura en 

Lehmkuhl, 1988; O’Grady et al., 1989).Bij een gelijktijdige mitralisklepinsufficientie zal er een luid 

pansystolisch bijgeruis voorkomen ter hoogte van de linker thoraxwand (O’Grady et al., 1989).   

  Klinisch aangetaste honden kunnen ten gevolge van de CO inspanningsintolerantie, paraparese, 

of syncope vertonen. Bij een graad 3 SAS kan er vanaf de leeftijd van 6 maanden sprake zijn van een 

plotse dood. De incidientie is het hoogst in de eerste 3 levensjaren (Pyle et al., 1976; Bonagura en 

Lehmkuhl, 1988; O’Grady et al., 1989; MacDonald, 2006). 

 

2.2.4  Diagnose 

  Klinisch onderzoek: Terwijl de stenose zich ontwikkelt gedurende de eerste 2 levensmaanden, zal 

het zacht systolisch bijgeruis toenemen tot de hond volwassen is. Het is dan moeilijk om het bijgeruis 

horend bij een milde vorm van SAS te onderscheiden van een fysiologisch bijgeruis ter hoogte van de 

4
de

 intercostaalruimte (MacDonald, 2006). Dit hartgeruis van graad 1-3 op 6 bij klinisch 

asymptomatische honden werd vaker vastgesteld bij honden ouder dan 7 maanden (O’Grady et al., 

1989), of na de leeftijd van 1 jaar (Bussadori et al., 2009). Ook dient er een onderscheid te worden 

gemaakt met een pulmonalisklepstenose (O’Grady et al., 1989). Graad 2 of 3 van SAS kan worden 

gediagnosticeerd met een hoorbaar linker holosystolisch bijgeruis van voornamelijk graad 1-2 op 6 

(Bussadori et al., 2009). Het bijgeruis kan varieren van een crescendo-decrescendo of crescendo 

patroon, musicaal of ruw zijn van kwaliteit en protosystolisch of holosystolische qua tijdsduur. Deze 

variatie staat in relatie met de ernst van de afwijking (O’Grady et al., 1989). Bij enkele gevallen kon 

een gesplitste harttoon of ventriculaire premature contracties waargenomen worden (Tidholm, 1997). 

De femorale pols zal hypokinetisch en tachycard zijn ten gevolge van een vertraagde systolische 

ejectie (Bonagura en Lehmkuhl, 1988; MacDonald, 2006), of hyperkinetisch ten gevolge van een 

abnormale bloedstroom ten tijde van de diastole bij een aanwezige AoI (Bonagura en Lehmkuhl, 

1988; MacDonald, 2006). Bij een ernstige stenose kan er bovendien een afwijkend ritme vastgesteld 

worden (O’Grady et al., 1989). Een links ventriculaire fremitus kan zich voordoen ten gevolge van de 

hypertrofie van het myocard. Bij auscultatie hoort men een enkele keer bij matige tot erge gevallen 

een diastolisch bijgeruis ter hoogte van de linkerkant van de thorax. Niet zelden is het bijgeruis enkel 

zichtbaar door gebruik van de Doppler-echografie (Bonagura en Lehmkuhl, 1988; Tidholm, 1997).  

  Radiografie: bij radiografie is de verwijding van de aorta ter hoogte van het craniaal mediastinum 

(poststenotische dilatatie) typisch voor SAS (Bonagura en Lehmkuhl, 1988; MacDonald, 2006). Het 

hart kan normaal zijn van grootte ten gevolge van de concentrische hypertrofie of een vergroting 

vertonen van het linker ventrikel en atrium. Linker atrium dilatatie komt voor bij een gelijktijdige MI, 

veelal met indicaties van longoedeem. De grootte van het linker ventrikel valt echter vaak binnen de 

fysiologische grenzen, en de post-stenotische dilatatie van de aorta is moeilijk te beoordelen ten 

gevolge van de superpositie van craniaal mediastinale structuren(O’Grady et al., 1989).  

  ECG: het ECG is veelal normaal van uitzicht of vertoont kernmerken van linker ventriculaire 

hypertrofie in vergevorderde gevallen (Bonagura, 1998). Ventrikel hypertrofie en ischemie van het 

myocard induceren een verwijding of verhoging van de QRS-complexen en een depressie of elevatie 

van het ST- segment (Pyle et al. 1976; Bonagura en Lehmkuhl, 1988). Andere auteurs vonden echter 

dat deze bevindingen zeldzaam zijn, met uitzondering wanneer er een gelijktijdige mitralisinsufficientie 

aanwezig is (O’Grady et al., 1989). Er kan bovendien een linker asdraaiing of een verhoogde 

amplitude van de R-golf in afleiding II worden gezien. Holter monitoring kan een 
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inspanningsgeïnduceerde ischemie of ventriculaire extra systolen demonstreren (Bonagura en 

Lehmkuhl, 1988; MacDonald, 2006). In het uiterste geval leiden de aritmieën tot ventriculaire fibrillatie. 

  Echocardiografie: echo is noodzakelijk voor de definitieve diagnose van SAS en om de ernst van 

de afwijking te bepalen (O’Grady et al., 1989; MacDonald, 2006). Op 2D-modus ziet men eventueel 

een hypertrofie van het linker ventrikel en van het interventriculaire septum, een subvalvulaire fibreuze 

ring met eventueel integratie van de mitralisklep en een poststenotische dilatatie van de aorta. In het 

geval van een gelijktijdige AoI kan er op M-modus een milde diastolische trilling worden waargenomen 

indien de geregurgiteerde bloedstroom ten gevolge van de insufficiëntie de cranioventrale rand van 

het mitralisklepblad raakt. 

  In sommige gevallen waar SAS niet kan worden aangetoond met behulp van de 2D-modus kan er 

een definitieve diagnose worden gesteld aan de hand van Doppler (Tidholm, 1997). Continuous WAV 

Doppler onderzoek toont een verhoogde ejectiesnelheid aan van meer dan 2 m/s (Bussadori et al., 

2009) of tussen de 2.2 tot 4.0 m/s (Tidholm, 1997). Indien de snelheid oploopt tot 6 tot 7 m/s, sterft de 

hond hoogstwaarschijnlijk plots in de nabije toekomst (O’Grady et al., 1989). KleurenDoppler kan 

bovendien de turbulentie aantonen, en kan een aanwezige aortainsufficientie detecteren.  

Wanneer er zowel een structurele afwijking als een trubulente bloedstroom kan worden aangetoond, 

kan er een definitieve diagnose van SAS worden gesteld. Indien er enkel een turbulentie wordt gezien 

met een snelheid van minder dan 2.3 m/s, is er geen sprake van SAS. Bij een ejectie snelheid van 

>2.3 m/s kan een transoesofagale echocardiografie nodig zijn om een definitieve diagnose te stellen 

(Bussadori et al., 2009). De met Continuous Wave Doppler gemeten druk ter hoogte van het linker 

ventrikel deelt de aandoeningen in een milde (<50 mmHg), matige (50-80 mmHg) en ernstige (>80 

mmHg) vorm in (MacDonald, 2006; Bussadori et al., 2009). Ter hoogte van de mitralisklep kan een 

omgekeerde E:A-ratio gedetecteerd worden ten gevolge van een ventriculaire diastolische dysfunctie 

door ischemie van het myocard of ventriculaire hypertrofie (Goldberg et al., 1988). 

 

2.2.5 Behandeling en prognose 

 

Een milde vorm van SAS heeft geen nadelige invloed op de levensverwachting of de levenskwaliteit 

(O’Grady et al., 1989). 

  Een ernstige vorm van SAS heeft een slechte prognose, gezien de meeste honden plots sterven 

of CHF zullen ontwikkelen. Bewegingsbeperking is aangewezen bij zowel de matige- als de ernstige 

vormen van SAS. Mogelijks complicerende factoren zijn onder andere mitralisinsufficientie, 

mitralisstenose, aortainsufficientie, aortaklep endocarditis en atrium fibrillatie.  

  Een belangrijke prognostische parameter is de drukgradiënt ter hoogte van het linker ventrikel 

(Pikula et al., 2005). Honden waarbij een Doppler gradient van 100 tot 125 mmHg wordt gemeten 

zullen hoogstwaarschijnlijk CHF ontwikkelen of sterven aan een plotse dood (Bonagura en Lehmkuhl, 

1988) op een gemiddelde leeftijd van 14.4 maanden (Kienle, 1998). Indien de ejectiesnelheid bij het 

bereiken van hun volwassen leeftijd minder bedraagt dan 5 m/s, zal dit geen progressie vertonen op 

oudere leeftijd en zal er geen daling optreden van hun levensverwachting (O’Grady et al., 1989). Ook 

kan de graad van poststenotische dilatatie een maat zijn voor de ernst van de stenose (del Palacio et 

al., 1998; Pikula et al., 2005). Het risico op een bacteriële endocarditis is aanwezig bij elke vorm van 

SAS. Indien er een AoI is opgetreden bestaat er bovendien een verhoogd risico op bacteriële 

endocarditis van de mitralisklep (O’Grady et al., 1989). Profylaxie voor deze complicerende factor met 

antibiotica is dan ook aangewezen bij elke graad van SAS (Bonagura, 1998). 
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SAS kan medicamenteus of chirurgisch worden behandeld. Het doel van een behandeling is om de 

kans op plotse sterfte of inspanningsintolerantie te vermijden (MacDonald, 2006). De chirurgische 

technieken via cardiovasculaire bypass dilateren of reseceren de stenose (Fossum, 2013). Ook kan er 

gebruik worden gemaakt van xenologe aortakleppen (Hirao et al., 2005). Chirurgie wordt echter 

zelden toegepast, gezien de slechte resultaten en de inter-operatieve mortaliteit van 50% (O’Grady et 

al., 1989). Een alternatief is de transcutane valvuloplastie of ballon katheter dilatatie. Met deze 

techniek kan een drukgradiëntdaling van 50% worden bekomen; deze daling kan echter in de tijd 

afnemen. De post-operatieve overlevingsduur is echter niet hoger dan deze waarbij er 

medicamenteus wordt behandeld. 

  Medicamenteus kan er behandeld worden met β-blokkers zoals atenolol en propranolol zolang er 

geen CHF aanwezig is. Indien er CHF is ontwikkeld, kan behandeld worden met hogervernoemde 

producten (zie tabel 1) in combinatie met een daling van dietair calcium. Enalapril moet met de 

grootste omzichtigheid worden gebruikt in verband met de aanwezige obstructie. Indien er aritmieën 

ontstaan kan er worden behandeld met anti-aritmica om een plotse dood te voorkomen (Bonagura en 

Lehmkuhl, 1988; O’Grady et al., 1989; Fossum, 2013).  

 

2.4 PULMONALISKLEPSTENOSE (PS) 

 

2.4.1 Prevalentie 

 

Pulmonalisklepstenose kent een raspredispositie voor de Boxer, Engelse en Franse bulldog, 

American Staffordshire Terriër en de Standaard en Miniatuur Schnauzer (Oliveira et al., 2011). Ook 

een raspredispositie voor de Airedale terrier, Beagle, Boykin Spaniel, Chihuahua, Cocker Spaniel, 

Mastiff, Samoyeed, Keeshond, Terrier en de West Highland Whitte terrier werd beschreven (Patterson 

et al., 1974; Bonagura en Lehmkuhl, 1988; Buchanan et al., 1990; Buchanan, 1999; Bussadori et al., 

2001; MacDonald, 2006; Bussadori et al., 2009). PS kent een geslachts predispositie voor reuen 

(Oliveira et al., 2011).  

 

2.4.2 Embryologie en pathofysiologie 

 

PS kan gelegen zijn ter hoogte van het terminale deel van het rechter septum, de pulmonalisklep of 

de pulmonaire arterie (subvalvulair, valvulair en supravalvulair respectievelijk). De valvulaire vorm 

wordt het meest gezien (MacDonald, 2006; Locatelli et al., 2013). Een subvalvulaire of supravalvulaire 

stenose is zeldzaam bij honden, al kan een subvalvulaire stenose zich secundair aan valvulaire 

stenose voordoen ten gevolge van een hypertrofie van het infundibulum (Oliveira et al., 2011; 

Fossum, 2013).  

  PS wordt gekenmerkt door een verdikking van de spongiosa met dense banden van fusiforme 

cellen in een netwerk van dens collageen bindweefsel (Patterson et al., 1981). Deze abnormaliteiten 

impliceren ofwel een overproductie van deze elementen, of een abnormale ontwikkeling van de 

primordiale valvula die ontstaan uit de endocardiale kussens (Bonagura en Lehmkuhl, 1988). De 

afwijkingen kunnen bestaan uit een verdikking of een hypoplasie van de klepbladen, ofwel uit een 

fusie van deze bladen (Patterson et al., 1974; MacDonald, 2006). Bij de aanwezigheid van fusie of 

hypoplasie, betreft dit altijd de linker en rechter posterieure klepbladen.  
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Bovendien kan er in sommige gevallen een afwijkende ontwikkeling van de rechter coronaire arterie 

worden opgemerkt, wat waarschijnlijk aan de basis ligt van de etiologie van de stenose (Buchanan; 

1990; Oliveira et al., 2011). Deze vorm wordt ook wel het R2a type genoemd.  

