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Samenvatting 

Deze casuïstiek handelt over een gecastreerde kater van 7 jaar oud, die werd aangeboden voor 

detartratie. Op pre-anesthetisch onderzoek werd een systolisch bijgeruis vastgesteld van graad 3/6 

met punctum maximum zowel links als rechts. De kat was klinisch normaal, de eigenaar had zelf nooit 

symptomen opgemerkt. Op echocardiografisch onderzoek werd een enorme dilatatie van het rechter 

atrium en het rechter ventrikel gezien, met een paradoxale septale beweging, tricuspidalisinsufficiëntie 

en hypovolemie van het linker hart. Een radiografie van de thorax toonde cardiomegalie met een 

vergroot rechter ventrikel en een gedilateerde vena cava caudalis. Op echografie was een normale 

lever te zien, enkel de hepatische venen waren gedilateerd. Aangezien het bijgeruis nooit eerder werd 

opgemerkt, de bladen van de tricuspidalisklep een normale morfologie hadden en op een 

controlebezoek ventriculaire tachycardie werd gezien, werd de vermoedelijke diagnose van 

aritmogene rechter ventriculaire cardiomyopathie (ARVC) gesteld. Een therapie werd ingesteld met 

furosemide, imidapril, pimobendan, sotalol en clopidogrel. Tien maanden nadat de diagnose werd 

gesteld doet de kat het, ondanks het enorm gedilateerd rechter hart, nog steeds heel goed en blijft zijn 

klinische toestand onveranderd.  

De casus beschrijft een bijzonder geval van ARVC bij de kat aangezien deze kat volledig 

symptoomloos werd aangeboden, terwijl de katten met ARVC die in de literatuur worden beschreven 

meestal aangeboden worden met congestief hartfalen of aspecifieke klachten zoals vermageren, 

lethargie en (partiële) anorexie. Bovendien is deze kat, mits aangepaste medicatie, opmerkelijk lang 

stabiel in vergelijking met de gemiddelde overlevingstijd van katten met ARVC die beschreven zijn in 

de literatuur, hoewel bij deze katten wel reeds klinische symptomen aanwezig waren wanneer de 

diagnose werd gesteld. 

Sleutelwoorden: Aritmieën – Cardiomyopathie – Congestief hartfalen – Kat – Rechter hart 
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Inleiding 

‘Cardiomyopathie’ werd in 1980 door de World Health Organization (WHO) gedefinieerd als ‘een 

hartspierziekte, waarvan de oorzaak niet gekend is, met hartfalen en cardiomegalie als belangrijkste 

kenmerken’
1
. In 1995 werd deze definitie aangepast tot ‘ziekte van het myocard geassocieerd met 

cardiale dysfunctie’ en werd een onderverdeling gemaakt in hypertrofische cardiomyopathie (HCM), 

dilatorische cardiomyopathie (DCM), restrictieve cardiomyopathie (RCM), aritmogene rechter 

ventriculaire cardiomyopathie (ARVC) en niet-geclassificeerde (‘unclassified’) cardiomyopathie (UCM)
2
.  

Tot de ‘aritmogene cardiomyopathieën’ behoren ARVC, HCM en DCM
3
. Bij deze ziekten raakt het 

myocard in een pathologische toestand waarbij de contractiele eiwitten, het cytoskelet van de 

hartspiercel en de desmosomale cel-cel contacten beschadigd worden
3
. Hierdoor ontstaat een 

verhoogd risico voor atriale of ventriculaire aritmieën, met mogelijks plotse sterfte tot gevolg
3
.  

ARVC is een hartspierziekte die zowel bij de mens, de hond als de kat voorkomt. Bij de hond en de 

mens werd vastgesteld dat deze ziekte ontstaat door een genetische afwijking
4, 5

. Bij de kat werd de 

juiste etiologie nog niet achterhaald
6
. ARVC wordt gekenmerkt door een progressieve atrofie van het 

myocard, waarbij de myocyten vervangen worden door vet- en fibreus weefsel
7
. Voornamelijk het 

rechter hart wordt aangetast, maar ook het linker hart kan betrokken zijn
7
. Deze degeneratieve 

veranderingen leiden tot dilatatie van het rechter (en eventueel linker) hart
7
. Het klinisch beeld is bij de 

mens en de hond voornamelijk gelinkt aan de aritmieën, namelijk een asymptomatisch verloop en 

plotse sterfte
8-11

. Bij de kat ligt de nadruk meer op de ventriculaire dysfunctie waardoor de meeste 

gevallen congestief rechter hartfalen ontwikkelen
6, 7, 12, 13

. Dit zijn slechts tendensen, een strikte 

opdeling kan niet gemaakt worden.  
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Case report 

Een 7 jaar oude, gecastreerde kater (5,05 kg) werd in de Faculteit Diergeneeskunde van de 

Universiteit Gent aangeboden voor detartratie. Tijdens het pre-anesthetisch onderzoek werd een 

bijgeruis vastgesteld. Daarom werd de detartratie uitgesteld en werd het dier eerst verder onderzocht.  

Op algemeen onderzoek werden, behalve het bijgeruis, geen grote afwijkingen opgemerkt. De 

mucosae waren roze, de capillaire vullingstijd was minder dan 2 seconden, de pols was goed 

geslagen, de ademhalings- en hartfrequentie waren mild verhoogd, de lymfeknopen waren niet 

vergroot. Ook de longauscultatie was normaal. Bij hartauscultatie werd een systolisch bijgeruis 

vastgesteld van graad 3/6 met punctum maximum zowel links als rechts. Tevens was er een duidelijke 

pulsatie van de vena jugularis aanwezig. De kat vertoonde klinisch geen afwijkingen. De eigenaar had 

zelf ook nooit klinische symptomen opgemerkt. 

Aangezien een onderliggend hartprobleem het risico van de anesthesie vergroot, werden 

uitgebreidere pre-anesthetische onderzoeken uitgevoerd. In samenspraak met de eigenaar werd een 

elektrocardiografisch en echocardiografisch onderzoek gedaan en werden radiografieën van de thorax 

genomen. 

Het elektrocardiografisch onderzoek vertoonde een sinusritme met normale P-QRS-T complexen. 

Echocardiografisch onderzoek (Figuur 1-5) toonde een te kleine systolische en diastolische diameter 

van het linker ventrikel (LVDs 5,01 mm en LVDd 7,94 mm) (zie Bijlage l: tabel 1) (Figuur 1). De linker 

ventrikelwand en het interventriculair septum waren mild verdikt (LVWs 9,43 mm en LVWd 5,87 mm; 

IVSs 7,7 mm en IVSd 5,96 mm) (zie Bijlage l: tabel 1) (Figuur 1). Tevens was er een paradoxale 

septale beweging te zien (Figuur 1). De fractional shortening was aan de lage kant (FS% = (LVDd -

LVDs) / LVDd x 100)
14 

= 36,9%) (zie Bijlage l: tabel 2), wat zou kunnen wijzen op een verminderde 

contractiliteit van het linker ventrikel. De lage FS% zou in dit geval ook te wijten kunnen zijn aan de 

paradoxale septale beweging. Het rechter atrium was sterk gedilateerd (RA(la) 28,31 mm en LA(la) 

12,74 mm, rechter atrium moet kleiner zijn dan linker atrium
15

) (Figuur 2 en 3). Ook de diameter van 

het rechter ventrikel in systole en diastole was duidelijk afwijkend en groter dan die van het linker 

ventrikel (RVIDd 17,75 mm en RVIDs 14,77 mm en RVID is ongeveer 1/3 van LVD
15

) (Figuur 1). Op 

2D echocardiografisch beeld was een normale truncus pulmonalis te zien zonder dilatatie van de 

linker en rechter a. pulmonalis aftakking. De tricuspidalisklep was duidelijk insufficiënt aangezien de 

klepbladen niet volledig sloten tijdens de systole. Morfologisch zagen de klepbladen er wel normaal uit. 

Kleurendoppler toonde een laminaire bloedvloei ter hoogte van de a. pulmonalis en een regurgitatie 

over de tricuspidalisklep (Figuur 4). Door middel van de spectrale Doppler werd een normale 

bloedsnelheid opgemeten van 0,95 m/s ter hoogte van de truncus  pulmonalis (zie Bijlage I: tabel 3), 

zonder regurgitatie. De regurgitatie over de tricuspidalisklep had een normale snelheid van minder dan 

3 m/s (zie Bijlage l: tabel 3) (Figuur 5). Op basis van de Doppler metingen ter hoogte van de truncus 

pulmonalis en de tricuspidalisklep (normale bloedsnelheid) was er geen indicatie voor pulmonaire 

hypertensie. 
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Figuur 1. M-mode van een rechter parasternale dwarse doorsnede doorheen de ventrikels. 

Het rechter ventrikel is gedilateerd aangezien de diameter veel groter is dan ongeveer 1/3 

van de diameter van het linker ventrikel. Er is een paradoxale septale beweging te zien. 

©UGent Faculteit Diergeneeskunde 

 

 
Figuur 2. 2D beeld, rechter parasternaal overlangs vierkamerbeeld. Het linker atrium is 

duidelijk kleiner dan het rechter atrium. ©UGent Faculteit Diergeneeskunde 

 

 
Figuur 3. 2D beeld, linker parasternaal apicaal vierkamerbeeld. Het linker hart wordt volledig 

weggeduwd ten gevolge van het vergrote rechter hart. ©UGent Faculteit Diergeneeskunde 
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Ter vervollediging werd er een radiografie van de thorax genomen. Op de laterale opname (Figuur 6) 

werd een dorsale verplaatsing van de trachea gezien. De hartschaduw nam 90% van zowel de hoogte 

als de breedte van de thorax in en besloeg 3,5 intercostaalruimtes. Tevens was er een verhoogd 

sternaal contact (3,5 sternebrae) van de hartschaduw. Er was een weke delen opaciteit waar te 

nemen in de caudale thorax, vermoedelijk de caudale vena cava. Om uit te sluiten dat deze weke 

delen opaciteit de slokdarm was, werd een contraststudie gedaan van de slokdarm, daarop was een 

normale slokdarm te zien. De caudale vena cava was vergroot (ongeveer 2 maal de grootte van de 

aorta). De lever was normaal in grootte. Op de ventrodorsale opname (Figuur 7) was een vergroot 

rechter ventrikel te zien en een shift van de apex van het hart naar links. Ook hier is de vena cava 

caudalis te zien als een weke delen opaciteit in de rechter caudale thorax. 

 

 

Figuur 6. Rechts laterale opname van de thorax en het 

abdomen. Het hart is vergroot en de caudale vena cava 

(pijl) gedilateerd. De slokdarm is morfologisch en 

functioneel normaal (contrast). De lever is normaal in 

grootte. ©UGent Faculteit Diergeneeskunde 

Figuur 7. Ventro-dorsale opname van de thorax. 

Het rechter ventrikel is vergroot en er is een shift 

van de apex van het hart naar links. In de rechter 

caudale thorax is een gedilateerde v. cava caudalis 

te zien (pijl). ©UGent Faculteit Diergeneeskunde 

Figuur 4. Linker parasternaal apicaal vierkamerbeeld. 

De kleurendoppler toont de regurgitatie over de 

tricuspidalisklep aan. ©UGent Faculteit 

Diergeneeskunde  

Figuur 5. Spectrale Doppler gemeten over de 

tricuspidalisklep in een linker apicaal vierkamerbeeld. 

De maximale snelheid van de bloedstroom tijdens de 

regurgitatie is minder dan 3m/s. ©UGent Faculteit 

Diergeneeskunde 
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Omwille van de gestuwde vena cava caudalis op het radiografisch beeld, werd bijkomend een 

echografie van het abdomen uitgevoerd om de lever beter te kunnen evalueren. De lever was normaal 

in grootte en echogeniciteit. De hepatische venen waren erg gedilateerd, de portale vasculatuur was 

normaal. De extrahepatische vena portae (Figuur 8) vertoonde een pulsatiele bloedvloei met een 

verhoogde snelheid (30-50 cm/s; de gemiddelde snelheid van de bloedvloei in de v. portae bij de kat 

is 10-18 cm/s
16

). De caudale vena cava (Figuur 9) was erg gedilateerd en vertoonde een alternerende 

bloedvloei (afwisselend een terugkerende stroom) over de gehele lengte. Verder werden op 

echografie geen abnormaliteiten gezien. 

  

 

 

Er werd ook een algemeen bloedonderzoek gedaan waarop een lymfocytopenie te zien was. Verder 

waren er geen abnormaliteiten aanwezig. 

Op basis van de gevonden afwijkingen werd gedacht aan een tricuspidalisdysplasie of ARVC. Op 

echografie waren symptomen van beginnend rechter hartfalen te zien (dilatatie van de vv. hepaticae 

en de v. cava caudalis), doch een zichtbare stuwing van de lever of ascitesvocht in het abdomen 

waren nog niet aanwezig. 

Met het bloedonderzoek kon het Budd-Chiari syndroom (aandoening waarbij de hepatische veneuze 

uitvloei geobstrueerd wordt ter hoogte van de vv. hepaticae, de v. cava caudalis of het rechter atrium, 

met als gevolg levercongestie en beschadiging van het leverparenchym
17

) worden uitgesloten 

aangezien de leverwaarden normaal waren. 

Gezien het sterk verhoogd risico op anesthetische complicaties werd besloten om de detartratie niet 

uit te voeren. Volgende behandeling werd ingesteld: Prilium® (imidapril, ACE-inhibitor) 75 mg/ml op 

gewicht, Furosemide EG® 40 mg (furosemide, lisdiureticum) 1/8 tablet 1 maal per dag en na 4 dagen 

¼ tablet 1 maal per dag, Vetmedin® 1,25 mg (pimobendan) 1 tablet 2 maal per dag en Plavix 75 mg 

(clopidogrel) ¼ tablet 1 maal per dag.  

Figuur 8. Echografie van de extra-hepatische v. portae; 

deze vertoont een pulsatiele bloedvloei met een 

verhoogde snelheid (30-50 cm/s; de gemiddelde 

snelheid van de bloedvloei in de v. portae bij de kat is 

10-18 cm/s). ©UGent Faculteit Diergeneeskunde 

Figuur 9. Echografie van de caudale vena cava; deze is 

erg gedilateerd en vertoont een alternerende bloedvloei 

over de gehele lengte. ©UGent Faculteit 

Diergeneeskunde 
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Eén maand later kwam de kat op controle. De kat deed het klinisch nog steeds heel goed, er werden 

nog steeds geen symptomen opgemerkt. Op algemeen onderzoek werd een ademhalingsfrequentie 

van 56 per minuut en een hartfrequentie van 224 bpm met bijgeruis waargenomen. Verder waren 

geen abnormaliteiten aanwezig. Op echocardiografisch onderzoek was het linker ventrikel niet langer 

hypovolemisch (LVDd 11,17 mm en LVDs 2,11 mm). Het rechter hart was nog steeds sterk 

gedilateerd (RA(LA) 26,71 mm; LA(LA) 14,89 mm; RVDd 16,51 mm; RVDs 13,16 mm). Het 

interventriculair septum was afgeplat en vertoonde nog steeds een paradoxale beweging. Tijdens de 

echografie werd afwisselend een sinustachycardie met ventriculaire tachycardie waargenomen (Figuur 

10). De therapie werd voortgezet. Gezien de aritmieën die op de vorige consultatie niet aanwezig 

waren, werd een bijkomende behandeling met sotalol 10 mg 2 maal per dag gestart (capsules, 

magistrale bereiding). De aanwezigheid van ventriculaire tachycardie, een gedilateerd rechter hart, 

een normale morfologie van de tricuspidalisklepbladen en een bijgeruis dat nooit eerder werd 

vastgesteld, wijst eerder in de richting van ARVC dan tricuspidalisdysplasie.  

