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SAMENVATTING   

 

Op 2 oktober 2013 kwam Beau, een Labrador Retriever, vrouwelijk intact van twee maanden oud, met 

symptomen van vaginale uitvloei en frequent likken aan de vulva op consultatie aan de faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke. De symptomen waren meer dan één week geleden begonnen en 

vorige therapieën, waaronder twee antibioticakuren en het reinigen van de vulva met isobetadine, 

waren niet succesvol geweest. Een klinisch onderzoek werd uitgevoerd, hierbij werd vaginale uitvloei 

opgemerkt, maar verder werden geen bijzonderheden genoteerd. Om tot een diagnose te komen, 

werd een vaginale swab genomen voor vaginale cytologie en bacteriologische cultuur. Wegens het 

vermoeden van een dieper gelegen probleem in de vagina werd een contrastvaginografie gemaakt om 

het verloop van de vagina te beoordelen. Hierop werd een strictuur ter hoogte van de vestibulo-

vaginale junctie opgemerkt. Aangezien de eigenaars nog graag een nestje hadden gehad, werd een 

chirurgische correctie van de vagina voorgesteld. Wegens de jonge leeftijd van Beau, werd 

aangeraden om de operatie nog een maand uit te stellen. De eigenaars van Beau gingen niet in op 

het advies en besloten om af te wachten. Beau kreeg nog enkele dagen een antibioticum (Cephacare) 

per os toegediend. Ondertussen, vier maanden later, heeft Beau nog steeds beperkte sereuze 

vulvaire uitvloei. De klacht van het likken aan de vulva is geleidelijk verdwenen. De eigenaars wachten 

af tot de eerste oestrus en hopen dat het probleem zichzelf zal oplossen. Echter, op deze manier 

wordt de onderliggende oorzaak niet aangepakt, waardoor er een reële kans bestaat, dat de vaginale 

uitvloei zal persisteren. 

 

Sleutelwoorden: Congenitale anomalieën – Teef – Vagina – Vestibulum – Vulva  
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INLEIDING   

 

Congenitale afwijkingen van de vulva, de vagina en het vestibulum werden voor het eerst vermeld in 

1964 door Miller, Christensen en Evans (Miller et al., 1964). Ondertussen werden meerdere gevallen 

van congenitale anomalieën van de vagina bij teven gerapporteerd (Kieves et al., 2011). Alhoewel 

deze abnormaliteiten niet heel frequent worden waargenomen (Güvenç et al., 2006), ligt de werkelijke 

incidentie vermoedelijk hoger. Dit is te wijten aan het feit dat een groot aantal teven niet gebruikt wordt 

voor de fok, waardoor een anomalie kan gemist worden (Feldman en Nelson, 2004; Arlt et al., 2012).   

 

De meest voorkomende congenitale abnormaliteiten van de vulva, de vagina en het vestibulum zijn de 

vaginale septa en de vestibulo-vaginale stricturen (Johnston et al., 2001). De prevalentie van de 

vestibulo-vaginale stenosen wordt bij intacte teven geschat op ongeveer 25% (Holt, 1985). Al deze 

anomalieën zijn het gevolg van ontwikkelingsdefecten van het vrouwelijk geslachtsstelsel gedurende 

de embryogenese (Kieves et al., 2011). Raspredisposities zijn niet gekend (Johnston et al., 2001; 

Fontbonne, 2011). 

 

In deze casus zullen de belangrijkste congenitale anomalieën besproken worden, wat betreft etiologie, 

pathogenese, klinische symptomen, diagnose, behandeling en prognose.  
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CASE REPORT 

 

1. SIGNALEMENT, ANAMNESE EN KLINISCHE SYMPTOMEN 

 

Beau, een puppy Labrador Retriever, vrouwelijk intact, geboren op 23 juli 2013, werd op 2 oktober 

2013 aangeboden op de faculteit met de klacht van vaginale uitvloei en veelvuldig likken aan de vulva 

sinds meer dan één week. Beau werd reeds meerdere malen onderzocht door de eigen dierenarts en 

werd vervolgens doorgestuurd.  

 

1.1 CONSULTATIES BIJ DE EIGEN DIERENARTS 

 

Op 20 september 2013 gingen de eigenaars met Beau voor de eerste keer langs bij de eigen 

dierenarts. Ze had toen enkel de klacht van polyurie. Op klinisch onderzoek waren er geen 

abnormaliteiten te vinden. Beau had ook geen koorts. Ze werd vervolgens op het antibioticum 

Clavaseptin 50 mg geplaatst gedurende drie dagen BID en werd eveneens ontwormd. Enkele dagen 

later was de frequentie van het urineren verminderd, maar een gelige muceuze uitvloei ter hoogte van 

de vulva werd geleidelijk meer zichtbaar. Beau had nog steeds een goede eetlust, maar was volgens 

de eigenaars suffer dan voordien. Op 25 september 2013 gingen de eigenaars terug naar de 

dierenarts. Op algemeen onderzoek werd er ook deze keer niets gevonden. Omdat de symptomen 

nog steeds niet waren verdwenen, kwam Beau op 27 september 2013 voor de derde keer op 

consultatie. Deze keer werd er een urineonderzoek uitgevoerd, waarbij het urine soortelijk gewicht 

1.014 bedroeg. Deze waarde werd als normaal beschouwd. Uit rechtstreeks onderzoek van de urine 

bleek dat Gram-positieve coccen en Gram-negatieve staafjes aanwezig waren. Op cultuur waren 

meerdere kiemen aanwezig, wat wees op een bijbesmetting en was hierdoor niet significant. 

Eveneens was op cytologie een groot aantal witte en enkele rode bloedcellen zichtbaar. Kristallen 

werden niet gevonden. Wegens de grootte van de vagina was het moeilijk om een vaginaal toucher uit 

te voeren, waardoor geen afwijkingen konden gevonden worden. Een standaard radiografie van de 

vagina werd genomen, hierop werd echter niets abnormaal vastgesteld. Wegens de aanwezigheid van 

bacteriën in de urine werd opnieuw antibiotica gegeven. Aangezien Clavaseptin geen beterschap gaf, 

werd gestart met een ander antibioticum, Cephacare 500 mg één vierde tablet gedurende twee 

dagen. Bijkomend werd de vulva gespoeld met isobetadine. Dit alles gaf nog steeds geen oplossing 

voor het probleem.  

 

1.2 CONSULTATIE AAN DE FACULTEIT 

 

Op 2 oktober 2013 zijn de eigenaars op aanraden van de eigen dierenarts naar de faculteit gekomen. 

De klacht van vaginale uitvloei en veelvuldig likken aan de vulva was nog steeds aanwezig. Op 

algemeen onderzoek werden geen bijzonderheden opgemerkt, met uitzondering van vaginale uitvloei.  
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2. PROBLEEMLIJST 

 

Aangezien de klacht van polyurie niet langer aanwezig was, bestond de probleemlijst nog uit: vaginale 

uitvloei en frequent likken aan de vulva (Tabel 1).   

 

Tabel 1. Probleemlijst 

      Probleemlijst 

1. Vaginale uitvloei 

2. Frequent likken aan de vulva 

 

3. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

 

Op basis van het signalement en de anamnese kan men al vele oorzaken uitsluiten. Aangezien het 

hier om een intacte prepuberale teef van twee maanden oud met muceuze tot mucopurulente uitvloei 

gaat, zijn volgende diagnosen mogelijk: 

 

3.1 Puppy-vaginitis 

 

Puppy-vaginitis of juveniele vaginitis kan voorkomen bij teven voor de eerste loopsheid en kan al 

vanaf de leeftijd van acht weken optreden. Het wordt gekenmerkt door een muceuze tot 

mucopurulente uitvloei, waarbij de puppy’s verder klinisch gezond zijn.  De vaginitis verdwijnt meestal 

spontaan bij de eerste oestrus. Behandeling is dus niet vereist. 

 

3.2 Urogenitaal trauma 

 

Het is mogelijk dat de pup tijdens het spelen zichzelf gekwetst heeft. Mogelijk kan zich ook in het 

urogenitaal stelsel een vreemd voorwerp bevinden, dat voor irritatie zorgt. 

 

3.3 Congenitale anomalie 

 

Congenitale afwijkingen van het vrouwelijk geslachtsstelsel worden af en toe gezien. Het meest 

voorkomend zijn de vaginale septa en de vestibulo-vaginale stricturen. Een muceuze tot 

mucopurulente uitvloei is typisch voor deze aandoening. 

 

3.4 Normale puberale oestrus 

 

Bij teven treedt de eerste oestrus gemiddeld op rond de leeftijd van zes maanden. Hierbij wordt onder 

fysiologische omstandigheden een hemorragische uitvloei waargenomen. Rekening houdend met de 

leeftijd van Beau, wordt deze diagnose minder waarschijnlijk geacht. 
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3.5 Neoplasie 

 

Een neoplasie van de vagina, o.a. een fibroom, kan de klacht geven van muceuze uitvloei. Het gaat 

hier echter om een jonge pup, waardoor ook deze diagnose minder aannemelijk is.  

 

3.6 Urine-incontinentie 

 

Urine-incontinentie kan op verschillende manieren veroorzaakt worden. De meest waarschijnlijke 

oorzaken, gedacht aan de leeftijd van Beau, zijn de anatomisch congenitale problemen, waaronder 

een ectopische ureter, een urachus persistens of een vaginale stenose. 

 

3.7 Idiopathisch 

 

Wanneer alle onderzoeken, waaronder urine-analyse, urinecultuur, bacteriologisch onderzoek, 

vaginale cytologie en vaginoscopie, niets opleveren, kan men een algemeen bloedonderzoek, een 

radiografie en/of echografie van het volledige abdomen uitvoeren. Eventueel kan zelfs een biopsie van 

de vaginale mucosa genomen worden. Wanneer dan nog steeds geen onderliggende oorzaak wordt 

gevonden, kan men de vaginale uitvloei als idiopathisch bestempelen. Dit is zelden het geval. 

 

Het tweede probleem, namelijk het frequent likken aan de vulva, geeft dezelfde differentiaal diagnose 

als bij vulvaire uitvloei.  

 

4. DIAGNOSE  

 

Verder specifiek onderzoek werd uitgevoerd om tot een diagnose te komen. Eerst werd een vaginaal 

uitstrijkje genomen. Een swab werd diep in de vagina gebracht en uitgerold op een draagglaasje. Dit 

uitstrijkje werd met Diff Quick gekleurd en cytologisch onderzocht. Microscopisch was er een beeld 

van talrijke neutrofielen zichtbaar, wat wees op een erge infectie ter hoogte van de vagina (vaginitis) 

(Figuur 1).  

                                                                   

Fig. 1: Cytologisch preparaat na Diff 

Quick-kleuring van een vaginale 

swab. Talrijke neutrofielen (zwarte 

pijl) en enkele basale cellen (witte 

pijl) zijn zichtbaar. 
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Er werd ook een staal van de vagina genomen voor bacteriologisch onderzoek. Deze resultaten waren 

niet onmiddellijk bekend. Aangezien Beau pijnlijk reageerde bij het nemen van de swabs, werd een 

vaginaal toucher en een vaginoscopie niet uitgevoerd. Vervolgens werd beslist om een 

contrastradiografie van de vagina te nemen. Zowel een ventrodorsale als laterale opname werd 

gemaakt (Figuur 2 en 3).  

 

    

 

Fig. 2: Ventrodorsale contrastradiografie van de vagina, waarbij een strictuur van de vagina ter hoogte van de 

vestibulo-vaginale overgang (zwarte pijl) zichtbaar is. 
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Fig. 3: Laterale contrastradiografie van de vagina, waarbij een strictuur van de vagina ter hoogte van de vestibulo-

vaginale overgang (zwarte pijl) zichtbaar is.  

   

Hierop werd een vernauwing ter hoogte van de vestibulo-vaginale overgang vastgesteld. De graad 

van de stenose werd bepaald op basis van de referentiewaarden, gepubliceerd door Crawford en 

Adams (2002). Om tot deze waarden te komen, werd eerst de vestibulo-vaginale ratio bepaald. 

Hiervoor werd op de laterale contrastvaginografie de dorsoventrale hoogte van de vagina en de 

vestibulo-vaginale junctie respectievelijk op het hoogste en laagste punt gemeten (Figuur 3). De ratio 

van de hoogte van de junctie tot de hoogte van de vagina werd berekend en aan de hand van deze 

waarden, bekwam men de graad van stenose. Een ratio van meer dan 0,35 werd beschouwd als een 

normale vestibulo-vaginale junctie. Een milde stenose kwam overeen met een ratio van 0,26 tot 0,35, 

een matige met een ratio van 0,20 tot 0,25 en een erge stenose met een ratio van minder dan 0,20. 

Bij Beau bedroeg de ratio 0,16 (1 mm op 6 mm). 

 

Beau werd gediagnosticeerd met een erge stenose van de vagina ter hoogte van de vestibulo-

vaginale overgang. Dit verklaarde de symptomen van vaginale uitvloei en het frequent likken aan de 

vulva. 

 

5. BEHANDELING 

 

Bij deze aandoening is een chirurgische behandeling de beste optie, maar aangezien Beau slechts 

twee maanden oud was, werd aangeraden om de chirurgie uit te stellen tot een leeftijd van minimum 

drie maanden. De eigenaars zelf vonden een chirurgie voor de pup voorlopig te drastisch en kozen 
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ervoor om verder conservatief te behandelen met antibiotica. Er werd beslist om Cephacare verder te 

geven tot de uitslag van het bacteriologisch onderzoek bekend was. De eigenaars vertrokken terug 

naar huis met Beau. Later bleek uit cultuur van het bacteriologisch onderzoek Staphylococcus 

intermedius en Staphylococcus spp. aanwezig te zijn. Eveneens werd een antibiogram opgesteld, 

waarop zichtbaar was, dat deze kiemen resistent waren tegen clindamycine, lincomycine, 

spiromycine, metronidazole en trimethoprim-sulfonamiden. Het gegeven antibioticum Cephacare, 

behorend tot de groep van de cephalosporines, was werkzaam tegen deze kiemen en kon verder 

gegeven worden.  

 

Na contact met de eigenaars bleek dat het gegeven antibioticum geen verbetering had gegeven. De 

vulvaire uitvloei is geleidelijk aan in hoeveelheid verminderd en de consistentie is geëvolueerd van 

mucopurulent tot sereus. Momenteel, vier maanden later, is Beau een speelse teef van zes maanden 

oud, die naast de minimale vulvaire uitvloei, geen andere klachten meer heeft. De eigenaars hopen 

dat de vulvaire uitvloei volledig zal verdwijnen na de eerste loopsheid. 

 

6. PROGNOSE 

 

Alhoewel de eigenaars spreken van een verbetering, is de prognose dubieus. Teven, die niet 

chirurgisch behandeld worden, blijven kampen met vulvaire uitvloei, veroorzaakt door de vaginitis, en 

kunnen hierbovenop een urineweginfectie ontwikkelen. Aangezien de onderliggende oorzaak, 

namelijk het corrigeren van de stenose, niet wordt behandeld, zullen de symptomen aanwezig blijven. 