  PS kan zich manifesteren in enkele graden (Patterson et al., 1981; MacDonald, 2006). Graad of 

type 1 wordt omschreven als een milde verdikking van de klepbladen met weinig tot geen fusie; of als 

een hypoplasie van de bladen, waarbij er geen obstructie wordt waargenomen (verhouding aorta: 

pulmonaire arterie < 1.2) (Fossum, 2013). Bij deze vorm is de mobiliteit van de klepbladen niet 

aangetast. Graad/ type 2 houdt een milde tot erge verdikking van de klepbladen in, waarbij er fusie 

en/of hypoplasie aanwezig is, in combinatie met een milde tot ernstige obstructie. Vaak wordt er bij 

deze graad een fibreuze verdikking ter hoogte van de basis van de kleppen waargenomen, waarbij de 

kleppen immobiel zijn.  

Andere auteurs delen PS in graad A (fusie van de klepbladen) en graad B (verdikte, hypomobiele 

klepbladen met een hypoplasie van de annulus) in, met de aanwezigheid van intermediare vormen 

(Bussadori et al., 2000). Type A heeft de hoogste prevalentie, gevolgd door type B. Intermediaire 

vormen zijn zeldzaam (Oliveira et al., 2011). Naar analogie van de embryologische ontwikkeling van 

PS en VSD, wordt er bij elke PS die behoort tot de graad 2 conotruncale defecten een abnormale 

crista suprAVntricularis waargenomen (Patterson et al., 1974). Naast het gelijktijdig aanwezig zijn van 

een VSD, wordt er in retrospectieve studies van complexe congenitale cardiologische afwijkingen PS 

voornamelijk aangetroffen met SAS (Tidholm, 1997; Locatelli et al., 2013).  

 

PS veroorzaakt een verhoging van de systolische druk in het rechter ventrikel. In de foetus zal deze 

verhoging nog worden voortgezet tot in het linker ventrikel, gezien de open verbinding tussen de 2 

ventrikels, wat kan leiden tot biventriculaire hyperplasie van het myocard (Bishop, 1988).  

Na de geboorte zal de systolische drukoverbelasting gelegen zijn ter hoogte van het rechter ventrikel, 

wat een rechter ventrikel concentrische hypertrofie of dilatatie (Tidholm, 1997; MacDonald, 2006), een 

afplatting of hypertrofie (Tidholm, 1997) van het interventriculair septum en een systolische 

drukgradiënt ter hoogte van de pulmonaire klep veroorzaakt van meer dan 30 mmHg (Bonagura en 

Lehmkuhl, 1988; Kellihan et al., 2012). Ten gevolge van de drukoverbelasting zal het myocard 

bovendien tekens van ischemie en fibrose kunnen vertonen (MacDonald, 2006). Een verlaagde 

bloedstroom ter hoogte van de rechter ventriculaire coronairen is ook beschreven (Lowensohn et al., 

1976). De drukoverbelasting kan zich eventueel voortzetten naar het rechter atrium, waardoor deze 

dilateert (Bonagura en Lehmkuhl, 1988; Tidholm, 1997). Ten slotte kan er een (post)stenotische 

dilatatie van de pulmonaire arterie ontstaan als gevolg van PS (Tidholm, 1997).   

 

2.4.3 Symptomen 

 

Honden met pulmonalisklepstenose kunnen asymptomatisch zijn (Tidholm, 1997), symptomen 

vertonen tengevolge van een lage cardiac output (syncope, inspanningsintolerantie) , cyanose 

vertonen ten gevolge van hypoxemie door een rechts-links shunt indien een gelijktijdige VSD 

aanwezig is (Lombart et al., 1989), of congestief hartfalen ontwikkelen (Fingland et al., 1986). Bij een 

ernstige vorm van PS kan de bloedtoevoer ter hoogte van de rechter coronaire arterie en het myocard 

ernstig dalen, waardoor aritmieën, systolische dysfunctie en een plotse dood kunnen optreden 

(MacDonald, 2006). Manifestatie van klinische symptomen treedt voornamelijk op bij honden ouder 

dan 1 jaar (Bonagura en Lehmkuhl, 1988).  
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2.4.4 Diagnose 

 

Klinisch onderzoek: ten gevolge van de verstijving van het myocard van het rechter ventrikel zal het 

rechter atrium bij systole gaan contraheren. Zodoende kan bij inspectie van de hond een pulsatie van 

de vena jugularis worden opgemerkt. Ook ascites of hepatomegalie kunnen optreden als indicaties 

voor rechter hartfalen (MacDonald, 2006). Indien het rechter ventrikel gedilateerd is of hypertrofie 

vertoont, kan er een fremitus op de borstkas voorkomen ter hoogte van de ligging van het rechter 

ventrikel. Een holosystolisch bijgeruis kan gehoord worden op de linker thoraxwand ter hoogte van de 

pulmonalisklep, waarbij er één uitzondering werd gerapporteerd (Tidholm, 1997). Bovendien kunnen 

zacht linker systolische bijgeruisen ook voorkomen bij honden die niet lijden aan PS (Bussadori et al., 

2009). Bij enkele gevallen kon een gesplitste harttoon gehoord worden (Tidholm, 1997). 

  Radiografie: bij de beoordeling van een radiografie van de thorax kan een poststenotische 

dilatatie van de pulmonaire arterie (MacDonald, 2006) in combinatie met opaciteitsdaling van de 

pulmonaire vascularisatie een teken zijn van pulmonalisklepstenose. Bovendien is een rechtszijdige 

cardiomegalie vaak aanwezig (Fingland et al, 1986; Bonagura en Lehmkuhl, 1988; MacDonald, 2006). 

  ECG: de ECG-bevindingen komen overeen met een rechter ventrikel dilatatie. De typische a-golf 

komt overeen met de atriale contractie ten gevolge van de verstijving van het rechter ventrikel. 

Bovendien wordt er een diepe S-golf en een rechter asdraaiing opgemerkt (MacDonald, 2006). 

  Echocardiografie: aan de hand van de 2d-modus wordt een concentrische en/of eccentrische 

hypertrofie van het rechter ventrikel opgemerkt in combinatie met uitgesproken papillaire spieren. Ook 

vertoont de pulmonalisklep een verhoogde echogeniciteit en ziet men een poststenotische dilatatie 

van de pulmonaire arterie. Een afplatting of paradoxale beweging van het ventriculaire septum kan 

voorkomen wanneer de druk in het rechter ventrikel hoog oploopt. Ook het rechter atrium kan vergroot 

zijn. De verhouding van de pulmonaire arterie met de aorta is groter dan 0.98 (MacDonald, 2006; 

Kellihan et al., 2012). Insufficientie van de pulmonalisklep is altijd in enige vorm aanwezig. In sommige 

gevallen waar PS niet kan worden aangetoond met behulp van echografie kan een definitieve 

diagnose worden gesteld aan de hand van Doppler echografie (Tidholm, 1997). Doppler echografie 

toont een ejectiesnelheid ter hoogte van de stenose aan van 2.3 tot 4.0 m/s (Tidholm, 1997; Kellihan 

et al., 2012), anderen rapporteren een snelheid van meer dan 1.6 m/s (Bussadori et al., 2009), in 

combinatie met een turbulentie in de pulmonaire arterie. Indien zowel een turbulente bloedstroom als 

een morfologische afwijking aanwezig is, kan de diagnose van PS met zekerheid worden gesteld. 

Indien er enkel een turbulentie aanwezig is van >1.8 m/s kan een transoesofagaal echocardiogram 

aangewezen zijn om een diagnose te kunnen stellen. Gradering van de ernst van de stenose kan met 

behulp van de Continuous WAV Doppler gebeuren aan de hand van de rechter ventrikel systolisch 

druk die wordt berekend uit de trans-tricuspidale piek systolische regurgitatie snelheid (Martin et al., 

1992; Kellihan et al., 2012). Zodoende wordt de stenose ingedeeld in een milde (<50 mmHg), matige 

(50-80 mmHg) en ernstige (>80 mmHg) vorm (Bonagura en Lehmkuhl, 1988; Bussadori et al., 2009). 

McDonald (2006) beschrijft rechter systolische drukken bij de milde, matige en ernstige vormen van 

<49, 50-100 en >100 mmHg respectievelijk. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van het 

uitzicht van de pulmonaire arteriële bloedstroom profielen, Tei index, de rechter ventriculaire 

systolische intervallen en rechter ventrikel E:A ratio (Kellihan et al., 2012). 

  Bloedonderzoek: NT-proBNP stijging kan worden vastgesteld ten gevolge van de verhoogde 

pulmonaire druk (Kellihan et al., 2012). 
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2.4.5 Prognose en behandeling 

 

Honden die lijden aan een milde tot matige vorm van PS hebben een gunstige prognose (MacDonald, 

2006; Locatelli et al., 2013). De meeste studies op het effect van chirurgische interventie op de 

overlevingstijden van honden zijn echter uitgevoerd bij honden lijdende aan ernstige vormen van PS 

(Locatelli et al., 2013). De prognose voor honden die lijden aan een milde vorm is daarentegen niet 

eenduidig. Er wordt aangenomen dat deze honden naar alle waarschijnlijkheid geen symptomen 

zullen vertonen gedurende hun leven. Er zijn echter geen richtlijnen voor de behandeling van matige 

PS (Locatelli et al., 2013). 

Honden lijdende aan een matig- tot ernstige PS kunnen complicaties ontwikkelen zoals syncope, 

aritmieën, secundaire tricuspidalis insufficiëntie, atriale fibrillatie, CHF en plotse sterfte. Hierbij wordt 

vaak een negatieve correlatie gezien tussen de gemeten Doppler gradient en de overlevingstijd, 

voornamelijk bij de groep honden waarbij geen behandeling wordt ingesteld.   

Het vertonen van klinische symptomen bij zowel matige als enstige PS heeft een negatieve impact op 

de prognose. Een vroegtijdige diagnose en behandeling vóór het ontwikkelen van symptomen heeft 

een positieve invloed op de prognose. Naast het vertonen van klinische symptomen en de gemeten 

Doppler gradient zijn ook de leeftijd bij het ontstaan van de symptomen, de leeftijd en het moment van 

de instelling van een behandeling, een behandeling met Ballon Valvuloplastie en een gelijktijdige 

tricuspidalis regurgitatie van invloed op de overlevingstijd van de hond (Locatelli et al., 2013). 

Voornamelijk de groep honden met een concurrent rechter hartfalen hadden de slechtste prognose, al 

was het moment van diagnosestelling en de duur van de aanwezige klinische symptomen een 

belangrijke factor. Ook een type B PS kent een slechtere prognose. Dit kan verklaard worden door 

een aangenomen correlatie van dit type met andere genetische syndromen zoals bij de mens wordt 

gezien. Bovendien bestaat de meerderheid van de lijdende honden aan type B uit brachycephale 

rassen, zoals de Engelse- en Franse bulldog (Locatelli et al., 2013). In combinatie met een VSD 

bestaat het risico op een rechts-links shunt met hypoxemie of polycythemie (Lombart et al., 1989).  

 

Honden met PS kunnen medicamenteus of chirurgisch behandeld worden. Therapie is belangrijk met 

het oog op een daling van de rechter ventriculaire druk (MacDonald, 2006). Er worden verschillende 

chirurgische technieken beschreven zoals valvulectomie, valvulotomie en het plaatsen van stents door 

middel van cardiovasculaire bypass, naast de percutane katheter ballon valvuloplastie (Fingland et al, 

1986; Buchanan, 1990; Fossum, 2013). Voornamelijk bij matige vormen waarbij er klinische tekens, 

een snelle achteruitgang of een gelijktijdige andere hartaandoening aanwezig is, of bij de ernstige 

vorm van PS is chirurgie of ballon dilatatie een optie. Veel honden ontwikkelen echter een tijdelijke of 

permamente rechter bundeltak block ten gevolge van de valvuloplastie. Indien er een enkele rechter 

coronaire arterie aanwezig is wordt ballon dilatatie daarenboven afgeraden. Bij de aanwezigheid van 

CHF had de behandeling bovendien geen positieve invloed op de prognose. Tenslotte is deze 

techniek geen optie bij een graad 2 malformatie of bij een supra- of subvalvulaire vorm (MacDonald, 

2006). Er bestaan momenteel nog veel vragen betreft honden lijdende aan een matige vorm van PS. 

Het is nog onduidelijk wat de invloed is van het al dan niet vertonen van klinische symptomen en het 

al dan niet uitvoeren van een ballon katheter op de prognose (Locatelli et al., 2013). Er kon bij de 

groep lijdende aan een matige vorm van PS geen significant verschil van overlevingstijden worden 

aangetoond tussen een behandeling met ballon dilatatie of geen behandeling. 

  De medicamenteuze therapie bestaat voornamelijk uit het behandelen van het CHF (zie tabel 1) 

of een eventuele atriumfibrillatie met behulp van β-blokkers; ook wordt behandeling vóór of na 
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chirurgische interventie aangeraden (Bonagura en Lehmkuhl, 1988; MacDonald, 2006; Locatelli et al., 

2013).  

 

2.5 MITRALISKLEPDYSPLASIE (MD) 

2.5.1 Prevalentie 

 

MD komt voornamelijk voor bij de Bull terrier, Duitse herdershond, Duitse dog, Rottweiler, Golden 

retriever, Newfoundland en Mastiff (Bonagura en Lehmkuhl, 1988; MacDonald, 2006). De prevalentie 

bij reuen en teefjes is ongeveer evenredig (Oliveira et al., 2011). 