 

 

  RA  

 

 LV LA 

VES 

 

 

Eén maand later kwam de kat opnieuw op controle, nog steeds zonder duidelijke klinische klachten. 

De kat was zelfs iets actiever geworden volgens de eigenaar. Zijn gewicht bleef stabiel en op 

algemeen onderzoek werden geen abnormaliteiten gezien. Er werd opnieuw een echocardiografisch 

onderzoek uitgevoerd, waarop alle metingen stabiel waren gebleven. De ingestelde therapie bleef 

onveranderd. 

Zeven maanden nadien kwam de kat terug op controle. De kat was nog steeds stabiel. Er werd 

gecontroleerd op ascites, maar dit was niet aanwezig. 

 

 

Figuur 10. 2D-beeld, rechter parasternaal vierkamerbeeld. Het rechter atrium 

(RA) is gedilateerd waardoor het rechter ventrikel niet in beeld komt. Meerdere 

ventriculaire extrasystolen volgen elkaar op (ventriculaire tachycardie). 

©UGent Faculteit Diergeneeskunde 
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Literatuur 

1. Prevalentie 

ARVC is een hartziekte die weinig voorkomend is bij de kat, maar die de laatste tijd meer en meer 

wordt gediagnosticeerd
14, 18

. In het ‘Animal Medical Center’, een dierenkliniek in New York, zou bij 2 à 

4% van de katten met een cardiomyopathie ARVC vastgesteld worden
16

. In een andere studie werd 1 

op 103 schijnbaar gezonde katten gediagnosticeerd met ARVC
19

. De ziekte komt enkel voor bij 

volwassen katten op een leeftijd gaande van 1 tot 20 jaar
7
. Ze werd beschreven bij 3 verschillende 

rassen (gedomesticeerde korthaar, Heilige Birmaan en Birmees), doch er is geen raspredispositie 

gekend
18

.  

2. Etiologie en pathogenese 

ARVC is een hartspierziekte die zowel bij de mens, de kat als de hond voorkomt
6
. Bij de mens en de 

hond (predispositie bij de Boxer
9
) is dit een autosomaal dominante overdraagbare ziekte met variabele 

penetrantie en een polymorfe fenotypische expressie
4 ,5, 18

. Bij de kat is de etiologie nog niet volledig 

opgehelderd. Vroeger werd ARVC gelinkt aan een andere zeldzame aandoening, ‘Uhl’s anomalie’, 

gekenmerkt door een congenitale gedeeltelijke of volledige afwezigheid van het rechter ventrikel 

myocard
20

 (zie verder). Recentere studies wijzen eerder op een progressieve atrofie van het myocard 

met afbraak van de myocyten, die vervolgens worden vervangen door vet- en fibreus weefsel
6
.  

Fox, die als eerste ARVC bij de kat beschreef
6
, onderscheidt twee verschillende morfologische 

patronen. Als eerste is er het fibreus of fibro-adipeus patroon, dat bestaat uit focale of diffuse atrofie 

van het myocard met ingroei van fibrocyten en adipocyten
7
. Deze transformatie start ter hoogte van 

het epicard en breidt verder uit naar het endocard
7
. Daarnaast is er ook het adipeus patroon, 

gekenmerkt door multifocale infiltratie van adipocyten en slechts enkele interstitiële fibrocyten
7
. De 

weinig overblijvende myocyten liggen verspreid in deze zones met vervangend weefsel
7
. 

Het juiste mechanisme dat aanleiding geeft tot deze veranderingen in het myocard is nog niet gekend. 

In de meeste gevallen van ARVC bij de mens en de kat worden in het myocard zones van adipeus 

weefsel met daarin lymfocyten infiltraten teruggevonden. Dit kan een indicatie zijn van een 

onderliggend inflammatoir proces dat in een verder stadium aanleiding geeft tot fibrosering en 

verlittekening, waardoor zo het fibreus of fibro-adipeus patroon wordt bekomen
18

. Herhaaldelijke 

episodes van inflammatie kunnen ook aanleiding geven tot verlies van myocyten
18

. Daartegenover 

staat dat inflammatie ook kan optreden ten gevolge van de destructie van myocyten en bijgevolg 

slechts secundair aanwezig is
18

. Naast een inflammatoir proces zou ook een immuungemedieerde 

aandoening aan de basis kunnen liggen van de specifieke myocardveranderingen bij ARVC
18

. Ook 

een gewijzigde geprogrammeerde celdood (apoptose) kan eventueel de oorzaak zijn van de massale 

myocytenafbraak
18

.  Tot slot is ook een genetische component nog niet uitgesloten
18

.  

ARVC tast voornamelijk het rechter hart aan, maar uitbreiding naar het linker hart is niet uitgesloten
12

. 

Waarom eerst het rechter hart wordt aangetast is nog niet duidelijk. 
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Het enorme verlies aan myocyten en vervanging ervan door niet-functioneel weefsel leidt tot cardiale 

elektrische instabiliteit, het ontstaan van aritmieën, myocardfalen en uiteindelijk congestief hartfalen.  

3. Autopsie bevindingen 

3.1 Macroscopisch 

De morfologische abnormaliteiten aan het hart op autopsie bij katten met ARVC zijn gelijkaardig aan 

deze die gevonden worden bij de mens
7
. In een onderzoek van Fox et al. (2000) werden 12 katten, 

gediagnosticeerd met ARVC, door middel van autopsie onderzocht. Bij alle katten was het rechter 

ventrikel gedilateerd
7
. De vrije wand van het rechter ventrikel (RV) was diffuus of segmenteel verdund 

en dit ging gepaard met een afvlakking van de RV vrije wand trabeculae
7
. De RV septopariëtale 

banden leken eerder prominent aanwezig
7
. (Figuur 11) (Tabel 1) 

 

 

 

Vaak werden aneurysma’s teruggevonden in het hart (Figuur 12). Een aneurysma is een 

gelokaliseerde verdunning in het myocard, waarbij het spierweefsel zelfs volledig kan verdwenen zijn, 

zodat endocard en epicard direct tegen elkaar aanliggen
21

. Dit was het geval bij zes van de twaalf 

katten (Tabel 1)
7
. Deze bevonden zich in de apicale, subtricuspidale of infundibulaire regio van de 

rechter ventrikelwand en werden duidelijk zichtbaar bij transilluminatie
7
 (techniek waarbij men licht 

doorheen het myocard laat schijnen om zo de dikte van het myocard te beoordelen op verschillende 

plaatsen
21

).  

 

 

 

Figuur 11. Longitudinale doorsnede doorheen het hart van een kat met ARVC. De vrije wand van het rechter 

ventrikel (RV) is diffuus verdund en gaat gepaard met een afvlakking van de RV vrije wand trabeculae. De RV 

septopariëtale banden lijken eerder prominent aanwezig.
7
 (uit Fox et al., 2000) 
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Figuur 12. Hart van een kat met ARVC. (A) Overlangse doorsnede doorheen het hart. De rechter ventrikel vrije 

wand is verdund, apicaal is een aneurysme te zien. (B) Coupe van een overlangse doorsnede doorheen hetzelfde 

hart, Heidenhain trichcrome kleuring. (C) 25 x vergroting van het apicaal aneurysme aangeduid in figuur B: het 

myocard wordt vervangen door fibro-adipeus weefsel, het epicard is verdikt en er is een georganiseerde trombus 

waar te nemen.
7
 (uit Fox et al., 2000) 

Bij 7 van de 12 katten was ook het rechter atrium gedilateerd. De wanden van het rechter atrium 

waren segmenteel of diffuus verdund (zichtbaar met transilluminatie) (Tabel 1).
7
 Linker atrium dilatatie 

kwam voor bij 4 katten, zonder een significante verdunning van de wand
7
 (Tabel 1). Het linker 

ventrikel was slechts bij 2 katten vergroot. Ook hier is er geen significante wijziging in de dikte van het 

interventriculair septum en de linker ventrikel vrije wand (Tabel 1).
7
  

Tabel 1. Macroscopische afwijkingen van het hart bij katten met ARVC in vergelijking met normale controlekatten
7
 

(uit Fox et al., 2000) 

Parameter ARVC (n=12) Controle (n=6) P 

Vergroot RV* 2,7 0 <0,001 

Vergroot RA* 2,8 0 <0,001 

Vergroot LV* 0,2 0 NS 

Vergroot LA* 1,0 0 NS 

Dikte RV, mm 1,4 ± 0,3 2,3 ± 0,1 <0,001 

Dikte RA, mm 0,9 ± 0,4 1,2 ± 0,3 NS 

Dikte LA, mm 1,2 ± 0,3 1,6 ± 0,2 NS 

Dikte LV vrije wand, mm 5,9 ± 1,1 6,6 ± 0,4 NS 

Dikte interventriculair septum, mm 5,6 ± 0,9 6,1 ± 0,5 NS 

Aantal katten met aneurysmen in RV 6 0 0,05 

*semiquantitatieve score van 0 tot 3 door middel van visuele inspectie 

3.2   Histopathologisch 

Ook de histopathologische abnormaliteiten van het hart bij katten met ARVC zijn sterk vergelijkbaar 

met deze die bij de mens worden waargenomen
7
.  Zoals eerder werd aangegeven kunnen 2 

verschillende patronen worden onderscheiden: een fibreus of fibro-adipeus patroon en een adipeus 

patroon. In het onderzoek van Fox et al. (2000) werd bij alle 12 katten met ARVC één van beide 

patronen teruggevonden in het rechter ventrikel (9 met het fibreus/fibro-adipeus patroon en 3 met het 
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adipeus patroon)
7
. Het fibreus/fibro-adipeus patroon werd teruggevonden bij 10 ARVC katten in de 

linker ventrikel vrije wand, bij 8 in het interventriculair septum en bij 2 in de wand van het linker en 

rechter atrium
7
.  

De 9 katten met het fibreus/fibro-adipeus patroon en 1 kat met het adipeus patroon in het rechter 

ventrikel hadden een focale of multifocale myocarditis, gekenmerkt door een infiltraat van voornamelijk 

T-lymfocyten
7 
(Figuur 13). Dit verklaart de afbraak van myocyten met als gevolg de ingroei van fibreus 

weefsel
7
. Deze infiltratie van T-lymfocyten was ook waar te nemen in de atria van 9 ARVC katten en 

bij 8 katten in de linker ventrikel vrije wand en het interventriculair septum
7
. In het epicard 

(voornamelijk ter hoogte van de atria) werd bij het fibreus/fibro-adipeus patroon regelmatig een 

fibreuze verdikking teruggevonden. Deze fibreuze verdikking is geassocieerd met focale 

mononucleaire infiltraten en werd niet teruggevonden bij de controlekatten.
7
  

Door middel van de TUNEL-methode werd apoptose van de myocyten gedetecteerd bij 9 van de 12 

katten met ARVC (controlekatten waren vrij van apoptose)
7
. De gemiddelde apoptotische index was 

28 ± 23% in het rechter ventrikel, 21 ± 19% in het linker ventrikel en 17 ± 15% in het interventriculair 

septum
7
. (Figuur 13) 

Er dient echter wel opgemerkt te worden dat er geen statistisch significante verschillen werden 

waargenomen tussen ARVC katten met of zonder aantasting van het linker ventrikel met betrekking tot: 

leeftijd van overlijden, klinische presentatie, aritmieën, atriale betrokkenheid, patroon, aneurismen of 

myocarditis
7
. Tevens was er geen verschil  tussen de frequentie van myocarditis in het linker ventrikel 

en het rechter ventrikel
7
. 

Figuur 13. Histologisch beeld van myocardiale veranderingen bij feline ARVC. (A) Fibro-apdipeus patroon dat 

uitgaat van het epicard en zich verder uitstrekt naar het endocard. Heidenhain Trichrome kleuring, vergroting x 

15.
7
 (B) Rondcelinfiltraten geassocieerd met myocyten afbraak. HE kleuring, vergroting x 80.

7
 (C) TUNEL-

positieve apoptotische myocyten in het RV myocard kleuren bruin aan. Vergroting x 60.
7
 (uit Fox et al., 2000) 
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4. Klinische symptomen 

Volgens de bevindingen van Fox et al. (2000) zou congestief rechter hartfalen het meest 

voorkomende klinische kenmerk zijn van ARVC bij de kat (67% van de katten met ARVC uit deze 

studie)
7
. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de studie mogelijks een overschatting van het reële 

aantal katten met ARVC die lijden aan rechter congestief hartfalen werd gemaakt, dit te wijten aan 

selectiebias
7
. Recent werden twee gevallen van katten met ARVC beschreven; beiden hadden ook 

klinische tekenen van congestief rechter hartfalen
6
. Congestief hartfalen is het eindstadium van een 

onderliggende hartaandoening en wordt veroorzaakt door systolisch of diastolisch myocardiaal 

hartfalen. In het geval van ARVC is dit systolisch.
14

 Dit betekent dat de pompwerking van het hart faalt 

met als gevolg een verhoogde vullingsdruk tijdens de diastole
14

. Eens de atriale en centraal veneuze 

druk hoger wordt dan 10 à 15 mm Hg, kan congestief rechter hartfalen ontstaan
14

. Dit wordt 

gekenmerkt door een uitgezet abdomen ten gevolge van ascites en veneuze congestie van milt en 

lever, wat leidt tot hepatosplenomegalie
14

. Tachypnee, dyspnee, open mond ademen en cyanose kan 

voorkomen ten gevolge van pleurale effusie en de verhoogde abdominale druk
14

. Pericardiale en 

pleurale effusie kan leiden tot gedempte hart- en longgeluiden, wat het vaststellen van een bijgeruis of 

aritmie door middel van auscultatie kan bemoeilijken
14

. Mogelijks is er ook een abnormale jugulaire 

distentie en pulsatie ten gevolge van de verhoogde druk aanwezig in het rechter atrium
14, 22

. In 

normale omstandigheden is jugulaire distentie en pulsatie enkel waar te nemen wanneer deze vene 

zich onder het niveau van het rechter atrium bevindt (dus wanneer de kop laag gehouden wordt), door 

het ontbreken van een klepvormige structuur tussen deze twee compartimenten
22

.  

Er werden reeds verschillende gevallen beschreven van katten met ARVC waarbij ook het linker hart 

betrokken is
7, 12, 13

. Bijgevolg kunnen katten met ARVC ook congestief linker hartfalen ontwikkelen. 

Hierbij zal de linker ventriculaire diastolische druk en de linker atriale druk stijgen
14

. Bijgevolg stijgt ook 

de druk in het pulmonair veneus en capillair systeem, waardoor vocht accumuleert in het pulmonair 

interstitium
14

. Dit vocht kan worden gedraineerd door het lymfatisch systeem
14

. Pas wanneer de 

pulmonaire capillaire druk hoger wordt dan 25 mm Hg zal het lymfatisch systeem hiervoor niet meer 

kunnen compenseren, waardoor longoedeem ontstaat
14

. Bij katten kan congestief linker hartfalen ook 

gepaard gaan met pleurale effusie aangezien, net als bij de mens, de viscerale pleurale venen 

draineren in de pulmonaire venen (de pariëtale pleurale venen draineren in de vena cava caudalis)
14

.  

Vaak zijn deze specifieke tekenen van congestief hartfalen bij katten niet aanwezig, maar geeft ARVC 

eerder vage symptomen zoals vermageren, lethargie en (partiële) anorexie
14

. In de studie van Fox et 

al. (2000) hadden de overige 33% van de onderzochte katten deze symptomen
7
.  

Op auscultatie kan een holosystolisch bijgeruis rechts van milde tot matige intensiteit worden 

opgemerkt, overeenkomstig met tricuspidalisklep regurgitatie
14

. Ook aritmieën worden mogelijks 

vastgesteld op auscultatie. Femorale arteriële polsdeficit kan ook voorkomen, gecorreleerd met de 

aritmieën
18

. 