De eigenaars zouden graag één keer willen fokken met Beau. De radiografie van de vagina kan op 

dat moment best nog eens herhaald worden om te kijken of de graad van de stenose al dan niet is 

verbeterd. Echter, de kans op een normale dekking en partus is zeer gering. Wanneer de dekking 

mislukt, kan men overschakelen op kunstmatige inseminatie. De partus kan best via een sectio 

caesarea verlopen, wil men het risico op doodgeboren pups vermijden. Er werd geadviseerd om Beau 

na haar eerste nestje te laten steriliseren. 
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. ETIOLOGIE 

 

De congenitale aandoeningen van de vagina, het vestibulum en de vulva bij de teef, die reeds 

beschreven zijn, zijn de volgende: vaginale septa, annulaire vagino-vestibulaire en vestibulo-vulvaire 

stricturen of stenosen, segmentale aplasie, hypoplasie van het genitaal stelsel, vulvaire agenesie en 

een persisterend hymen (Holt en Sayle, 1981; Johnston et al., 2001). Andere vermelde anomalieën 

zijn recto-vestibulaire stenosen, recto-vaginale en recto-vestibulaire fistels (Kyles et al., 1996).  

 

Van bovenstaande zijn de vaginale septa, de vagino-vestibulaire stricturen en stenosen het meest 

frequent vastgesteld. Het merendeel van deze anomalieën zijn het gevolg van een 

ontwikkelingsdefect ter hoogte van het vrouwelijk geslachtsstelsel gedurende de embryogenese 

(Okkens et al., 1992; Johnston et al., 2001; Fontbonne, 2011; Kieves et al. 2011).  

Wanneer deze congenitaal worden aangelegd, bevinden ze zich dikwijls op de overgang van de 

vagina naar het vestibulum. Naast een congenitale oorzaak, kunnen septa en stricturen ook het 

gevolg zijn van lokale behandelingen in de vagina met irriterende producten (Okkens et al., 1992).  

De anomalie stenose wordt het meest waargenomen ter hoogte van de vagino-vestibulaire overgang 

en werd meermaals geobserveerd bij teven met ectopische ureters. Een stenose wordt gedefiniëerd 

als een annulaire constrictie en ontwikkelt zich meestal juist craniaal van de urethrale opening in de 

vagina (Holt en Sayle, 1981; Kieves et al., 2011). Het cingulum, een anatomisch normale vernauwing 

ter hoogte van de vagino-vestibulaire junctie, mag niet verkeerdelijk geïnterpreteerd worden als een 

vaginale anomalie. Deze vernauwing is het meest duidelijk tijdens de anoestrus (Johnston et al., 

2001).  

 

Tot op heden werd er weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de erfelijkheid van 

congenitale vaginale en vulvaire anomalieën bij de teef, waardoor de erfelijkheidsgraad moeilijk kan 

ingeschat worden (Johnston et al., 2001; Nelson en Couto, 2009). Doch spelen volgens Arlt et al. 

(2012) erfelijke factoren een rol in de pathogenese van vaginale septa bij honden. Als voorbeeld kan 

het verhaal van een drie jaar oude Labrador, gediagnosticeerd met een vaginaal septa, dienen. De 

teef kreeg na een sectio caesarea twee pups, welke eveneens elk een vaginaal septum vertoonde bij 

de geboorte. Mogelijk wees dit op een onderliggend familiaal verband (Arlt et al., 2012). 
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2. PATHOGENESE 

 

Tijdens de normale embryogenese van het vrouwelijk geslachtsstelsel bij de hond fusioneren de 

gepaarde Müllerse buizen, ook paramesonefrische buizen genoemd, caudaal en lopen uit in de 

urogenitale sinus om het tuberculum van Müller te vormen (Johnston et al., 2001). De urogenitale 

sinus ontwikkelt zich tot de caudale vagina, het vestibulum, de urethra en de urineblaas (Johnston et 

al., 2001; Lyle, 2007). De caudale uiteinden van de Müllerse buizen en de urogenitale sinus gaan 

fusioneren. Hierbij ontstaan in de Müllerse buizen twee kanalen, welke gescheiden zijn door een 

septum. Het septum wordt vervolgens geresorbeerd in caudocraniale richting. Het gefusioneerde deel 

van de caudale Müllerse buizen groeit uit tot het corpus uteri, de cervix uteri en het craniale deel van 

de vagina, terwijl het niet-gefusioneerde deel de cornui uteri en de oviducten vormt (Arlt et al., 2012). 

Het hymen, dat de vagina en het vestibulum scheidt, wordt eveneens gevormd door  het epitheel van 

de Müllerse buizen en de urogenitale sinus. Onder fysiologische omstandigheden verdwijnt het hymen 

reeds bij de geboorte van de pups (Holt en Sayle, 1981; Kyles et al., 1996; Johnston et al., 2001). Het 

tuberculum groeit uit tot de clitoris en de genitale zwellingen vormen de vulvaire labia (Johnston et al., 

2001; Lyle, 2007; Nelson en Couto, 2009). 

 

Congenitale anomalieën van de vagina, het vestibulum en de vulva kunnen op verschillende manieren 

ontstaan. Een eerste mogelijkheid is het ontstaan van een vaginaal septum of een dubbele vagina als 

gevolg van een incomplete fusie van de caudale Müllerse buizen (Arlt et al., 2012). Een tweede 

mogelijkheid voor het ontstaan van anomalieën, is door een incomplete perforatie van het hymen. Dit 

leidt tot een annulaire strictuur of stenose ter hoogte van de vagino-vestibulaire overgang (Crawford 

en Adams, 2002, Nelson en Couto, 2009). Als laatste kan een onvolledige fusie van de genitale 

bladen met de genitale zwellingen, alsook leiden tot hypoplasie ter hoogte van de vagino-vestibulaire 

overgang met een vagino-vestibulaire strictuur als gevolg (Johnston et al., 2001; Nelson en Couto, 

2009). Wanneer er geen ontwikkeling is van de caudale segmenten van de Müllerse buizen, leidt dit 

tot agenesie van de vagina (Wadsworth et al., 1978).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Anatomische lokalisatie van de normale structuren en de 

meest voorkomende congenitale anomalieën van de vagina en 

vulva bij de teef (uit Nelson en Couto, 2009). 
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3. KLINISCHE SYMPTOMEN 

 

3.1 ASYMPTOMATISCH 

 

Vaginale septa en vestibulo-vaginale stenosen kunnen milde tot erge symptomen veroorzaken zoals 

vulvaire uitvloei, vaginitis, lekken aan de vulva, urineweginfecties, urine-incontinentie, dysurie, 

pollakisurie, ongeschiktheid tot natuurlijke dracht, infertiliteit en dystocie (Nelson en Couto, 2009; 

Kieves et al., 2011; Arlt et al., 2012). De gemiddelde leeftijd bij het optreden van de eerste symptomen 

is rond de leeftijd van 23 maanden, toch kunnen de eerste symptomen reeds opgemerkt worden op 

puppy leeftijd of voor de leeftijd van één jaar bereikt is (Holt en Sayle, 1981). Vele teven beginnen pas 

symptomen te vertonen na de eerste oestrus of na de eerste dracht (Nelson en Couto, 2009). 

Doch zullen anomalieën van de vagina en vulva niet altijd klinische symptomen geven (Feldman en 

Nelson, 2004). Bovendien zijn de meeste teven gesteriliseerd, waardoor de symptomen niet 

opgemerkt worden (Johnston et al., 2001). 

 

3.2 VAGINALE UITVLOEI 

 

Vaginale uitvloei bij honden is zichtbaar tijdens normale fysiologische omstandigheden, zoals pro-

oestrus, oestrus of postpartum, maar kan ook secundair zijn aan afwijkingen aan het geslachtsstelsel, 

het urinair stelsel of aan een coagulopathie. Dit laatste is eerder zeldzaam (Johnston et al., 2001; 

Nelson en Couto, 2009). De teef zal hierbij mogelijk likken aan de vulva (Feldman en Nelson, 2004). 

 

De uitvloei kan onderverdeeld worden in verschillende types, waaronder hemorragisch, muceus en 

purulent. Eveneens kan er al dan niet een septisch exsudaat aanwezig zijn.  

Hemorragische uitvloei, bestaande uit overwegend rode bloedcellen, kan zowel fysiologisch (bv. 

oestrus) als pathologisch (bv. vaginatumor) zijn. Muceuze uitvloei wordt gekarakteriseerd door de 

grote hoeveelheid mucus en wordt gezien bij de normale postpartum uitvloei (de lochiën), gedurende 

de normale late dracht, alsook in kleine hoeveelheden tijdens de niet drachtige luteale fase. Een 

oorzaak hiervoor is een cervicitis, een mucometra of in sommige gevallen idiopathisch. 

Purulente of mucopurulente uitvloei kan wijzen op het begin van de metoestrus. Aanwijzingen hiervoor 

zijn de afwezigheid van klinische symptomen, degeneratie of sepsis en het dier bevond zich recent in 

oestrus (Nelson en Couto, 2009).  

 

3.3 VAGINITIS 

 

Vaginitis wordt gedefiniëerd als een inflammatie van de vagina, die vaak gepaard gaat met een 

vestibulitis, een inflammatie van het vestibulum (Johnston et al., 2001). Vaginitis treedt op bij zowel 

intacte als gesteriliseerde teven en kan voorkomen op eender welke leeftijd of ras en dit gedurende 

ieder stadium van de reproductiecyclus (Nelson en Couto, 2009). Dieren met vaginitis vertonen, naast 

vulvaire uitvloei, geen andere klinische symptomen en zijn niet algemeen ziek. De vulvaire uitvloei zal 

zelden hemorragisch zijn, uitgezonderd in geval van een vreemd voorwerp of neoplasie. 



12 
 

Vaginitis kan het gevolg zijn van een immatuur geslachtsstelsel, anatomische abnormaliteiten van de 

vagina of het vestibulum, mechanische irritatie (o.a. vreemd voorwerp, neoplasie), chemische irritatie 

(o.a. door urine, bacteriële, virale of gistinfecties) of androgene stimulatie (Nelson en Couto, 2009).  

 

Vaginitis kan onderverdeeld worden in drie vormen, namelijk in een juveniele of prepuberale vorm, 

een adulte vorm en een chronische niet-responsieve vorm. 

 

Men spreekt van juveniele vaginitis bij teven voor de eerste loopsheid. De vaginitis kan reeds 

opgemerkt worden vanaf acht weken leeftijd, vandaar ook puppy-vaginitis genoemd. Juveniele 

vaginitis kan louter een toevalsbevinding zijn op klinisch onderzoek (Johnston et al., 2001). Indien 

enkel een muceuze tot mucopurulente vulvaire uitvloei wordt waargenomen en de teef klinisch gezond 

is, wordt meestal geen verder onderzoek uitgevoerd en is een behandeling niet vereist. De vaginitis 

lost meestal spontaan op bij de eerste oestrus. Wanneer een ovariohysterectomie gewenst is, kan 

deze best uitgesteld worden tot na de eerste loopsheid (Nelson en Couto, 2009).  

 

De adulte vorm wordt gezien bij teven ouder dan één jaar. Hierbij is meestal een onderliggende 

oorzaak aanwezig. De meest voorkomende oorzaak is een congenitale anomalie van het 

genitaalstelsel, een vaginale neoplasie, clitoris hypertrofie of een vreemd voorwerp. Een 

urineweginfectie of urine-incontinentie kan ook een vaginitis induceren, maar dit is minder 

voorkomend (Nelson en Couto, 2009). Een vaginitis veroorzaakt door een anatomisch defect, is het 

gevolg van een chronische retentie van kleine hoeveelheden vaginale secreties en urine. De vaginale 

secreties kunnen niet afgevoerd worden, waardoor er een potentieel medium ontstaat voor bacteriële 

overgroei. Dit zorgt voor irritatie en mogelijks voor een opklimmende urineweginfectie. De teef zal 

meer likken aan de vulva en de vaginale secretie zal toenemen, waardoor meer vaginale uitvloei 

zichtbaar wordt en reuen worden aangetrokken. Dit is een zelflimiterend proces, waarbij de irritatie 

verdwijnt en enkele weken later terugkeert, maar de onderliggende oorzaak blijft aanwezig (Feldman 

en Nelson, 2004). De therapie bestaat dus uit het opzoeken van het probleem en dit op te lossen 

(Nelson en Couto, 2009).  

 

Wanneer geen onderliggende oorzaak wordt gevonden of een gepaste behandeling geen resultaat 

geeft en de symptomen zijn al langer dan één maand aanwezig, spreekt men van een chronische niet-

responsieve vaginitis (Johnston et al., 2001; Nelson en Couto, 2009). De uitvloei varieert van 

mucopurulent tot hemorragisch. Dit laatste wordt zelden waargenomen (Johnston et al., 2001). Het 

proces verloopt hetzelfde als bij een chronische vaginitis: de vaginale secretie neemt toe als gevolg 

van de inflammatie ter hoogte van de vaginale mucosa. Door de irritatie gaat de teef chronisch likken. 

Er ontstaat bacteriële overgroei, waardoor een specifieke geur ontstaat, welke aantrekkelijk is voor 

reuen (Feldman en Nelson, 2004). Alle onderzoeken, inclusief urine-analyse, urinecultuur, vaginale 

cytologie en vaginoscopie, dienen herhaald te worden. Bijkomend wordt een algemeen 

bloedonderzoek, een echografie van het abdomen en eventueel een biopsie van de vaginale mucosa 

uitgevoerd (Nelson en Couto, 2009).  
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3.4  URINE-INCONTINENTIE 

 

Vagino-vulvaire afwijkingen kunnen geassociëerd worden met urine-incontinentie. Uit een studie van 

Holt en Sayle (1981), betreffende een onderzoek naar vestibulo-vaginale stenosen bij teven, bleek dat 

12 van de 22 teven incontinentie vertoonden. Bij zeven teven hiervan bestond de aard van de 

incontinentie uit het druppelen van urine wanneer de hond neer lag. Immers, door de anomalie 

ontstaat er een opstapeling van urine in de vagina, waardoor de teef urine verliest wanneer ze van 

positie verandert. Deze opstapeling van urine in de vagina kan leiden tot een inflammatie ter hoogte 

van de vagina en vulvaire pruritis (Holt en Sayle, 1981). Daarnaast kan een andere congenitale 

aandoening, zoals een ectopische ureter, aanwezig zijn in het urogenitaal stelsel, welke mee 

verantwoordelijk is voor de urine-incontinentie (Nelson en Couto, 2009). 

 

3.5 RECIDIVERENDE URINEWEGINFECTIES 

 

Vestibulo-vaginale stenosen zijn een predispositiefactor voor het ontstaan van urineweginfecties bij de 

teef (Kyles et al., 1996). Hoe hoger de graad van stenose, hoe meer waarschijnlijk dat er opstapeling 

van urine in de vagina ontstaat. Hierdoor wordt een ideale situatie gecreëerd voor het ontwikkelen van 

een vaginitis en bijkomend urineweginfecties (Crawford en Adams, 2002; Kyles et al., 1996). De teef 

zal door pijn of discomfort veelvuldig likken aan de vulva. Ook pollakisurie of andere problemen tijdens 

de urinatie kunnen opgemerkt worden, maar dit is een minder frequent symptoom (Nelson en Couto, 

2009; Kieves et al., 2011). 

 

3.6 ONMOGELIJKHEID TOT NATUURLIJKE DEKKING 

 

Een minder voorkomende reden voor een eigenaar om een dierenarts te raadplegen is een probleem 

bij de dekking. Immers, de meeste teven zijn gesteriliseerd en worden niet gebruikt voor de fok. 