2.5.2 Embryologie en pathofysiologie 

 

Ter hoogte van de AV overgang fuseren de superiore en inferiore endocardiale AV kussens om zo het 

AV septum te vormen. Dit AV septum sluit dorsaal aan bij het ontwikkelende interatriale septum en het 

membraneuze ventriculaire septum. Zodoende wordt er een valvuloseptaal complex gevormd, waaruit 

de mediale klepbladen zich ontwikkelen. Een tweede paar endocardiale kussens, namelijk de linker 

en rechter AV kussens, vormen het posteriore mitralisklepblad en het anterioposteriore 

tricuspidalisklepblad respectievelijk (de Vlaming et al., 2012). Afwijkingen in deze ontwikkelingen 

resulteren in MD. 

  In veel gevallen is de pathofysiologie en de klinische presentatie hetzelfde bij verworven en 

congenitale klepaandoeningen. Mitralisklep dysplasie komt regelmatig voor in associatie met SAS en 

hypertrofische cardiomyopathie (Bonagura en Lehmkuhl, 1988; De Majo et al., 2003).      

  Mitralisklepdysplasie kan zich uiten onder verschillende vormen. De mitralisklep kan verkort zijn, 

rollen, knikken, nodulen of verdikte klepbladen vertonen; verdikking en samensmelting, verkorting of 

verlenging van de chordae tendineae vertonen, de klepbladen kunnen daarentegen ook direct 

aanhechten op de papillairspieren, papillairspieren kunnen atrofie of juist hypertrofie vertonen of 

dorsaal gelokaliseerd zijn zodat de chordae tendineae horizontaal komen te liggen (Hamlin et al., 

1965; Liu en Tilley, 1975; Tidholm, 1997; White et al., 1997; De Majo et al., 2003). 

  In de regel is een dysplastische AV klep een insufficiënte klep (Bonagura en Lehmkuhl, 1988; 

Tidholm, 1997; MacDonald, 2006). Alhoewel mitralisinsufficiëntie (MI) een veelvoorkomende 

aandoening is bij MD, en zelfs 90% bedraagt bij mitralis stenose (Lehmkuhl et al., 1994), kan dit niet 

altijd gedetecteerd worden (White et al., 1997). Ten gevolge van de dysplasie van de mitralisklep 

ontstaat er een regurgitatie van bloed in het linker atrium met als gevolg een linker atrium 

volumeoverbelasting. Door de volumeoverbelasting en de verhoogde druk ter hoogte van het linker 

atrium en de pulmonaire venen, ondergaat het atrium een dilatatie, wat het atrium predisponeert voor 

aritmieën, met name atriumfibrillatie. Door de verhoogde druk in de pulmonaire venen in combinatie 

met een pulmonaire arteriele vasoconstrictie door hypoxie, ontstaat er pulmonaire veneuze 

hypertensie, waardoor er longoedeem kan ontstaan (Liu en Tilley, 1975; Tidholm, 1997; MacDonald, 

2006; Kellihan et al., 2012). De prevalentie van pulmonaire hypertensie ten gevolge van MD varieert 

tussen de 30 en 74%, en de aantasting is voornamelijk mild tot matig.  

Ook het linker ventrikel ondergaat verandering, namelijk een eccentrische hypertrofie tengevolge de 

verhoogde ventricualire diastolische druk. Indien de mitralisklep stenose vertoont, zal er juist een 

minder efficiëntie vulling van de ventrikel optreden. Wanneer het rechter ventrikel chronisch wordt 

blootgesteld aan een verhoogde afterload, zal het myocard hierop reageren door middel van 

ventrikelhypertrofie. Deze hypertrofie wordt gelimiteerd door het pericardium, waar door de 
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toenemende druk het IV septum zal verplaatsen naar het linker ventrikel, waardoor de cardiac output 

zal dalen. Deze neerwaartse spiraal kan dan aanleiding geven tot zowel rechter hartfalen en linker 

hartfalen (Kellihan et al., 2012). 

2.5.3 Symptomen 

 

Veel honden met MD zijn asymptomatisch wanneer ze worden aangeboden. Indien aangetaste dieren 

toch symptomen vertonen, bestaan deze uit inspanningsintolerantie, dyspnee, syncope, ascites, 

groeiachterstand, cyanose en depressie (Bonagura en Lehmkuhl, 1988; Tidholm, 1997; Kellihan et al., 

2012). Voornamelijk honden met een ernstige vorm van pulmonaire hypertensie vertonen meerdere 

klinische afwijkingen (Kellihan et al., 2012). 

 

2.5.4 Diagnose 

 

Een waarschijnlijkheidsdiagnose kan gesteld worden op basis van een klinisch onderzoek, radiografie 

en ECG. Een definitieve diagnose wordt bekomen met behulp van echocardiografie. 

  Klinisch onderzoek: MD wordt veelal geassocieerd met klachten van de eigenaars (Tidholm, 

1997). Bij auscultatie wordt een holosystolisch tot pansystolisch bijgeruis waargenomen ter hoogte 

van de linker apex. Wanneer er bijkomend een erge regurgitatie of stenose aanwezig is, kan een 

zacht diastolische roffel worden waargenomen. Ten gevolge van het rechter hartfalen kan er een 

pulsatie in de vena jugularis, hepatomegalie en ascites worden opgemerkt. Een rechts gelokaliseerd 

bijgeruis met een gesplitste of intense tweede harttoon kan worden waargenomen bij een pulmonaire 

hypertensie (Kellihan et al., 2012). Bij auscultatie van de longen kunnen er crackles te horen zijn ten 

gevolge van longoedeem.  

  Echocardiografie: op 2D-echografie kan de linker atriale dilatatie en ventriculaire eccentrische 

hypertrofie worden waargenomen, in combinatie met de specifieke abnormaliteiten ter hoogte van de 

mitralisklep. Eventueel kan er myocardfalen worden aangetoond ten gevolge van de chronische 

volume overbelasting. Met de Continuous WAV Doppler techniek kan een diastolische drukgradiënt 

worden gemeten ter hoogte van de mitralisklep, zodat de druk en de snelheid van een regurgitatie of 

stenose (2.0 tot 5.0 m/s; naar Tidholm, 1997) gemeten kan worden (Goldberg et al., 1988; Lehmkuhl 

et al., 1994). Ook ter hoogte van het linker ventrikel is de diastolische druk verhoogd ten gevolge van 

de dilatatie en de volumeoverbelasting. Kleuren Doppler kan nuttig zijn om een regurgitatie aan te 

tonen (MacDonald, 2006). In gevallen van een concurrente SAS kan een insufficiëntie niet altijd 

worden aangetoond (Buoscio et al., 1994; White et al., 1997). Het bepalen van de fractionele 

verkorting in M-mode van het linker ventrikel myocard kan dan de enige indicator zijn. 

  Radiografie: hier kan de graad van cardiomegalie een goede indicator zijn van de ernst van de 

afwijking. De cardiomegalie is ter hoogte van het linker hart gelegen. Specifieke indicaties voor CHF 

kunnen aanwezig zijn, zoals uitzetting van de pulmonaire vene en een interstitieel tot alveolair patroon 

ter hoogte van het perihilaire gebied, wat zich kan uitbreiden tot het caudodorsale longveld (Bonagura 

en Lehmkuhl, 1988; MacDonald, 2006).  

  ECG: aritmieën kunnen een gevolg zijn van atriale dilatatie (Liu en Tilley, 1975; Lehmkuhl et al., 

1994; MacDonald, 2006). Ventriculaire premature contracties kunnen ook worden gezien bij MD. Ten 

slotte kunnen er tekenen aanwezig zijn van atriale en ventriculaire dilatatie.  
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2.5.5 Behandeling en prognose 

 

Indien MD gepaard gaat met ernstige mitralisregurgitatie, zal ondanks medicamenteuze therapie de 

patiënt progressief CHF ontwikkelen en finaal sterven.  

  Alhoewel het nog niet overal wordt toegepast, is mitralisklep vervanging en reparatie een 

mogelijke chirurgische behandeling voor honden, al zijn deze technieken niet zonder risico 

(MacDonald, 2006). Porciene bioprostetische kleppen zijn na behandeling met glutaaraldehyde en 

polyepoxide geschikte xenograften om te plaatsen, wegens antithrombotische activiteit op lange 

termijn (White R., 1997; Takashima et al., 2008). De effectiviteit van deze nieuw ontwikkelde 

hartkleppen wordt op lange termijn echter in twijfel getrokken (Takashima et al., 2008), al daalde in 

een studie de drukgradiënt van 77.5 mmHg naar 30 mmHg post-op. Het is bij de procedure belangrijk 

om de chordae tendineae intact te laten om zodoende de linker ventriculaire functie niet negatief te 

beïnvloeden, al is er geen nadelige invloed beschreven op lange termijn na chordineactomie. Een 

permanente linker bundeltak-block is wel beschreven ten gevolge van de chirurgie, al blijkt dit geen 

nadelige invloed te hebben op lange termijn (White et al., 1997).  

  Als medicamenteuze behandeling voor CHF kan gekozen worden voor bovengenoemde 

producten (zie tabel 1). Bovendien kan een behandeling met anti-arrithmica aangewezen zijn indien er 

zich aritmieën voordoen. Het gebruik van β-blokkers is controversieel, aangezien het een onstabiele 

CHF kan verergeren (Fossum, 2013). In de aanwezigheid van een ernstige pulmonaire hypertensie én 

indien er syncopes of rechter CHF zich voordoet, kan er worden behandeld met phosphodiestersase-

3 inhibitoren (pimobendan) of phosphodiesterase-5 inhibitoren (sildenafil) (Kellihan et al., 2012). Ten 

slotte zal een levenslange behandeling met coumarine anticoagulantia nodig zijn (MacDonald, 2006).  
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DISCUSSIE 

 

Bij Witchy, een bastaard reu van 4 maanden oud, werd door de dierenarts een bijgeruis vastgesteld, 

waarna hij werd doorgestuurd naar de kliniek kleine huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde te 

Gent. Hier werd bij Witchy een complexe congenitale cardiologische afwijking gediagnosticeerd, 

namelijk de combinatie van een ventrikel septum defect, een aortaklepstenose met aortainsufficiëntie, 

een pulmonalisklepstenose en een mitralisklepdysplasie.  

  De meest voorkomende congenitale hartafwijkingen bij honden zijn een persisterende ductus 

arteriosus, pulmonalisklepstenose, subaortaklepstenose, ventriculair septum defect, tricuspidalisklep 

dysplasie en tetralogie van Fallot; waarbij de prevalenties van de individuele afwijkingen verschillen in 

de literatuur (Buchanan, 1992; Tidholm, 1997; Buchanan, 1999; Baumgartner en Glaus, 2003; Oliveira 

et al., 2011). Zuivere rassen en reuen lijken iets vaker te zijn aangetast (Oliveira et al., 2011). 

Alhoewel hogergenoemde afwijkingen in de literatuur afzonderlijk worden besproken, en er ook 

verschillende combinaties van aandoeningen zijn bekend, is de specifieke combinatie van SAS, PS, 

VSD én MD nog niet beschreven (Garcia-Rodriguez et al., 2009). 

  De pathofysiologie is gezien de combinatie van de aandoeningen erg complex. Hartafwijkingen 

worden vaak ingedeeld in rechter hartfalen (afwijkingen aan het rechter ventrikel, rechter atrium, de 

tricuspidalis- en pulmonalisklep) of linker hartfalen (afwijkingen van het linker ventrikel, linker atrium, 

de mitralis- of aortaklep). Rechter hartfalen (RHF) veroorzaakt een stuwing ter hoogte van de grote 

circulatie, wat uiteindelijk kan leiden tot oedeem, ascites en hepatomegalie. Linker hartfalen (LHF) 

geeft aanleiding tot een stuwing ter hoogte van de longen (verhoging van de veneuze pulmonaire 

druk), wat kan resulteren in longoedeem. Dit geeft hoesten, cyanose en dyspnee als symptomen. 

Door de hypoxemie kan er ook een pulmonaire arteriële hypertensie optreden. Bovendien kan de 

cardiac output verminderen, wat resulteert in inspanningsintolerantie en syncopes. 

  De diagnose van een hartafwijking wordt vaak gesteld na een vaccinatiebezoek bij de dierenarts, 

of na specifieke klachten van de eigenaar, zoals dyspnee, hoesten, cyanose, groeivertraging, syncope 

en inspanningsintolerantie (Brambilla et al., 2003; MacDonald, 2006). Sommige dieren vertonen 

echter geen symptomen en worden niet gediagnosticeerd met een congenitale hartafwijking, maar 

sterven aan een plotse dood. Andere aandoeningen blijven subklinisch tot een plotse decompensatie 

optreedt (Bonagura en Lehmkuhl, 1988). De diagnose kan worden gesteld aan de hand van de 

anamnese, de bevindingen op klinisch en op cardiorespiratoir onderzoek en door middel van 

medische beeldvormingstechnieken. Hierbij is voornamelijk Doppler echografie van het hart van 

belang, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van radiografieën, elektrocardiografie en 

echocardiografie. Eventueel kan er ook gebruik worden gemaakt van de meer invasieve methodes, 

namelijk angiografie of hart katheterisatie (Bonagura en Lehmkuhl, 1988).  

  De behandeling van cardiologische afwijkingen kan medicamenteus of chirurgisch zijn. Per 

aandoening is er een behandeling mogelijk met verschillende medicaties, afhankelijk van de ernst van 

de afwijking en het al dan niet optreden van CHF. Een chirurgische behandeling wordt echter meestal 

niet uitgevoerd bij complexe congenitale hartaandoeningen (Brambilla et al., 2003).  