Katten met ARVC kunnen ook syncopes vertonen, maar dit komt eerder zelden voor (0,08% van de 

katten uit de studie van Fox et al. (2000))
7
. Dit is een plots en kortstondig bewustzijnsverlies en verlies 
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van tonus van de skeletspieren door tijdelijk verminderde cerebrale doorbloeding, gevolgd door 

spontaan herstel
14

.  

De klinische symptomen van ARVC bij de kat verschillen duidelijk van deze bij de mens en de hond. 

Bij de mens wordt ARVC voornamelijk gekenmerkt door ECG-abnormaliteiten en plotse sterfte, 

meestal bij jongvolwassen atleten tijdens fysieke activiteit, zonder voorafgaande klinische symptomen
8, 

11
. Bij de hond ziet men ventriculaire tachycardie en plotse sterfte, maar ook syncopes, zwakte en 

inspanningsintolerantie
9, 10

. Doch ook bij de kat kan ARVC subklinisch zijn. Er is een geval beschreven 

in een studie waarbij 103 schijnbaar gezonde katten getest werden op hartafwijkingen, waarvan 

slechts 1 kat gediagnosticeerd werd met ARVC, zonder aanwezigheid van een bijgeruis
19

. Ook de kat 

in deze casus vertoonde klinisch geen abnormaliteiten (maar wel een bijgeruis). ARVC bij de kat kan 

dus ook asymptomatisch aanwezig zijn.  

5. Differentiaal diagnose 

5.1 Tricuspidalisdysplasie 

Tricuspidalisdysplasie is een verzamelnaam voor alle abnormaliteiten ter hoogte van de 

tricuspidalisklep. Deze houden in: een focale of diffuse verdikking van de klepbladen, 

onderontwikkeling van de chordae tendineae en papillairspieren, focale aplasie van het klepweefsel of 

onvolledige scheiding van de klepcomponenten van de ventriculaire wand
14

. Tricuspidalisdysplasie bij 

de kat kan voorkomen als een primair, alleenstaand probleem of kan gepaard gaan met 

mitralisdysplasie of ventrikelseptum defecten
14

. Pumonalis- en aortastenose en endocardiale defecten 

kunnen tricuspidalisdysplasie compliceren
14

. 

 

Zowel ARVC als tricuspidalisdysplasie geven een holosystolisch bijgeruis ter hoogte van de 3
e
 tot 5

e
 

intercostaalruimte rechts, ten gevolge van tricuspidalisklep regurgitatie
7, 14, 23

.  Deze regurgitatie geeft 

aanleiding tot dilatatie van het rechter atrium en het rechter ventrikel met secundair congestief rechter 

hartfalen ten gevolge van de verhoogde druk in het rechter atrium
14

.Aangezien tricuspidalisdysplasie 

een aangeboren afwijking is
23

, zal tenminste een mild bijgeruis aanwezig zijn van bij de geboorte
14

. Dit 

in tegenstelling tot ARVC dat pas ontstaat op latere leeftijd
7
. De mogelijkheid bestaat dat dit bijgeruis 

zo subtiel is dat het initieel wordt gemist op auscultatie en pas op latere leeftijd wordt vastgesteld
14

.  

 

De beste manier om de twee aandoeningen van elkaar te onderscheiden is echocardiografisch 

onderzoek
14

. Door behoud van de contractiekracht zal bij tricuspidalisdysplasie de regurgitatie een 

hogere snelheid hebben dan deze bij ARVC
14

. Bovendien zal de tricuspidalisklep bij ARVC een 

normale morfologie hebben, terwijl een normale rechter ventriculaire systolische functie aanwezig zal 

zijn bij tricuspidalisdysplasie
14

.  

5.2 Uhl’s anomalie 

Uhl’s anomalie is een zeldzame hartspierziekte
20

. De ziekte werd voor het eerst beschreven bij een 

kind in 1952
20

. In de veterinaire literatuur zijn er slechts enkele gevallen beschreven. Ishikawa et al. 

beschreven Uhl’s anomalie bij een nerts in 1977, Atwell (1980) beschreef de ziekte bij een kat met 
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erge rechter hart decompensatie
20

. Recent werd Uhl’s anomalie beschreven bij een gedomesticeerde 

korthaar door Quintavalla et al. in 2010
20

.  

Aangezien de verschillen  in klinische presentatie en elektrocardiografische en echocardiografische 

afwijkingen minimaal zijn, werden ARVC en Uhl’s anomalie jarenlang met elkaar verward
20

. Een 

recente studie bij de mens toonde aan de hand van pathologische en klinische bevindingen aan dat 

het wel degelijk gaat om 2 verschillende ziekten met 2 verschillende entiteiten
24

.  

De definitieve diagnose van Uhl’s anomalie kan uitsluitend gesteld worden door middel van 

histopathologisch onderzoek
20

. Deze ziekte wordt gekenmerkt door een partiële of volledige 

afwezigheid van het rechter ventrikel myocard. Hierdoor liggen endocard en epicard direct tegen 

elkaar aan, zonder de aanwezigheid van adipeus weefsel, inflammatie of necrose.
20, 24

 Het 

interventriculair septum, de septopariëtale banden en de papillairspieren blijven een normaal myocard 

behouden
20

. (Figuur 14) 

 
Figuur 14. (A) Overlangse doorsnede doorheen het hart van een kat met Uhl's anomalie. Het * toont de dunne en 

translucente wand aan.
20

 (B) Histologisch preparaat van het rechter ventrikel bij een kat met Uhl's anomalie dat 

complete afwezigheid van het myocard aantoont. Masson’s Trichroom kleuring, vergroting x 10.
20

 (uit Quintavalla 

et al., 2010) 
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ARVC is een progressief verlopende ziekte die aanvangt tijdens de adolescentie of het volwassen 

leven, bij de mens gekenmerkt door aritmieën en plotse dood
20, 24

, bij de kat door congestief rechter 

hartfalen
7
. Uhl’s anomalie komt reeds tot uiting in het vroege leven

24
. Klinisch uit deze ziekte zich in 

rechter hartfalen
24

. Aritmieën en geleidingsstoornissen worden minder vaak gezien. Dit is 

waarschijnlijk te wijten aan de afwezigheid van residuele foci die abnormale elektrische activiteit in het 

hart kunnen opwekken.
20

 Bepaalde studies
25, 26

 tonen aan dat éénzelfde pathogenese aan de basis 

zou liggen van deze twee ziektes, namelijk een abnormaal apoptotisch proces. Bij ARVC kan dit 

proces op elk moment starten, waarschijnlijk tijdens de adolescentie, en evolueert in verschillende 

episodes
26

. Bij Uhl’s anomalie start het apoptotisch proces vroeger en met complete destructie van de 

rechter ventrikel vrije wand
26

.   

6. Diagnostische testen 

6.1 Elektrocardiografisch onderzoek 

Katten met ARVC vertonen vaak verschillende types van aritmieën. Het juiste mechanisme van 

ontstaan van aritmogeniteit bij dieren of mensen met een cardiomyopathie is nog niet volledig 

opgehelderd
3, 6

. Verschillende modellen worden naar voor geschoven: een verstoord automatisme van 

het hart, de aanwezigheid van een extra trigger of re-entrant circuits
3
. Bij ARVC kan fibrose in het 

rechter ventrikel leiden tot het blokkeren van het geleidingssysteem of scheiding van myocyten, met 

re-entrant aritmieën tot gevolg
3
. Aritmieën kunnen worden gediagnosticeerd door het maken van een 

kortstondig elektrocardiogram (ECG). Omdat bepaalde aritmieën, in het bijzonder ventriculaire 

extrasystolen, tijdens een kortstondig ECG kunnen gemist worden, is Holter monitoring gedurende 24 

uur soms noodzakelijk
6, 13

. Hierbij worden de elektroden op een niet-invasieve manier aan de patiënt 

bevestigd. Deze elektroden zijn met een kleine monitor verbonden, die continu wordt meegedragen 

met de patiënt. Op deze manier kan de elektrische activiteit van het hart gedurende een langere tijd 

opgevolgd worden.
27

 Desondanks wordt in de praktijk, vooral omwille van ethische redenen, weinig 

gebruik gemaakt van Holter monitoring bij katten (gewicht van de monitor gedragen door katten met 

een hartziekte)
14

. 

6.1.1. Tachyaritmieën 

6.1.1.1 Supraventriculair 

Een eerste vaak voorkomende aritmie is supraventriculaire tachycardie (SVT)
7
. Deze ontstaat 

wanneer meer dan drie supraventriculaire extrasystolen (SVES) elkaar opvolgen aan een hogere 

snelheid dan de impulsen die uitgezonden worden door de sinoatriale knoop
28

. SVES zijn premature 

depolarisaties (komt voor de impuls die gegenereerd wordt uit de sinoatriale knoop
14

) die ontstaan in 

het atriaal myocard, vanuit ectopische gangmakers
28

. Bij katten zijn ze typisch gerelateerd met atriale 

dilatatie
29

. Op een ECG is een SVES te zien als een P’-golf. Deze heeft, afhankelijk van de plaats 

waar de impuls ontstaat (afstand van de SA knoop) een milde tot sterk verschillende morfologie ten 

opzichte van de sinus P-golf
14

. Wanneer de atriale activiteit te snel is, zal de atrioventriculaire knoop 

het aantal impulsen dat wordt doorgelaten naar de ventrikels selecteren
14

. SVT kan leiden tot een 
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verminderde cardiac output met klinische symptomen tot gevolg
14

. Syncope wordt zelden gezien bij de 

kat
30

. 

Supraventriculaire tachycardie kan een voorbode zijn van atriale fibrillatie
7
. Atriale fibrillatie ontstaat 

doordat verschillende microfoci in het atriale myocard onafhankelijk van elkaar het myocard gaan 

activeren
14

. De impulsen ontstaan uit de microfoci die dichtbij de atrioventriculaire knoop zijn gelegen 

kunnen doordringen en het ventriculaire myocard activeren
14

. Op het ECG zullen P-golven afwezig zijn, 

eventueel zijn er wel kleine fibrillatiegolven aanwezig
14

. Het RR-interval is onregelmatig, aangezien op 

onregelmatige tijdstippen elektrische signalen vanuit het atriaal myocard naar het ventriculair myocard 

worden doorgegeven
14

. Verschillende studies tonen aan dat atriale fibrillatie ontstaat door 

histopathologische veranderingen in de atria, meerbepaald dedifferentiatie en degeneratie van de 

myocyten zelf, maar ook in de omliggende extracellulaire matrix zoals atriale fibrose
31

. In een studie 

over ARVC bij de mens werd een milde stijgende trend vastgesteld van atriale tachyaritmieën (atriale 

fibrillatie en atriale flutter) bij patiënten waarbij echocardiografisch een vergroot rechter atrium werd 

vastgesteld, hoewel dit statistisch niet significant was
32

. Bij de kat daarentegen is atriale fibrillatie bijna 

altijd geassocieerd met atriale dilatatie
14

. Atriale fibrillatie kan ook de oorzaak zijn van atriale dilatatie 

wanneer de ventriculaire respons versnelt, wat dan ook weer aanleiding geeft tot congestief 

hartfalen
31

. Behandeling van atriale fibrillatie, waarbij de atrioventriculaire knoop de impulsen die 

worden doorgelaten selecteert zodat een normaal hartritme en hartfrequentie wordt benaderd, is 

mogelijk maar meestal is behandeling van de onderliggende ziekte voldoende
14

. 

Atriale stilstand wordt gekenmerkt door complete afwezigheid van de mechanische en elektrische 

activiteit van de atria
33

. Atriale stilstand wordt meestal veroorzaakt door hyperkalemie, maar kan ook 

voorkomen bij atriale myopathieën, te wijten aan stretching van de atriale wand
14

. Dit heeft een zeer 

slechte prognose en kan leiden tot erg congestief rechter hartfalen
14

. Tot slot kan atriale stilstand ook 

verkeerdelijk worden vastgesteld bij ECG-artefacten, te wijten aan de kleine P-golf bij katten
14

. Atriale 

fibrillatie komt zelden voor bij katten, doch werd beschreven bij een 7,5 jaar oude Pers met HCM, 

hoogstwaarschijnlijk door atriale fibrose
33

. Dit verklaart het mogelijks voorkomen van atriale stilstand 

bij katten met ARVC
14

. 

6.1.1.2 Ventriculair  

Ventriculaire premature complexen (VPC’s) of ventriculaire extrasystolen (VES) worden vaak gezien 

op het ECG van katten met ARVC
7, 12

 (Figuur 15, 16, 17). Dit zijn ook premature ontladingen die 

ontstaan uit bepaalde microfoci gelegen in het linker of rechter ventrikel en die het ventriculair 

myocard doen contraheren
14

. Wanneer 1 VPC samengaat met een normaal sinuscomplex, wordt dit 

een bigeminie genoemd (Figuur 14); een trigeminie ontstaat wanneer 2 VPC’s  gevolgd worden door 

een normaal sinuscomplex
14

. Wanneer het VPC afkomstig is van het linker ventrikel hebben het QRS-

complex en de T-golf een brede, bizarre morfologie
14

. Een VPC afkomstig van het rechter ventrikel of 

het interventriculiar septum heeft een morfologie die meer gelijkend is op deze van een normaal 

sinuscomplex
14

. VPC’s op zich hebben weinig of geen hemodynamische impact wanneer deze slechts 

af en toe voorkomen
14

. Wanneer vier of meer ventriculaire premature complexen elkaar opvolgen, 

ontstaat ventriculaire tachycardie
14

 (Figuur 16). Ventriculaire tachycardie kan voor een langere tijd 
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aanhouden en de hartfrequentie kan verhoogd zijn
14

. Hierbij zal de diastolische vullingstijd in het 

gedrang komen, zal de cardiac output verlaagd zijn, en wordt er onvoldoende bloed in de circulatie 

gepompt (polsdeficit) met onvoldoende orgaanperfusie tot gevolg
14

. Ook ventriculaire tachycardie 

komt voor bij katten met ARVC
7
.  

Figuur 15. ECG van een 24 uur durende Holter monitoring van een kat met ARVC. Het ECG toont een 

atrioventriculaire block graad 3 met een escape ritme (D)  van 100 slagen per minuut, VPC’s (V) en perioden van 

ventriculaire bigeminie.
6
 (uit Harvey, 2005) 

Figuur 16. ECG van een 24 uur durende Holter monitoring van een kat met ARVC. Het ECG toont een 

atrioventriculaire block graad 3 met escape ritme (D) van 100 slagen per minuut en periodes van paroxysmale 

ventriculaire tachycardie (V).
6
 (uit Harvey, 2005) 

6.1.2. Bradyaritmieën  

Bij katten met ARVC kan het voorkomen dat de impulsgeleiding van de atria naar de ventrikels 

vertraagd is, ten gevolge van structurele schade aan de atrioventriculaire knoop
7, 14

. Dit is een 

atrioventriculaire block van de eerste graad en is op het ECG waar te nemen als een verlengd PR-

interval
14

. Een atrioventriculaire block van de eerste graad is een toevalsbevinding op het ECG en 

geeft geen klinische symptomen, maar moet wel steeds opgevolgd worden aangezien mogelijks een 

onderliggende aandoening aanwezig is
14

.  