Symptomen die opgemerkt kunnen worden zijn, dat de teef weigert zich te laten dekken, wegens te 

veel pijn bij intromissie, of dat de reu niet tot actieve intromissie slaagt (Feldman en Nelson, 2004). 

Hierdoor is een natuurlijke dekking niet mogelijk (Kyles et al.,1996; Nelson en Couto, 2009). Een teef 

met een vaginale strictuur vertoont dikwijls een normale pro-oestrus en oestrus en toont interesse in 

de reu. Echter wanneer de reu tracht te penetreren in het vernauwde lumen van de vagina, zal de teef 

pijn uiten, weglopen of zelfs bijten. Mogelijk gaat de teef de oestrusperiode en de dekking na een tijd 

associëren met pijn, waardoor ze heel teruggetrokken of juist agressief wordt. Eveneens kan de reu 

pijn ondervinden, bij een te groot defect zal ook een knoop niet kunnen gevormd worden (Feldman en 

Nelson, 2004).  

 

3.7 ANDERE 

 

Vaak zal als gevolg van de chronische vaginitis vulvaire dermatitis ontstaan (Kieves et al., 2011). 

Anomalieën ter hoogte van vagina en vulva kunnen eveneens leiden tot infertiliteit en dystocie (Arlt et 

al., 2012). Dit laatste wordt slechts opgemerkt bij de partus, waardoor het een niet frequent 
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voorkomende klacht zal zijn van de eigenaar, maar wel van groot belang is voor de levensvatbaarheid 

van de pups  (Feldman en Nelson, 2004). 

 

4. DIAGNOSE 

 

4.1 VAGINAAL ONDERZOEK 

 

Zoals reeds eerder vermeld, bevinden de anomalieën van vagina en vulva zich meestal caudaal in het 

genitaalstelsel, meer bepaald ter hoogte van de vestibulo-vaginale junctie, juist craniaal van de 

urethrale papil (Johnston et al., 2001; Nelson en Couto, 2009). Hierdoor zijn ze meestal gemakkelijk 

voelbaar, waardoor de diagnose eenvoudig kan gesteld worden door klinisch onderzoek en vaginale 

palpatie (Okkens et al., 1992; Nelson en Couto, 2009). Bij de meeste rassen, uitgezonderd de 

miniatuurrassen of toy breeds, past onder normale omstandigheden één vinger in de vagina, zonder 

dat de teef hier pijn of moeilijkheden van ondervindt. Indien de doorgang belemmerd wordt, kan dit 

wijzen op een strictuur. Indien dit wordt vermoed, moet de palpatie uiterst voorzichtig en traag 

gebeuren om pijn te vermijden (Feldman en Nelson, 2004). Ook zal het vaginaal toucher moeilijk 

verlopen bij een intacte puberale teef of bij een intacte teef, die zich in anoestrus bevindt. De diameter 

van de vagina is veel smaller, waardoor palpatie geen diagnose oplevert. Indien mogelijk, is het 

aangeraden om de eerstvolgende oestrus het vaginaal toucher te herhalen en pas wanneer de 

diagnose gesteld is, te starten met een therapie (Feldman en Nelson, 2004). Eveneens levert vaginale 

palpatie geen diagnose op, wanneer de anomalie meer craniaal is gelegen (Johnston et al., 2001).  

In tegenstelling tot vroeger, wordt sedatie of anesthesie voor deze procedure nog zelden gebruikt 

(Feldman en Nelson, 2004). Volgens Holt en Sayle (1981) is anesthesie essentieel om een goede 

relaxatie van het vestibulum en de vagina te bekomen, om zo spasmen te vermijden, welke mogelijk 

kunnen geïnterpreteerd worden als een strictuur (Holt en Sayle, 1981). Echter, wanneer de teef 

agressie vertoont of oncomfortabel lijkt, is sedatie soms nodig (Johnston et al., 2001). 

 

4.2 VAGINALE CYTOLOGIE 

 

Een vaginaal uitstrijkje is meestal eenvoudig te bekomen. Bij de evaluatie van een vaginale cytologie 

gaat men op zoek naar vaginale epitheelcellen, indien deze verhoornd zijn, wijst dit op een 

oestrogeeninvloed (Nelson en Couto, 2009). Dit wordt o.a. gezien bij pro-oestrus en oestrus, 

gelijkaardige cytologische bevindingen kunnen gezien worden bij ovarieel rest syndroom, ovariële 

cysten en functionele ovariumtumoren. Witte bloedcellen worden in de vroege pro-oestrus, de 

metoestrus en de anoestrus waargenomen. Ook moeten andere celtypes en mucus bekeken worden 

(Johnston et al., 2001; Nelson en Couto, 2009). 

 

De vaginale uitvloei wordt bij vaginale abnormaliteiten cytologisch gekenmerkt door een muceus 

debris, polymorfonucleaire leukocyten (o.a. neutrofielen), met of zonder bacteriën. Indien bacteriën 

aanwezig zijn, ziet men soms bacteriën-etende neutrofielen en macrofagen, alsook degenererende 
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neutrofielen. Echter bacteriën en neutrofielen worden ook gezien bij gezonde honden, waardoor de 

bevindingen niet altijd specifiek zijn (Johnston et al, 2001; Feldman en Nelson, 2004).  

 

4.3 VAGINOSCOPIE 

 

Vaginoscopie is zeer handig voor het identificeren van een onderliggende oorzaak van vaginitis, zoals 

o.a. een anatomische abnormaliteit, vreemd voorwerp of neoplasie en kan eveneens gecombineerd 

worden met een urethrocystoscopie in geval van urine-incontinentie. Zowel een endo-, oto- als 

vaginoscoop kan gebruikt worden (Johnston et al., 2001; Nelson en Couto, 2009) . Volgens Arlt et al. 

(2012) is sedatie niet noodzakelijk. Gedurende het onderzoek staat de hond op een tafel, de 

endoscoop wordt op dezelfde manier als een vaginale swab ingebracht en volgt verder het normale 

verloop van de vagina, waardoor trauma wordt vermeden (Arlt et al., 2012). Bij onhandelbare of 

geëxciteerde honden is sedatie toch aan te raden (Johnston et al., 2001). Met de scoop wordt een 

goede visualisatie van de vagina mogelijk, waardoor o.a. septa en stricturen zichtbaar worden (Figuur 

5). Bovendien kan de uitgebreidheid van de anomalie, alsook de vaginale inflammatie beoordeeld 

worden. Eventueel kan zelfs een biopt worden genomen (Johnston et al., 2001; Nelson en Couto, 

2009). 

Een nadeel van deze techniek is dat het gebruikte materiaal minder sensitief is in vergelijking met een 

vinger, waardoor een strictuur kan gemist worden. In dit opzicht is een vaginale palpatie te verkiezen 

boven een vaginoscopie (Feldman en Nelson, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Vaginoscopisch beeld van een verticale band, welke een vaginale strictuur veroorzaakt (uit Feldman en 

Nelson, 2004). 
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4.4 CONTRASTVAGINOGRAFIE 

 

Contrast(cysto-urethro-)vaginografie kan eveneens gebruikt worden om een vaginale anomalie vast te 

stellen (O’Brien en Barr, 2012). Voor deze procedure moet de teef 24 uur nuchter gehouden worden. 

Ze wordt onder anesthesie gebracht en in laterale decubitus geplaatst (Johnston et al., 2001). De 

anesthesie wordt gebruikt voor het bekomen van een goede spierrelaxatie om vaginale spasmen, die 

mogelijks een strictuur nabootsen, te vermijden (Kyles et al., 1996). Een foley katheder wordt tot in het 

vestibulum van de vagina gebracht. Vervolgens wordt de ballon van de katheder opgeblazen, om het 

lumen van de vagina te occluderen, en de contrastvloeistof wordt ingespoten (Figuur 6). Men stopt 

wanneer de druk op de spuit van de contrastvloeistof te hoog wordt of wanneer de vagina te hard 

contraheert. Verschillende radiografieën, zowel laterale als ventrodorsale, worden genomen om het 

verloop van de contrastvloeistof te volgen. De vloeistof kan enkel door de cervix tot in de 

uterushoornen gedurende pro-oestrus, oestrus en postpartum (Johnston et al., 2001; Feldman en 

Nelson, 2004).  

 

Met een contrastradiografie van de vagina kan de uitgebreidheid en het type van het letsel bepaald 

worden (Johnston et al., 2001). Een vaginaal septum is zichtbaar als een donkere band tussen het 

opake contrastmedium. Een stenotische zone, craniaal van de urethrale papil kan wijzen op een 

vaginale strictuur. Echter, bij contractie van de musculus constrictor vestibulae kan een vaginale 

strictuur gemaskeerd worden. Dit wordt voornamelijk gezien bij teven onder stress. Ook het reeds 

eerder vermelde cingulum, mag niet verkeerd geïnterpreteerd worden als een vaginale strictuur 

(Johnston et al., 2001). Wanneer de teef zich in anoestrus bevindt, zal de vestibulo-vaginale junctie 

eveneens vernauwd zijn (Nelson en Couto, 2009). Volgens Crawford en Adams (2002), gebaseerd op 

Miller’s anatomy of the dog van Evans en Christensen (1964), bedraagt de hoogte van de vestibulo-

vaginale junctie onder fysiologische omstandigheden 15 tot 22 mm bij een mature teef van gemiddeld 

11,4 kg. Een andere parameter voor deze vernauwing is dat de hoogte van de junctie groter moet zijn 

dan één derde van de hoogte van de vagina (Kieves et al., 2011). 

 

Om de graad van een stenose te bepalen, baseert men zich op een ratio. Op de laterale 

contrastvaginografie wordt de dorsoventrale hoogte van de vagina en de vestibulo-vaginale junctie 

respectievelijk op het hoogste en laagste punt gemeten (Figuur 6). De ratio van de hoogte van de 

junctie tot de hoogte van de vagina wordt berekend en aan de hand van deze waarden werd een 

indeling gemaakt. Een ratio van meer dan 0,35 wordt beschouwd als een normale vestibulo-vaginale 

junctie. Men spreekt van een milde stenose bij een ratio van 0,26 tot 0,35, een matige bij een ratio van 

0,20 tot 0,25 en een erge stenose bij een ratio van minder dan 0,20 (Crawford en Adams, 2002; 

Kieves et al., 2011). 
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Fig. 6: Laterale cysto-urethrovaginografie met positief contrast van een teef in laterale decubitus met een erge 

vestibulo-vaginale stenose. De hoogte van de vagina (A) en de hoogte van de vestibulo-vaginale junctie (B) zijn 

weergegeven. De ratio bedraagt 0,16 (uit Crawford en Adams, 2002). 

  

4.5 VAGINALE CULTUUR 

 

Een vaginale cultuur wordt genomen voor een inflammatie ter hoogte van de vagina, het vestibulum, 

de cervix of de uterus, geassociëerd met een specifiek infectieus agens op te sporen. Aangezien de 

grote variëteit van micro-organismen in de vagina is dit niet altijd makkelijk te interpreteren (Mshelia et 

al., 2001). Bij het interpreteren van de resultaten moet men rekening houden met de plaats van 

staalname. In de craniale vagina bevindt zich een uitgebreide bacteriële flora, waardoor verschillende 

organismen kunnen geïsoleerd worden en de staalname hierdoor minder steriel is. Men kan stellen 

dat, wanneer een organisme op cultuur een matige tot hevige groei vertoont, dit organisme een 

pathologische rol speelt (Johnston et al., 2001). Aangezien de meeste bacteriën, geïsoleerd bij teven 

met een vaginitis, ook voorkomen in de normale bacteriële flora van gezonde teven, zijn deze culturen 

bijgevolg vaak niet zinvol (Nelson en Couto, 2009). De meest voorkomende aërogene bacteriën bij 

cultuur van vaginale swabs van gezonde teven zijn Escherichia coli, Streptococcus spp., 

Staphylococcus spp., Pasteurella spp., Proteus spp. en Pseudomonas spp.. Anaërobe bacterïen 

kunnen eveneens geïsoleerd worden bij gezonde teven. Het aantal en soort bacteriën is ook 

gerelateerd aan de leeftijd en het cyclusstadium. Zo kunnen bij prepuberale teven een hoger aantal 

coagulase positieve Staphylococcen geïsoleerd worden (Johnston et al., 2001; Mshelia et al., 2001). 

Over het aantal bacteriën gedurende een bepaald cyclusstadium heerst nog discussie. Volgens Allen 

en Dagnall (1982) werden gedurende pro-oestrus en oestrus een hoger aantal organismen 

waargenomen, echter het tegendeel werd bewezen door de studie van Mshelia et al. (2001), waar 

gedurende anoestrus meer bacteriën werden geïsoleerd. Bijgevolg zijn de resultaten van een 

bacteriële cultuur en bijkomend antibiogram eerder hulpvol bij het opstellen van een therapeutisch 

plan, dan bij het stellen van een diagnose (Nelson en Couto, 2009).  
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4.6 URINE ONDERZOEK 

 

Bij teven met vaginitis en urineproblemen, zoals pollakisurie en dysurie, is het aan te bevelen om 

steeds een urine-analyse en urinecultuur uit te voeren. Urine wordt best verzameld via cystocenthese 

Op basis van de uitslag kan een geschikt antibiotium gegeven worden (Nelson en Couto, 2009). 

 

5. BEHANDELING  

 

5.1 CONSERVATIEVE THERAPIE 

 

Zoals reeds eerder vermeld zijn anomalieën van de vagina, het vestibulum en de vulva dikwijls 

toevalsbevindingen. Wanneer geen klinische symptomen aanwezig zijn, is een behandeling dus niet 

vereist (Feldman en Nelson, 2004; Nelson en Couto, 2009). Bij sprake van een vaginitis, moet 

getracht worden om de onderliggende oorzaak te zoeken. Bij juveniele vaginitis of als de vaginitis niet 

te uitgebreid is, kan afgewacht worden of deze spontaan oplost, bijvoorbeeld na de oestrus (Johnston 

et al., 2001).  

 

5.1.1 Medicamenteus 

 

Medicinale therapie is enkel aan te raden bij persisterende etterige vaginale uitvoei, bij pijn of wanneer 

de teef extreem oncomfortabel is. In eerste instantie wordt een vaginale douche aangeraden. Hierbij 

wordt de vagina één tot drie keer per dag gereinigd door het inbrengen van een verdunde 

antiseptische oplossing, bijvoorbeeld isobetadine. De oplossing wordt via een soort fles in de vagina 

gebracht. Om druppelen te voorkomen en de vagina voldoende ver te bereiken kan de teef gedurende 

deze tijd met haar achterbenen worden opgetild. Deze handeling wordt aangehouden tot de 

symptomen verminderen (Feldman en Nelson, 2004). Het gebruik van antibiotica wordt tot een 

minimum beperkt, deels omwille van de resistentie (Feldman en Nelson, 2004). De antibiotica keuze 

moet gebaseerd zijn op de cultuur van een vaginale swab, genomen uit de craniale vagina, en moet 

gedurende een periode van vier weken gegeven worden (Okkens et al., 1992). Echter, behandeling 

met antibiotica op basis van een positieve cultuur alleen is niet altijd aangewezen. Johnston et al. 