  Ondanks het feit dat Witchy nog geen symptomen vertoonde op zijn eerste consultatie, en er een 

medicamenteuze behandeling werd opgestart, bleek hij 3 maanden later al symptomen te vertonen 

van cyanose, inspanningsintolerantie en hoesten bij inspanning. Gezien de complexiteit van de 

aandoeningen was de prognose voor Witchy ongunstig. Er was echter nog geen sprake van een 

decompensatie, waarbij door de gelijktijdige aanwezigheid van het VSD en de PS een rechts-links 

shunt zou optreden met cyanose en hypoxemie als gevolg. Hij is echter niet meer op controle geweest 

om zijn verdere verloop te kunnen opvolgen. 
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SAMENVATTING 

Radiografie bij vogels heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke diagnostische methode die van grote 

waarde is voor het stellen van diagnoses, voornamelijk omdat enkele onderzoekmethodes zoals 

ausculatie en palpatie bij vogels niet of moeilijk uitvoerbaar zijn (Brinkmeier en Kummerfeld, 2000; 

Krautwald-Junghanns et al., 2008). Sommige diagnoses kunnen enkel gesteld worden door 

radiografisch onderzoek; bij andere aandoeningen bevestigt het de vermoedelijke diagnose (Beregi et 

al., 1999). Desondanks worden röntgenopnames bij vogels niet door iedere dierenarts graag gemaakt, 

door onder andere een gebrek in ervaring met het hanteren van vogels en het maken van kwalitatief 

goede opnames bij deze dieren, maar ook door de angst en het risico dat vogels tijdens de opnames 

zullen komen te overlijden. Er bestaan veel verschillen met de meer courante kleine huisdieren met 

betrekking tot de anatomie en de soortspecifieke omgang, anderzijds zijn er ook veel overeenkomsten 

bij het maken van de röntgenopnames. Een radiografische opname is of zal minder belastend moeten 

zijn dan een klinisch onderzoek of een anesthesie en kan zo voorop staan bij de diagnostische 

planvorming (Wolvekamp, 1996; Brinkmeier en Kummerfeld, 2000). 

De belangrijkste indicaties voor het nemen van gastro-intestinale radiografieën zijn het vermoeden van 

een vreemd voorwerp; mechanische of paralytische ileus; een abdominale hernia; prolaps van de 

cloaca en infecties van het spijsverteringsstelsel (Krautwald-Junghanns et al., 2009). De verschillende 

onderdelen van het darmstelsel zijn echter niet van elkaar te onderscheiden. Hiervoor is het gebruik 

van contrastmiddelen nodig. Het gebruik van een contrastmiddel geeft een (beter) beeld van de vorm, 

de grootte en de positie van organen die worden omgeven door weefsels met eenzelfde radiopaciteit. 

Bovendien kunnen ze de interne structuur, inclusief het patroon van de mucosae, weergeven. Ten 

slotte geven ze in enkele gevallen de functionaliteit van het orgaan in kwestie weer (Bradley, 2005). 

Bij het onderzoek van het spijsverteringsstelsel worden bijna uitsluitend orale contrastmedia gebruikt. 

Positieve contrastmedia worden voornamelijk aangewend en bestaan uit elementen met een hoog 

atoomnummer zoals barium (Z=56) en iodium (Z=53). De contrastmiddelen zijn te verkrijgen in 

verscheiden commerciële producten. De gastro-intestinale contraststudies kunnen voor een hele 

reeks uiteenlopende indicaties gebruikt worden; in de klinische casus bespreking is dit de detectie van 

een vreemd voorwerp. In de meerderheid gaat het om chronische aandoeningen (Boutette en Taylor, 

2004; Bradley, 2005).  

Bij het gebruik van contrastradiografie dient men rekening te houden met een paar algemene 

voorwaarden.  Zo dienen er eerst standaard radiografische opnames te worden gemaakt. Daarnaast is 

het ook van belang om de tijdstippen en het aantal nodige radiografieën te bepalen. Voornamelijk bij 

gastro-intestinale contraststudies is het van belang om na een aantal uren een laatste radiografie te 

nemen om zeker geen abnormaliteiten te missen. Anderzijds kan een herhaald onderzoek vereist zijn 

om sommige diagnoses met zekerheid te kunnen stellen. Afwijkingen moeten op meer dan één 

opname te zien zijn om van diagnostische waarde te zijn (Bradley, 2005; Latham, 2005).  
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INLEIDING 

In de diergeneeskunde hebben de medische beeldvormingtechnieken zich ontwikkeld tot een 

onmisbare schakel bij het stellen van diagnoses, het geven van prognoses en het instellen van 

therapieën.  

Ook bij vogels is naast echografie en de Computed Tomography (CT) scan voornamelijk de 

radiografie van groot belang, vooral omdat enkele zaken zoals delen van een klinisch onderzoek die 

worden uitgevoerd bij zoogdieren niet of moeilijk uitvoerbaar zijn bij vogels. Vogels vertonen echter 

veel verschillen met de kleine huisdieren die vaker in de dierenartspraktijk worden gezien; waardoor 

niet alle praktiserende dierenartsen ervaren zijn met het nemen van röntgenfoto’s bij vogels. Een 

radiografische opname is indien goed uitgevoerd minder belastend dan een klinisch onderzoek of 

anesthesie, en is zodoende van grote waarde als aanvullend onderzoek bij vogels.  

Bovendien zijn radiografische opnames van vogels relatief makkelijker te interpreteren, wegens een 

verhoogd contrast door de aanwezigheid van de luchtzakken. 

 

Contrast radiografie groeit uit als belangrijke zijtak van de medische beeldvorming. Er bestaan 

verschillende vormen van contrast radiografieën, waarbij verschillende orgaansystemen in beeld 

kunnen worden gebracht door middel van het gebruik van verscheidene contrastmiddelen en 

toedieningwegen. Bij dieren wordt het voornamelijk toegepast om het gastro-intestinaal stelsel en het 

urogenitaalstelsel te visualiseren. Bij vogels wordt het vooral gebruikt voor onderzoek van het 

spijsverteringsstelsel. Door het gebruik van contrastmiddelen kan er informatie worden verkregen over 

de grootte, de vorm, de lokalisatie, het mucosale oppervlak en structurele afwijkingen van het 

spijsverteringsstelsel. Bovendien geeft het een indicatie over de transittijd (Bradley, 2005). De 

indicaties voor het nemen van contrast radiografieën zijn heel uiteenlopend, en kunnen gaan van bek- 

en slokdarmproblemen tot en met het visualiseren van de cloaca. Het aantonen van een vreemd 

voorwerp in het spijsverteringsstelsel behoort tot een courante indicatie bij vogels.  

 

Onderstaande casus bespreking bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal door middel van een 

literatuurstudie de radiografie bij vogels, specifiek gastro-intestinale contraststudies worden 

besproken. Nadien zal de klinische casus van Ollie worden besproken. Ollie was een woerd van 1 

maand oud toen hij werd aangeboden op de Kliniek Vogels en Bijzondere Dieren van de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke met het vermoeden van de opname van een vreemd voorwerp. Hij 

werd doorgestuurd naar de Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van 

de Kleine Huisdieren voor het uitvoeren van gastro-intestinale contrast radiografieën. 

Achtereenvolgens zullen de anamnese, het klinische onderzoek, de differentiaal diagnoses, de 

diagnosestelling aan de hand van contrast radiografieën, de therapie en de prognose van Ollie 

worden besproken.  
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LITERATUURSTUDIE 

1 RADIOGRAFIE BIJ VOGELS 

1.1 TECHNISCHE ASPECTEN 

Radiografie bij vogels is op het moment een belangrijk diagnostisch middel, voornamelijk omdat 

enkele standaard onderzoekmethodes die bij de kleine huisdieren worden uitgevoerd zoals ausculatie 

en palpatie niet of moeilijk uitvoerbaar zijn (Brinkmeier en Kummerfeld, 2000; Krautwald-Junghanns et 

al., 2008). Radiografie kan belangrijk zijn bij het diagnosticeren van vele ziektes, om de etiologie van 

bepaalde aandoeningen te bepalen en voor het bepalen van indicaties voor een chirurgische ingreep. 

Sommige diagnoses kunnen enkel gesteld worden door radiografisch onderzoek; bij andere 

aandoeningen bevestigt het de vermoedelijke diagnose. Ook wordt radiografisch onderzoek 

aanbevolen bij het opvolgen van de heling van botbreuken, en bij het controleren van individuele 

registratie chips (Beregi et al., 1999). 

In vergelijking met zoogdieren, zijn de röntgenopnames van vogels makkelijker te beoordelen door de 

aanwezigheid van luchtzakken in de coeloomholte, die orgaanstructuren en processen beter aflijnen 

door hun negatieve contrast (Wolvekamp, 1996; Brinkmeier en Kummerfeld, 2000). Desondanks 

worden röntgenopnames bij vogels niet door iedere dierenarts graag gemaakt, wat waarschijnlijk te 

verklaren is door een gebrek in ervaring met het hanteren van vogels en het maken van kwalitatief 

goede opnames bij deze dieren. Ook de angst en het risico dat vogels tijdens de röntgenopnames 

zullen komen te overlijden is aanwezig bij veel praktiserende dierenartsen, maar dit kan worden 

geminimaliseerd door een voorafgaandelijke grondige anamnese en inspectie van de vogel in kwestie. 

Een differentiatie tussen wilde vogels of siervogel, de soort en het geslacht van de vogel en een goed 

beeld van de leefomstandigheden kunnen al enkele differentiaal diagnoses vooropstellen. Een 

radiografische opname is of zal minder belastend moeten zijn dan een klinisch onderzoek of een 

anesthesie en kan zo voorop staan bij de diagnostische planvorming (Wolvekamp, 1996; Brinkmeier 

en Kummerfeld, 2000). 

Bij het nemen van een radiografische opname wordt om een voldoende contrast te verkrijgen een laag 

kV aanbevolen variërend tussen de 40 en 90 kVp, afhankelijk van het gewicht van de vogel 

(Krautwald et al., 1992; McMillan, 1994; Wolvekamp, 1996; Smith, 1997; Silverman en Tell, 2010). 

Bovendien moet men de mA zo hoog mogelijk, namelijk minstens 300 mA houden en de belichtingstijd 

zo laag mogelijk, namelijk 0.015-0.05 seconden (Smith, 1997), 1/60- 1/120 seconden (McMillan, 1994) 

of gelijk aan of minder dan 1/60 seconden instellen (Wolvekamp, 1996; Silverman en Tell, 2010). Om 

de belichtingstijd zo kort mogelijk te kunnen houden, wordt een afstand tussen de tafel en de focus 

van 90 cm (Wolvekamp, 1996; Brinkmeier en Kummerfeld, 2000) of groter dan 76 cm (Silverman en 

Tell, 2010) vermeld. De mAs die de tafel bereiken zijn namelijk omgekeerd evenredig met afstand tot 

de focus (Krautwald-Junghanns et al., 2009). 

Ondanks de grootte van vogels en het lastiger fixeren van de dieren, moeten de regels van de 

radioprotectie altijd nageleefd worden, ook al is dit in de praktijk niet altijd het geval. In de regel is het 
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bij vogels met een gewicht onder de 40 gram (Krautwald-Junghanns et al., 2009), of 150 gram 

(Brinkmeier en Kummerfeld, 2000) niet mogelijk om speciale met lood bewerkte handschoenen te 

dragen; het is hierbij van belang om de stralenbundel te goed mogelijk te collimeren en de handen zo 

ver mogelijk van de primaire stralenbundel te houden. Ten slotte worden in deze gevallen de 

handschoenen over de handen gelegd (Wolvekamp, 1996; Brinkmeier en Kummerfeld, 2000; 

Krautwald-Junghanns et al., 2009). 

Sedatie of algemene anesthesie is in normale omstandigheden niet noodzakelijk bij het nemen van de 

radiografie; al verschilt de mening hieromtrent in de literatuur. Bij enkele positioneringen zoals 

bijvoorbeeld om radiografieën te maken van de kop, bij onvoldoende ervaring met het fixeren van 

vogels, om trauma en bewogen beelden te voorkomen en bij trauma patiënten kan het echter 

aangewezen zijn (Wolvekamp, 1996; Brinkmeier en Kummerfeld, 2000; Krautwald-Junghanns et al., 

2009). Ook bij het gebruik van radiolucente tape of speciale fixatoren is sedatie of anesthesie vereist. 

Dit is voordelig gezien de verminderde blootstelling aan straling (Wolvekamp, 1996; Brinkmeier en 

Kummerfeld, 2000). Indien er een sedativum of anestheticum wordt gebruikt, moet men rekening 

houden met een eventuele invloed  op de transit tijd van het spijsverteringsstelsel (Bradley, 2005), al 

is deze invloed nog niet bestudeerd geweest bij vogels (Silverman en Tell, 2010).  

Voordat de vogel in positie wordt gebracht, is het van belang dat alle nodige parameters ingesteld zijn, 

en bovendien alle nodige radioprotectieve kledij reeds is aangetrokken. Het soortspecifieke correct 

vastnemen van de vogels is ook van groot belang, waarbij stress en verwondingen vermeden moeten 

worden. Hierbij moet er ook rekening worden gehouden met eventuele predisponerende factoren die 

iatrogeen trauma kunnen vergemakkelijken. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van een rode 

kleur verlichting van de ruimte gezien het kalmerende effect van deze lichtkleur op de 

gemoedstoestand  (Brinkmeier en Kummerfeld, 2000).  