Ook een atrioventriculaire block graad 3 kan voorkomen bij katten met ARVC
6
, waarbij geen enkele 

impuls de atrioventriculaire knoop zal passeren
14

 (Figuur 15, 16, 17). De enige elektrische activiteit in 

de ventrikels is afkomstig van het ‘escape ritme’: een traag, regelmatig ritme dat beschermt tegen 

asystolie
14

 (Figuur 15, 16, 17). Het ECG toont niet-geleide P-golven en een traag ventriculair ritme dat 

bestaat uit brede, bizarre QRS-complexen
14

. Klinische symptomen (inspanningsintolerantie, zwakte en 

syncope) ontstaan wanneer de frequentie van het escape ritme te laag is
14

. 
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Figuur 17. ECG van een 24 uur durende Holter monitoring van een kat met ARVC. Het ECG toont een 

atrioventriculaire block graad 3 met escape ritme (D) van 150 slagen per minuut en af en toe een VPC (V).
6
 (uit 

Harvey, 2005) 

6.1.3 Intraventriculaire geleidingsstoornissen 

Tot slot kan ARVC bij de kat aanleiding geven tot een rechter bundel tak block
7
. Hierbij zal de 

impulsgeleiding vertraagd of volledig onderbroken worden ter hoogte van de rechter bundeltak die 

afsplitst uit de bundel van His (Figuur 18), ook ten gevolge van structurele schade
14

. Dit is geen echte 

‘aritmie’, aangezien het normale hartritme behouden blijft
14

. Op ECG wordt een rechter bundeltak 

block gekenmerkt door een breed QRS-complex, te wijten aan desynchronisatie van de twee 

ventrikels (het rechter ventrikel contraheert later dan het linker)
14

. 

 

Figuur 18. Geleidingssysteem van het hart
34

. (uit Wang en Hill, 2010) 

  

6.2 Radiografisch onderzoek 

In de studie van Fox
7
 werd bij alle 12 katten met ARVC een radiografie van de thorax genomen. Bij 

alle katten werd een vergrote hartschaduw (cardiomegalie) gezien ten gevolge van het gedilateerde 

rechter ventrikel en het gedilateerde rechter atrium. Bij zes katten was ook het linker atrium 

gedilateerd. Acht van de 12 katten vertoonden radiografische tekenen van congestief rechter hartfalen 

namelijk pleurale effusie, ascites, pericardiale effusie en dilatatie van de vena cava caudalis.
7
 Ook een 

vergrote lever en milt kunnen te zien zijn op een radiografische opname van het abdomen van een kat 

met congestief rechter hartfalen
12, 14

. Samenvattend wordt ARVC op een RX gekenmerkt door 

cardiomegalie en is een radiografische opname voornamelijk van belang om te bepalen of er al dan 

niet congestief hartfalen aanwezig is. 
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6.3  Echocardiografisch onderzoek 

In de studie van Fox werden 8 katten gediagnosticeerd met ARVC door middel van een 

echocardiografisch onderzoek. De diagnose werd bij alle 8 katten bevestigd bij autopsie. Hieruit blijkt 

dat echocardiografie een geschikte methode is om ARVC te diagnosticeren op een non-invasieve 

manier
7
.   

Om een echocardiografisch onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren, en hierbij niets over het hoofd 

te zien, gaat men best steeds op dezelfde manier te werk
14

. Meestal wordt het dier eerst in rechts 

laterale decubitus geplaatst, waarbij de sonde rechts parasternaal ongeveer ter hoogte van de 4
e
 en 

5
e
 intercostaalruimte wordt geplaatst

14
. Zo kunnen 2 rechter parasternale dwarse doorsneden (2D 

beeld) worden gemaakt: één ter hoogte van de ventrikels, en één ter hoogte van de hartbasis (aorta 

en linker atrium)
14

. Vervolgens kunnen 3 opnames in M-mode worden gemaakt: op het niveau van de 

ventrikels, de mitralisklep en de aortaklep
14

. In een M-mode wordt slechts 1 smalle straal gebruikt, 

waarbij alle punten op deze straal worden uitgezet in functie van de tijd
14

. Op deze manier kan de 

dikte van het interventriculair septum, de vrije wanden van het linker en rechter ventrikel en de 

diameter van het linker en rechter ventrikel op het einde van de diastole en de systole beoordeeld 

worden
14, 35

. Hoewel de M-mode accurate metingen mogelijk maakt, zijn er ook heel wat 

beperkingen
14, 35

. Zo kunnen regionale hypertrofie of fibrotische zones in het myocard gemist worden
35

. 

Bovendien geeft de M-mode geen informatie over de bloedstroom of klepinsufficiëntie
35

. Ook de 

functie en morfologie van het rechter ventrikel kan beter beoordeeld word op een 2D-beeld
35

. De 

diameter van het linker atrium kan beoordeeld worden in 2D-beeld door hem te vergelijken met de 

diameter van de aorta (LA:Ao <1,5)
14, 35

. Bij de interpretatie van een M-mode is het gelijktijdig gebruik 

van een ECG noodzakelijk, zodat de metingen op het juiste moment in de hartcyclus worden 

gemaakt
14

. Vervolgens wordt een rechter parasternale overlangse doorsnede gemaakt door de sonde 

90° te draaien
14

. Hierdoor wordt een beeld van de linker ventrikel outflow tract (LVOT) (vijfkamerbeeld: 

atria, ventrikels en aorta) en het vierkamerbeeld (atria en ventrikels) bekomen
14

.  

Zowel op 2D-beeld (overlangs of dwars) als op de M-mode kan bij katten met ARVC een dilatatie van 

het rechter ventrikel worden waargenomen
6, 7, 12, 13

, en een paradoxale beweging van het 

interventriculair septum
6, 7, 12

, te wijten aan volume overload van het rechter ventrikel
35

 (Figuur 19). Bij 

een overlangse doorsnede wordt ook de dilatatie van het rechter atrium duidelijk
6, 7, 12, 13

 (Figuur 19). 

Op 2D-beeld kan een dunne, hypokinetische rechter ventrikelwand te zien zijn
6, 12

. Het myocard toont 

mogelijks een abnormaal musculair trabeculair patroon
7
. Aneurysmen kunnen gevisualiseerd worden 

met echografie als akinetische of dyskinetische ruimtes die uitpuilen tijdens diastole
7
. Er werd 1 geval 

beschreven van ARVC bij de kat waarbij het linker atrium opvallend was gedilateerd en het linker 

ventrikel licht gedilateerd
13

. In de studie van Fox hadden ook alle katten met ARVC die 

echocardiografisch werden onderzocht een mild tot erg vergroot linker atrium
7
. 
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Figuur 19. Echocardiografische beelden van 2 katten met ARVC (kat 1 links en kat 2 rechts). (A) Rechter 

parasternale overlangse doorsnede (vierkamerbeeld) met enorme dilatatie van het rechter atrium en het rechter 

ventrikel. (B) Rechter parasternale dwarse doorsnede ter hoogte van de papillairspieren met enorme dilatatie van 

het rechter ventrikel; het interventriculair septum lijkt uit te puilen in het linker ventrikel. (C) M-mode van een 

rechter parasternale dwarse doorsnede ter hoogte van de papillairspieren, met dilatatie van het rechter ventrikel 

en een paradoxale beweging van het interventriculair septum.
9
  (uit Harvey et al., 2005) 

Daarna kan het dier in links laterale decubitus geplaatst worden, waarbij de probe nu links dichtbij het 

sternum en tussen de 5
e
 en de 7

e
 intercostaalruimte wordt geplaatst

14
. Zo kan een linker parasternale 

overlangse doorsnede gemaakt worden en wordt het verticaal georiënteerde vierkamerbeeld en 

vijfkamerbeeld (waarbij de aorta zichtbaar wordt) bekomen
14

.  

De functies van de hartkleppen worden gecontroleerd door middel van Doppler
14, 35

. Kleurendoppler 

wordt gebruikt voor het opsporen van turbulenties in de bloedstroom, met spectrale Doppler kan de 

snelheid van de bloedstroom gemeten worden
35

. Bij katten met ARVC wordt vaak een milde tot erge 

regurgitatie van de tricuspidalisklep waargenomen
6, 7, 12, 13

. Bij normale katten wordt vaak een geringe 

regurgitatie van de kleppen gezien, voornamelijk bij de pulmonalis- en tricuspidalisklep
14

. Dilatatie van 

de truncus pulmonalis met een verminderde maximale snelheid van de bloedstroom in de a. 

pulmonalis wordt ook beschreven bij katten met ARVC
12

. Bij de casus van ARVC bij de kat waarbij ook 

dilatatie van het linker ventrikel en het linker atrium aanwezig was, werd ook regurgitatie van de 

mitralisklep vastgesteld
13

.  
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Dilatatie van het rechter atrium kan aanleiding geven tot de vorming van een thrombus
14

. In de 

literatuur werd dit nog niet beschreven bij katten met ARVC. Thrombusvorming bij ARVC bij de mens 

werd wel beschreven, maar veel minder frequent dan bij falen van het linker ventrikel
36

. Op 

echocardiografisch onderzoek is een thrombus te zien als een echodense structuur
35

 (Figuur 20). 

Atriale thrombusvorming komt meestal gelijktijdig voor met atriale fibrillatie
36, 37

. In het rechter ventrikel 

is dit geassocieerd met rechter ventrikel dilatatie, abnormale motiliteit van de ventrikelwand en 

coagulopathie
36, 38

. Thrombusvorming in het rechter hart kunnen leiden tot pulmonaire thromboëmbolie 

(Figuur 20), RVOT thrombose en cerebrovasculaire accidenten, met fatale afloop tot gevolg
36, 38

. 

Figuur 20. (A) Echocardiografisch beeld van een mobiele thrombus in de apex van het rechter ventrikel van een 

25-jarige man. (B) Radiografie van de thorax van dezelfde man als in (A) met duidelijke tekenen van pulmonaire 

thromboëmbolie.
36

 (uit Wlodarska et al., 2006) 

6.4  Andere 

CT en MRI zijn twee non-invasieve methoden die gebruikt worden bij de diagnose van ARVC in de 

humane geneeskunde
4, 13

. In de toekomst zullen deze technieken ook gebruikt worden voor de 

detectie van ARVC bij honden en katten
12, 13

. MRI heeft een hoge sensitiviteit en kan subtiele 

structurele of functionele abnormaliteiten in de vroege stadia of bij milde vormen van ARVC 

detecteren
39

. Conventionele MRI geeft een accurate kwantitatieve analyse van het rechter ventrikel 

volume
39

. Er is echter een lage specificiteit voor kwalitatieve bevindingen zoals de aanwezigheid van 

myocardiaal vet, wat leidt tot overdiagnose van ARVC
39

. Injectie met Gadolinium is een techniek 

waarmee het vervangend fibreus weefsel kan worden gedetecteerd en zo het probleem van 

overdiagnose kan oplossen
4, 39

. Bovendien kan door middel van een T1 gewogen opname 

intramyocardiale vetinfiltratie in beeld worden gebracht
4
. 

Naast de beeldvormende diagnostische methoden maakt men in de humane geneeskunde ook 

gebruik van angiografie, waarbij een katheter in het hart wordt gebracht
40

. Angiografie wordt meestal 

gecombineerd met biopsie
40

. Dit zijn twee invasieve methoden
40

. Minimale abnormaliteiten in de 

bewegingen van de rechter ventrikelwand kan men met beeldvorming moeilijk onderscheiden
40

. Ook 

aneurysmen kunnen met echocardiografie niet altijd gevisualiseerd worden
40

. Angiografie is een 

accurate methode voor het bepalen van het rechter ventrikel volume en de RVEF (right ventricle 

ejection fraction)
40

. Een definitieve diagnose kan gesteld worden door middel van histologisch 

onderzoek (zie hoger) na het nemen van een biopsie of na autopsie
4, 6, 7, 40

.  
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7. Behandeling 

7.1 Behandelen van congestief hartfalen 

7.1.1. Diuretische therapie 

Furosemide is een lisdiureticum dat het natrium-kalium-chloride cotransportsysteem ter hoogte van 

het opstijgende dikke deel van de lis van Henle inhibeert, waardoor verlies optreedt van water en 

elektrolyten via de urine
14, 41

. Dit leidt tot een verminderd bloedvolume, een daling van de diastolische 

vullingsdruk en dus een verminderde hydrostatische druk in het centraal veneus systeem
14

. 

Furosemide kan zowel parenteraal als oraal worden toegediend, afhankelijk van de toestand van de 

patiënt
14

. Bij erg hartfalen is het regelmatig toedienen van furosemide effectiever dan de dosis 

opdrijven
14

. Een dosis van 1 tot 4 mg/kg kan worden toegediend aan een frequentie van om de 8 uur 

tot 1 maal per dag
14

. 

Aangezien furosemide het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS) activeert, is gelijktijdige 

toediening van een ACE-inhibitor (vb. enalapril, benazepril, ramipril, imidapril) noodzakelijk
14

. Een 

ACE-inhibitor bindt op de zinkionen van het ‘angiotensine converting enzyme’ (ACE) waardoor 

angiotensine 1 niet kan omgezet worden in angiotensine 2 (dus geen vasoconstrictie) en de vorming 

van bradykinine verhoogd is (geeft vasodilatatie) (Figuur 21)
14, 42

. De meeste ACE-inhibitoren worden 

toegediend als pro-drug en gemetaboliseerd in de lever tot het actieve bestanddeel
14

. De meeste 

ACE-inhibitoren worden uitgescheiden via de urine
43

. Om nierfalen te voorkomen is dosisreductie 

noodzakelijk
43

. Benazepril wordt daarentegen hoofdzakelijk gemetaboliseerd door de lever
44

.  

Figuur 21. Schematische voorstelling van het renine-angiotensine-aldosteron systeem.
42, 45

 (naar Ma et al., 2010 
en Roszer en Ricote, 2010) 

7.1.2. Acuut congestief hartfalen 

Katten met erg acuut congestief hartfalen (erge dyspnee) kunnen best gehospitaliseerd worden in een 

zuurstofkooi (21% tot 40-60%) met intensieve cardiovasculaire monitoring
14, 35

. Stress moet worden 

vermeden, eventueel kan de kat gesedeerd worden met acepromazine en butorphanol
35

. Indien 

pleurale effusie of ascites aanwezig is kan een thoracocenthese of abdominocenthese worden 

uitgevoerd
14, 35

. Een agressieve diuretische therapie met furosemide moet worden opgestart
14

. Er 

wordt best een intraveneuze katheter geplaatst zodat de furosemide intraveneus kan worden 

toegediend
14

. Een dosis van 2 tot 4 mg/kg kan worden toegediend elke 1 tot 4 uur
14

. Wanneer de 

toestand van de kat binnen het uur verbetert, mag de volgende dosis furosemide pas 2 tot 4 uur na de 

eerste gegeven worden
14

. Wanneer de kat na een uur nog steeds erge dyspnee heeft, kan de 

Angiotensinogeen      Angiotensine 1        Angiotensine 2     - vasoconstrictie 

                                 renine                          ACE                                          -  Productie aldosteron                                                         

                                                                                                  en antidiuretisch 

                                         hormoon met retentie 

                             van vocht en zout 

 Hypertensie 

                                  hypotensie 

          hypovolemie 
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furosemide 1 uur na de eerste injectie worden toegediend
14

. Indien de kat onvoldoende reageert op de 

therapie kan intubatie en mechanische ventilatie noodzakelijk zijn
35

. ACE-inhibitoren worden niet 

toegediend aan katten met acuut congestief hartfalen. Pas wanneer de kat naar huis gaat en terug eet 

en drinkt wordt een bijkomende behandeling met een ACE-inhibitor opgestart
14

.  

7.2 Behandelen van aritmieën 

7.2.1. Supraventriculaire tachyaritmieën 

Het doel van de behandeling van supraventriculaire tachycardie en atriale fibrillatie is het voorkomen 

van abnormaal hoge hartfrequenties
14

. Medicatie die inwerkt op het niveau van het atriaal myocard, 

om zo de premature depolarisaties te voorkomen, zou mogelijk zijn
14

. Deze medicatie leidt echter tot 

intoxicatie
14

. Daarom moet worden ingegrepen op het niveau van de atrioventriculaire knoop, zodat 

het aantal impulsen dat wordt doorgelaten het normale hartritme benadert
14

.  