(2001) heeft het effect van antibiotica op de vaginale flora bij gezonde teven bestudeerd. Op basis van 

de resultaten van de vaginale cultuur bleek dat de bacteriën na stopzetting van de behandeling met 

ampicilline of trimethoprim-sulfa-methoxazole, binnen de vier dagen de vagina rekoloniseerden. 80% 

van de teven vertoonde zelfs volledige rekolonisatie van de bacteriële flora in één dag. Dit alles 

suggereerde dat een behandeling met antibiotica niet effectief is op lange termijn (Johnston et al., 

2001). Eveneens bevestigde de studie van Holt en Sayle (1981), dat medicinale therapie, inclusief 

oestrogeentherapie, antibiotica en corticosteroïden, bij de meeste patiënten met een vestibulo-

vaginale stenose niet succesvol was (Holt en Sayle, 1981). 

 

 

 



19 
 

5.1.2 Manuele dilatatie 

 

Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van een manuele dilatatie bij de aanwezigheid van een 

strictuur, stenose of septum (Johnston et al., 2001). Deze techniek zou in eerste instantie moeten 

aangeraden worden, vooraleer over te gaan tot een chirurgische methode (Holt en Sayle, 1981). Bij 

de aanwezigheid van een stenose, worden enkele vingers, één voor één, door de stenose gestoken, 

zodat de diameter zou stijgen totdat voldoende dilatatie bekomen wordt. Bij deze techniek is de kans 

op het ontstaan van een bloeding minimaal (Holt en Sayle, 1981). Wanneer het om een septum gaat, 

dat voldoende dun is, kan het gebroken worden met de vingers, indien het een breder septum betreft 

kan dit verwijderd worden met een schaar via vaginoscopie (Okkens et al., 1992) Het dier wordt 

hiervoor gesedeerd en onder algemene anesthesie gebracht (Holt en Sayle, 1981). Manuele dilatatie 

is eenvoudig uit te voeren, maar de langetermijnprognose is dubieus (Johnston et al., 2001). De 

resultaten zijn in het algemeen teleurstellend met strictuurvorming als gevolg (Hammel en Bjorling, 

2002). Uit een studie van Kyles et al. (1996), betreffende 18 honden met een vestibulo-vaginale 

stenose, bleek dat na het uitvoeren van een digitale dilatatie nog twee honden een strictuur 

vertoonden, één hond een partiële strictuur en bij een vierde teef werd slechts een incomplete dilatatie 

bereikt. Ondanks dat aan enkele van deze teven steroïden gegeven werden, werd strictuurvorming 

niet voorkomen (Kyles et al., 1996). Eigenaars moeten dus zeker gewaarschuwd worden voor het 

risico op recidivering en dat verdere chirurgie kan nodig zijn (Holt en Sayle, 1981). 

 

5.2 CHIRURGIE 

 

Wanneer bovenstaande behandelingen geen effect hebben en symptomen zoals chronische vaginitis, 

recidiverende urineweginfecties en paringsproblemen blijven persisteren, of wanneer op 

contrastvaginografie een erge graad van stenose is opgemerkt, wordt chirurgie aangeraden (Kyles et 

al., 1996; Crawford en Adams, 2002; Hammel en Bjorling, 2002). In principe zouden alle anomalieën 

welke klinische symptomen veroorzaken, best chirurgisch gecorrigeerd worden tijdens anoestrus. 

Vulvaire anomalieën kunnen onder andere behandeld worden met vaginoscopie, vaginoplastie 

(episioplastie) of vaginectomie (episiotomie) (Nelson en Couto, 2009). Al deze technieken worden 

uitgevoerd onder algemene anesthesie (Holt en Sayle, 1981). Afhankelijk van de soort chirurgie wordt 

postoperatief antibiotica voorgeschreven. Een vaginale chirurgie wordt beschouwd als een niet-

gecontamineerde chirurgie, echter bij aanwezigheid van een urineweginfectie, wordt de operatie als 

gecontamineerd bestempeld (Kieves et al., 2011). 

 

5.2.1 Vaginoscopische resectie 

 

Bij aanwezigheid van een vaginaal septum, kan men met behulp van een resectoscoop het weefsel 

verwijderen. Het septum kan snel verwijderd worden zonder schade aan de omliggende structuren te 

berokkenen. De kans op bloeding van de chirurgiewonde is minimaal. Door het gebruik van een 

elektrocauter zijn hechtingen niet nodig en treden adhesies niet snel op. Deze nieuwere techniek is 

veilig, minder invasief, minder traumatisch en wint in tijd in vergelijking met de andere procedures. Als 
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alternatief kan ook een Nd:YAG laser via een flexibele endoscoop gebruikt worden, welke dezelfde 

voordelen biedt als de resectoscoop. Complete heling wordt bereikt na vijf weken (Arlt et al., 2012).  

 

5.2.2 Vaginoplastie 

 

Deze techniek wordt zowel gebruikt bij een strictuur als bij een vaginaal septum. Bij een vaginoplastie 

voert men eerst een episiotomie uit. De incisie wordt verdergezet naar craniaal door de dorsale 

vaginale wand tot achter de stenose en wordt vervolgens gehecht in de vorm van een T, vandaar T-

vaginoplastie genoemd (Holt en Sayle, 1981). Bij een strictuur wordt het volledige stenotische gebied 

gereseceerd. Verlengde vaginale septa vereisen meestal een episiotomie en ligatie (Johnston et al., 

2001). Daarna worden de spieren en andere lagen van de vagina en vestibulaire wand gehecht. De 

perineale huid wordt gesloten en de hechtingen worden na zeven dagen verwijderd (Holt en Sayle, 

1981). Een episiotomie biedt als voordeel dat een goede visualisatie van het defect kan bereikt 

worden (Feldman en Nelson, 2004). Echter een T-vaginoplastie is moeilijker uit te voeren en is minder 

succesvol in vergelijking met de andere chirurgische methoden (Kyles et al., 1996; Johnston et al., 

2001; Hammel en Bjorling, 2002). Bovendien is deze techniek meer invasief en vereist sluiting van de 

mucosale defecten aan de kant van het septum en de episiotomie-incisie (Arlt et al., 2012). Obese 

dieren moeten eerst terug een normale body condition score hebben, vooraleer de operatie kan 

uitgevoerd worden en bij puppies moet gewacht worden tot de fysische maturiteit bereikt is (Nelson en 

Couto, 2009).  

 

Wanneer enkel symptomen van urine-incontinentie, vaginitis, vulvaire pruritis en dermatitis worden 

opgemerkt, kan overwogen worden om een vulvoplastie uit te voeren. Bij deze procedure worden de 

overbodige huidplooien, die over de vulva liggen, verwijderd. Vulvoplastie kan de effecten van een 

vestibulo-vaginale stenose verminderen door de druk te verminderen, die veroorzaakt wordt door de 

huidplooien die over de vulvaire opening liggen, waardoor de kracht van de urineflow wordt 

verminderd. Echter met een vulvoplastie alleen, wordt het onderliggende probleem niet opgelost en bij 

persisterende symptomen moet men toch overgaan op andere chirurgische methoden (Hammel en 

Bjorling, 2002). 

 

5.2.3 Vaginectomie 

 

Men kan eveneens gebruik maken van een totale of partiële vaginectomie voor vaginale stricturen en 

stenosen (Johnston et al., 2001). Een partiële vaginectomie bestaat uit vaginale resectie en 

anastomosering en wordt benaderd via een caudale mediane laparotomie, perianaal (episiotomie) of 

een combinatie van beide (Kyles et al., 1996). Het gebruik van een episiotomie wordt beschreven, 

maar is niet noodzakelijk. Het vergroot immers de kans op intra-operaperatieve bloeding. De 

operatieduur is verlengd en veroorzaakt meer postoperatief discomfort. In het algemeen worden 

goede klinische resultaten bekomen bij matige tot erge stenosen met enkel vaginale resectie en 

anastomosering, zonder episiotomie (Figuur 7). Een vaginectomie is te verkiezen boven een 
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vaginoplastie, maar is nog steeds moeilijk uit te voeren en is geen optie wanneer de teef nog moet 

dienen voor de fok (Kieves et al., 2011).  

 

   

 

Fig. 7: Pre-operatief (A en B) en post-operatief (C en D) beeld van een vagino-urethrografie met positief contrast 

van een 5-jarige vrouwelijke Poedel met een vestibulo-vaginale stenose. A: Laterale vagino-urethrografie pre-

operatief. De hoogte van de vestibulo-vaginale junctie (a) en de maximum hoogte van de vagina (b) worden 

gemeten om de vestibulo-vaginale ratio te berekenen. De ratio bedroeg 0,14, wat overeenkomt met een erge 

stenose (witte pijl). De urethra is gevuld met contrastvloeistof (zwarte pijl). B: Ventrodorsale vagino-urethrografie 

pre-operatief met vestibulo-vaginale stenose (witte pijl). C: Laterale vagino-urethrografie 7 maanden post-

operatief met een normale vestibulo-vaginale ratio van 0,59. De stenose (witte pijl) werd verwijderd via een 

partiële vaginectomie. D: Ventrodorsale vagino-urethrografie post-operatief. De voordien aanwezige stenose 

(witte pijl) werd gecorrigeerd (uit Kieves et al., 2011).  

 

5.2.4 Hymenectomie 

 

Hierbij wordt eveneens een dorsale episiotomie uitgevoerd, waardoor het resterende hymenweefsel 

kan verwijderd worden. De wonde wordt gehecht en een tijdelijke tampon wordt in de vagina gebracht 

om postoperatieve bloeding te vermijden. De tampon en de huidhechtingen worden resp. 24 uur en 

zeven dagen later verwijderd (Holt en Sayle, 1981). 
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5.2.5 Ovariohysterectomie 

 

Bij intacte teven die niet aangewend worden voor de fok, worden bovenstaande technieken niet 

uitgevoerd. Zij ondergaan een ovariohysterectomie om complicaties, zoals cysteuze endometrium 

hyperplasie te vermijden (Johnston et al., 2001; Nelson en Couto, 2009). Ook bij hypoplasie of 

agenesie van het geslachtsstelsel wordt een ovariohysterectomie aangeraden (Nelson en Couto, 

2009). 

 

6. PROGNOSE 

 

De meeste teven, geopereerd van vaginale septa, vertonen geen klinische symptomen meer 

(Johnston et al., 2001). Chirurgische correctie van een strictuur garandeert echter niet altijd complete 

resolutie van het probleem (Feldman en Nelson, 2004). Postoperatief littekenweefsel kan zorgen voor 

het ontstaan van fibrose en stricturen, bestaande uit niet elastisch granulatieweefsel (Johnston et al., 

2001; Nelson en Couto, 2009). Dit werd onder andere als complicatie opgemerkt bij manuele dilatatie, 

een vaginoplastie en een hymenectomie (Holt en Sayle, 1981; Kyles et al., 1996). Postchirurgische 

behandeling, zoals manuele dilatatie kan vereist zijn om recidieven te vermijden. Ook bestaat de kans 

op blijvende urine-incontinentie door iatrogene beschadiging van de urethra bij het uitvoeren van een 

vaginoplastie, vaginectomie of ovariohysterectomie (Feldman en Nelson, 2004). 

 

Intacte teven, die geen erge klinische symptomen vertonen, en toch willen gehouden worden voor de 

fok, kunnen kunstmatig geïnsemineerd worden en met een sectio caesarea bevallen. In dit geval is 

het aangeraden om voor de paring de anomalie in de vagina te lokaliseren via contrastvaginografie 

(Johnston et al., 2001). Wanneer toch wordt gekozen voor een chirurgische techniek, is er geen 

garantie, dat de teef na de operatie normaal zal kunnen paren (Feldman en Nelson, 2004). 
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BESPREKING  

 

Alhoewel congenitale afwijkingen van de vagina, het vestibulum en de vulva niet frequent worden 

gediagnosticeerd (Güvenç et al., 2006), zijn er toch verschillende gevallen van vestibulo-vaginale 

stenosen bij de teef gerapporteerd (Kieves et al., 2011). Wanneer de klinische symptomen van 

vulvaire uitvloei, chronische vaginitis, recidiverende urineweginfecties, urine-incontinentie, vulvaire 

dermatitis en paringsproblemen worden waargenomen, behoort een congenitale anomalie zeker tot de 

differentiaal diagnose (Holt en Sayle, 1981; Kieves et al., 2011). De diagnose van congenitale 

abnormaliteiten van vagina, vulva en vestibulum kan eenvoudig gesteld worden in vergelijking met 

diepere verborgen defecten aan het geslachtsstelsel, bv. bij een oviductanomalie zal bij het nemen 

van een contrastradiografie de contrastvloeistof onvoldoende doordringen tot in het oviduct, waardoor 

de diagnose kan gemist worden (Guvenç et al., 2006). De behandeling van een vaginale anomalie is 

afhankelijk van de uitgebreidheid van de klinische symptomen. Als de teef geen klinische symptomen 

vertoont en de eigenaar wenst niet te fokken, is chirurgische behandeling niet vereist (Arlt et al., 

2012). Chirurgie wordt aangeraden wanneer de symptomen aanwezig blijven of wanneer een matige 

tot erge graad van stenose wordt vastgesteld (Kyles et al., 1996; Crawford en Adams, 2002; Hammel 

en Bjorling, 2002). Verschillende corrigerende technieken zijn beschreven, waaronder manuele 

dilatatie, T-vaginoplastie, vaginoscopische resectie en partiële of totale vaginectomie (Kieves et al., 

2011; Arlt et al., 2012). Gezien de voor- en nadelen van elke procedure is bij een matige tot erge 

stenose een partiële vaginectomie zonder episiotomie te verkiezen. Het profylactisch toedienen van 

antibiotica na chirurgie is tegenaangewezen bij afwezigheid van een infectie en indien dit toch 

gebeurt, moet het antibioticumgebruik tot een minimum beperkt worden, dit omwille van de 

antibioticumresistentie (Feldman en Nelson, 2004; Kieves et al., 2011). De prognose is onzeker. 

Postoperatief kan littekenweefsel  en contractie optreden, waardoor een nieuwe strictuur kan gevormd 

worden. Daarom moet men vooraleer het uitvoeren van een corrigerende techniek steeds de 

eigenaars waarschuwen voor het risico op recidieven (Holt en Sayle, 1981).  

 

Een situatie waarmee men in praktijk al eens te kampen heeft, is dat het advies van de dierenarts om 

tot chirurgische correctie over te gaan soms niet geapprecieerd wordt door de eigenaar. Eigenaars 

begrijpen niet altijd het probleem, waardoor de chirurgie niet noodzakelijk wordt gevonden. De 

aandoening is immers niet levensbedreigend, veroorzaakt geen erge ziekte en is in sommige gevallen 

zelflimiterend. Ook de nadelen van de chirurgie, de complicaties en de kans op recidieven spelen een 

rol in deze beslissing (Feldman en Nelson, 2004).  

 

Dit laatste werd ook gezien bij Beau. De eigenaars vonden een chirurgie te ingrijpend voor de pup en 

besloten om af te wachten. Het probleem werd niet aangepakt, waardoor Beau nu nog steeds vulvaire 

uitvloei heeft, weliswaar minimaal volgens de eigenaars. De eigenaars hopen dat het probleem zich 

zelf zal oplossen na de eerste loopsheid. Voorlopig is er geen sprake meer geweest van een chirurgie. 

Aangezien de eigenaars graag een nestje van Beau hadden gehad, zou de beste optie uit een 

chirurgische correctie van de stenose bestaan, ook al is de prognose dubieus. Een alternatief is om de 
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teef kunstmatig te insemineren, wanneer de paring mislukt, en de partus via een sectio caesarea te 

laten verlopen. Hierna kan best een ovariohysterectomie worden uitgevoerd.    