Zoals bij honden en katten zijn ook bij vogels standaard 2 opnames in verschillende richtingen 

noodzakelijk om het beeld goed te kunnen interpreteren, namelijk een ventrodorsale en een laterale 

opname. De laterale opname wordt in de regel genomen van de vogel in rechts laterale decubitus. Bij 

de laterale opname wordt de vogel op één zijde gelegd, waarbij beide vleugels in extensie over de rug 

worden gefixeerd. De vleugels worden vastgenomen ter hoogte van de elleboog, of hier 

tegengehouden door de onderarm van de persoon die de vogel vasthoudt, om fracturen te 

voorkomen. De achterpoten worden naar caudaal gefixeerd om superpositie te voorkomen. Hierbij 

komt de rechter vleugel iets lager en vóór de linker vleugel te liggen, en de rechter poot vóór de linker 

poot (Wolvekamp, 1996; Krautwald-Junghanns et al., 2009).  

Bij de ventrodorsale opname wordt de vogel op zijn rug gelegd,  en worden de vleugels naar lateraal 

in extensie gefixeerd (Wolvekamp, 1996). Hierbij dient het borstbeen gesuperponeerd te zijn op de 

ruggenwervels (Krautwald-Junghanns et al., 2009).  

Eventueel kunnen er andere opnames worden gemaakt (Krautwald et al., 1992). Voor het nemen van 

de foto zijn er over het algemeen 2 personen nodig. Vogels worden het best direct op de tafel gelegd. 
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Er kan gebruik worden gemaakt van speciale fixatoren zoals de Bird Board of radiolucente tape voor 

vogels (Wolvekamp, 1996; Brinkmeier en Kummerfeld, 2000; Silverman en Tell, 2010).  

Bij het beoordelen van de radiografische opnames is het van belang om steeds het beeld te 

beoordelen in dezelfde volgorde om foute diagnoses te voorkomen. Zo moeten grootte, vorm, positie, 

aflijning, opaciteit en homogeniciteit van alle zichtbare organen geëvalueerd worden, evenals  de 

relatieve grootte van de organen. Ook moet de voedingstoestand van de patiënt, de gastro-intestinale 

inhoud en het resultaat van een eventueel gebruikt contrastmiddel beoordeeld worden (Wolvekamp, 

1996; Brinkmeier en Kummerfeld, 2000).  Bij het gebruik van contrastmiddelen kunnen bovendien de 

tijd van de maaglediging, de intestinale transit tijd, de mucosale aflijning, de wanddikte zelf, distentie 

(gegeneraliseerd of gelokaliseerd), lekkage en vullingsdefecten (muraal, intramuraal en luminale 

compressie) beoordeeld worden (Bradley, 2005).  

1.2 GASTRO-INTESTINALE RADIOGRAFIE 

 

Bij vogels worden er regelmatig radiografieën genomen om gastro-intestinale afwijkingen te kunnen 

diagnosticeren (Degernes et al., 2012). 

De belangrijkste indicaties voor het nemen van gastro-intestinale radiografieën bij vogels zijn de 

volgende: de verdenking van de aanwezigheid van een vreemd voorwerp waarbij voornamelijk zware 

metalen van belang zijn; mechanische of paralytische ileus, bijvoorbeeld door een neoplasie of een 

impactie; een abdominale hernia; cloaca prolaps en infectieuze oorzaken zoals bijvoorbeeld 

parasitaire infestaties of virale infecties (Krautwald-Junghanns et al., 2009). In eerder geschreven 

literatuur worden ook zaken als oesofagale stenose en obstructie; dilatatie en inflammatie van de krop; 

obstructie en dilatatie van de proventriculus; atrofie van de ventriculus en onvoldoende grit aanwezig 

in de ventriculus; gasdistentie van de darmen; hepatomegalie, levercirrhose en levertumoren vermeld 

(Beregi et al., 1999).  

Vogels verschillen qua anatomie in vele zaken vergeleken met zoogdieren. Een belangrijk verschil is 

dat vogels geen diafragma bezitten, waardoor hun lichaamsholte niet wordt ingedeeld in een 

thoraxholte en een abdominale holte. Bij vogels is er sprake van 1 coeloomholte. Zodoende spreekt 

men bij het nemen van gastro-intestinale radiografieën dan ook van laterale of ventrodorsale 

(dorsoventrale) opnames van de coeloomholte. Bij vogels zijn er vele normale variaties in het 

radiografische uitzicht van het gastro-intestinaal stelsel; afhankelijk van de vogelsoort en het 

soortspecifieke dieet (Krautwald-Junghanns et al., 2009). 

Het meest proximale deel van het spijsverteringsstelsel is de krop of ingluvies. Kropdilatatie wordt 

voornamelijk gezien bij grasparkieten, en geeft aanleiding tot ontstekingsprocessen die zichtbaar zijn 

als een verdikking van de kropwand en een meer geprononceerde schaduw van deze wand. 

Obstructie is zeldzaam, en komt vooral voor bij prooi vogels (McMillan, 1988; Beregi et al., 1999).  

Afwijkingen van de oesofagus worden het beste waargenomen op een laterale opname. Obstructie en 

stenose worden waargenomen als een opeenhoping van gas enerzijds en een impactie van de gastro-
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intestinale inhoud anderzijds. Vergevorderde stadia van hypovitaminose A kunnen een verdikking van 

de mucosae geven (Beregi et al., 1999).  

In een ventrodorsale opname vormen het hart, de lever en de maag een zogenaamd zandloper figuur, 

waarbij het hart de craniale verdikking vormt en de lever en de maag samen de caudale verdikking. 

De proventriculus of kliermaag ligt ter hoogte van het linker deel van deze zandloperfiguur. Indien ze 

erg gevuld is of pathologisch verwijdt, dan zal dit verder uitsteken naar de linker paramediane zijde 

van de opname. Op een laterale opname is de proventriculus te herkennen als een tubulaire structuur, 

die evenwijdig loopt met het sternum. Bij een leververgroting worden zowel de proventriculus als de 

ventriculus naar dorsaal verplaatst. Normaal gezien is enkel het dorsale gedeelte van de 

proventriculus af te lijnen, waardoor contrast behulpzaam kan zijn bij het differentiëren tussen de 

proventriculus en de lever (Brinkmeier en Kummerfeld, 2000). Soms kan ook de ventrale aflijning 

enkel zichtbaar zijn na contrast (Dennison et al., 2009). In het geval van de aandoening ‘Macaw 

Wasting Disease’ kan de proventriculus matig tot sterk gedilateerd zijn (Gancz et al., 2010) en heeft 

het een dunne wand, waarbij de ventriculus atrofisch is en gevuld met grit (Beregi et al., 1999). Macaw 

Wasting Disease kent vele synoniemen, zoals Proventriculus Dilatation Disease, Psittacine 

Proventriculaur Dilatation Syndrome en zo meer. Deze aandoening is beschreven bij meer dan 70 

Psittaciformes species, maar ook andere vogelsoorten kunnen aangetast zijn (Gancz et al., 2010). Er 

wordt gesuggereerd dat deze ziekte wordt veroorzaakt door een borna virus. Het wordt gekenmerkt 

door een non-purulente inflammatie van het autonome zenuwstelsel van het bovenste gedeelte van 

het spijsverteringsstelsel, het zenuwweefsel en het hartweefsel. Ter hoogte van het 

spijsverteringsstelsel kan dit histologisch gepaard gaan met een lymfoplasmacytaire ganglioneuritis. 

Zoals de naam doet vermoeden, induceert het bovendien een dilatatie van de proventriculus, wat 

klinisch gepaard kan gaan met een abnormale digestie (Staeheli et al., 2010; Piepenbring et al., 

2012).  Alhoewel medische beeldvormingstechnieken zoals echografie, fluoroscopie en (contrast) 

radiografie belangrijke diagnostische middelen zijn, geeft het geen definitieve diagnose. Krop 

biopsieën, moleculaire tests en serologie zijn hier van grotere diagnostische waarde (Brandão en 

Beaufrère, 2013).  

De ventriculus of de eigenlijke spiermaag is het meest gemakkelijk te herkennen indien deze gevuld is 

met radiopaak grit. De opname van een hoeveelheid steentjes wordt ook lithofagie genoemd, en is 

nodig bij bepaalde vogelsoorten om voedsel te mengen en verpulveren (Gionfriddo en Best, 1991).  In 

het geval van atrofie van de ventriculus is er geen grit aanwezig (Beregi et al., 1999). Daarentegen 

kan er ook een overvloedige hoeveelheid grit aanwezig zijn (Krautwald et al., 1992). Op een 

ventrodorsale opname ligt de ventriculus links paramediaan, ter hoogte van het heupgewricht. 

Afwijkingen van deze ligging kunnen wijzen op een verkleining van een orgaan of daarentegen juist op 

een ruimte-innemend proces, waarbij de richting van deze afwijkende ligging  een vermoeden kan 

geven van het oorspronkelijke orgaan (McMillan, 1988; McMillan, 1996; Brinkmeier en Kummerfeld, 

2000). Een intoxicatie met zware metalen is voornamelijk bij papegaaiachtigen van belang (Beregi et 

al., 1999). Alhoewel oraal opgenomen vreemde voorwerpen overal in het spijsverteringsstelsel 

aangetroffen kunnen worden, zijn ze vaak zichtbaar in de spiermaag (Hooijmeijer en Zwart, 1987; 
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Koster en Jakoby, 1987; Kummerfeld, 1987; Kummerfeld en Erhorn, 1991; Rubel et al., 1991; Beynon 

et al., 1996; Korbel en Kosters, 1998; Rubel en Isenbugel, 1998).  

De verschillende onderdelen van het darmstelsel zijn niet van elkaar te onderscheiden. Zelden zijn er 

enkele darmlussen te zien ter hoogte van de rechter coeloomholte (Krautwald-Junghanns et al., 

2009). 

In het geval van pathologische processen zoals enteritis of parasitose en bij anorexie zijn de darmen 

denser en vertonen ze een vergrote radiolucente schaduw ten gevolge van gasopstapeling (Beregi et 

al., 1999; Brinkmeier en Kummerfeld, 2000). Bij een parasitaire infestatie is bovendien het betrokken 

deel van het darmsegment, en voornamelijk de duodenale darmlussen, vergroot (Krautwald et al., 

1987; Rubel et al., 1991; Krautwald et al., 1992). Bij meteorisme kunnen de darmen beter worden 

onderscheiden van de andere inwendige organen door een vergroot negatief contrast (Rubel, 1983; 

McMillan, 1988; Rubel et al., 1991; Beynon et al., 1996).  

Een nauwkeurige beoordeling van de darmtractus of de diagnose van ileus is echter enkel met behulp 

van contrastmiddel mogelijk (Beregi et al., 1999; Brinkmeier en Kummerfeld, 2000; Krautwald-

Junghanns et al., 2009).  

 

2 CONTRAST RADIOGRAFIE BIJ VOGELS 

2.1 VERSCHILLENDE VORMEN VAN CONTRAST RADIOGRAFIE 

Er zijn verschillende orgaansystemen waarbij contrast radiografie toegepast kan worden. Contrast 

radiografie wordt bij dieren voornamelijk toegepast bij het gastro-intestinaal- en het urogenitaalstelsel. 

Bij vogels worden contrast radiografieën voornamelijk gebruikt om het verteringsstelsel te visualiseren. 

Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van contrast radiografieën om het urinair stelsel, de 

neusholte en sinussen, het cardiovasculair stelsel en het ruggenmerg te onderzoeken (Krautwald-

Junghanns et al., 2008). Contrast radiografie wordt volgens sommige auteurs bij vogels echter zelden 

uitgevoerd, wellicht ten gevolge van een beperkte kennis hiervan bij het gebruik bij vogels. Zo is er 

een gebrek aan referentiewaarden en aan een gestandaardiseerd protocol. Enkele standaardwaarden 

bij verschillende vogelsoorten zijn beschreven in de literatuur (Beaufrère et al., 2010). Andere auteurs 

vinden contrast radiografieën bij deze dieren meer courant, ondanks het nadeel van het statische 

beeld (Beregi et al., 1999). Contrastradiografie kan echter van diagnostische waarden zijn indien 

echografie en CT niet beschikbaar of mogelijk zijn (Brinkmeier en Kummerfeld, 2000; Krautwald-

Junghanns et al., 2008). 

 

Het gebruik van een contrastmiddel geeft een (beter) beeld van de vorm, de grootte en de positie van 

organen die worden omgeven door weefsels met eenzelfde radiopaciteit. Bovendien kunnen ze de 

interne structuur, inclusief het patroon van de mucosae, weergeven. Ten slotte geven ze in enkele 

gevallen de functionaliteit van het orgaan in kwestie weer. 
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Contrastradiografie kan in de praktijk relatief eenvoudig worden toegepast. Wegens de tijdrovende en 

kostelijke eigenschap, zal er echter een goede afweging moeten worden gemaakt over de noodzaak 

hiervan (Bradley, 2005). 

 

In grote lijnen kunnen contrast radiografieën worden ingedeeld in 2 groepen, namelijk de studies 

waarbij het contrastmiddel per oraal wordt toegediend, en de studies waarbij het contrastmiddel via 

een andere weg wordt toegediend. 

 

Orale contraststudies worden het meest uitgevoerd als een aanvullend onderzoek van het 

spijsverteringsstelsel. Daarenboven verbetert het de radiologische bevindingen door een betere 

aflijning van de nieren, darmen, maag en de lever. Ook vereenvoudigt het de diagnose van vreemde 

voorwerpen,  en kan het de passage snelheden en mucosaeveranderingen van het 

spijsverteringsstelsel beoordelen  (Brinkmeier en Kummerfeld, 2000). Ook bij vogels met paralyse van 

één van de achterpoten kan contrast radiografie interessant zijn, waarbij door de verstoorde innervatie 

van het spijsverteringsstelsel er een accumulatie van faeces kan optreden ter hoogte van de cloaca 

(Ungerechts, 1989). Differentiaal diagnostisch moet er bij vogels met bewegingsstoornissen worden 

gedacht aan orthopedische problemen van velerlei aard, nierpathologieën, centraal 

zenuwstelselstoornissen, stofwisselingsstoornissen, intoxicaties en infecties (Gylstorff en Grimm, 

1998). De orale contrast studies worden verderop in deze casus besproken.  