Ten eerste kan worden gebruik gemaakt van de klasse 2 anti-aritmitica (vb. atenolol)
14, 28

. Dit zijn de β-

adrenerge receptorblokkers, die het pro-aritmisch effect van catecholamines blokkeren
28

. β-blokkers 

zullen de geleiding doorheen de AV-knoop vertragen en de refractaire periode verlengen, waardoor 

re-entrant circuits worden geblokkeerd
28

. Het effect van β-blokkers is afhankelijk van de sympathische 

tonus en het aantal en de gevoeligheid van de β-adrenerge receptoren
28

. Wanneer er onvoldoende 

resultaat wordt geboekt met deze medicatie, wordt gekozen voor de klasse 4 anti-aritmitica (vb. 

diltiazem) 
28

. Deze klasse omvat de calcium-kanaal blokkers
28

. Transport van calcium is noodzakelijk 

voor de depolarisatie in de sinusknoop en de AV-knoop
28

. Calcium-kanaal blokkers zorgen dus ook 

voor vertraging van de geleiding doorheen de AV-knoop en voor verlenging van de refractaire 

periode
28

.  

7.2.2. Ventriculaire tachyaritmieën 

Ventriculaire tachycardie kan behandeld worden met lidocaïne, een klasse 1b anti-aritmiticum
14

. 

Klasse 1 anti-aritmitica blokkeren de natrium-kanalen, deze zijn aanwezig in de internodale pathways, 

de bundel van His en de Purkinje-vezels
28

. Katten zijn echter vaak intolerant tegenover lidocaïne
14

. 

Daarom kan ook gebruik gemaakt worden van β-blokkers
14

. Daarnaast kan ook sotalol gebruikt 

worden
14

. Sotalol heeft een β-blokkerende werking en behoort bovendien tot de klasse 3 anti-aritmitica: 

deze blokkeren de kaliumkanalen, met een verlengde actiepotentiaal van de Purkinjevezels en 

hartspiervezels tot gevolg
46, 47

. Sotalol wordt zowel bij de hond
48

 als bij de mens
49

 gebruikt voor de 

behandeling van ventriculaire tachycardie
5
. Over de efficaciteit van sotalol bij de kat werden nog geen 

uitgebreide studies gedaan
14

.  

7.2.3. Bradyaritmieën 

Een AV-block graad 3 wordt door het lichaam opgevangen door een ‘escape ritme’, afkomstig van de 

ventrikels (zie hoger). Wanneer dit escape ritme faalt of ontoereikend is, kan dit aanleiding geven tot 

ventriculaire stilstand
50

. Om dit te verhinderen is het plaatsen van een pacemaker de meest geschikte 

behandeling
14

. Parasympathicolytica of sympathicomimetica geven onvoldoende effect en kunnen 

potentieel gevaarlijk zijn
14

. Verschillende technieken worden beschreven voor het plaatsen van een 

pacemaker: epimyocardiaal via thoracotomie of celiotomie-transdiafragmatische benadering, ofwel 
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myocardiaal door middel van een transjugulaire benadering
50

. De pacemaker kan zo worden ingesteld 

dat enkel impulsen worden uitgezonden tijdens een periode van ventriculaire stilstand
50

. Het plaatsen 

van een pacemaker kent, naast de risico’s van anesthesie en de hoge kostprijs
28

, ook heel wat 

complicaties zoals seromavorming, migratie en loskomen
50

. Thoracale effusie van chyle werd ook één 

maal beschreven
50

.  

7.3 Behandelen van ventriculaire dysfunctie 

De enorme dilatatie van het rechter ventrikel bij ARVC kan aanleiding geven tot ventriculaire 

dysfunctie
14

. In dat geval kan een behandeling met pimobendan worden gestart omwille van zijn 

positief inotroop effect op het myocard
14

. Glycosiden en catecholamines bezitten ook een positief 

inotroop effect, maar hebben een nauwe therapeutische breedte, een lage orale biologische 

beschikbaarheid, leiden tot een hoger energieverbruik en kunnen ventriculaire aritmieën 

veroorzaken
51

. De werking van pimobendan kan verklaard worden aan de hand van 2 mechanismen: 

calcium sensibilisatie en inhibitie van fosfodiësterase 3 (PDE3) met vasodilatatie tot gevolg
51

. 

Pimobendan zorgt voor een verhoogde affiniteit van troponine C (TnC) voor calcium, dit is een 

component van het myofibrillaire troponine-tropomyosine systeem
51

. Binding van calcium leidt tot 

activatie van dit systeem van eiwitten, met contractie van het myocard tot gevolg
51

. Een tweede 

positief inotroop effect van pimobendan wordt veroorzaakt door de inhibitie van PDE3
51

. Dit leidt tot 

een verhoogde aanwezigheid van cAMP, waardoor cAMP-afhankelijk proteïne kinase geactiveerd 

wordt
51

. Dit zorgt voor fosforylatie van verschillende substraten die instaan voor de 

calciumbewegingen, met een positieve invloed op de contractie tot gevolg
51

. Bepaalde studies tonen 

aan dat het calcium sensibiliserend effect zou predomineren bij dieren met een normaal functionerend 

hart, terwijl het PDE3 inhibitorisch effect voornamelijk een rol speelt bij een falend hart
51

. Inhibitie van 

PDE3 leidt niet alleen tot stijging van cAMP, maar ook van cGMP
51

. Deze twee enzymen zorgen voor 

de opname van calcium intracellulair, waardoor minder calcium beschikbaar is voor de contractie van 

gladde spiercellen in de bloedvaten, met als gevolg vasodilatatie
51

. 

Pimobendan is een vrij recent geneesmiddel dat voornamelijk bestudeerd werd bij de hond
51

. 

Verschillende studies toonden reeds aan dat pimobendan goed getolereerd wordt door katten met een 

gevorderde hartziekte
52, 53

. Een andere studie toont aan dat pimobendan een langere halfwaarde-tijd 

(ongeveer 3 maal langer) en een hogere maximale plasmaconcentratie (ongeveer 4 maal hoger) bezit 

bij katten in vergelijking met honden
54

. Verder studies zijn nodig om de effectiviteit van pimobendan bij 

katten met congestief hartfalen na te gaan
51-53

.  

7.4 Preventie van thromboëmbolie 

Aspirine aan anti-inflammatoire dosis kan toegediend worden aan katten met ARVC ter preventie van 

thromboëmbolie
14, 55

. Aspirine acetyleert het plaatjes cyclo-oxygenase met als gevolg een 

verminderde productie van thromboxane, een essentieel bestanddeel in de plaatjesaggregatie
55

. 

Studies bij de mens en dierproeven tonen aan dat hogere doses van aspirine ook het endotheliale cel 

cyclo-oxygenase beïnvloeden, wat leidt tot een verminderde productie van endotheliale cel 

prostacycline, dat de plaatjesaggregatie net antagoniseert
55

. Het is dus van belang de dosis aspirine 

voldoende laag te houden.  
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De vitamine K antagonist warfarine kan ook worden gebruikt, maar heeft een nauwe therapeutische 

breedte
56

. Bovendien is warfarine enorm proteïne-bindend, waardoor de farmacokinetica en 

farmacodynamica moeilijk te voorspellen is
57

. Strikte opvolging is dus noodzakelijk bij de behandeling 

met warfarine, wat deze minder gebruiksvriendelijk maakt
57

. 

Heparine is een derde mogelijkheid
56, 57

. Het voordeel van laag moleculair gewicht heparine ten 

opzichte van niet-gefractioneerd heparine is dat het een langere halfwaarde tijd heeft en de respons 

tegenover een bepaalde dosis veel beter te voorspellen is
57

. Heparine vormt een complex met 

antithrombine waardoor verschillende stollingsfactoren worden uitgeschakeld, in het bijzonder 

thrombine en factor Xa
57

.  

Tot slot kan ook clopidogrel gebruikt worden om thromboëmbolie te voorkomen. Clopidogrel verhindert 

irreversibel de binding van adenosinedifosfaat (ADP) aan zijn receptor op de bloedplaatjes, waardoor 

deze laatste niet geactiveerd kunnen worden. Clopidogrel wordt goed getolereerd door katten.
56, 57

  

8. Monitoring 

Katten die behandeld worden voor of ter preventie van congestief hartfalen moeten goed worden 

opgevolgd. Het effect van de behandeling moet regelmatig geëvalueerd worden, zodat de dosis zo 

laag mogelijk kan gehouden worden
58

. Een diuretische therapie houdt namelijk bepaalde risico’s in. 

Ten eerste kan dehydratatie optreden, op bloedonderzoek te zien als een prerenale azotemie
35, 58

. Dit 

kan aanleiding geven tot hypovolemie
35

. Daarnaast is het ook belangrijk om de elektrolyten op te 

volgen, in het bijzonder kalium
35

. Furosemide kan hypokalemie veroorzaken, wat kan leiden tot 

ventriculaire aritmieën
35, 58

. In de plaats van furosemide kan een kaliumsparend diureticum toegediend 

worden, zoals spironolactone
35

. Studies die de efficaciteit van spironolactone bij katten aantonen zijn 

echter niet beschikbaar
35

.  

Het opvolgen van de ademhalingsfrequentie thuis is van groot belang om congestief hartfalen op tijd 

te diagnosticeren en te behandelen
14

. Wanneer de ademhalingsfrequentie in rust verhoogd is, de 

eetlust verminderd is en de kat lijkt oncomfortabel te zijn, is de kat sterk verdacht van congestief 

hartfalen en is een radiografie van de thorax aangewezen
14

.  

Herhalen van een elektrocardiografisch en echocardiografisch onderzoek is enkel nodig wanneer de 

klinische toestand van de kat achteruit gaat
14

. Deze onderzoeken zorgen namelijk voor extra stress bij 

de kat en kunnen leiden tot decompensatie terwijl de kat voordien gecontroleerd was
14

. 

9. Prognose 

Katten met ARVC hebben een slechte prognose. In de studie van Fox stierven 6 van de 12 katten met 

ARVC binnen de twee dagen tot 4 maanden na het ontstaan van klinische symptomen ten gevolge 

van congestief hartfalen. Twee katten werden geëuthanaseerd omwille van congestief hartfalen of 

thromboëmbolie. De overige vier katten stierven door een andere reden dan een hartprobleem.
 6,

 
7
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Conclusie 

De beschreven casus is een bijzonder geval van ARVC aangezien deze kat afwijkt van bepaalde 

zaken die reeds in de literatuur werden beschreven bij andere katten met ARVC. 

Terwijl de meeste katten met ARVC worden aangeboden met congestief hartfalen, werd deze kat 

aangeboden zonder klinische symptomen, wel met een bijgeruis, en bij de tweede consultatie werden 

ook aritmieën vastgesteld. De kat bleef tot nu toe volledig symptoomloos. In de literatuur werd, voor 

zover de informatie beschikbaar was, maar 1 geval
19

 beschreven van ARVC waarbij eveneens geen 

klinische symptomen aanwezig waren. Bovendien was er ook geen bijgeruis aanwezig, in 

tegenstelling tot de kat uit deze casus. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij deze kat, indien hij nooit 

werd aangeboden voor detartratie, het bijgeruis nooit zou vastgesteld zijn en hij later zou aangeboden 

worden met congestief hartfalen. Daarom kan niet worden besloten dat deze kat overeenkomt met het 

beeld dat wordt gezien van ARVC bij de mens en de hond: wel ECG abnormaliteiten, geen klinische 

symptomen en plotse sterfte
8-11

. Afgaand op de literatuur zal deze kat hoogstwaarschijnlijk congestief 

hartfalen ontwikkelen, maar dit kan niet met zekerheid gezegd worden. Vanuit wetenschappelijk 

standpunt is het dus zeer interessant om de evolutie van deze kat goed op te volgen.  

In tegenstelling tot de katten uit de studie van Fox
7
 doet deze kat het 10 maanden nadat de diagnose 

werd gesteld nog steeds heel goed. Het verschil met de katten van Fox is dat bij deze kat een 

behandeling werd ingesteld, nog voor klinische symptomen tot uiting konden komen. Een 

gecompenseerd hart wordt nu reeds ondersteund door middel van medicatie, terwijl er bij de katten 

van Fox al decompensatie aanwezig was. Eens de medicatie onvoldoende zal zijn om het hart te 

ondersteunen en de kat klinische symptomen zal ontwikkelen, zal de overlevingstijd, gezien de 

resultaten van Fox, vermoedelijk beperkt zijn.  

Verder komt de leeftijd van de kat overeen met de leeftijd die beschreven werd in de literatuur (katten 

van 1 tot 20 jaar volgens Fox
7
). Echocardiografisch is er een dilatatie aanwezig van het rechter atrium 

en het rechter ventrikel, een paradoxale beweging van het interventriculair septum en regurgitatie over 

de tricuspidalisklep, zoals wordt beschreven in de literatuur. Twee studies
7, 13

 vermelden dilatatie van 

het linker ventrikel, terwijl deze kat juist een vernauwd linker ventrikel lumen had met een mild verdikte 

linker ventrikelwand en interventriculair septum. Dit is vermoedelijk secundair doordat het linker 

ventrikel wordt dichtgedrukt door het rechter ventrikel en ook een minder goede vulling heeft vanuit het 

rechter hart. Het radiografisch onderzoek klopt met het beeld dat wordt beschreven in de literatuur: 

cardiomegalie, een vergroot rechter ventrikel en dilatatie van de vena cava caudalis. Alle luiken van de 

behandeling van een kat met ARVC die worden beschreven in de literatuur worden toegepast in deze 

casus. Om congestief hartfalen te voorkomen krijgt de kat een diuretische therapie met Furosemide 

EG® 40 mg en Prilium® 75 mg/ml (imidapril, een ACE-inhibitor). De ventriculaire tachycardie 

vastgesteld bij het tweede controlebezoek wordt behandeld met sotalol, een klasse 3 anti-aritmiticum. 

Omwille van zijn vasodilatorisch en positief inotroop effect wordt Vetmedin® 1,25 mg (pimobendan) 

toegediend, om de pompwerking van het hart te ondersteunen. Tot slot wordt de kat ook behandeld 

met clopidogrel, ter preventie van thromoboëmboliën. 
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Bij deze casus kan de diagnose van ARVC niet met 100% zekerheid gesteld worden. Voordien werd 

namelijk nooit een echocardiografisch onderzoek gedaan, waardoor niet met zekerheid kan gezegd 

worden dat de tricuspidalisinsufficiëntie een gevolg is van de dilatatie van het rechter hart. Het kan 

best zijn dat initieel een tricuspidalisdysplasie aanwezig was, waarbij de klepbladen niet volledig sloten 

tijdens de systole, met secundair een dilatatie van het rechter atrium en daarna ook het rechter 

ventrikel. De aanwezigheid van ventriculaire tachycardie, een normale morfologie van de klepbladen 

en het feit dat het bijgeruis nooit eerder werd opgemerkt doet eerder denken aan aritmogene rechter 

ventriculaire cardiomyopathie. Een definitieve diagnose zal enkel kunnen gesteld worden door middel 

van autopsie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Referentielijst 

1. Report of the WHO/ISFC task force on the definition and classification of cardiomyopathies (1980). 

British Heart Journal 44, 672-673. 

2. Richardson P. et al. (1996). Report of the 1995 World Health Organization/International Society 

and Federation of Cardiology Task Force on the Definition and Classification of cardiomyopathies. 

Circulation 93, 841-842. 

3. McCauley M.D., Wehrens X.H. (2009). Animal models of arrhythmogenic cardiomyopathy. Disease 

Models and Mechanisms 2, 563-570. 

4. Iyer V.R., Chin A.J. (2013). Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia (ARVC/D). 

American Journal of Medical Genetics, Part C Seminars in  Medical Genetics 163C, 185-197. 

5. Caro-Vadillo A. et al. (2013). Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in boxer dogs: a 

retrospective study of survival. The Veterinary Record 172, 268. 

6. Harvey A.M. et al. (2005). Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in two cats. Journal of 

Small Animal Practice 46, 151-156. 

7. Fox P.R. et al. (2000). Spontaneously occurring arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in 

the domestic cat: A new animal model similar to the human disease. Circulation 102, 1863-1870. 