 

Wat betreft de diagnosestelling, heeft de eigen dierenarts er goed aan gedaan om Beau door te 

sturen. Ze beschikte immers niet over het juiste materiaal, waardoor ze de diagnose niet zelf kon 

stellen. Op de faculteit werd het probleem systematisch geanalyseerd en werden, zoals reeds 

beschreven in de literatuur, enkele onderzoeken, waaronder een vaginale cytologie, een 

bacteriologische cultuur en een contrastvaginografie uitgevoerd. Een contrastvaginografie was een 

geschikte keuze om het probleem ter hoogte van de vagina zichtbaar te maken, zo ook blijkt uit 

eerdere studies met betrekking tot vestibulo-vaginale stenosen. Beau werd gediagnosticeerd met een 

strictuur ter hoogte van de vestibulo-vaginale junctie, welke de vulvaire uitvloei, het frequent likken 

aan de vulva en de vaginitis, vastgesteld op cytologisch onderzoek, verklaarde.   

 

Dankzij de snelle reactie van de eigenaars om een dierenarts te raadplegen, kon de diagnose vlug 

worden gesteld. Omdat het probleem op jonge leeftijd werd ontdekt en een behandeling voorhanden 

was, was de prognose gunstig. Helaas zijn de eigenaars tot op heden niet voldoende overtuigd om 

over te gaan tot chirurgie, waardoor het probleem niet wordt opgelost en de klacht van vulvaire uitvloei 

mogelijk zal blijven bestaan.  
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SAMENVATTING   

 

Dankzij de recente vooruitgang in meer geavanceerde diagnostische technieken, zoals computed 

tomography (CT) en in het bijzonder magnetic resonance imaging (MRI), worden cerebrovasculaire 

ziekten steeds meer waargenomen in de diergeneeskunde (Wessmann et al., 2009) en is men in staat 

om sneller de diagnose van een infarct te kunnen stellen (Paul et al., 2010). Meer specifieke 

kenmerken zoals de lokalisatie, de uitgebreidheid en het type van infarct kunnen met MRI bepaald 

worden, wat een grote hulp biedt bij het opstellen van een behandelingsplan en waardoor de 

prognose beter kan ingeschat worden (Wessmann et al., 2009). De typische klinische symptomen, 

waargenomen bij een infarct, zijn (per)acuut optredend en zouden de dierenarts moeten waarschuwen 

voor een cerebrovasculaire ziekte (Berg en Joseph, 2003). Naargelang het getroffen gebied en de 

grootte van het infarct, kunnen de symptomen sterk variëren, gaande van milde desoriëntatie tot acute 

sterfte (Kang et al., 2007). De klachten kunnen de eerste 24 uur nog toenemen (Gredal et al., 2013a), 

waardoor strikte monitoring is vereist (Wessmann et al., 2009). De behandeling van caniene infarcten 

bestaat uit een ondersteunende en symptomatische therapie (Berg en Joseph, 2003). Indien een 

onderliggende oorzaak aanwezig is, moet deze zo snel mogelijk behandeld worden (Higgins et al., 

2006). Recent onderzoek betreffende tocotriënolen biedt veelbelovende resultaten (Rink et al., 2011). 

Het effect van andere neuroprotectiva, zoals calciumkanaalblokkers en glutamaatreceptor-

antagonisten moet nog nader onderzocht worden (Wessmann et al., 2009). Naar prognose toe is er 

een goede kans op klinisch herstel, indien geen bijkomende neurologische klachten, complicaties of 

recidieven optreden (Garosi et al., 2005). Doch zal de prognose sterk beïnvloed worden door het type, 

de uitgebreidheid en de lokalisatie van het infarct, alsook door een eventuele onderliggende oorzaak. 

Zo verwacht men een ongunstigere prognose bij hemorragische infarcten (Wessmann et al., 2009). 

Ook de leeftijd kan een risicofactor zijn (Paul et al., 2010).  

 

Sleutelwoorden: Cerebrovascular accident (CVA) – Ischemisch infarct – Hond – Magnetic 

resonance imaging (MRI)  
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INLEIDING   

 

Een cerebrovasculaire aandoening wordt gedefinieerd als een abnormaliteit of pathologisch proces in 

de hersenen, waardoor de bloedtoevoer naar de hersenen in het gedrang komt. Door deze 

aandoening kan er in de hersenen een infarct ontstaan, waardoor er een plotse verstoring in de 

zenuwtransmissie optreedt met neurologische klachten tot gevolg ((McConnell et al., 2005; 

Wessmann et al., 2009).  

 

Herseninfarcten zijn bij de mens de derde meest voorkomende oorzaak van sterfte (McConnell et al., 

2005; Wessmann et al., 2009). Bij gedomesticeerde dieren werd deze aandoening zelden 

waargenomen in vergelijking met de mens (Swayne et al., 1988), maar dankzij de technische 

vooruitgang in de diagnostische technieken, waaronder computed tomography (CT) en magnetic 

resonance imaging (MRI), worden steeds meer klinische gevallen gedetecteerd (Paul et al., 2010). Tot 

recent werden enkel infarcten beschreven op basis van post-mortem onderzoek van natuurlijk 

gestorven en geëuthanaseerde honden (Kang et al., 2007) en bleven subklinische infarcten 

onopgemerkt (Garosi et al., 2006). Hierdoor is de ware prevalentie van herseninfarcten bij de hond en 

de kat echter niet gekend (McConnell et al., 2005; Bertolini, 2011).  

 

Naargelang de oorsprong, kunnen herseninfarcten in twee types worden ingedeeld, namelijk de 

ischemische en de hemorragische infarcten (Gonçalves et al., 2011). Beide infarcten kunnen zowel in 

het cerebrum, het cerebellum als in de hersenstam voorkomen (Wessmann et al., 2009; Paul et al., 

2010). Daarnaast kunnen hemorragische infarcten zich epi-, subduraal, subarachnoïdaal, 

intraparenchymaal als intraventriculair bevinden (Platt en Garosi, 2003). De neurologische symptomen 

zullen afhankelijk zijn van de uitgebreidheid en lokalisatie van het infarct (Negrin et al., 2009; 

Wessmann et al., 2009). 

 

Volgens Garosi et al. (2005) zijn grote hondenrassen meer gepredisponeerd voor cerebrale infarcten, 

terwijl kleine rassen eerder een cerebellair infarct zullen doormaken. Bij de mens worden cerebellaire 

infarcten slechts op drie procent van alle herseninfarcten geschat (Berg en Joseph, 2003). Zowel bij 

de mens als bij honden vormen ischemische infarcten het merendeel van alle infarcten (Gredal et al., 

2013a). Bij de mens zouden 77% van alle infarcten ischemisch van aard zijn (Sacco et al., 1998; Berg 

en Joseph, 2003).  
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CASE REPORT  

 

1. SIGNALEMENT EN ANAMNESE 

 

Nougat, een Cavalier King Charles Spaniël, mannelijk gecastreerd van 10 jaar oud, werd op 24 mei 

2013 in spoed aangeboden op de dienst neurologie van de faculteit diergeneeskunde te Merelbeke. 

 

Eerder die dag gingen de eigenaars met Nougat op bezoek bij vrienden. Daar aangekomen, merkten 

de eigenaars op, dat Nougat plots mankte op zijn rechter voorpoot en dat hij had gebraakt. Hij was 

onrustig en hijgde fel. Niet veel later vertrokken de eigenaars en lieten Nougat alleen in het huis. Toen 

ze terug kwamen, vertoonde Nougat een scheve kopstand naar links en sleepte hij met zijn rechter 

voorpoot. De eigenaars zijn toen onmiddellijk vertrokken naar de spoeddienst van de faculteit 

diergeneeskunde. Bij aankomst zakte Nougat door zijn pootjes en bewoog niet meer. 

 

Nougat heeft een medische voorgeschiedenis van mitralisklependocardiose klasse B1-B2. Hij krijgt 

hiervoor Fortekor Flavour 5 (Novartis) (5 mg SID) en Codeïne (12 mg BID). Ook heeft hij regelmatig 

last van oorontstekingen en vertoont hij een verminderde range of motion aan zijn rechter schouder. 

Dit laatste werd eerder door de eigen dierenarts opgemerkt, maar verder onderzoek werd niet 

uitgevoerd.  

 

2. ALGEMEEN LICHAMELIJK EN NEUROLOGISCH ONDERZOEK 

 

Op algemeen onderzoek werd een bijgeruis van 4 op 6 opgemerkt en een gestegen 

ademhalingsfrequentie. De andere klinische parameters waren normaal. Verder neurologisch 

onderzoek werd uitgevoerd. Op inspectie was zichtbaar dat Nougat sleepte met zijn rechter voorpoot, 

hij vertoonde spierkrampen en zakte door zijn poten, had een scheve kopstand naar links en 

vertoonde aanvallen van evenwichtsverlies. Over het algemeen had hij ook een stijve gang. Bij 

palpatie werd een milde reactie uitgelokt door het plooien van de nek naar links. De rest van het 

neurologisch onderzoek vertoonde geen afwijkingen (craniale zenuwen, spinale reflexen).  

 

Als neurologisch syndroom werd monoparese vastgesteld, als ook evenwichtsstoornissen en 

eventuele spierkrampen of partiële epileptiforme aanvallen met een vermoeden van een diffuus of 

multifocaal centraal letsel (hersenstam, cerebellum en/of cerebrum). 

 

3. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

 

Differentiaal diagnostisch kan gedacht worden aan een vasculaire, neoplastische, infectieuze, 

inflammatoire, traumatische of idiopathische oorzaak. 

 

Rekening houdend met de anamnese, is een vasculair probleem zeker mogelijk. Een hemorragisch of 

ischemisch infarct ligt het meest voor de hand. Een primaire of secundaire hersentumor kan eveneens 
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deze symptomen geven. Mogelijke infectieuze oorzaken van encefalitis bij de hond zijn hondenziekte 

(Caniene Distemper virus), neosporose, toxoplasmose, ehrlichiose en cryptococcose. Als niet-

infectieuze oorzaken moet gedacht worden aan een meningo-encefalomyelitis van onbekende 

oorsprong, namelijk een granulomateuze of necrotiserende meningo-encefalomyelitis. Ook trauma 

mag niet uitgesloten worden.  

 

4. DIAGNOSE  

 

Om tot een diagnose te komen werd aangeraden om een volledige bloedanalyse, een urineonderzoek 

met bijkomend urinecultuur, beeldvorming van de hersenen en een punctie van het hersenvocht uit te 

voeren. Op het algemeen bloedonderzoek werden geen significante afwijkingen gevonden, 

uitgezonderd een zeer licht gedaalde hematocriet. Ook de stollingstijden werden bepaald, deze 

bevonden zich binnen de referentiewaarden. Het urineonderzoek was volledig normaal en de 

urinecultuur was negatief voor pathogene bacteriën. Vervolgens werd de hond onder anesthesie 

gebracht en werd een MRI-scan van de hersenen uitgevoerd.  

 

 

      

 

Fig. 1: MRI-opname met dorsaal T2-beeld:  een diffuse hyperintensiteit is zichtbaar t.h.v. het rechter rostrodorsaal 

gedeelte van het cerebellum. Er is milde uitpuiling van het caudoventraal gedeelte van het cerebellum in het 

foramen magnum aanwezig.  
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Fig. 2: MRI-opname met transversaal FLAIR-beeld t.h.v. het cerebellum: een diffuse hyperintense zone is 

zichtbaar t.h.v. de rechter cerebellaire hemisfeer.  
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Fig. 3: MRI-opname met dorsaal T1-beeld na injectie van contrastvloeistof: een wigvormige hyperintensiteit is 

zichtbaar t.h.v. de rechter cerebellaire hemisfeer en vermis. Er is een diffuse contrastopname zichtbaar rechts 

t.h.v. het letsel t.h.v. het cerebellum. 

 

In tegenstelling tot wat er vermoed werd, was op de MRI- beelden een diffuus wigvormig letsel ter 

hoogte van de rechter cerebellaire hemisfeer en vermis zichtbaar (Figuur 1, 2 en 3). Dit beeld was 

sterk indicatief voor een rostraal cerebellair infarct. Ook was er een milde cerebellaire hernia aanwezig 

en een milde syringohydromyelie craniocervicaal. Het infarct kon de symptomen verklaren, waardoor 

de diagnose van een rostraal cerebellair ischemisch infarct werd bevestigd.  

 

Om onderliggende oorzaken van een infarct uit te sluiten, zoals hypothyroïdie werd bijkomend T4 

bepaald. Deze waarde lag binnen de referentiegrenzen en werd beschouwd als normaal. Eveneens 

werd een radiografie van de thorax genomen en een echografie van het abdomen uitgevoerd om een 

eventuele neoplasie of ander proces op te sporen. Op de radiografie van de thorax werd 

cardiomegalie vastgesteld met bijkomend een milde tracheacollaps. Op de echografie van het 

abdomen werden enkele afwijkingen vastgesteld, waaronder sludge in de galblaas, een hypo-
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echogene nodule ter hoogte van de milt, calcificaties ter hoogte van de nieren en een polypoïede 

cystitis met calculi in de blaas. Dit alles was echter niet klinisch relevant voor het cerebellair infarct. 

Een punctie van het hersenvocht werd uiteindelijk niet meer uitgevoerd.  

 

Een cardiologisch onderzoek werd reeds uitgevoerd op 30 april 2013, ongeveer een maand voor het 

optreden van het infarct. Op de echocardiografie was een verdikking van de mitraliskleppen zichtbaar 

met prolaps centraal naar het linker atrium toe. Op de radiografie van de thorax was een matige 

cardiomegalie met een vergroot linker atrium en linker ventrikel zichtbaar. De diagnose van 

mitralisendocardiose klasse B1-B2 werd gesteld. Mogelijks zou dit een onderliggende oorzaak kunnen 

zijn, aangezien deze aandoening predisponeert tot trombo-embolische infarcten. 

 

5. BEHANDELING 

 

Aangezien geen duidelijke onderliggende oorzaak, uitgezonderd de mitralisendocardiose, werd 

gevonden voor het optreden van het ischemisch infarct, werd geen bijkomende medicamenteuze 

behandeling opgestart. Enkel de Fortekor Flavour 5 werd verder gegeven om het hartprobleem onder 

controle te houden. 

 

6. OPVOLGING 

 

Nougat werd uiteindelijk vijf dagen ter observatie gehospitaliseerd. De eerste dag vertoonde Nougat 

nog een stijve gang, hij trok ook regelmatig zijn rechter achterpoot op. De volgende morgen kreeg hij 

terug een milde aanval, waarbij hij zijn achterpoot verschillende keren in flexie en extensie bracht. 

Hierna werden er geen neurologische afwijkingen meer opgemerkt. Nougat was alert, vertoonde een 

goede eetlust en dronk goed. Er werd besloten dat hij naar huis kon.  