 

Na intraveneuze toediening van geiodeerd contrastmiddel kan er  informatie worden verkregen van 

onder andere de nieren en de ureters (urografie) (Latham, 2005). Bij vogels is het gebruik hiervan 

echter beperkt, door de unieke morfologie van de urinewegen (Krautwald et al., 1992). Deze techniek 

is wel nuttig om de nierfunctie te bestuderen, en indien echografie en standaard radiografische 

opnames geen informatie opleveren. Ten slotte is urografie handig om de nieren van andere 

structuren te onderscheiden (Krautwald et al., 1992; Krautwald-Junghanns et al., 2008). Onder 

normale omstandigheden  wordt het contrastmiddel snel geëlimineerd door de aanwezigheid van 

meerdere renale arteries en een veneus portaal systeem (Krautwald-Junghanns et al., 2008). Bij 

zoogdieren kan geiodeerd contrastmiddel ook direct in de urethra of de blaas worden ingespoten 

(retrograde urethrografie en positieve cystografie respectievelijk) (Latham, 2005).  

 

Contrast radiografieën van de neusholte en de sinussen worden respectievelijk rhinografie en 

sinografie genoemd. Gezien de variatie aan anatomische structuren, en de spreiding en overlapping 

van het contrastmiddel, wordt er vaak meer informatie verkregen met een CT scan (Antinoff et al., 

1996; Krautwald-Junghanns et al., 1998; Krautwald-Junghanns et al., 2008). 

 

Bij angiocardiografie wordt het cardiovasculaire systeem in beeld gebracht. Alhoewel echocardiografie 

een beter diagnostisch middel is, kan er in combinatie met angiografie een goed beeld worden 

verkregen van de grootte van het hart en de linker en rechter ventrikels, congenitale vasculaire 

malformaties zoals porto-systemische shunts en andere abnormaliteiten van de bloedvaten of van het 
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hart. Angiografie moet enkel worden uitgevoerd op vogels onder algemene anesthesie, waarbij het 

contrastmiddel via een veneuze katheter wordt ingebracht in de brachiale vene. Deze techniek wordt 

zelden uitgevoerd gezien de lastige uitvoering (Wolvekamp, 1996; Beregi et al., 1999; Latham, 2005; 

Krautwald-Junghanns et al., 2008). Angiocardiografie kan verantwoord zijn bij papegaaien indien er 

sprake is van circulatoire en centraal nerveuze symptomen die zich acuut voordoen en die niet door 

andere technieken gediagnosticeerd kunnen worden (Ungerechts, 1989).  

 

Contrast radiografische opnames van het ruggenmerg wordt ook myelografie genoemd. Myelografie 

wordt afgeraden bij zieke patiënten, wegens het tekort aan kennis bij het gebruik bij vogels en de 

risico’s die verbonden zijn aan de techniek. Door middel van myelografie kunnen afwijkingen van het 

ruggenmerg worden gediagnosticeerd, alhoewel dit evenwel door middel van CT en MRI 

gediagnosticeerd kan worden (Krautwald-Junghanns et al., 2008). 

Ten slotte zijn er experimentele toepassingen beschreven van op iodide gebaseerde contrast 

radiografieën bij vogels; namelijk bronchografie, saccopneumatografie en lymfografie (Berens von 

Rautenfeld en Hickel, 1982; Hickel, 1982; Gerriets et al., 1983; Coles, 1988). Ook de gewrichten 

kunnen er na intra-articulaire toediening mee in beeld worden gebracht (Latham, 2005).  

2.2 CONTRASTMIDDELEN 

Contrastmiddelen worden gebruikt om de radiopaciteit van een radiografie in het desbetreffende te 

onderzoeken gebied of structuur te verhogen of juist te verlagen. De contrastmiddelen die worden 

gebruikt in de diergeneeskunde zijn voornamelijk humane middelen, die zodoende niet zijn 

geregistreerd voor diergeneeskundig gebruik. Bij het gebruik hiervan dienen de neveneffecten te 

worden opgezocht, en zal de eigenaar hiervan op de hoogte moeten worden gesteld. 

Het ideale contrastmiddel bezit de volgende eigenschappen: het moet verschillen in de capaciteit om 

röntgenstralen te absorberen in vergelijking met de weefsels; het moet het onderzochte orgaan goed 

kunnen aflijnen; het mag niet toxisch of irriterend zijn; het dient tijdens het volledige onderzoek 

aanwezig te blijven; het dient bovendien na het onderzoek volledig te worden geëlimineerd; het moet 

eenvoudig toe te dienen zijn en ten slotte niet te kostelijk zijn (Latham, 2005). 

Een verhoging van de radiopaciteit wordt bekomen door het toevoegen van positieve contrastmedia. 

Positieve contrastmedia hebben de eigenschap om een hoge attenuatie densiteit te bezitten.  

Positieve contrastmedia worden het meest aangewend en bestaan uit elementen met een hoog 

atoomnummer zoals barium (Z=56) en iodium (Z=53). 

 

Formules waarbij barium wordt gebruikt, zoals bariumsulfaat (Micropaque, Guerbet, GmbH), kunnen 

enkel per oraal aangewend worden ter onderzoek van het spijsverteringsstelsel (Latham, 2005; 

Krautwald-Junghanns et al., 2008). Commerciële contrasmiddelen zijn verkrijgbaar als suspensie 

(Baritop 100, Polibar rapid), poeder (Baritop plus, E-Z-Paque, Barium Sulphate, Barium Meal), pasta 

(E-Z-Paste) of als barium geïmpregneerde polyethyleen bollen (BIPS), met elk hun indicaties en hun 

voor- en nadelen. Bariumsulfaat kan makkelijk worden toegediend via een sonde. Hierbij wordt 
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bariumsulfaat bij vogels via een rigide sonde in de krop of in de proventriculus gebracht aan een dosis 

van 10-20 mg per kg lichaamsgewicht (Brinkmeier en Kummerfeld, 2000); 25 mg per kg 

lichaamsgewicht of als verdunde oplossing van 10-20% (Wolvekamp, 1996) of 25-45% (Krautwald-

Junghanns et al., 2009). Om aspiratie na een mogelijke regurgitatie te voorkomen, wordt de vogel 

hierna zo snel mogelijk weer in de kooi gezet (Latham, 2005), of tijdelijk rechtop gehouden (Krautwald-

Junghanns et al., 2009). Barium oplossingen kunnen eventueel ook worden gemengd met semi-moist 

voedsel, door hieraan bijvoorbeeld 20 tot 30 ml bariumsulfaat toe te dienen om de slikreflex, de 

werking van de slokdarm en slokdarmdilataties te kunnen beoordelen (Bradley, 2005; Latham, 2005).  

Ook kan er contrast fluoroscopie worden uitgevoerd, waarmee een goed beeld wordt bekomen van de 

peristaltiek van het spijsverteringsstelsel (Beaufrère et al., 2010). Vogels hebben een unieke 

retrograde peristaltiek, met een continue reflux vanuit het rectum en colon, en reflux vanuit het 

duodenum in de ventriculus (Dziuk en Duke, 1972; Denbow, 2000; Vink-Nooteboom et al., 2002; 

Beaufrère et al., 2010). Bij pluimvee ontstaat dit door alternerende contracties van de dunne spierlaag, 

duodenum, de dikke spierlaag en ten slotte de ventriculus (Duke, 1992).  

 

Contrastmiddelen die zijn gebaseerd op iodide, kunnen worden onderverdeeld in ionische (met een 

hoge osmolariteit)- en anionische vormen (met een lage osmolariteit). Intraveneuze ionische 

geiodeerde contrastmiddelen worden  gebruikt om het cardiovasculaire systeem te beoordelen 

(angiocardiografie), de nieren en ureters (urografie), en gewrichten, speekselklieren, traanbuizen, 

fistels en sinussen. De orale middelen worden gebruik bij onderzoek van het maagdarmkanaal, indien 

er een verdenking van een perforatie is. Contrastmiddelen die op iodide gebaseerd zijn worden 

namelijk geabsorbeerd en geëxcreteerd in tegenstelling tot bariumoplossingen (Latham, 2005). 

De courantere anionische middelen zijn monomeren die niet dissociëren en een osmolariteit bezitten 

die slechts 2 maal hoger is dan die van het lichaam. De meest courant gebruikte veterinaire middelen 

zijn iopamidol (Solutrast and Ultravist; ALTANA Pharma Deutschland, Konstanz, Duitsland; Isovue; 

Bracco Diagnostics Inc., Princeton, NJ USA) en iohexol (Omnipaque; Bayer Schering Pharma AG, 

Berlijn, Duitsland). Ook zijn de middelen iopydol en  iopydone beschreven (Hytrast; Guerbet GmbH, 

Sulzbach, Duitsland) (Latham, 2005; Krautwald-Junghanns et al., 2008). Iotrolan (Isovist; Schering) en 

iodixanol (Visipaque; GE Healthcare) zijn nieuwere anionische varianten, die als dimeren het voordeel 

van een goed contrast bieden. Hun viscositeit en hoge kostprijs beperken het gebruik hiervan in de 

diergeneeskunde (Latham, 2005).  

De goedkopere ionische geiodeerde middelen zijn allen monomeren, die  bestaan uit drievoudig 

geiodeerd benzeenzuur. Ze worden ingedeeld naargelang de wijze van toediening, namelijk de 

intraveneuze en per orale contrastmiddelen. De concentratie van de contrastmiddelen verschilt 

naargelang de verschillende onderzoeken. Geiodeerde contrastmiddelen kunnen worden gebruikt aan 

een dosis van 10 mg/kg lichaamsgewicht, of aan een dosis van 250 mg iodine/ml geconcentreerde 

oplossing (2500 mg iodine/ kg lichaamsgewicht) (Krautwald-Junghanns et al., 2008). Over het 

algemeen worden er hogere concentraties gebruikt voor bolus effecten en lagere concentraties voor 

infusie studies (Latham, 2005). Lagere concentraties worden bovendien aangeraden indien er 

indicaties zijn van perforaties van het spijsverteringsstelsel (Bradley, 2005).  
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Radiolucentie wordt op zijn beurt bereikt na toevoeging van negatieve contrastmedia met bijhorend 

een lage attenuatie densiteit.  

Veel gebruikte negatieve contrastmedia zijn lucht, verscheidene gassen zoals zuurstof, stikstofoxide, 

koolstofoxide en paraffine emulsies (Latham, 2005; Krautwald-Junghanns et al., 2008). Ze worden 

voornamelijk gebruikt bij het beoordelen van de grootte, de vorm en de positie van organen, het 

aflijnen van ruimte innemende processen, calculi en corpora aliena. Negatieve contrastmiddelen 

geven echter een minder goed contrast en een slecht mucosaal detail (Bradley, 2005; Latham, 2005). 

Bij het gebruik van een dubbele contraststudie wordt dit nadelig effect grotendeels opgeheven. Hierbij 

wordt een kleine hoeveelheid positief contrastmiddel gemengd met een grotere hoeveelheid negatief 

contrastmiddel. De kans om calculi of corpora aliena te missen met een dubbele contraststudie is 

kleiner dan indien er enkel een positief contrastmiddel wordt gebruikt (Latham, 2005).  

 

De benodigde concentraties van de contrastmiddelen verschillen per doeleinde van de radiografie. In 

het geval van urografie en angiocardiografie wordt een dosis van 2 ml per kg lichaamsgewicht gebruikt 

(Wolvekamp, 1996). 

Vóór het toedienen van het contrastmiddel, wordt deze het best opgewarmd tot kamertemperatuur en 

langzaam toegediend om neveneffecten zoals hypothermie en een abnormale gastro-intestinale 

peristaltiek te voorkomen (Wolvekamp, 1996; Krautwald-Junghanns et al., 2008; Silverman en Tell, 

2010).  

 

2.3 GASTRO-INTESTINALE CONTRAST RADIOGRAFIE 

 

2.3.1 Indicaties 

 

Over het algemeen kunnen gastro-intestinale contraststudies voor een hele reeks uiteenlopende 

indicaties gebruikt worden. Ze houden allen pathologische condities in die gekarakteriseerd worden 

door morfologische veranderingen van het gehele spijsverteringsstelsel of van de wand (Krautwald-

Junghanns et al., 2009). Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld ‘Macaw Wasting Disease’, een 

abdominale hernia, de aanwezigheid van een vreemd voorwerp of een verdikking van de wand ten 

gevolge van chronische Candidiase of hypovitaminose A (Krautwald-Junghanns et al., 2009). Klinisch 

kan er sprake zijn van problemen van de slokdarm zoals dysfagie en regurgitatie, maar ook 

gewichtsverlies, braken of tenesmus. In de meerderheid gaat het om chronische aandoeningen 

(Boutette en Taylor, 2004; Bradley, 2005). Indirect kunnen bovendien de naastliggende organen 

onderscheiden worden van het spijsverteringsstelsel. Ten slotte kan het toedienen van contrastmiddel 

in het voeder een beeld geven van de functionaliteit van het gastro-intestinaal stelsel (Krautwald-

Junghanns et al., 2009).  