8. Basso C. et al. (2007). Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in athletes: diagnosis, 

management, and recommendations for sport activity. Cardiology Clinics 25, 415-422, vi. 

9. Basso C. et al. (2004). Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy causing sudden cardiac 

death in boxer dogs: a new animal model of human disease. Circulation 109, 1180-1185. 

10. Meurs K.M. (2004). Boxer dog cardiomyopathy: an update. The Veterinary Clinics of North America 

Small Animal Practice 34, 1235-1244, viii. 

11. Gemayel C. et al. (2001). Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Journal of the 

American College of Cardiology 38, 1773-1781. 

12. Ciaramella P. et al. (2009). Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy associated with 

severe left ventricular involvement in a cat. Journal of Veterinary Cardiology 11, 41-45. 

13. Harjuhahto T.A. et al. (2011). Congestive heart failure and atrial fibrillation in a cat with myocardial 

fibro-fatty infiltration. Journal of Feline Medicine and Surgery 13, 109-111. 

14. Côté E. et al. (2011). Feline Cardiology. 1st edition. Wiley-Blackwell, Oxford, UK. 

15. Boon J.A. (1998). Manual of Veterinary Echocardiography. 1st edition. Lippincott Williams and 

Wilkins, Baltimore, p.152-159. 

16. Penninck D., d'Anjou M.-A. (2008). Atlas of Small Animal Ultrasonography. 1st edition. Blackwell 

Publishing, Ames, Iowa, USA, p. p. 224-226. 

17. Bai X.L. et al. (2013). Acute iatrogenic Budd-Chiari syndrome following hepatectomy for 

hepatolithiasis: A report of two cases. World Journal of Gastroenterology 19, 5763-5768. 

18. Fox P.R. et al. (1999). Textbook of Canine and Feline Cardiology. 2nd edition. W.B. Saunders 

Company, Philadelphia, Pennsylvania, p. 75. 

19. Paige C.F. et al. (2009). Prevalence of cardiomyopathy in apparently healthy cats. Journal of the 

American Veterinary Medical Association 234, 1398-1403. 

20. Quintavalla C. et al. (2010). Uhl's anomaly in a domestic shorthair cat. Journal of the American 

Animal Hospital Association 46, 444-448. 



29 
 

21. Oliveira J.S. et al. (1981). Apical aneurysm of Chagas's heart disease. British Heart Journal 46, 

432-437. 

22. Ware W.A. (2007). Cardiovascular Disease in Small Animal Medicine. 1st edition. Manson 

Publishing, London, UK, p. 117-120. 

23. Chetboul V. et al. (2004). Congenital malformations of the tricuspid valve in domestic carnivores: a 

retrospective study of 50 cases. Schweizer Archiv für Tierheilkunde 146, 265-275. 

24. Gerlis L.M. et al. (1993). Dysplastic conditions of the right ventricular myocardium: Uhl's anomaly 

vs arrhythmogenic right ventricular dysplasia. British Heart Journal 69, 142-150. 

25. James T.N. (1998). Normal and abnormal consequences of apoptosis in the human heart. Annual 

Review of Physiology 60, 309-325. 

26. James T.N. et al. (1996). Complete heart block and fatal right ventricular failure in an infant. 

Circulation 93, 1588-1600. 

27. Romero I. (2013). Ambulatory Electrocardiology. Cardiology in Review 21, 239-248. 

28. Goldkamp C., Estrada A.H. (2007). ECG of the month. Atrial tachycardia. Journal of the American 

Veterinary Medical Association 230, 668-670. 

29. Boyden P.A. et al. (1984). Mechanisms for atrial arrhythmias associated with cardiomyopathy: a 

study of feline hearts with primary myocardial disease. Circulation 69, 1036-1047. 

30. Delacretaz E. (2006). Clinical practice. Supraventricular tachycardia. The New England Journal of 

Medicine 354, 1039-1051. 

31. Schoonderwoerd B.A. et al. (2004). Atrial ultrastructural changes during experimental atrial 

tachycardia depend on high ventricular rate. Journal of Cardiovascular Electrophysiology 15, 1167-

1174. 

32. Chu A.F. et al. (2010). Atrial Arrhythmias in Patients With Arrhythmogenic Right Ventricular 

Cardiomyopathy/Dysplasia and Ventricular Tachycardia. The American Journal of Cardiology 106, 

720-722. 

33. Wienesen R.C., Szatmari V. (2011). Heart failure due to atrial standstill in a cat. Tijdschrift voor 

Diergeneeskunde 136, 632-636. 

34. Wang Y., Hill J.A. (2010). Electrophysiological remodeling in heart failure. Journal of Molecular and 

Cellular Cardiology 48, 619-632. 

35. Ferasin L. (2009). Feline myocardial disease 2: diagnosis, prognosis and clinical management. 

Journal of Feline Medicine and Surgery 11, 183-194. 

36. Wlodarska E.K. et al. (2006). Thromboembolic complications in patients with arrhythmogenic right 

ventricular dysplasia/cardiomyopathy. Europace 8, 596-600. 

37. Kurisu S. et al. (2006). Right atrial thrombosis as a complication of arrhythmogenic right ventricular 

cardiomyopathy. Internal Medicine 45, 457-460. 

38.Hu Y. et al. (2013). Multiple thrombosis caused by arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. 

The Annals of Thoracic Surgery 95, 1436-1439. 

39. Corrado D. et al. (2009). Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy: an update. Heart 95, 

766-773. 

40. Indik J.H. et al. (2012). Right ventricular volume analysis by angiography in right ventricular 

cardiomyopathy. The International Journal of Cardiovascular Imaging 28, 995-1001. 

41. Burg M. et al. (1973). Furosemide effect on isolated perfused tubules. The American Journal of 

Physiology 225, 119-124. 



30 
 

42. Ma T.K. et al. (2010). Renin-angiotensin-aldosterone system blockade for cardiovascular diseases: 

current status. British Journal of Pharmacology 160, 1273-1292. 

43.Vuong A.D., Annis L.G. (2003). Ramipril for the prevention and treatment of cardiovascular disease. 

The Annals of Pharmacotherapy 37, 412-419. 

44. King J.N. et al. (2002). Effect of renal insufficiency on the pharmacokinetics and 

pharmacodynamics of benazepril in cats. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 25, 

371-378. 

45. Roszer T., Ricote M. (2010). PPARs in the Renal Regulation of Systemic Blood Pressure. PPAR 

Research 2010, 698730. 

46. Echt D.S. et al. (1982). Prolongation of the human cardiac monophasic action potential by sotalol. 

The American Journal of Cardiology 50, 1082-1086. 

47. Carmeliet E. (1985). Electrophysiologic and voltage clamp analysis of the effects of sotalol on 

isolated cardiac muscle and Purkinje fibers. The Journal of Pharmacology and Experimental 

Therapeutics 232, 817-825. 

48. Meurs K.M. et al. (2002). Comparison of the effects of four antiarrhythmic treatments for familial 

ventricular arrhythmias in Boxers. Journal of the American Veterinary Medical Association 221, 

522-527. 

49. Marcus G.M. et al. (2009). Efficacy of antiarrhythmic drugs in arrhythmogenic right ventricular 

cardiomyopathy: a report from the North American ARVC Registry. Journal of the American 

College of Cardiology 54, 609-615. 

50. Ferasin L. et al. (2002). Syncope associated with paroxysmal atrioventricular block an ventricular 

standstill in a cat. Journal of Small Animal Practice 43, 124-128. 

51. Boyle K.L., Leech E. (2012). A review of the pharmacology and clinical uses of pimobendan. 

Journal of Veterinary Emergency and Critical Care (San Antonio) 22, 398-408. 

52. Gordon S.G. et al. (2012). Effect of oral administration of pimobendan in cats with heart failure. 

Journal of the American Veterinary Medical Association 241, 89-94. 

53. Macgregor J.M. et al. (2011). Use of pimobendan in 170 cats (2006-2010). Journal of Veterinary 

Cardiology 13, 251-260. 

54. Hanzlicek A.S. et al. (2012). Pharmacokinetics of oral pimobendan in healthy cats. Journal of 

Veterinary Cardiology 14, 489-496. 

55. Smith S.A. et al. (2003). Arterial thromboembolism in cats: acute crisis in 127 cases (1992-2001) 

and long-term management with low-dose aspirin in 24 cases. Journal of Veterinary Internal 

Medicine 17, 73-83. 

56. Smith S.A. (2012). Antithrombotic Therapy. Topics in Companion Animal Medicine 27, 88-94. 

57. Luis Fuentes V. (2012). Arterial thromboembolism: risks, realities and a rational first-line approach. 

Journal of Feline Medicine an Surgery 14, 459-470. 

58. Rush J.E. et al. (1998). The use of enalapril in the treatment of feline hypertrophic cardiomyopathy. 

Journal of American Animal Hospital Association 34, 38-41. 

 

 

 

 



31 
 

Bijlage I. Echocardiografische metingen bij de kat 

Tabel 1.  Normale echocardiografische metingen bij de kat in de M-mode.
14

 (uit Côté et al, 2011) 

Tabel 2. Normale echocardiografisch bekomen indexen bij de kat die de systolische functie bepalen.
14

 (uit Côté et al, 2011) 

Tabel 3. Normale snelheden over de hartkleppen bekomen door Doppler echocardiografie (cm/sec).
 18 

(uit Fox et al, 1999) 
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Samenvatting 

Deze casuïstiek handelt over een bijna 4 jaar oude, mannelijke, gecastreerde Main Coon, die werd 

aangeboden met klachten van vermageren. Op klinisch onderzoek vertoonde de kat tachycardie, de 

vacht oogde dof en bij abdominale palpatie was een harde linker nier te voelen. De kat had een body 

condition score van 2/5. Door middel van radiografisch en echografisch onderzoek werd een bilaterale 

ureterobstructie vastgesteld, met een uitgesproken nierbekkendilatatie links en bilateraal vergrote 

nieren. De linker ureter was proximaal geobstrueerd door een nefrolith, de rechter ureter distaal door 

een plug. Bloed- en urineonderzoek wezen op een postrenale azotemie. Aangezien een conservatieve 

behandeling met infuustherapie weinig effectief was, werd na 4 dagen besloten over te gaan tot 

chirurgie. Deze casuïstiek beschrijft de anesthesie van deze patiënt tijdens de operatie. Na een pre-

anesthetisch algemeen onderzoek en bloedonderzoek (milde anemie), werd de kat geïnduceerd met 

propofol op effect. Aangezien enkele uren voordien reeds buprenorfine werd toegediend, werd geen 

extra premedicatie meer gegeven. Na het verdoven van de larynx met lidocaïne werd de kat 

geïntubeerd. Vervolgens werd een epidurale injectie met bupivacaïne en morfine toegediend en werd 

een infuus met Hartmann
 
Ringer lactaat gestart. De onderhoudsanesthesie werd bekomen door 

middel van isofluraan, verdampt in een mengsel van zuurstof en lucht en toegediend via een 

cirkelsysteem. De kat bleef gedurende de hele operatie spontaan ademen. De kat werd gemonitord 

door middel van een ECG, invasieve bloeddrukmeting, pulse-oximetrie en capnografie. Tijdens de 

anesthesie werd de kat regelmatig hypotens. Bij de eerste drie bloeddrukdalingen werd telkens 

efedrine intraveneus toegediend. Vanaf de vierde bloeddrukdaling werd, naast toediening van 

efedrine, een constant rate infusion (CRI) met norepinefrine opgestart, waarvan de snelheid 

regelmatig verhoogd werd aangezien onvoldoende resultaat werd geboekt. Tijdens de recovery werd 

de kat opgewarmd in een couveuse en voorzien van een analgetische en anti-infectieuze therapie. 

Een kortstondige periode van hypotensie werd opgelost met een bolus Hartmann. Omwille van de 

progressieve anemie kreeg de kat een transfusie met packed red blood cells. 

Dit werk zal beginnen met een bespreking van de casus. Daarna volgt een literatuurgedeelte dat 

bestaat uit de pathofysiologie van een obstructie van de hogere urinewegen, de anesthetische risico’s 

die hieruit voortvloeien en een overzicht van het anesthetisch protocol dat past bij dit type patiënt. Tot 

slot volgt een conclusie waarin de casuïstiek vergeleken wordt met wat in de literatuur staat 

beschreven. 

Sleutelwoorden: Anesthesie – Bilaterale ureterobstructie – Hypotensie – Kat – Renale 

dysfunctie 
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Inleiding 

Obstructie van de ‘upper urinary tract’ (UUT) komt tegenwoordig steeds vaker voor in vergelijking met 

20 jaar geleden
1
. De voornaamste oorzaak van UUT-obstructie is urolithiasis (nefrolithen of 

ureterolithen) en de meest voorkomende component van deze stenen bij katten en honden is calcium-

oxalaat
1, 2

. De tweede meest voorkomende compositie bij katten zijn bloedcalculi
1
. Struvieten ontstaan 

ten gevolge van infectie met urease-positieve bacteriën, secundair aan pyelonefritis
1
. Hoewel 

nefrolithen en ureterolithen minder voorkomen dan urolithen in de ‘lower urinary tract’ (LUT), zijn deze 

geassocieerd met levensbedreigende complicaties zoals obstructie, recurrente pyelonefritis en 

progressieve chronische nierinsufficiëntie
1
.  

UUT-obstructie met urolithen wordt meestal gediagnosticeerd bij katten en kleine honden
2
. Door de 

kleinere diameter van het lumen van de ureter (bij katten ongeveer 0,4 mm), kan de ureter 

geobstrueerd raken door veel kleinere objecten dan nodig bij middelgrote tot grote honden
2
. Het 

aantal katten dat werd aangeboden met ureterolithiasis kende de laatste 18 jaar een stijgende trend 

en is pas in de laatste 3 jaar gestabiliseerd
3
.  Niettegenstaande dat minder dan 1-4%  van alle 

urolithen bij honden en katten bestaan uit nefrolithen, zou de ware incidentie veel hoger zijn, 

aangezien het verwijderen van UUT urolithen veel moeilijker is en er dus minder stenen worden 

opgestuurd voor analyse. Ook wordt beeldvorming voor het opzoeken van UUT urolithen minder 

frequent toegepast
1
.  Obstructie van de UUT is een steeds meer voorkomende oorzaak van azotemie 

bij katten
2
.  

Nefrolithen en ureterolithen vereisen niet noodzakelijk een behandeling. Inactieve stenen zijn stenen 

die geen obstructie veroorzaken, passage van de urine is nog steeds mogelijk. Deze stenen moeten 

niet worden verwijderd, maar moeten wel goed opgevolgd worden door middel van urineanalyse en - 

cultuur, radiografie en echografie.
1
 In geval van een recurrente infectie, obstructie, vergroten van de 

steen, klinische symptomen, of wanneer slechts 1 functionele nier aanwezig is, moeten deze stenen 

wel verwijderd worden
1
.  

De anesthesie tijdens zulke operatie vraagt een zekere aandacht aangezien deze dieren vaak al enige 

vorm van nierschade hebben opgelopen, en bijna elk anestheticum in bepaalde mate de glomerulaire 

filtratiesnelheid en renale bloedvloei compromitteert
4
. Elke stap in het anesthetisch protocol moet dus 

goed doordacht zijn om de nefronenfunctie zo goed mogelijk te behouden
4
. Daarnaast moet ook de 

pre-anesthetische toestand van het dier zoveel mogelijk geoptimaliseerd worden en moet de 

anesthetische periode zo kort mogelijk worden gehouden
4
.  
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Case report 

Een Maine Coon (6 kg), mannelijk, gecastreerd, van bijna 4 jaar oud, werd in de Faculteit 

Diergeneeskunde van de Universiteit Gent aangeboden met als klacht vermageren en dit sinds 2 

weken. Drie dagen eerder brachten de eigenaars reeds een bezoek aan de eigen dierenarts. Die nam 

radiografieën en deed een urine- en bloedonderzoek. Op basis hiervan werd de kat doorgestuurd naar 

de faculteit.   