 

7. PROGNOSE 

 

Aangezien Nougat gedurende de hospitalisatieperiode slechts éénmalig een aanval had gehad en 

verdere neurologische klachten uitbleven, kon een gunstige prognose verwacht worden. Rekening 

houdend met het ras, is er echter meer kans op het ontwikkelen van cardiovasculaire problemen, 

waaronder een cardio-embolisch infarct. Ook de leeftijd zou een belangrijke rol kunnen spelen. 
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. ETIOLOGIE 

 

Een cerebrovascular accident (CVA), ook infarct genoemd, is de meest voorkomende klinische 

presentatie van een cerebrovasculaire aandoening (Garosi et al., 2006; Wessmann et al., 2009). Een 

infarct is het gevolg van een intracranieel vasculair probleem, waardoor de bloedvoorziening naar de 

hersenen onderbroken wordt (Wessmann et al., 2009; Bertolini, 2011). Hierdoor ontstaat er een plotse 

verstoring in de zenuwgeleiding met focaal hersenfunctieverlies en zijn neurologische symptomen 

gedurende minimaal 24 uur aanwezig (McConnell et al., 2005; Wessmann et al., 2009). Wanneer de 

symptomen minder dan 24 uur aanwezig zijn, spreekt men van een transient ischaemic attack (TIA) 

(Platt en Garosi, 2003; Higgins et al., 2006). Het voorkomen van transient ischaemic attacks bij de 

hond werd nog niet nader onderzocht (Negrin et al., 2009).  

 

Infarcten kunnen ingedeeld worden in twee grote groepen, namelijk in ischemische en hemorragische 

infarcten (McConnell et al., 2005; Garosi et al., 2006; Bertolini, 2011).  

 

Ischemisch infarct 

 

Ischemische infarcten ontstaan door het occluderen van het lumen van een hersenbloedvat (arterie of 

vene) door een trombus of een embolie, door een abnormale bloedvatwand (o.a. vasculitis) of door 

afwijkingen in het bloed (o.a. hypercoagulabiliteit) (Platt en Garosi, 2003; McConnell et al., 2005; 

Bertolini, 2011). Een embolie kan bestaan uit vet, lucht, parasieten, bacteriën, neoplastisch of 

fibrocartilagineus materiaal of kan ontstaan door klontervorming na een chirurgische ingreep. 

Migrerende parasieten of parasitaire emboli worden o.a. waargenomen bij Dirofilaria immitis 

(Wessmann et al., 2009). Ook de protozoaire parasiet Leishmania infantum kan cerebrovasculaire 

veranderingen te weeg brengen door het afzetten van immuuncomplexen ter hoogte van de 

bloedvatwand met een necrotiserende vasculitis tot gevolg (José-López et al., 2012). Septische of 

bacteriële embolieën kunnen het gevolg zijn van een endocarditis en zowel primaire neoplasieën (bv. 

meningioma, intravasculair lymfoma) als secundaire (bv. neuro-endocrien carcinoma, prostaat-

carcinoma) kunnen leiden tot neoplastische embolieën (Wessmann et al., 2009). Door de occlusie 

ontstaat er een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, waardoor de celfunctie in het betrokken 

gebied onvoldoende kan onderhouden worden. Uitgebreide ischemie geeft aanleiding tot necrose, 

vandaar de benaming ischemische necrose of ook ischemisch infarct (Wessmann et al., 2009).  

 

Ischemische infarcten kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën naargelang o.a. het 

aangetaste bloedvat, de grootte van het infarct, de ouderdom, de aanwezigheid van een secundair 

hemorragisch infarct,  een arteriële of veneuze oorsprong, het mechanisme van ontstaan (thrombus, 

embolie) en de mogelijke onderliggende oorzaak (Tabel 1) (Berg en Joseph, 2003, Wessmann et al., 

2009).  
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Hemorragisch infarct 

 

Een hemorragisch infarct is het gevolg van een intracraniële bloeding, die ontstaat door ruptuur van 

een hersenbloedvat (o.a. een bloeding in de subarachnoïdale ruimte) (Berg en Joseph, 2003, 

Wessmann et al., 2009, Bertolini, 2011). Mogelijke oorzaken hiervoor zijn primaire of secundaire 

hersentumoren (o.a. glioblastoma, ependymoma, oligodendroglioma, hemangio-endothelioma of 

hypofyse adenoma) of een extra-cranieel probleem (Wessmann et al., 2009). Zo kan een infectie met 

Angiostrongylus vasorum (Zarelli et al., 2012), een gedissemineerde intravasculaire coagulopathie 

(DIC), de ziekte van Von Willebrand en een congenitale of verworven vasculaire malformatie 

eveneens een intracraniële bloeding veroorzaken. Deze malformaties worden echter zelden 

waargenomen in de diergeneeskunde. Een hemorragisch infarct kan ook voortkomen uit een 

ischemisch infarct, dat hemorragisch is geworden doordat na de ischemie secundair lekkage van 

bloed ontstaat (Wessmann et al., 2009). Dit mechanisme is nog niet volledig opgehelderd (Garosi et 

al., 2005). De indeling van een hemorragisch infarct gebeurt eveneens naargelang de anatomische 

lokalisatie, de grootte van het infarct, de ouderdom en de etiologie (Tabel 1) (Wessman et al., 2009). 

 

Naast de bovenvernoemde oorzaken kunnen infarcten ook ontstaan als gevolg van secundaire 

(extracraniële) systemische ziekten (Wessmann et al., 2009). De meest frequent voorkomende 

onderliggende oorzaken bij de hond zijn chronische nierziekte en hyperadrenocorticisme (José-López 

et al., 2012). Daarnaast werd ook diabetes mellitus, hypothyroïdie en atherosclerosis reeds 

geassocieerd met thrombo-embolische infarcten (Wessmann et al., 2009). Hypercholesterolemie en 

hyperlipedemie worden vaak bijkomend vastgesteld bij hypothyroïdie en atherosclerosis (Higgins et 

al., 2006). Hypertensie, de meest voorkomende risicofactor bij mensen in de westerse wereld voor het 

ontwikkelen van een cerebraal infarct, wordt bij honden zelden als primaire oorzaak gezien. Wel wordt 

hypertensie secundair aan glomerulaire ziekten, welke leiden tot chronische nierziekte, frequent 

vastgesteld bij dieren (Garosi et al., 2005), waardoor deze meer gepredisponeerd zijn tot 

hemorragische infarcten (Platt en Garosi, 2003). 

 

In sommige gevallen wordt geen onderliggende oorzaak teruggevonden, in dat geval spreekt men van 

een idiopathisch of cryptogeen infarct (Negrin et al., 2009; Wessmann et al., 2009). 

 

Cerebrovasculaire ziekten worden over het algemeen meer waargenomen bij geriatrische patiënten 

(Paul et al., 2010). McConnell et al. (2005) stelde vast dat in hun studie meer reuen werden 

gediagnosticeerd met een cerebrovasculaire ziekte in vergelijking met teven. Of er al dan niet sprake 

is van een geslachtspredispostie is nog niet duidelijk (Wessmann et al., 2009). Een vermoeden van 

raspredispositie ligt bij de Cavalier King Charles Spaniël. Bij dit ras wordt een hogere incidentie van 

mitralisklependocardiose, hartziekten, thrombocytopathieën en coagulopathieën waargenomen, 

waardoor de kans op cardio-embolische infarcten toeneemt (Garosi et al., 2005; McConnell et al., 

2005; Rusbridge, 2005). Cerebellaire infarcten worden eveneens meer waargenomen bij Spaniëls 

(Paul et al., 2010). Een andere vaak voorkomende aandoening bij de Cavalier King Charles Spaniël is 

de Chiari-like malformatie, wat ook een effect zou kunnen hebben op het vertebrobasilaire 
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vaatsysteem. Verder onderzoek hieromtrent is echter nodig (Garosi et al., 2005; McConnell et al., 

2005). 

 

Tabel 1: Classificatie van herseninfarcten (afgeleid van het National Institute of Neurological Disorders and 

Stroke, 1990) (naar Wessmann et al., 2009)  

 
Ischemisch infarct 
 

Anatomische lokalisatie (vasculair gebied) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grootte 
 
 
Ouderdom 
 
 
Type  
 
 
Pathologie 
 
 
Mechanisme 
 
 
 
Etiologie 
 
 
 
 
 
 
Hemorragisch infarct 
 
Anatomische lokalisatie (vasculair gebied) 
 
 
 
 
 
Grootte 
 
 
Ouderdom 
 
 
 
 
Etiologie 
 
 

 
 
 
Rostrale cerebrale arterie 
Middelste cerebrale arterie 
Caudale cerebrale arterie 
Rostrale cerebellaire arterie 
Caudale cerebellaire arterie 
Perforerende arterie 
Basilaire arterie 
Vertebrale arterie 
 
Territoriaal infarct (grote arterie) 
Lacunair infarct (kleine arterie) 
 
Recent 
Georganiseerd 
 
Niet-hemorragisch (bleek) 
Hemorragisch (rood) 
 
Arteriële ziekte 
Veneuze ziekte 
 
Trombose 
Embolie 
Haemodynamisch 
 
Embolie (vet, lucht, parasieten, neoplasie, 
fibrocartilagineus) 
Hypercoagulabiliteit 
Hypertensie 
Atherosclerosis 
Idiopathisch  
 
 
 
Epiduraal 
Subduraal 
Subarachnoïdaal 
Intraparenchymaal 
Intraventriculair 
 
Klein 
Groot 
 
Hyperacuut 
Acuut 
Vroeg subacuut 
Laat subacuut 
 
Chronisch 
Neoplasie 
Parasieten 
Coagulopathie 
Vasculaire malformatie 
Idiopathisch 
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2. PATHOFYSIOLOGIE 

 

De hersenen van dier en mens zijn meer dan eender welk ander orgaan afhankelijk van een adequate 

bloedvoorziening. De bloedtoevoer naar het centraal zenuwstelsel moet efficiënt verlopen zodat de 

hersencellen voldoende zuurstof, glucose en andere nutriënten kunnen opnemen en afvalproducten, 

zoals koolstofdioxide en lactaat, kunnen afgevoerd worden. Verschillende mechanismen zorgen voor 

een goede bescherming van de hersenen. Zo zijn er talrijke anastomosen gevormd, zodat er ten aller 

tijde voldoende circulatie van het bloed is. Ook bestaat er een autoregulatie van de bloeddruk om een 

relatief constante cerebrale bloeddruk te onderhouden, zelfs wanneer de systemische bloeddruk 

afwijkt. Echter elk incident, inwerkend op de hersenen, heeft een invloed op deze autoregulatie 

(Wessmann et al., 2009).  

 

Zoals reeds eerder vermeld, ontstaat een infarct wanneer er onvoldoende bloed de hersenen bereikt 

(Bertolini, 2011). Door het tekort kan er geen zuurstof of glucose geleverd worden aan het betrokken 

gebied, waardoor de normale celfunctie niet kan onderhouden worden en de hersencellen afsterven 

(Garosi et al., 2006; Bertolini, 2011). Neuronen zijn de cellen met de hoogste vraag naar zuurstof en 

zullen hierdoor als eerste aangetast raken. De oligodendrocyten, de astrocyten en de mesodermale 

ganglia zullen hierna volgen (Wessmann et al., 2009). Bepaalde hersengebieden, o.a. de cerebrale 

cortex, het cerebellum, de thalamus, de hippocampus en de basale nuclei zijn meer gevoelig aan 

ischemie (Kang et al., 2007). Het centrum van het ischemisch gebied zal volledig necrotiseren, terwijl 

de zone rondom slechts gedeeltelijk ischemie zal ondergaan. Dit laatste gebied wordt ook de 

penumbra genoemd en heeft de capaciteit om te herstellen, indien de perfusie terug normaliseert 

(Wessmann et al., 2009; Bertolini, 2011). Het centraal necrotisch hersenweefsel wordt aangeduid als 

het infarct (Gonçalves et al., 2011).  

 

Uit eerdere dierlijke experimenten, bleek dat een totale belemmering van de bloedtoevoer gedurende 

meer dan 4-5 minuten leidde tot irreversibele hersenschade. Partiële ischemie geeft eerder 

perfusiestoornissen en secundaire letsels, terwijl uitgebreide ischemie directe celdood veroorzaakt. 

Bijgevolg zal de schade rechtstreeks afhankelijk zijn van de ernst en duur van de ischemie 

(Wessmann et al., 2009). 

 

Indien het gaat om een hemorragisch infarct, is de verminderde bloedtoevoer het gevolg van een 

intracraniële bloeding en wordt het zuurstoftekort veroorzaakt, doordat bloed in het hersenparenchym 

en de subarachnoïdale ruimte terecht komt, waardoor er compressie optreedt van het omliggende 

hersenweefsel met neuronale schade tot gevolg. In minder dan zes uur tijd zal het bloed zich 

organiseren tot een hematoom, zichtbaar als een focaal hemorragisch letsel omgeven door petechiën, 

dat evolueert tot een trombus. Rondom deze trombus zal zich gedurende de eerstvolgende dagen 

oedeem ontwikkelen, dat na een verloop van enkele dagen tot weken spontaan zal verdwijnen. 

Afhankelijk van de grootte van het letsel, kan dit oedeem leiden tot toename van de intracraniële druk 

en eventueel zelfs tot een obstructieve hydrocefalus (Wessmann et al., 2009). 
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Een ischemisch infarct wordt gekenmerkt door een obstructie van een arterie of vene door een 

trombus, embolie of bloedvatabnormaliteit. Een trombus ontwikkelt zich op een bepaalde plaats in een 

bloedvat en zal op dezelfde plaats een obstructie veroorzaken. Een embolie is een trombus, die elders 

in het lichaam, ontstaan is en zich verplaatst via de bloedstroom tot in de hersenenbloedvaten, waar 

dit tot een occlusie zal leiden (Wessmann et al., 2009). Het verder verloop van een ischemisch infarct 

is identiek aan een hemorragisch infarct (Garosi et al., 2005; Wessmann et al., 2009).  
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3. ANATOMIE VAN DE BLOEDVOORZIENING IN DE HERSENEN 

 

De bloedvoorziening van de hersenen bij de hond is hoofdzakelijk afhankelijk van twee grote arteries, 

namelijk van de arteria carotis interna en de arteria basilaris (Platt en Garosi, 2003; McConnell et al., 

2005). Verder wordt de doorbloeding geregeld via vijf gepaarde arteries, namelijk de rostrale, de 

middelste en caudale cerebrale arteries, die het cerebrum van bloed voorzien en de rostrale en 

caudale cerebellaire arteries, welke het cerebellum bevloeien (Figuur 4) (Wessmann et al., 2009). 

 

     

 

Fig. 4 : Ventraal aanzicht van de bloedvoorziening van de hersenen en het ruggenmerg (uit Wessmann et al., 

2009). 

 

De cerebrale arteries vinden hun oorsprong in een vasculaire ring, gelegen aan de basis van de 

hersenen. Deze vasculaire ring kent verschillende namen, waaronder de cerebrale arteriële cirkel, de 

circulus arteriosus cerebri of kortweg de cirkel van Willis (Wessmann et al., 2009). Deze cirkel wordt 

gevormd door de arteria carotis interna en de arteria basilaris. Het doel van deze ring is om een 

constante bloeddruk te creëren in de eindarteries (Wessmann et al., 2009). Een gelijke cerebrale 

circulatie is essentieel om de hersenen van voldoende perfusie te voorzien en hun functie te 

onderhouden (Bertolini, 2011).  