 

In onderstaande casus wordt er een contraststudie uitgevoerd vanwege een sterk vermoeden van het 

opnemen van een vreemd voorwerp of corpus alienum. De opname van vreemde voorwerpen is bij 

vogels niet zeldzaam (Fischer et al., 2010). In de studie van Degernes et al. (2012) wordt lithografie 



12 
 

door parkieten toegeschreven aan het gemak bij het vermalen van voeder, de reductie van 

maagparasieten, honger suppressie, ballast in het geval van duikende vogels, nestbouw, accidentele 

opname of gedragsstoornissen. Afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van de opgenomen 

voorwerpen, kan dit zorgen voor symptomen zoals dyspnee, gewichtsverlies, lethargie,  een 

verandering in voedselopname en een verlaagde mobiliteit (Fischer et al., 2010; Degernes et al., 

2012). Bovendien kan er sprake zijn van impactie. Uitzonderlijk was er bij enkele vogels sprake van 

verlammingsverschijnselen. De diagnose kan gesteld worden aan de hand van de anamnese in 

combinatie met de klinische symptomen, met standaard radiografische opnames, orale contrast 

radiografieën, CT scans of contrast fluoroscopie.  

Vreemde voorwerpen kunnen worden gediagnosticeerd als toevalsbevinding of bij een screening; 

anderzijds kunnen ze in eerste instantie ook klinische symptomen veroorzaken wat reden geeft voor 

een verder onderzoek. Een significant verband tussen de aanwezigheid van vreemde voorwerpen en 

klinische symptomen kan niet altijd aangetoond worden (Degernes et al., 2012). De vreemde 

voorwerpen dienen in elk geval verwijderd te worden indien er symptomen optreden (Fischer et al., 

2010); eventueel kunnen in bepaalde gevallen de voorwerpen ook preventief verwijderd worden in 

verband met het risico op de vorming van diverticula en granulatieweefsel ter hoogte van de 

ventriculus door de chronische irritatie (Degernes et al., 2012). Naast chirurgische interventie, kunnen 

de voorwerpen ook verwijderd worden door endoscopie, sondage en lavage van het betrokken 

segment en het toedienen van laxativa (Fischer et al., 2010; Degernes et al., 2012).  

 

2.3.2 Techniek 

 

Bij het gebruik van contrastradiografie dient men rekening te houden met een paar algemene 

voorwaarden.  Zo dienen er eerst standaard radiografische opnames te worden gemaakt om de 

gebruikte radiologische techniek te beoordelen. Ook kan zodoende de voorbereiding van de patiënt 

worden beoordeeld, zoals de aanwezigheid van darminhoud die de beoordeling kan bemoeilijken. 

Hierdoor, en om het risico op aspiratie na regurgitatie te voorkomen, wordt het aanbevolen om de te 

onderzoeken patiënten 24 uur voorafgaand aan het onderzoek te laten vasten. Ook waterdeprivatie 2 

uur voor aanvang van de studie wordt aanbevolen. De aanbevolen duur van het vasten verschilt 

echter tussen vogels, en hangt af van de grootte van de vogel en de gezondheidsstatus. Silverman en 

Tell (2010) houden een tijd aan van 2 uur voor vogels die minder wegen dan 100 gram, en 3-5 uur 

voor grotere vogels. Door het vasten wordt bovendien het contrast met andere organen of vloeistof ter 

hoogte van de coeloomholte vergroot, waardoor pathologieën minder snel worden gemist.  

De aanwezigheid van calculi of vreemde voorwerpen kunnen vooraf worden vastgesteld, die door het 

contrastmiddel kunnen worden gemist. Ten slotte kan zodoende het type, de hoeveelheid en de 

toedieningsweg van het contrastmiddel worden bepaald.  

Daarnaast is het ook van belang om de tijdstippen en het aantal nodige radiografieën te bepalen.  

Opnames worden gemaakt na 0-1; 1-2-21 en 2-6-24 uren na toediening van bariumsulfaat. Één uur na 

toediening zal de krop geleegd zijn, 6 uur na toediening zal het contrastmiddel zich bevinden in het 

darmkanaal (Wolvekamp, 1996). De passagesnelheid van het contrastmiddel hangt echter af van de 
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vogelsoort, de vulling van het maagdarmkanaal, de grootte en de leeftijd van de vogel, 

voedingstoestand en de consistentie van het contrastmiddel, en varieert tussen een half uur tot drie 

uur (Brinkmeier en Kummerfeld, 2000). Sommige vogelsoorten zoals de eend hebben een extreem 

snelle transittijd (Silverman en Tell, 2010).  Zodoende kan de transit tijd enkel globaal worden geschat 

aan de hand van verschillende factoren (Krautwald-Junghanns et al., 2009). In elk geval worden er 

direct na de toediening van het contrastmiddel een laterale en ventrodorsale opname gemaakt. 

Afhankelijk van de distributie van het contrast op deze radiografieën, worden er vervolgens opnames 

gemaakt met 15 minuten, 30 minuten of 60 minuten interval (Silverman en Tell, 2010). Het best wordt 

er 24 uur na toediening van bariumsulfaat een controle radiografie gemaakt om eventuele restanten 

van de oplossing te kunnen detecteren (Bradley, 2005). Voornamelijk bij gastro-intestinale 

contraststudies is het van belang om na een aantal uren een laatste radiografie te nemen om zeker 

geen abnormaliteiten te missen. Anderzijds kan een herhaald onderzoek vereist zijn om sommige 

diagnoses met zekerheid te kunnen stellen (Bradley, 2005; Latham, 2005; Krautwald-Junghanns et 

al., 2009).  

 

Niet enkel positieve contrastmiddelen kunnen worden gebruikt voor onderzoek van het 

spijsverteringsstelsel. Zo kan er via een maagsonde lucht in de maag worden ingebracht 

(pneumogastrogram), waarbij de positie, grootte, vorm en eventuele vreemde voorwerpen in beeld 

kunnen worden gebracht. Ook dubbele contraststudies van de maag en de darmen kunnen worden 

uitgevoerd indien men de mucosae wilt beoordelen (dubbel contrast studies). Hierbij wordt er een 

kleine hoeveelheid barium toegediend, waarna er een variabele hoeveelheid lucht wordt toegevoegd. 

Contrastradiografie van het colon is bijna volledig vervangen door endoscopie, al wordt het colon ook 

zichtbaar met behulp van contrast radiografieën. Bovendien vereist dit eerst een goede voorbereiding 

van de patiënt, aangezien de aanwezigheid van faeces de interpretatie van de opnames kan 

bemoeilijken. Evenwel kunnen de mucosae, de diameter van het lumen, verplaatsing ten gevolge van 

ruimte innemende processen en diverticula waargenomen worden. Het creëren van een pneumocolon 

kan nuttig zijn bij het lokaliseren van dit darmsegment in de buikholte, en bovendien kan het massa’s 

of stricturen weergeven. Ten slotte kunnen het caecum en het colon worden weergegeven door 

middel van een barium enema, waarbij eventueel een dubbelcontrast studie kan worden uitgevoerd 

voor een beter mucosaal detail (positief contrast en dubbel contrast cloacagram respectievelijk) 

(Bradley, 2005; Silverman en Tell, 2010). 

 

Per orale barium contraststudies worden gebruikt om de wand van de slokdarm en de maag te 

beoordelen en om de passage doorheen het maagdarmkanaal te beoordelen. Bijkomend kunnen de 

positie en grootte van de lever en urogenitale organen te bepaald worden en kunnen processen in de 

coeloomholte worden afgelijnd. Alhoewel bariumsulfaat nog vaak wordt gebruikt als positief 

contrastmiddel van het spijsverteringsstelsel, is het gebruik hiervan gecontra-indiceerd indien er 

perforaties bestaan van het gastro-intestinaal kanaal (Wolvekamp, 1996). Geiodeerde middelen geven 

minder radiopake radiografieën en een snellere transit tijd dan bariumsulfaat (Krautwald-Junghanns et 

al., 2008), al vinden andere auteurs geen verschil in kwaliteit (Ernst et al., 1998). 



14 
 

2.4 VOORDELEN VAN CONTRAST RADIOGRAFIE 

Het gebruik van contrastmiddelen kan de radiologische bevindingen verbeteren, waarbij de 

contraststudies het meest worden gebruikt bij het onderzoek van het spijsverteringsstelsel. Ook voor 

een beter aflijning van de nieren, darm en maag en de lever, bij het diagnosticeren van vreemde 

voorwerpen, passage snelheden en mucosaeveranderingen kan het gebruik van contrastmiddelen 

van waarde zijn (Brinkmeier en Kummerfeld, 2000). Zodoende geeft het een beeld van de relatieve 

omvang en de transit tijd van het spijsverteringsstelsel, maar geen exacte beoordeling van de 

motiliteit.  

Barium oplossingen zijn veilig in het gebruik, en hebben als voordeel dat ze smakelijk zijn en relatief 

makkelijk toegediend kunnen worden via een sonde. Ook zijn ze goedkoop, ze geven een goede 

aflijning van de mucosae en ze dilueren niet tijdens de transit waardoor ze geen verminderde 

radiolucentie zullen vertonen. Ten slotte zijn de volledig onoplosbaar en inert, en schijnt het een 

therapeutisch effect te hebben bij gastro-intestinale ontstekingen (Bradley, 2005; Latham, 2005).  

Ionische geiodeerde middelen zijn dan weer onschuldig indien ze terecht komen in lichaamsholten, en 

ze worden bovendien snel uitgescheiden (Bradley, 2005).  

Voordelig aan negatieve contrastmiddelen is de kostprijs, de verkrijgbaarheid en het gemak in het 

gebruik (Latham, 2005).  

2.5 NADELEN VAN CONTRAST RADIOGRAFIE 

 

Het risico op bijwerkingen ten gevolge van het contrastmiddel neemt toe bij hogere concentraties van 

de middelen. 

 

Ionische geiodeerde contrastmiddelen houden een groter risico in dan de anionische, aangezien de 

ionische vorm dissocieert in een vochtig milieu en zodoende een hoge osmolariteit induceert. Ze 

bezitten een osmotische druk die 5 tot 7 maal hoger is dan deze van het lichaam. Dit kan resulteren in 

ernstige bijwerkingen bij mensen, voornamelijk op cardiovasculair en respiratoir vlak. Deze 

neveneffecten zijn echter slechts occasioneel beschreven bij honden.  Ook bij vogels worden er weinig 

neveneffecten beschreven, evengoed wordt het afgeraden om de producten intraveneus toe te dienen 

bij gedehydrateerde vogels, bij dieren met een electrolyten imbalans of bij vogels waarbij de bloed-

hersen barrière is aangetast in verband met de potentiële neurotoxiciteit die beschreven is bij humane 

patiënten. Ten slotte wordt er na intraveneuze toediening een mogelijke nefrotoxiciteit beschreven  

(Latham, 2005; Krautwald-Junghanns et al., 2008). Vloeistoftherapie kan zodoende zijn aangewezen 

bij gedehydrateerde patiënten (Krautwald-Junghanns et al., 2008).  

Bovendien resulteert de hyperosmolariteit in een daling van de radiopaciteit tijdens het verloop van de 

studie, en is er zodoende een verlies aan mucosaal detail.  

Geiodeerde middelen smaken bovendien bitter en moeten worden toegediend via een maag- of 

kropsonde. Ook veroorzaken ze irritatie van het darmstelsel en zodoende kunnen ze oesofagale 
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reflux, hyperperistatiek en diarree veroorzaken. Ten slotte zijn deze middelen erg kostelijk (Bradley, 

2005; Latham, 2005).  

In het algemeen moeten de volgende punten in acht worden genomen bij het gebruik van geiodeerde 

ionische contrastmiddelen. Bij intraveneuze toediening bestaat er een kans op excitatie, zodoende 

dient het enkel te worden toegediend bij dieren onder algemene anesthesie. Gezien de irritatie die 

wordt veroorzaakt bij perivasculaire injecties, wordt het gebruik van een katheter aangeraden. Door de 

hyperosmolariteit dient er extra aandacht te worden besteed aan geriatrische of pediatrische patiënten 

en in het bijzonder bij patiënten met hart- of nierafwijkingen. De middelen zijn toxisch in hoge dosis, 

zodoende wordt herhaalde toediening afgeraden. Ten slotte zijn deze middelen neurotoxisch, en 

wordt het gebruik voor myelografie afgeraden. Anionische middelen kunnen wel worden gebruikt bij 

myelografische studies. Het voordien opwarmen van de middelen geeft een daling van de viscositeit 

en de neveneffecten. 

 

Alhoewel negatieve contrastmiddelen relatief veilig zijn, bestaat er een kans op de vorming van 

gasemboli. Bij het gebruik van zuurstof is er bovendien brandgevaar (Latham, 2005).  

 

Barium is een erg veilig product als contrastmiddel. Indien er een echografisch onderzoek van het 

abdomen is gewenst, zal dit onderzoek beter voorafgaand plaatsvinden gezien barium een negatieve 

invloed heeft op de kwaliteit van de beelden. Nadelig aan het gebruik van barium oplossingen is dat 

dankzij de inerte eigenschap het in het geval van maagdarm perforaties, aanleiding geeft tot 

granulomateuze ontstekingsreacties en adhesies  in de thoracale of abdominale holte, afhankelijk van 

de lokatie van de perforatie (Bradley, 2005; Latham, 2005). Ook de  aspiratie van grote hoeveelheden 

barium oplossingen kan resulteren in aspiratiepneumonie of bronchiale obstructie, al zijn vogels 

minder gevoelig aan het ontwikkelen van respiratoire problemen na aspiratie dan zoogdieren 

(Krautwald-Junghanns et al., 2009; Silverman en Tell, 2010). Het moet worden vermeden om enkel 

vloeibare bariumoplossingen toe te dienen aan dieren met slik- of slokdarmproblemen, of aan dieren 

onder algemene anesthesie (Bradley, 2005; Latham, 2005).  