De kat oogde voor de eigenaars niet ziek, eten en drinken was normaal. Ook het urineren en 

defeceren was normaal, persen werd nooit opgemerkt. De kat leeft samen met 4 andere katten 

binnenshuis en komt nooit buiten. De katten worden nooit ontwormd, de vaccinaties zijn wel in orde. In 

het verleden werden nooit problemen met de urinewegen gezien. Door middel van echocardiografisch 

onderzoek werd de kat getest op hypertrofische cardiomyopathie (HCM). De metingen waren initieel 

twijfelachtig, waarop een behandeling werd ingesteld. Een controlebezoek 6 maanden later wees uit 

dat de kat toch HCM-negatief was, waardoor de behandeling werd stopgezet.  

Op algemeen klinisch onderzoek gaf de kat een alerte indruk. De ademhalingsfrequentie bedroeg 48 

per minuut, de hartfrequentie was verhoogd (240 bpm). De kat had een doffe vacht en een body 

condition score (BCS) van 2/5. Bij buikpalpatie voelde de linker nier vrij hard aan. Verder werden geen 

abnormaliteiten gezien: de mucosae waren roze en de capillaire vullingstijd was minder dan 2 

seconden, koorts was niet aanwezig (38,8°C), de pols was goed geslagen en de lymfeknopen waren 

niet vergroot.  

Op het radiografisch onderzoek van de eigen dierenarts waren 2 hyperechogene, ronde structuren te 

zien in het dorsale abdomen, één ter hoogte van het craniale aspect van L6 en één ter hoogte van het 

craniale aspect van L4 (een proximale en meer distale ureterale steen). Op de faculteit werd een 

echografie van het abdomen uitgevoerd. De linker nier was normaal in grootte (lengte 4,6 cm). Het 

nierbekken en de proximale ureter waren gedilateerd (11,6 mm) (Bijlage II, Figuur 5). In de caudale 

recessus werd een kleine mineralisatie opgemerkt. Het proximale derde van de ureter was gedilateerd. 

Op het einde van de dilatatie was een hyperechogene ovoïde structuur aanwezig in het lumen (4 mm 

groot) (Bijlage II, Figuur 6). Caudaal van deze structuur vernauwde de ureter en kon daarna niet meer 

gevolgd worden. De rechter nier was vergroot (5,1 cm lengte). Het nierbekken en de proximale ureter 

waren mild gedilateerd (2,7 mm) (Bijlage II, Figuur 7). In de caudale recessus was een lineaire 

hyperechogene mineralisatie aanwezig. Het meest proximale gedeelte van de ureter vernauwde 

geleidelijk aan en er waren geen tekenen van obstructie aanwezig. De wand van de ureter was matig 

verdikt. Verder werden in het abdomen geen abnormaliteiten gezien. Een cystocentese werd 

uitgevoerd, zonder complicaties.   

Er werd opnieuw een bloedonderzoek gedaan (Tabel 1). De hematocriet werd niet bepaald. 

Biochemie toonde een azotemie (een verhoogd ureum en creatinine) en een gestegen bilirubine. Op 

het ionogram werd een milde hypokaliëmie vastgesteld. Op urineonderzoek zag men een verhoogd 

aantal witte en rode bloedcellen en er waren vetdruppels aanwezig. Het soortelijk gewicht was 1,028 

mg/ml, wat wijst op een (post)renale azotemie. Urinecultuur was negatief voor pathogene bacteriën.  
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De volgende dag werd opnieuw een vergelijkende echografie uitgevoerd. De linker nier was nu wel 

vergroot (5,3 cm). Het nierbekken van de rechter nier was meer gedilateerd (6,6 mm), ook de ureter 

bleek gedilateerd tot het distale derde deel (gaande van 2,9 mm tot 1,1 mm (proximaal naar distaal)). 

Op de plaats waar de rechter ureter vernauwt was een kleine, hyperechogene intraluminale of 

intramurale structuur te zien zonder akoestische schaduw. In de periferie van de urineblaas was een 

milde peritoneale effusie aanwezig. Ook een radiografie van het abdomen werd herhaald. Daarop was 

te zien dat de  caudale ureterale steen (rechter ureter) verplaatst was naar het caudale aspect van L6 

(caudale verplaatsing van ongeveer 1 cm) (Bijlage II, Figuur 8). 

Op basis van het bloed- en urineonderzoek, het radiografisch onderzoek en de twee echografieën 

werd de diagnose van een bilaterale ureterobstructie gesteld, ten gevolge van een urolith links en een 

plug, mucus of een bloedklonter rechts, met uitgesproken nierbekkendilatatie links.  

De kat werd gehospitaliseerd en initieel werd geprobeerd om de ureterobstructie op te lossen met 

infuustherapie (Hartmann
 
Ringer lactaat) aan 30 ml/h (2,5 keer onderhoud). Bijkomend werd de kat 

behandeld met cefazoline IV (Cefazoline
®
 1g/10ml, 20 mg/kg, 3 keer per dag), buprenorfine IV  

(Vetergesic
®  

0,3 mg/ml, 0,01 mg/kg, 4 keer per
 
dag) en ranitidine IV (Zantac

®
,
 
50mg/2ml, 0,5 mg/kg, 2 

keer per dag). De bloeddruk werd verschillende keren per dag gemeten (Doppler) (Tabel 1). Om de 

urineproductie goed te kunnen volgen werd een urinesonde geplaatst, de urineproductie is altijd goed 

gebleven. Omwille van zijn partiële anorexie werd een voedingssonde geplaatst. De kat kon de 

voedingssonde moeilijk verdragen en kokhalsde en speekselde regelmatig. Daarom werd gestart met 

metoclopramide IV (Emeprid
®
 5 mg/ml, 0,2 mg/kg, 3 keer per dag  ) en maropitant (Cerenia

®
 10 mg/ml, 

2 mg/kg, 1 keer per dag). Vanaf dag 4 werd omwille van de hypokaliëmie een infuus met een 

kaliumsupplement opgestart. Door middel van echografie en bloed- en urineonderzoek werd de 

toestand van de kat opgevolgd (Tabel 1). De infuustherapie gaf echter een weinig gunstige evolutie, 

daarom werd na 4 dagen hospitalisatie besloten om over te gaan tot chirurgie.  

Tabel 1. Verloop van de bloeddruk, hematocriet, nierwaarden en ionenconcentraties tijdens de medicamenteuze 

therapie. 
©
UGent Faculteit Diergeneeskunde 

 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Ref. waarden 

GSB* (mmHg) 120 123 117 - - 80-180 

Hct (%) 
(manueel)  

- 26 - 22 16 24-45 

Ureum (mmol/l) 21,1 16,7 17 - 22,2 5,7-12,9 

Creatinine 
(µmol/l) 

310 296 252 - 197 71-212 

Na (mmol/l) 163 165 160 161 162 150-165 

K (mmol/l) 3,4 3,5 3,4 3,3 3,6 3,5-3,8 

Cl (mmol/l) 127 128 123 119 114 112-129 

*gemiddelde systolische bloeddruk 
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 Pre-anesthetisch onderzoek 

Vooraleer de kat onder anesthesie werd gebracht werd nogmaals een algemeen klinisch onderzoek 

uitgevoerd. De mucosae waren roze en de capillaire vullingstijd was 2 seconden. Hart- en 

longauscultatie waren normaal. De kat had een pols van 240 bpm. De ademhalingsfrequentie was 

40/min, er was geen hoesten of neusvloei aanwezig. De temperatuur was normaal (38,9 °C). Om 9 

uur ’s ochtends werd reeds cefazoline 20 mg/kg intraveneus toegediend. Er werd ook een pre-

anesthetisch bloedonderzoek uitgevoerd. De kat had een milde anemie, ureum was verhoogd, 

creatinine en ionenconcentraties waren normaal (Tabel 1).  

 Premedicatie 

Om 8 uur ’s ochtends werd reeds buprenorfine (Vetergesic
®
 0,3 mg/ml, 0,01 mg/kg ) toegediend. 

Voorafgaand aan de inductie werd geen extra premedicatie meer gegeven.  

 Inductie 

De anesthesie werd geïnduceerd door middel van een intraveneuze toediening van propofol 

(PropoVet Multidose
®
 10 mg/ml) op effect; er werd 5 mg/kg (3 ml) propofol toegediend. Een vlotte 

inductie werd bekomen. De larynx werd lokaal verdoofd met 0,2 ml lidocaïne (Xylocaïne
®
 2%). 

Vervolgens werd de kat geïntubeerd met een tracheotube van 4,5 mm interne diameter. De kat kreeg 

een epidurale injectie met een combinatie van 1,3 ml (1,1 mg/kg) bupivacaïne (Marcaïne
®
 0,5%) en 

0,06 ml (0,1 mg/kg) morfine (Morfine
®
 10 mg/ml). Infuustherapie met Hartmann werd gestart aan een 

snelheid van 5 ml/kg/h.  

 Onderhoud en monitoring  

ECG-pads werden bevestigd en een 22G arteriële katheter werd geplaatst in de rechter a. dorsalis 

pedis voor invasieve bloeddrukmeting. Cardiovasculaire en respiratoire parameters werden eveneens 

gemonitord door middel van pulse-oximetrie en capnografie.  

De onderhoudsanesthesie werd bekomen met isofluraan, verdampt in een mengsel van zuurstof en 

lucht. De zuurstof werd initieel toegediend aan een snelheid van 3,75  l/min en later aan 0,8 l/min in 

combinatie met lucht, eveneens toegediend aan een snelheid van 0,8 l/min. De isofluraan werd in die 

mate toegediend zodat een gemiddelde concentratie isofluraan van 1,2% in de expiratoire luchtstroom 

werd bekomen. Deze inhalatieanesthesie werd toegediend via een cirkelsysteem. De kat bleef 

gedurende de hele operatie spontaan ademen.  

Vlak voor de operatie begon, en de patiënt zich reeds op de operatietafel bevond, werd de ooglidreflex 

positief en bewogen de voorpoten. Hiervoor werd een extra dosis propofol (1 ml) intraveneus 

geïnjecteerd. 

Aan het begin van de operatie zag men een plotse stijging van de hart- en ademhalingsfrequentie. 

Daarom werd de analgesie versterkt met een intraveneuze toediening van 0,08 ml methadon 

(Comfortan
®
 10 mg/ml). 
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Tijdens de operatie werd de kat regelmatig hypotens (gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) <70 

mmHg). Bij de eerste drie dalingen werd telkens efedrine (5 mg/ml) intraveneus toegediend aan een 

dosis van 0,1 mg/kg (0,12 ml). Vanaf de vierde bloeddrukdaling werd, naast toediening van efedrine, 

een constant rate infusion (CRI) norepinefrine (Levophed
®
 1 mg/ml) opgestart aan 0,2 µg/kg/min. 

Deze snelheid werd na 40 minuten verhoogd naar 0,4 µg/kg/min. Gezien de bloeddruk nog steeds te 

laag bleef, werd de snelheid na 10 minuten opnieuw verhoogd naar 0,6 µg/kg/min, samen met een 

laatste toediening van efedrine 0,1 mg/kg. Deze snelheid werd behouden tot op het einde van operatie, 

met matig succes.  

Figuur 1. Verloop van de bloeddruk tijdens de anesthesie. (SAP: systolische arteriële bloeddruk, DAP: 

diastolische arteriële bloeddruk, MAP: gemiddelde arteriële bloeddruk). Op tijdstip 0:10, 1:20, 2:10 en 3:00 werd 

efedrine toegediend. Vanaf tijdstip 2:50 werd een CRI norepinefrine gestart aan 0,2 µg/kg/min, dat op tijdstip 3:30 

werd verhoogd naar 0,4 µg/kg/min en op tijdstip 3:40 naar 0,6 µg/kg/min; terzelfdertijd werd een laatste dosis 

efedrine toegediend.  

De anti-infectieuze therapie werd intra-operatief voortgezet door elke 2 uur intraveneus cefazoline aan 

een dosering van 20 mg/kg (1,2 ml) toe te dienen. 

De overige parameters bleven vrij constant. De zuurstofsaturatie was soms wat aan de lage kant, 

maar dit is mogelijks te wijten aan een slechte meting. De hartfrequentie was vrij constant 

(uitgezonderd aan het begin van de operatie) en schommelde rond 160 bpm. De expiratoire CO2 

bevond zich gedurende de operatie tussen de 35 en 45 mmHg, behalve op het einde van de operatie 

(tussen 23 en 33 mmHg).  

Tijdens de operatie zag men dat er een steen aanwezig was in het middelste derde van de linker 

ureter. De steen werd gemasseerd in de richting van de pelvis renalis en werd door middel van een 

incisie ter hoogte van de pelvis verwijderd. Vervolgens werden, via een incisie in de blaas, de beide 
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ureters gekatheteriseerd en gespoeld. Deze waren vlot doorgankelijk. Een ureterplug werd 

losgespoeld vanuit de rechter ureter en verwijderd via suctie vanuit de blaas. Tot slot werd een 

oesophagale voedingssonde geplaatst.  

 Postoperatief 

Postoperatief was de kat hypotherm en werd daarom in een couveuse geplaatst. Tegen de avond was 

de temperatuur genormaliseerd. De bloeddruk werd regelmatig gecontroleerd en tijdens de nacht werd 

hypotensie vastgesteld. Daarom werd, met succes, een bolus Hartmann 10 ml/kg toegediend. Verder 

was zijn toestand stabiel, de urineproductie was normaal, maar hij bleef wel anorectisch.  

De postoperatieve medicatie bestond uit cefazoline IV (Cefazoline
®
 1g/10ml, 20 mg/kg, 3 keer per dag) 

als anti-infectieuze therapie en methadon (Comfortan
® 

10 mg/ml,
 
0,2 mg/kg, om de 4 uur) als 

analgetische therapie de dag van de operatie. De dag erna werd terug overgeschakeld naar 

buprenorfine (Vetergesic
® 

0,3 mg/ml, 0,01 mg/kg, 4 keer per
 
dag). De behandeling met ranitidine 

(Zantac
®
),  maropitant (Cerenia

®
) en metoclopramide (Emeprid

®
) werd verdergezet. Infuustherapie 

met Hartmann
 
Ringer lactaat werd eveneens behouden. De tweede dag na de operatie werd de 

pijnmedicatie gestopt. Drie dagen na de operatie werd de intraveneuze cefazoline vervangen door 

cefalexine per os (Therios
®
 75 mg, 1,5 tablet, 2 keer per dag). 

Gezien de progressieve anemie sinds één dag voor de operatie en de bevindingen op klinisch 

onderzoek (sterk geslagen pols, bleke mucosae en milde tachycardie) kreeg de kat één dag na de 

operatie een bloedtransfusie (packed red blood cells). Daarna steeg de hematocriet geleidelijk, maar 

normaliseerde niet helemaal. 

Vier dagen na de operatie mocht de kat naar huis. Gezien het frequente kokhalzen werd de 

slokdarmsonde verwijderd, ondanks het feit dat de anorexie nog steeds aanwezig was. 