 

Het cerebellum wordt bij honden bevloeid door de basilaire, de caudale en rostrale cerebellaire 

arteries. De basilaire arterie geeft ontstaan aan verschillende zijtakken en voorziet de midhersenen, 
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de pons en de medulla oblongata van bloed. Uit de basilaire arterie ontstaan de caudale cerebellaire 

arteries, welke het caudale en ventrale cerebellum en het lateraal deel van de medulla oblongata 

bevloeien. De rostrale cerebellaire arteries ontspringen beiderzijds uit de caudale cerebrale arteries, 

rechtstreeks uit de cirkel van Willis of uit de caudale basilaire arterie communis (Berg en Joseph, 

2003; McConnell et al., 2005; Wessmann et al., 2009). Elke rostrale cerebellaire arterie geeft op haar  

beurt drie eindtakken af, waaronder de laterale, de intermediaire en de mediale rostrale cerebellaire 

arterie. Ze staan samen in voor de bloedvoorziening van het rostrale cerebellum en het dorsolateraal 

deel van de hersenstam (Berg en Joseph, 2003; McConnell et al., 2005; Negrin et al., 2009). Het 

volledige oppervlak van het cerebellum is voorzien van uitgebreide arteriële anastomosen, zodat de 

collaterale circulatie kan onderhouden worden bij het eventueel ontstaan van een obstructie ter hoogte 

van één van de cerebellaire arteries (McConnell et al., 2005). 

 

Bij kleine hondenrassen, zoals de Cavalier King Charles Spaniël, komen cerebellaire infarcten het 

meest voor en worden gezien in de omgeving van de rostrale cerebellaire arterie (Berg en Joseph, 

2003; McConnell et al., 2005; Paul et al., 2010). Meestal zijn dit territoriale infarcten (Garosi et al., 

2005) en worden ze meer waargenomen in de linker cerebellaire hemisfeer (McConnell et al., 2005). 

Infarcten van de caudale cerebellaire arterie zijn zelden beschreven bij deze rassen (Negrin et al., 

2009). Grote honden lopen sneller risico op cerebrale infarcten, meer bepaald op lacunaire 

thalamische of midhersen infarcten (Garosi et al., 2005). Volgens een studie van Garosi et al. (2006) 

zouden thalamische infarcten slechts 15% van alle herseninfarcten bij de hond uitmaken. Cerebrale 

infarcten komen bij de hond meestal voor in het gebied van de middelste cerebrale arterie (Paul et al., 

2010). 
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4. KLINISCHE SYMPTOMEN 

 

Een cerebrovascular accident wordt gekenmerkt door het (per)acuut optreden van neurologische 

symptomen, die tot een maximum evolueren en nadien zullen verminderen, uitgezonderd bij een 

fataal infarct (McConnel et al., 2005). Een embolisch ischemisch infarct kent een sneller verloop dan 

een hemorragisch of trombotisch ischemisch infarct. Verder verschillen de klachten van een 

hemorragisch infarct niet van een ischemisch en zijn ze bijgevolg niet gerelateerd aan het type van 

infarct (Wessmann et al., 2009). Een onderscheid moet gemaakt worden met inflammatoire en 

neoplastische processen, welke eveneens plots leiden tot neurologische klachten, maar waarbij de 

symptomen zonder behandeling niet zullen verdwijnen (McConnell et al., 2005). Ook systemische 

ziekten kunnen neurologische afwijkingen veroorzaken, maar in de meerderheid van de gevallen 

zullen de systemische klachten de neurologische overtreffen. Wel moet men opletten met recidieven 

van infarcten, indien dit het geval is, kan er mogelijks een onderliggende oorzaak aanwezig zijn en is 

verder onderzoek aangeraden (Wessmann et al., 2009). 

 

Een studie van Kang et al. (2009), waarbij onderzoek werd uitgevoerd naar de diagnostische waarde 

van MRI en de correlatie van de grootte van een ischemisch infarct en het neurologisch gedrag 

gedurende de subacute fase van het infarct, werd besloten dat de neurologische symptomen sterk 

geassocieerd waren met het ischemisch gebied rondom de geoccludeerde arterie. Bijgevolg stijgt de 

kans op neurologische symptomen en abnormaal gedrag, naargelang de aangetaste zone groter is 

(Kang et al., 2009) en zijn de neurologische klachten direct gerelateerd aan de lokalisatie en 

uitgebreidheid van het letsel (Wesmann et al., 2009). Als gevolg van het oedeem, kunnen de klachten 

de eerste 24 uur nog toenemen (Gredal et al., 2013a).  

 

De typische klinische symptomen, gezien bij een canien cerebraal infarct, zijn afhankelijk van de 

lokalisatie van het infarct (Kang et al., 2007). Een cerebraal letsel kan symptomen geven zoals 

abnormaal gedrag en abnormaal bewustzijn, gestoorde houdingsreacties,  hemi- of tetraparese (ipsi- 

of contralateraal bij een unilateraal letsel), cirkelgang, head turn en centrale blindheid (Kang et al., 

2007; Wessman et al., 2009; Gredat et al., 2013a). Tijdens de studie van Garosi et al. (2005) werden 

enkele honden met thalamische midhersen infarcten geobserveerd met positionele nystagmus en 

strabismus; dit wijst op de betrokkenheid van de vestibulaire thalamische regio en de vestibulaire 

kernen in de hersenstam (Garosi et al., 2005). Hartaanvallen werden reeds enkele keren 

gerapporteerd bij thalamische hemorragische infarcten (Gonçalves et al., 2011), maar worden, net als 

in de humane geneeskunde, eerder als ongewoon beschouwd en komen slechts aan een lage 

frequentie voor (Garosi et al., 2005; Kang et al., 2007). Cerebellaire infarcten geven vestibulaire 

symptomen (Negrin et al., 2009) zoals o.a. head tilt (Garosi et al., 2005) en cerebellaire ataxie (vb. 

opisthotonus en hypermetrie), terwijl hersenstamletsels tot gestoorde houdingsreacties, hemi- en 

tetraparese (ipsilateraal van een unilateraal letsel), uitval van hersenzenuwen en vestibulaire 

cirkelgang kunnen leiden (Wessman et al., 2009; Gredat et al., 2013a).  
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Wanneer er geen regressie van de symptomen optreedt en eerder sprake is van een verslechtering, 

kan dit te wijten zijn aan een toename van de intracraniële druk (door expansie van het hematoom of 

door oedeem) of door aanwezigheid van een andere levensbedreigende aandoening op dat moment 

(Wessmann et al., 2009). In uitzonderlijke gevallen zal een cerebellair infarct, meestal na 2 tot 4 

dagen, dergelijk uitgebreid oedeem veroorzaken, wat aanleiding kan geven tot hersenstamcompressie 

en een obstructieve hydrocefalus met mogelijks sterfte tot gevolg (Berg en Joseph, 2003). 
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5. DIAGNOSE 

 

5.1 MEDISCHE BEELDVORMING 

 

Om het vermoeden van een infarct te bevestigen en andere oorzaken van acute neurologische 

symptomen uit te sluiten, is beeldvorming van de hersenen noodzakelijk. Medische beeldvorming 

heeft als doel het letsel te lokaliseren, te omschrijven en te achterhalen of het gaat om een primair of 

secundair proces om zo een mogelijke behandeling in te stellen en een prognose te voorspellen 

(Bertolini, 2011). Zowel computed tomography (CT) als magnetic resonance imaging (MRI) kunnen 

hiervoor gebruikt worden (Gredal et al., 2013a).  

 

5.1.1 Magnetic resonance imaging (MRI) 

 

Magnetic resonance imaging (MRI) is de meest sensitieve beeldvormingsmodaliteit voor het 

diagnosticeren van een infarct, in het bijzonder van ischemische infarcten (Major et al., 2012). 

Infarcten zijn meestal spievormige scherp afgelijnde homogene letsels, waarin de grijze stof, en in 

ernstige gevallen ook de witte stof, betrokken is (Garosi et al., 2006). Met MRI worden de infarcten 

zichtbaar gemaakt door middel van T1- (hypo-intense) en T2- (hyperintense) beelden. MRI is zeer 

geschikt voor het detecteren van oedeem (Platt en Garosi, 2003). Het verminderd contrast, 

waargenomen op T1-beelden en het toegenomen contrast op de T2-beelden komt overeen met de 

toename van water en is het gevolg van het cytotoxisch en vasogeen oedeem (McConnell et al., 2005; 

Kang et al., 2007). Een zwak contrastsignaal kan in de periferie optreden en kan gezien worden 7 tot 

10 dagen na het optreden van het infarct (Berg en Joseph, 2003; Garosi et al., 2006). Een acuut 

infarct zal op MRI-beelden typische karakteristieken vertonen (Tabel 2) (Platt en Garosi, 2003). 

 

Tabel 2: Conventionele MRI-bevindingen van een acuut infarct (uit Platt en Garosi, 2003). 

 
Kenmerken acuut infarct 
 

 
1. Letsel in arteriële distributie 

2. Hyperintensiteit op T2- en FLAIR-beelden 

3. Zwelling van de gyri en vervaging van de sulci 

4. Hypo-intensiteit van de subcorticale witte stof van de hersenen 

5. Intravasculaire contrastopname 

 

 

Een ischemisch matuur infarct zal hypo-intensiteit vertonen op T1-beelden, terwijl het op T2-beelden 

zichtbaar zal zijn als een hyperintense zone. Echter ischemische infarcten zijn met conventionele MRI 

moeilijker te detecteren in de peracute tot vroege subacute fase en geven de eerste 24 uur slechts 

subtiele beeldveranderingen (Tabel 3) (Kang et al., 2007).  
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Tabel 3: Intensiteit van MRI-beelden van een ischemisch infarct doorheen de tijd (naar Kang et al., 2007; Major et 

al., 2012). 

 
Modaliteit  
 

 
Beeldkarakteristieken 

  

 
MRI 
 
 
T1-WI 
 
T2-WI 
 
FLAIR 
 

 
(Per)acuut  (1-3 dagen) 
 
 
 
 
    Moeilijke detectie 

 
Subacuut 
(3-14 dagen) 
 
Hypointens 
 
Hyperintens 
 
Hyperintens 

 
Chronisch (> 14dagen) 
 
 
Hypoitens 
 
Hyperintens 
 
Iso- tot hyperintens 

 

Een hemorragisch infarct zal, afhankelijk van de tijd na het ontstaan, een verschillende intensiteit 

geven (Tabel 4) (Wessmann et al., 2009).  

 

Tabel 4: Intensiteit van MRI-beelden van een hemorragisch infarct doorheen de tijd (uit Wessmann et al., 2009). 

 
Modaliteit 
 

 
Beeldkarakteristieken 

    

 
MRI 
 
 
 
T1-WI 
 
T2-WI 

 
Peracuut (< 24u) 
 
 
 
Isointens 
 
Hyperintens 
 
 

 
Acuut  
(1-3 dagen) 
 
 
Iso- tot 
hypointens 
Hypointens 

 
Vroeg subacuut 
(3-7 dagen) 
 
 
Hyperintens 
 
Hypointens 

 
Laat subacuut  
(7-14 dagen) 
 
 
Hyperintens 
 
Hyperintens 

 
Chronisch  
(> 14 dagen) 
 
 
Iso- tot 
hypointens 
Hyperintens 

 

Differentiaal diagnostisch mag men op basis van de MRI-beelden alleen, een neoplastisch proces of 

trauma niet uitsluiten. Bij een neoplasie is er sprake van een mass effect, wat eveneens kan 

waargenomen worden bij een infarct van 3 tot 5 dagen oud (door het vasogeen oedeem), maar zal 

dan spontaan verdwijnen. Trauma moet uitgesloten worden op basis van de anamnese en het klinisch 

onderzoek (McConnell et al., 2005).  

 

Alhoewel conventionele MRI de eerste keuze is voor het bevestigen van een infarct (Wessmann et al., 

2009), kunnen beter andere MRI-sequenties zoals diffusion-weighted imaging (DWI) en fluid-

attenuated inversion recovery (FLAIR) gebruikt worden voor het detecteren van ischemisch weefsel in 

de vroege fase (Kang et al., 2007). 

 

DWI wordt reeds routinematig toegepast in de humane geneeskunde en wordt gekenmerkt door een 

nog hogere sensitiviteit en specificiteit voor het opsporen van een acuut ischemisch infarct in 

vergelijking met de conventionele MRI-beelden. In tegenstelling tot deze laatste, kan men met DWI 

vroege fysiologische veranderingen van cerebrale ischemie waarnemen (Garosi et al., 2006). Acute 

infarcten leiden immers tot ‘water trapping’ in de cellen, waardoor een verminderde diffusie optreedt in 

het aangetaste gebied. Dit is zichtbaar als een hyperintense zone op de DWI-beelden, net zoals bij de 
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conventionele T2-beelden (McConnell et al., 2005; Rossmeisl et al., 2007). De hyperintensiteit wordt 

meestal duidelijker één dag na het ontstaan van het infarct (Kang et al., 2009). Echter de DWI-

beelden kunnen hyperintensiteit vertonen tot 72 dagen na het initieel infarct, waardoor de periode van 

ontstaan niet juist kan ingeschat worden (McConnell et al., 2005). 

 

Deze hyperintense zones kunnen eveneens op FLAIR-beelden worden waargenomen. Wanneer het 

letsel zowel op de T2-, als FLAIR-beelden hyperintens is, wordt dit beschouwd als een matuur infarct 

(Kang et al., 2009). Echter, naarmate het infarct ouder wordt, zal de hyperintensiteit op FLAIR-beelden 

verminderen, waardoor FLAIR minder sensitief is voor het opsporen van chronische infarcten (Tabel 

3) (Major et al., 2012). 

 

In het algemeen kan men stellen dat conventionele MRI zeer geschikt is voor het opsporen van 

oedeem en het identificeren van een matuur infarct, terwijl FLAIR en DWI meer sensitief zijn voor het 

opsporen van acute ischemische weefselschade (Kang et al., 2009). Andere beeldvormings-

modaliteiten zoals perfusion-weighted imaging (PWI), magnetic resonance angiography en magnetic 

resonance spectroscopy kunnen eveneens gebruikt worden bij het diagnosticeren van een infarct, 

maar worden nog weinig toegepast bij honden. Verder diergeneeskundig onderzoek hieromtrent is 

nodig (Kang et al., 2007). 

 

5.1.2 Computed tomography (CT) 

 

Ook CT kan gebruikt worden voor het opsporen van een acuut infarct (Bertolini, 2011). CT is meer 

specifiek voor het detecteren van intracraniële bloedingen (Berg en Joseph, 2003). Een acute 

bloeding heeft een meer hyperdens aspect dan normaal hersenparenchym, waardoor de bloeding kan 

afgelijnd worden op het CT-beeld (Paul et al., 2010). De bloeding zal de eerste 72 uur toenemen in 

intensiteit en zal dan geleidelijk aan regresseren, waardoor na een maand een isodens beeld 

zichtbaar wordt (Platt en Garosi, 2003). Contrast-CT is eveneens mogelijk (Paul et al., 2010). De 

sensitiviteit voor het opsporen van ischemische en lacunaire infarcten is echter lager in vergelijking 

met MRI (Berg en Joseph, 2003; Paul et al, 2010). Door het beam hardening artefact ter hoogte van 

de hersenstam, die mogelijks kan optreden bij CT, kunnen kleine infarcten gemist worden (Higgins et 

al., 2006). Acute ischemische infarcten kunnen de eerste 24 uur slechts zelden worden waargenomen 

op CT-beelden (Berg en Joseph, 2003). Daarom geniet MRI de voorkeur, wil men op een snelle 

manier een correcte diagnose stellen (Paul et al., 2010). 