 

Ileus is een bijwerking die voornamelijk optreedt bij gedehydrateerde patiënten. Een adequate 

vochttoediening vóór de toediening van het contrastmiddel tot dit laatste uit het lichaam is 

geëlimineerd wordt in dat geval aangeraden (Krautwald-Junghanns et al., 2009). 

Naast de farmacologische neveneffecten, is het frequent hanteren van de vogels nadelig voor de 

toestand van de patiënt (Beaufrère et al., 2010).  

Ten slotte zijn er moeilijkheden bij het interpreteren van de radiografische contrastbeelden. Zo kan de 

patiënt onvoldoende zijn voorbereid, of er kan onvoldoende contrastmiddel zijn toegediend. Ook 

kunnen er te weinig radiografieën zijn gemaakt, of op verkeerde tijdstippen. Afwijkingen moeten op 

meer dan één opname te zien zijn om van diagnostische waarde te zijn (Bradley, 2005).  
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CASUISTIEK 

1. SIGNALEMENT 

Ollie was een woerd van 1 maand en 15 dagen oud toen hij op de datum 5 juli 2012 werd aangeboden 

voor radiografisch onderzoek op de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke, bij de Vakgroep 

Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren. 

2. ANAMNESE 

Ollie was sinds begin juni 2012 in het bezit van de eigenaar.  Hij was geadopteerd uit een 

vogelopvangcentrum.  

Er was een indicatie dat Ollie enkele dagen voordien een fluorescerend groen oordopje van 

polyurethaan schuim had opgegeten. De eigenaar had dit echter niet daadwerkelijk gezien. Bovendien 

at hij sinds een paar dagen minder goed. De eigenaar had het idee dat Ollie minder faeces 

produceerde en de kleur van de faeces was bovendien fluorescerend groen van kleur.  

Ollie werd bij afwezigheid van de eigenaar binnenshuis gehouden in een bench, maar onder toezicht 

van de eigenaar mocht hij vrij rondlopen in de tuin, waar er een zwembad en een grasperk aanwezig 

waren.  

Als voeder kreeg Ollie een granenmengeling, groenvoer, brood en korrels voor watervogels. 

 

3.  ONDERZOEK 

3.1 ALGEMEEN LICHAMELIJK ONDERZOEK 

 

Op het algemeen klinisch onderzoek woog Ollie  710 gram. Er waren geen afwijkingen aanwezig op 

het algemeen klinisch onderzoek. 

 

3.2 DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

Ollie werd door de Kliniek Vogels en Bijzondere Dieren van de Faculteit Diergeneeskunde 

doorverwezen naar de Vakgroep Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de 

Kleine Huisdieren met enkel het vermoeden van de opname van een vreemd voorwerp. Ollie 

vertoonde verder geen klinische symptomen. Zodoende is de differentiaal diagnose in dit geval enkel 

de aanwezigheid van een vreemd voorwerp in het spijsverteringsstelsel, met de kans op een 

obstructie.  

3.3 PARASITOLOGISCH ONDERZOEK 

 

De faeces van Ollie werd natief bekeken onder de microscoop. Bovendien werd er een flottatie 

uitgevoerd. De resultaten van beide tests bleken negatief te zijn voor wormen. 
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3.4 MEDISCHE BEELDVORMINGSTECHNIEKEN 

Op de datum 5 juli 2012 werden er 2 standaard radiografische opnames gemaakt van Ollie. Het betrof 

een ventrodorsale en een laterale opname van de coeloomholte zonder toediening van een 

contrastmiddel.  

Op de links laterale opname was er ter hoogte van het craniale gedeelte van de coeloomholte een 

ronde, scherp afgelijnde, redelijk opake structuur zichtbaar. Mogelijks bevond deze structuur zich in 

het caudale aspect van de slokdarm. Naar alle waarschijnlijkheid betrof het een vasculaire anatomie, 

echter een vreemd voorwerp kon niet worden uitgesloten. De structuur was echter erg rond en opaak. 

Ten slotte leek er gas aanwezig te zijn in de slokdarm (zie afbeelding 1). 

Op de ventrodorsale opname was de voornoemde structuur minder duidelijk waar te nemen.  

Verder waren er geen significante afwijkingen waargenomen. 

 

Afbeelding 1: Laterale standaard opname van de coeloomholte van Ollie op 5 juli 2012. Bron: Vakgroep medische 

Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren. Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke.      

    

               

 

          

 

 

 

 

 

Op de datum 6 juli 2012 werden er  in eerste instantie opnieuw 2 standaard radiografische opnames 

van Ollie zijn coeloomholte genomen, namelijk een ventrodorsale en een laterale opname. In 

Afbeelding 2: Laterale standaard opname van de coeloomholte van Ollie op 6 juli 2012. Bron: Vakgroep medische 
Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren. Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke. 
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vergelijking met de  opnames van de vorige dag was het nodulaire proces minder opaak (zie 

afbeelding 2). 

Vervolgens werd er 10 milliliter iodixanol  (Visipaque) per oraal toegediend via een kropsonde. Direct 

na deze toediening werd er een laterale röntgenopname gemaakt. Hierbij was de contrastvloeistof met 

hierin enkele luchtbelletjes zichtbaar ter hoogte van de krop. Er was een contrast zichtbaar ter hoogte 

van het craniale deel van de slokdarm; ter hoogte van het caudale gedeelte van de slokdarm en het 

meest craniale gedeelte van de proventriculus was dit contrast minder goed tot niet zichtbaar. 

Daarentegen was er een duidelijk contrast aanwezig ter hoogte van de rest van de proventriculus,  

waarbij er een dunnere kolom van contrast zichtbaar was op de overgang naar de ventriculus. Deze 

laatste was gedeeltelijk gevuld met contrast (zie afbeelding 3).  

 

 

Afbeelding 3: Laterale opname van de coeloomholte direct na toediening van het contrastmiddel. Bron: Vakgroep medische 
Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren. Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke. 

 

Één minuut na toediening van het contrastmiddel was er een progressieve vulling te zien van de 

ventriculus en de darmen op een laterale opname (zie afbeelding 4).  

 

 
Afbeelding 4: Laterale opnamen van de coeloomholte 1 minuut na toediening van het contrastmiddel. Bron: Vakgroep medische 
Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren. Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke. 
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Na 2 minuten was er op de ventrodorsale opname hetzelfde beeld aanwezig als hierboven vermeld 

(zie afbeelding 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
     

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Zes minuten na toediening was er nog slechts een kleine  hoeveelheid contrast aanwezig in zowel de 

krop, de slokdarm als de proventriculus. De rest van het gastro-intestinale stelsel vertoonde een 

progressieve vulling. In de darmen was er lokaal gas aanwezig (zie afbeelding 6).  

 

 
Afbeelding 6: Laterale opname van de coeloomholte 6 minuten na toediening van het contrastmiddel. Bron: Vakgroep medische 
Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren. Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke. 

Afbeelding 5: ventrodorsale opname van de coeloomholte, 2 minuten na toediening van het 
contrastmiddel. Bron: Vakgroep medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie 
van de Kleine Huisdieren. Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke. 
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Na 7 minuten was het beeld idem zoals hierboven op ventrodorsale opname (zie afbeelding 7).  

 
               

 

Afbeelding 7: Ventrodorsale opname van de coeloomholte 7 minuten na 
toediening van het contrastmiddel. Bron: Vakgroep medische Beeldvorming van 
de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren. Faculteit 
Diergeneeskunde, Merelbeke. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeventien minuten na toediening werd er een progressieve vulling van het spijsverteringsstelsel 

gezien (zie afbeelding 8).  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Laterale opname van de coeloomholte 17 minuten na toediening van het contrastmiddel. Bron: 
Vakgroep medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren. Faculteit 
Diergeneeskunde, Merelbeke. 
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4. DIAGNOSE 

Aangezien er op bovenvermelde contrast radiografieën geen significante tekenen voor obstructie 

werden gezien, en het spijsverteringsstelsel een goede motiliteit vertoonde, is de eerder beschreven 

nodulaire massa op de standaard opname naar alle waarschijnlijkheid een bloedvat. Aan de hand van 

de contrast beelden kon worden vastgesteld dat de eerder beschreven structuur zich niet in het 

gastro-intestinaal stelsel bevond. 

5. ADVIES EN THERAPIE 

Ollie kreeg subcutaan vocht toegediend. Bovendien werd er aangeraden om de eetlust de komende 

periode op te volgen. Verder werd er geen therapie ingesteld.  

6. PROGNOSE 

Aangezien er geen significante afwijkingen werden gezien op de contrast radiografische opnames, is 

er naar alle waarschijnlijkheid geen sprake van een obstructie die wordt veroorzaakt door de opname 

van een vreemd voorwerp. Bovendien was de eetlust van Ollie enkele dagen na het voorval weer 

hersteld. Hierdoor is de prognose voor Ollie zeer goed.  

 

DISCUSSIE 

Ollie was een woerd van 1 maand en 15 dagen oud, toen hij werd aangeboden op de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke, met het vermoeden van de opname van een vreemd voorwerp. Ollie 

vertoonde volgens de eigenaar een licht gedaalde eetlust, hij produceerde minder faeces en 

bovendien was de kleur van de faeces fluorescerend groen, dezelfde kleur als het vermoedelijk 

opgenomen vreemde voorwerp. Vreemde voorwerpen worden door vogels niet zelden opgenomen. 

Het kan hier gaan over verschillende soorten vreemde voorwerpen, maar ook de overmatige opname 

van grit (lithografie) (Fischer et al., 2010; Degernes et al., 2012). 

 

Aangezien er tijdens het klinisch onderzoek en het parasitologisch onderzoek bij de Kliniek Vogels en 

Bijzondere Dieren geen afwijkingen werden gevonden, werd Ollie doorgestuurd naar de Vakgroep 

Medische Beeldvorming van de Huisdieren en Orthopedie van de Kleine Huisdieren. Hier werden er 2 

standaard radiografieën van de coeloomholte van Ollie gemaakt. Op de opnames was een ronde, 

radiopake structuur zichtbaar ter hoogte van de craniale coeloomholte. Differentiaal diagnostisch kon 

er hier worden gedacht aan normale vasculaire anatomie of de aanwezigheid van een vreemd 

voorwerp ter hoogte van het gastro-intestinaal stelsel. Niet alle praktiserende dierenartsen nemen 

graag radiografieën van vogels, wat verklaard wordt door een gebrek aan ervaring met het 

manipuleren van vogels en het maken van kwalitatief goede opnames; maar ook door de angst voor 

iatrogeen trauma en eventueel het sterven van de dieren tijdens het onderzoek. Door de vaak kleinere 

omvang van vogels is positionering doorgaans moeilijker dan bij honden en katten, en worden andere 

parameters ingesteld. Maar ook bij vogels zijn er steeds 2 orthogonale opnames nodig, alsook 

radioprotectie, hoewel dit praktisch niet altijd even gemakkelijk is. Bovendien bestaat er in de literatuur 
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nog discussie over de technische aspecten. Anderzijds bestaan er commerciële fixatoren om vogels te 

positioneren.  

 

Om bij Ollie te kunnen differentiëren tussen normale vasculaire anatomie en een vreemd voorwerp ter 

hoogte van het spijsverteringsstelsel werden er vervolgens gastro-intestinale contrast studies 

uitgevoerd. Er werd 10 ml iodixanol (Visipaque®) toegediend via een kropsonde. Direct nadien en na 

1, 2, 6, 7 en 17 minuten werden er radiografieën gemaakt. De tijdstippen waarop de radiografieën 

dienen te worden gemaakt hangen af van vele factoren, en worden veelal bepaald na de eerste 2 

orthogonale opnames, direct na de toediening van het contrast. Vreemde voorwerpen zijn naast 

andere pathologieën van het spijsverteringsstelsel of de wand ervan een belangrijke indicatie voor een 

per orale contraststudie. Afhankelijk van de literatuur worden contrast radiografieën bij vogels courant 

(Beregi et al., 1999) of juist zelden (Beaufrère et al., 2010) gemaakt. Er zijn verschillende vormen van 

contraststudies, waarbij verschillende orgaanstructuren met behulp van verschillende middelen in 

beeld kunnen worden gebracht. Bij de orale contraststudies die worden gebruikt om het gastro-

intestinaal stelsel in beeld te brengen worden positieve contrastmedia op basis van bariumsulfaat of 

iodine gebruikt met elk hun specifieke kenmerken. Contrast radiografie is binnen de radiologie de 

enige manier om de darmlussen te visualiseren. Bovendien geeft het een beeld van de grootte en de 

lokalisatie van de verschillende delen van het spijsverteringsstelsel, de mucosae en de globale transit 

tijd. Daarnaast kunnen secundair ook omliggende organen beter afgelijnd en beoordeeld worden.  

 

Bij deze patiënt toonden de contrast radiografieën aan dat de bovenvermelde structuur zich niet in het 

gastro-intestinaal stelsel bevond. Bovendien vertoonde Ollie geen ernstige klinische symptomen, en 

was zijn eetlust na een aantal dagen weer volledig hersteld.  

De prognose voor Ollie was uitstekend. Afgezien van de toediening van subcutaan vocht en de goede 

opvolging van Ollie werd er geen therapie ingesteld.  
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