 

5.2 CEREBROSPINAAL VOCHT PUNCTIE 

 

In het merendeel van de gevallen is het cerebrospinaal vocht eerder normaal of wordt een milde 

mononucleaire of neutrofiele pleocytose waargenomen (Kang et al., 2007). Het is onwaarschijnlijk om 

op basis hiervan de diagnose van een infarct te bevestigen (Platt en Garosi, 2003).  
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5.3 OPSPOREN VAN ONDERLIGGENDE OORZAKEN  

 

Aangezien het merendeel van de caniene infarcten wordt veroorzaakt door een onderliggende 

aandoening is het noodzakelijk om deze eerst te achterhalen. Verschillende aandoeningen werden 

reeds geassocieerd met herseninfarcten bij de hond (Tabel 5). Een algemeen bloedonderzoek 

(hematologie, biochemie, alsook stollingstijden) en een urine-onderzoek dient uitgevoerd te worden. 

Vrij en totaal thyroxine (T4) en thyroïd-stimulerend-hormoon (TSH) dienen bepaald te worden om te 

testen op hypothyroïdie (Platt en Garosi, 2003). Thoracale en abdominale beeldvorming wordt 

eveneens aangeraden (Garosi et al., 2005). Bijkomend kan de bloeddruk nog gemeten worden en een 

elektrocardiogram (ECG) worden uitgevoerd (Berg en Joseph, 2003).  

 

Tabel 5: Medische aandoeningen waargenomen bij een canien herseninfarct (naar Garosi et al., 2005; Higgins et 

al., 2006; Wessmann et al., 2009; José-López et al., 2012; Zarelli et al., 2012) 

 
Aandoening 

 
Chronische nierziekte (met secundair hypertensie) 

Hyperadrenocorticisme 

Diabetes mellitus 

Hypothyroïdie (al dan niet met atherosclerose, hypercholesterolemie, hyperlipidemie) 

Neoplasie (primair of secundair) 

Sepsis 

Leishmania infantum 

Dirofilaria immitis 

Angiostrongylus vasorum 

Hartziekten (vb. aortastenose) 

Chiari-like malformatie 

Vasculaire anomalie (congenitaal of verworven) 

DIC (gedissemineerde intravasculaire coagulopathie) 

Vasculitis 
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6. BEHANDELING 

 

De algemene behandeling van caniene infarcten bestaat hoofdzakelijk uit een ondersteunende 

therapie (Berg en Joseph, 2003; Wessmann et al., 2009). Een specifieke therapie is tot op heden niet 

beschikbaar (Wessmann et al., 2009).  

 

De behandeling heeft tot doel mogelijke complicaties aan te pakken en hersenschade te voorkomen 

(Wessmann et al., 2009; Gredat et al., 2013). De eerste uren na het infarct is strikte monitoring vereist 

en kan zuurstofsupplementatie nodig zijn (Wessmann et al., 2009). Om de intracraniële druk te 

verlagen kan men overwegen om diuretica, zoals mannitol, toe te dienen. Dit kan echter leiden tot een 

reductie van de cerebrale perfusie en kan fataal zijn, waardoor voorzichtigheid geboden is (Berg en 

Joseph, 2003). Als extra maatregel kan men het hoofd 20-30° oprichten. Agressieve behandeling van 

hypertensie kan eveneens leiden tot cerebrale hypoperfusie en is daarom af te raden. Milde 

hypothermie zou de neuronale schade reduceren, terwijl hyperglycemie moet vermeden worden, 

wegens mogelijk risico op hersenoedeem (Wessmann et al., 2009). 

 

In tegenstelling tot bij de mens, treedt bij het merendeel van de honden met een herseninfarct 

klinische verbetering op zonder het gebruik van medicinale therapie (Rossmeisl et al., 2007) en dit 

binnen een periode van enkele weken (Wessmann et al., 2009). Echter, uit een recente studie van 

Rink et al. (2011), waarbij profylactisch natuurlijke tocotriënolen, gezuiverd uit vitamine E, werden 

toegediend aan een groep bastaardhonden, bleek dat deze stoffen de teweeggebrachte 

hersenschade na een infarct zouden verminderen. Tocotriënol, met α-tocotriënol als het meest 

belangrijke neuroprotectivum, zou de angiogenese stimuleren, waardoor er een snelle proliferatie en 

re-modellering van de getroffen bloedvaten optreedt. Binnen de eerste 24 uur, na het occluderen van 

het bloedvat, werd collaterale groei van bloedvaten in de hersenen vastgesteld (Rink et al., 2011). 

Andere neuroprotectiva, zoals calciumkanaalblokkers, glutamaatreceptor antagonisten en andere 

neurotransmitter modulatoren werden in eerdere experimentele studies bestudeerd en veroorzaakten 

eveneens een vermindering van de neuronale schade, maar hun klinische effectiviteit werd nog niet 

bewezen (Wessmann et al., 2009).  

 

Wanneer onderliggende oorzaken aanwezig zijn, moeten deze eveneens worden behandeld. Zo geeft 

supplementatie van exogeen thyroxine een snel klinisch herstel van honden, gediagnosticeerd met 

hypothyroïdie (Higgins et al., 2006).  

 

Fysische, cognitieve en psychiatrische rehabilitatie wordt reeds toegepast in de humane 

geneeskunde. Alhoewel de rol van fysische rehabilitatie gedurende het herstel van een infarct nog niet 

werd bestudeerd bij honden, kan deze therapie ook succesvol zijn bij dieren leidend aan primaire 

motorische stoornissen en dient het overwogen te worden om deze therapie mee in het 

behandelingsplan op te nemen (Rossmeisl et al., 2007).  
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In de humane geneeskunde, waar acute ischemische trombo-embolische infarcten het meest 

voorkomen, wordt naast een ondersteunende en symptomatische behandeling ook een specifieke 

therapie opgestart. In de eerste plaats gaat men zich richten op de embolie (Rossmeisl et al., 2007). 

De behandeling moet gestart worden binnen drie uur na de initiële symptomen en bestaat uit het 

intraveneus toedienen van heparine of weefselplasminogeen activator (Berg en Joseph, 2003). Het 

gebruik ervan is controversieel en mag enkel gegeven worden wanneer hemorragische infarcten zijn 

uitgesloten. Bij hemorragische infarcten bleken corticosteroïden eveneens ineffectief en konden zelfs 

leiden tot bijkomende complicaties. Indien een uitgebreide intracraniële bloeding aanwezig is, kan 

chirurgische evacuatie voordelig zijn. Doch gaf dit geen beter resultaat dan de standaard medicale 

therapie (Wessmann et al., 2009). Mannitol kan gegeven worden bij een stijging van de intracraniële 

druk (Berg en Joseph, 2003). Indien een onderliggende oorzaak werd gevonden, dient hier alsook een 

therapie voor opgestart te worden (Rossmeisl et al., 2007).  
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7. PROGNOSE 

 

De algemene prognose van herseninfarcten bij de hond wordt beschouwd als redelijk tot goed (Garosi 

et al., 2005), maar zal sterk afhankelijk zijn van het type en de lokalisatie van het infarct, de 

uitgebreidheid van de neurologische klachten, bijkomende complicaties en de mogelijke 

onderliggende oorzaak (Wessmann et al., 2009). Wanneer een goede respons op ondersteunende 

therapie wordt waargenomen, is de prognose gunstig en zal klinisch herstel optreden binnen enkele 

weken (Higgins et al., 2006). Dit werd bevestigd door de studie van Garosi et al. (2005), waarbij bij 

meer dan twee derde van het aantal onderzochte honden, gediagnosticeerd met een herseninfarct, 

aanzienlijke tot volledige verbetering optrad in vergelijking met de neurologische status op het moment 

van de diagnose (Garosi et al., 2005). Een betere prognose kan verwacht worden, wanneer een 

onderliggende oorzaak aanwezig is en deze vervolgens kan behandeld worden (Paul et al., 2010).  

 

De prognose wordt meer dubieus bij honden met recidiverende herseninfarcten, neurologische 

klachten en medische problemen. In deze gevallen is er een verhoogde kans op vroegtijdige sterfte 

(Garosi et al., 2005). Hemorragische infarcten zijn minder frequent voorkomend in vergelijking met 

ischemische infarcten, maar zijn geassocieerd met een hogere mortaliteit (Wessmann et al., 2009). 

Momenteel is er nog onduidelijkheid over het feit dat de leeftijd al dan niet een risicofactor is bij 

honden. In eerdere studies, als ook in de studie van Paul et al. (2010), waar de getroffen honden allen 

ouder waren dan acht jaar, werd een hogere leeftijd beschouwd als prognostisch ongunstig (Paul et 

al., 2010). Dit in tegenstelling tot de studie van Gredal et al. (2013a), waarbij een toenemende leeftijd 

geen indicatie was voor een vervroegde mortaliteit. 

 

Dat de kans op sterfte toeneemt met de leeftijd werd wel bevestigd door verschillende onderzoeken in 

de humane geneeskunde. Patiënten met terugkerende neurologische klachten hebben, net zoals bij 

de hond, een hoger risico op mortaliteit. Ook bij aanwezigheid van andere medische problemen, 

voornamelijk cardiovasculaire ziekten, wordt mortaliteit op lange termijn meer waargenomen (Gredal 

et al., 2013a).  
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BESPREKING 

 

Wanneer men de literatuur toepast op deze case, Nougat, een Cavalier King Charles Spaniël 

gediagnosticeerd met een herseninfarct, kan men veel overeenkomsten terugvinden.  

 

Cerebrovasculaire ziekten zouden over het algemeen meer voorkomen bij geriatrische patiënten (Paul 

et al., 2010) en meer bij reuen dan bij teven (McConnell et al., 2005). Dit komt eveneens overeen met 

het signalement van Nougat, een 10 jaar oude reu. Bij kleine hondenrassen, en in het bijzonder bij 

Spaniëls, worden cerebellaire infarcten meer waargenomen dan cerebrale. Ze worden vooral gezien 

in de omgeving van de rostrale cerebellaire arterie (Berg en Joseph, 2003; McConnell et al., 2005; 

Paul et al., 2010). Zo ook werd bij Nougat een rostraal infarct ter hoogte van de rechter cerebellaire 

hemisfeer vastgesteld. Echter, in de literatuur wordt door McConnell et al. (2005) vermeld dat vooral 

de linker hemisfeer wordt getroffen, terwijl het in dit geval een letsel ter hoogte van het rechter 

cerebellum betreft. 

 

Nougat werd op de faculteit aangeboden met de klacht van slepen met zijn rechter voorpoot, 

spierkrampen, door de poten zakken, een scheve kopstand naar links en aanvallen van 

evenwichtsverlies. Als neurologisch syndroom werd monoparese, coördinatiestoornissen en eventuele 

spierkrampen of partiële epileptiforme aanvallen vastgesteld, waarbij het vermoedelijk om een diffuus 

of multifocaal centraal letsel ter hoogte van hersenstam, cerebellum en/of cerebrum ging. Vestibulaire 

symptomen, zoals head tilt en coördinatiestoornissen zijn kenmerkend voor een cerebellair infarct 

(Garosi et al., 2005). Monoparese en partiële epileptiforme aanvallen wijzen eerder in de richting van 

de grote hersenen (Kang et al., 2007; Wessman et al., 2009; Gredat et al., 2013a). Echter als gevolg 

van druktoename op de structuren (cerebrum en hersenstam), gelegen naast het cerebellum, kunnen 

deze symptomen verklaard worden. Bijgevolg konden de neurologische symptomen geassocieerd 

worden met de lokalisatie en uitgebreidheid van het letsel, zoals reeds in de literatuur werd vermeld 

(Wessmann et al., 2009). 

 

Wat de diagnosestelling betreft, heeft men op de faculteit gekozen voor een MRI-onderzoek. MRI is 

immers de meest geschikte beeldvormingstechniek voor het opsporen van een infarct (Major et al., 

2012). Een infarct wordt door Garosi et al. (2006) beschreven als een spievormig, scherp afgelijnd 

letsel in de grijze stof van de hersenen zonder aanwezigheid van een mass effect. Kenmerkend voor 

een ischemisch infarct is de hypo-intensiteit op de T1-beelden en de hyperintensiteit op de T2-beelden 

(Wessmann et al., 2009). Zowel op de T2- als FLAIR- opnames van Nougat was een diffuse 

wigvormige hyperintensiteit zichtbaar ter hoogte van het rechter cerebellum en waren de typische 

kenmerken van een infarct aanwezig. In tegenstelling tot wat eerder werd beschreven, werd op de T1-

opname eveneens een hyperintense zone waargenomen, weliswaar na injectie van een 

contrastvloeistof. 

 

Eénmaal de diagnose van een ischemisch cerebellair infarct was gesteld, werd gezocht naar een 

mogelijke onderliggende oorzaak. Verschillende aandoeningen, waaronder chronische nierziekte en 
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hyperadrenocorticisme werden reeds geassocieerd met caniene herseninfarcten (Garosi et al., 2005). 

Net zoals in de literatuur aangegeven, werd een algemeen bloedonderzoek en urineonderzoek 

uitgevoerd, als ook thoracale en abdominale beeldvorming. Hierop werden geen relevante afwijkingen 

gevonden. 

 

In de literatuur wordt echter ook gewezen op de mogelijke raspredispositie van de Cavalier King 

Charles Spanïel omwille van het verhoogd risico op hartziekten, mitralisklependocardiose, 

thrombocytopathieën en coagulopathieën met mogelijk trombo-embolische infarcten als gevolg 

(Garosi et al., 2005; McConnell et al., 2005). Een andere vaak voorkomende aandoening bij dit ras is 

de Chiari-like malformatie, welke eveneens een invloed kan uitoefenen op de vertebrobasilaire 

bloedvloei (Garosi et al., 2005; McConnell et al., 2005). Zo ook werd bij Nougat na verder onderzoek 

via MRI naast het cerebellair infarct een milde syringohydromyelie craniocervicaal vastgesteld. 

Daarnaast werd op cardiologisch onderzoek bevestigd dat Nougat leed aan mitralisklependocardiose 

klasse B1-B2.  

 

De behandeling van caniene infarcten bestaat voorlopig enkel uit een symptomatische en 

ondersteunende therapie (Berg en Joseph, 2003; Wessmann et al., 2009). Indien een onderliggende 

oorzaak aanwezig is, moet deze zo snel mogelijk behandeld worden (Higgins et al., 2006). Aangezien 

Nougat stabiel was en reeds in behandeling was voor de mitralisklepinsufficiëntie, werd bijkomend 

geen medicatie opgestart. Zoals eerder beschreven door Rossmeisl et al. (2007), treedt bij de meeste 

honden met een herseninfarct klinische verbetering op zonder gebruik te maken van medicinale 

therapie. Dit gold eveneens voor Nougat, die na enkele dagen hospitalisatie terug naar huis kon.  

 

Bij caniene herseninfarcten wordt over het algemeen een redelijk tot goede prognose verwacht, 

alhoewel deze sterk afhankelijk is van het type en de lokalisatie van het infarct, de uitgebreidheid van 

de neurologische klachten, bijkomende complicaties en de mogelijke onderliggende oorzaak 

(Wessmann et al., 2009). Het feit dat Nougat snel verbeterde en geen verdere complicaties of 

recidieven waren opgetreden, werd als gunstig beschouwd. 
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