Bij de controlebezoeken 2 weken postoperatief en 2 maanden postoperatief deed de kat het klinisch 

heel goed. Hij had een goede eetlust, geen polyurie/polydipsie, geen hematurie en geen strangurie. Er 

werd geen braken gezien en de kat was ook wat aangekomen. De voeding werd veranderd naar Hill’s 

c/d urinary stress, een preventief dieet voor katten met urolithiasis. Bloedonderzoek toonde bij beide 

controlebezoeken stabiele nierwaarden, doch de hematocriet was nog steeds te laag (19% en 17%). 
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Literatuur 

1. Pathofysiologie van UUT obstructie 

De fysiologische respons ten gevolge van een ureterale obstructie is vrij complex en hangt af van tal 

van factoren zoals species, leeftijd van het dier, graad van obstructie, duur van de obstructie, 

unilaterale of bilaterale obstructie, voorafgaande renale pathologie en functie van de contralaterale 

nier
2, 5

. Vooral wanneer er zich een complete obstructie voordoet, is de duur van de obstructie van 

belang
2
. Obstructie van de urinaire flow leidt tot een vermindering in de glomerulaire filtratie snelheid 

(GFR), met ontwikkeling van interstitiële inflammatie en oedeem tot gevolg
2
. Dit geeft aanleiding tot 

tubulaire atrofie, fibrose en apoptose van de renale cellen
2
. 

1.1 Hemodynamische effecten 

Wanneer er zich een obstructie bevindt ter hoogte van de ureter, stijgt de ureterale en tubulaire druk 

vrij snel
2, 5

. Deze stijgende druk in de proximale tubulus geeft aanleiding tot de productie van 

prostaglandine E2, prostacycline en NO 
2
. Deze stoffen zorgen voor dilatatie van de afferente arteriole, 

met een stijging van de glomerulaire capillaire hydraulische druk (Pgc) en een verhoogde renale 

bloedvloei tot gevolg
2
. Dit mechanisme blijft in werking 1 tot 1,5 uur na de obstructie

5
. De druk in de 

proximale tubulus en het kapsel van Bowman blijft namelijk stijgen door de obstructie aanwezig in de 

ureter
2
. Op een bepaald moment zal deze druk de Pgc overschrijden, waardoor de druk noodzakelijk 

voor de ultrafiltratie daalt
2
 (Figuur 2). Eens de druk in de renale pelvis hoger wordt dan 20 mmHg, zal 

de GFR snel dalen tot slechts 20-50% van de normale GFR na 24 uur complete obstructie
2
.  

Figuur 2. Kapsel van Bowman: door de ureterale obstructie zal de druk in de proximale tubulus en het kapsel van 

Bowman stijgen, waardoor de Pgc wordt overschreden en er geen filtratie meer kan plaats vinden. 
6 

Na 5 uur complete obstructie zal de aanvoer van natrium naar de distale tubulus in die mate zijn 

verminderd, dat renine wordt vrijgesteld door het juxtaglomerulair apparaat
2
. Dit leidt tot een 

verhoogde productie van angiotensine II, dat op zijn beurt zorgt voor vasoconstrictie perifeer, maar 

ook ter hoogte van de renale arteriën
2
. Dit versterkt de verhoogde Pgc, maar heeft geen effect, gezien 

de verhoogde druk in het kapsel van Bowman
2
. Angiotensine II geeft niet alleen vasoconstrictie, maar 
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zorgt ook voor een verhoogde oxidatieve stress, met een verhoogd gebruik van NO tot gevolg, wat de 

dilatatie van de afferente arteriole tegengaat
2
. Een derde effect is een verhoogde vrijstelling van 

thromboxane A2 (Tx A2) door tubulaire epitheelcellen en macrofagen, dat ook aanleiding geeft tot 

vasoconstrictie van de renale arteriolen
2
. Deze poging van het lichaam om de ultrafiltratie te behouden 

door de druk in de afferente arteriole te verhogen zorgt tegelijk voor een verminderde bloedvloei, 

verminderde Pgc, verminderde GFR en dus een verminderde filtratie fractie
2
. 

1.2 Biochemische veranderingen 

De nieren hebben als functie het elimineren van stikstof-afvalproducten, fosfaat, kalium en andere 

opgeloste stoffen uit het lichaam
2
. Hierboven werd aangetoond dat ureterale obstructie een 

verminderde GFR ter hoogte van de nieren veroorzaakt. Bijgevolg zal een obstructie ter hoogte van de 

ureter vrij snel aanleiding geven tot verhoogde plasmaconcentraties van BUN (‘blood ureum nitrogen’), 

creatinine, fosfor en, bij complete obstructie, kalium
2
. Wanneer de serumconcentraties van BUN en 

creatinine boven de normaalwaarden liggen, wordt van azotemie gesproken
7
. Als deze azotemie een 

gevolg is van een obstructie ter hoogte van de urine ‘flow’, wordt dit aangeduid met de term 

‘postrenale azotemie’
7
. Azotemie komt enkel voor wanneer meer dan 75% van de nierfunctie wordt 

onderdrukt
7
. Bijgevolg zal een postrenale azotemie enkel worden waargenomen bij een bilaterale 

obstructie of unilaterale obstructie met dysfunctie of afwezigheid van de contralaterale nier
2, 7

. Bij 

complete obstructie is eveneens de excretie van het waterstofion (H
+
) verhinderd, wat aanleiding geeft 

tot metabole acidose
2
. Op biochemie zal dit te zien zijn als een verminderde serumconcentratie van 

bicarbonaat (HCO3
-
), op bloedgasanalyse als een daling van de bicarbonaat concentratie, negatieve 

base excess en verminderde pH 
2
. 

1.3 Inflammatoire effecten 

Obstructie van de UUT leidt niet alleen tot een verminderde GFR met verhoogde plasmaconcentraties 

van stoffen die door de nieren worden geëlimineerd, maar ook tot het in werking treden van een 

inflammatoire cascadereactie
2
. De reeds eerder besproken productie van angiotensine II zal, samen 

met ander cytokines en chemokines, zorgen voor de migratie van geactiveerde macrofagen en 

cytotoxische T-lymfocyten in het nierweefsel
2
. De macrofagen produceren pro-inflammatoire cytokines 

en groeifactoren die, samen met angiotensine II, zorgen voor infiltratie van leukocyten
2
. Verhoogde 

concentraties van profibrotische cytokines, vrijgesteld door de macrofagen, verstoren het evenwicht 

van het interstitium en leiden tot fibrotische veranderingen
2
. Macrofagen vormen eveneens actieve 

zuurstofradicalen, die zorgen voor oxidatieve stress en zo de matrixexpansie en apoptose versterken
8
. 

Angiotensine II en heel wat groeifactoren, hormonen en cytokines geven aanleiding tot transitie van 

epitheliaal in mesenchymaal weefsel
2
. Bovendien zal tubulaire dilatatie leiden tot het loslaten van de 

tubulaire cellen, deze zullen geleidelijk aan steeds meer mesenchymale eigenschappen verwerven
2
. 

Tubulaire dilatatie leidt ook tot ruptuur van de basale membraan, bijgevolg kunnen de 

getransformeerde cellen migreren van het lumen naar het interstitium
2
. Verlies van tubulaire 

epitheelcellen, ruptuur van de basale membraan, transitie van epitheliaal naar mesenchymaal weefsel 

en een toenemende interstitiële fibroblast populatie geven aanleiding tot het ontstaan van interstitiële 

fibrose, met fibrotische nierziekte tot gevolg, wat uiteindelijk klinisch zal waargenomen worden als 
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chronische nierinsufficiëntie
2
. Verschillende onderzoeken bij muizen en ratten bevestigen dat het 

gebruik van ACE-inhibitoren zorgt voor een verminderde productie van profibrotische cytokines, met 

als gevolg een verminderde infiltratie van macrofagen, collageen expressie en interstitiële fibrose
9-11

. 

1.4 Apoptotische effecten 

Er werd aangetoond dat de mechanische ‘stretching’ ten gevolge van tubulaire distensie vanaf dag 4 

van de obstructie aanleiding geeft tot apoptose van de tubulaire epitheelcellen bij mensen, ratten en 

muizen
9, 10

. Dit leidt tot verlies van functioneel nierweefsel en kan zo chronische nierinsufficiëntie in de 

hand werken. Apoptose in nierweefsel wordt veroorzaakt door caspasen (‘cysteinyl aspartaat-specifiek 

proteïnasen)
10

. De caspase concentratie in de nier neemt snel toe in geval van obstructie en is een 

maat voor de graad van tubulaire cel apoptose
10

. Daarnaast heeft het pro-inflammatoire cytokine TGF-

β1 (‘transforming growth factor β1’) eveneens pro-apoptotische effecten in geobstrueerde nieren
10

. 

Toediening van TGF-β1 inhibitoren of monoclonale antistoffen tegen TGF-β1 zullen dan ook de 

obstructie-geïnduceerde apoptose  verminderen
10

. Een derde factor zijn de reactieve 

zuurstofradicalen, onder andere vrijgesteld door macrofagen (zie hoger). Om die reden zal het 

toedienen van antioxidanten eveneens leiden tot een verminderde graad van apoptose
8, 9

. De rol van 

angiotensine II in de apoptose van renale cellen is controversieel
10

.    

1.5 Rol van de contralaterale nier 

Zowel de snelheid en graad van optredende renale schade, als de capaciteit voor herstel, zijn 

afhankelijk van de aan- of afwezigheid van een functionele contralaterale nier
2
. Bij ratten werd 

aangetoond dat de aanwezigheid van een functionele contralaterale nier gepaard gaat met een 

snellere weefseldestructie van een geobstrueerde nier
12

. Ook in een onderzoek bij honden werd geen 

herstel gezien van een geobstrueerde nier waarvan de contralaterale nier normaal functioneerde
12

. 

Wanneer deze nier vervolgens werd gereseceerd, herstelde de enorm hydronefrotische nier zich op 

spectaculaire wijze
12

. Bij katten wordt dit fenomeen ‘big kidney-little kidney’ genoemd, het fenomeen 

waarbij de aanwezigheid van een contralaterale functionele nier het herstel van de geobstrueerde nier 

verhindert, en juist de progressie van renale fibrose in de hand werkt, zodat uiteindelijk een end-stage 

nier wordt gevormd
2
. De functionele nier ondergaat daarentegen een compensatoire hypertrofie

2
. Dit 

alles geeft aanleiding tot een enorme asymmetrie tussen de twee nieren.  
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Figuur 3. Abdominale radiografie van een azotemische kat met ‘big kidney-little kidney’ syndroom. De 

aanwezigheid van een contralaterale functionele nier verhindert het herstel van de geobstrueerde nier, en werkt 

juist de progressie van renale fibrose in de hand. Deze bevinding is zeer suggestief voor een ureterobstructie.
13

 

(uit Reynolds B. S. en Lefebvre H. P., 2013)   

2. Anesthetische risico’s 

De nieren spelen een belangrijke rol in het reguleren van het volume en de samenstelling van bloed 

en weefselvochten door middel van filtratie, reabsorptie en secretie
14, 15

. Hiervoor ontvangen de nieren 

25% van de cardiac output, waarvan 99% opnieuw geabsorbeerd wordt in de tubuli en 

verzamelbuizen
15

. Het totaal volume dat gefiltreerd wordt is dus veel groter dan de eigenlijke 

hoeveelheid urine die wordt geproduceerd
15

. Een abnormale nierfunctie of veranderingen in de 

substanties die de reabsorptie stimuleren (aldosteron, anti-diuretisch hormoon, arteriële bloeddruk, 

atriaal natriuretisch peptide, catecholamines, prostaglandines, renine-angiotensine systeem en stress) 

kunnen, zowel op korte als op lange termijn, het volume en de samenstelling van bloed en 

weefselvochten beïnvloeden
14, 15

. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties
14

. Vooraleer een 

patiënt onder anesthesie gaat, en ook tijdens en na de anesthesie, is het dus van cruciaal belang om 

deze parameters te corrigeren
14

. 

2.1 Hypertensie 

Het ontstaan van hypertensie (systolische bloeddruk >180 mmHg
14

) in geval van een obstructie ter 

hoogte van de ureter, en de eventueel daarmee gepaarde gaande chronische nierinsufficiëntie, is 

multifactorieel. Zoals eerder vermeld zal het RAAS (renine-angiotensine-aldosteronsysteem) 

geactiveerd worden, maar ook stimulatie van de sympathische innervatie, arteriële structurele 

veranderingen, endotheliale dysfunctie en oxidatieve stress dragen bij tot het ontstaan van 

hypertensie
13

.  Hypertensie kan behandeld worden met calcium-kanaal-blokkers. Dit maakt de patiënt 

gevoelig voor hypotensie, wanneer deze onder anesthesie wordt gebracht.
14
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De renale bloedvloei wordt gereguleerd door middel van een extrinsieke nerveuze en hormonale 

controle, maar ook door een intrinsieke autoregulatie
15

. Deze autoregulatie treedt op als een 

beschermend mechanisme, en zorgt voor een constante bloedvloei wanneer de bloeddruk schommelt 

tussen 80 en 180 mmHg
15

. Een constante bloedvloei wordt bekomen door het regelen van de druk in 

de glomerulaire afferente arteriolen
15

. Het exacte werkingsmechanisme hiervan is nog niet gekend
15

. 

In geval van hypotensie of hypertensie is dit beschermend mechanisme niet meer werkzaam, 

waardoor de bloedvloei en de GFR verstoord zijn
15

.  

2.2 Biochemie en elektrolytconcentraties 

Hyperkaliëmie 

Terwijl dieren met chronische nierinsufficiëntie lijden aan hypokaliëmie, is een urinewegobstructie 

eerder geassocieerd met hyperkaliëmie
7, 15

. Wanneer de serumconcentratie hoger is dan 8 mEq/l, is 

dit potentieel cardiotoxisch
7
. Hyperkaliëmie geeft aanleiding tot een verhoogde rustpotentiaal (minder 

negatief) ter hoogte van de celmembraan, de actiepotentiaal ligt lager waardoor er een versnelde 

repolarisatie plaatsvindt
7, 15

. Dit heeft als gevolg een verminderde hartcontractiliteit en een minder 

goede geleiding van de elektrische signalen
7, 15

. Een elektrocardiogram (ECG) is dus zeer belangrijk 

om de klinische impact van de hyperkaliëmie na te gaan. Op ECG heeft de T-golf een hogere 

amplitude, het PR interval is verlengd, er zijn wijde QRS complexen en er is verlies van de P-golven
15

 

(Figuur 4). In geval van acute hyperkaliëmie of ECG-abnormaliteiten, is een medicinale correctie 

noodzakelijk voorafgaand aan de anesthesie
15

. 

 

Figuur 4. ECG-registratie bij verschillende kaliumwaarden. De T-golf krijgt een hogere amplitude, de QRS 

complexen worden wijder en uiteindelijk is er verlies van de P-golven.
16

  

Metabole acidose 

Metabole acidose kan de hyperkaliëmische cardiotoxiciteit versterken en aanleiding geven tot 

venoconstrictie, met als gevolg een volumeoverload wanneer infuustherapie wordt toegediend
7
. 

Andere klinische symptomen zijn anorexie, braken, lethargie, zwakte en malnutritie
13

. Bovendien kan 
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acidose de fractie van ongebonden farmaceutische stoffen verhogen. Dosisreductie van anesthetica 

die sterk eiwitbindend zijn in het plasma is dus noodzakelijk
15

. Klinische tekenen van metabole 

acidose kunnen worden waargenomen wanneer de bloed pH lager is dan 7,1 
7
. Dit is meestal 

geassocieerd met een serumconcentratie van bicarbonaat of totale CO2 concentratie van minder dan 

10 mEq/l 
7
. Tijdens de anesthesie kan, door middel van een gecontroleerde ventilatie met positieve 

intermitterende druk, bijkomende hypercapnie en respiratoire acidose vermeden worden
15

.  

Uremie 

Azotemie kan veranderingen in de bloed-hersen-barrière induceren, met een verhoogde penetratie 

van bepaalde farmaca in het centraal nerveuze systeem tot gevolg
15

. De uremie kan preoperatief 

verlaagd worden door aanpassing van de voeding en infuustherapie. In erge gevallen kan een 

peritoneale dialyse of hemodialyse aangewezen zijn.
7, 15

  

Andere  

Dieren met chronische nierinsufficiëntie, als gevolg van een ureterobstructie, kunnen ook lijden aan 

een hyperfosfatemie. Dit kan gecorrigeerd worden door orale toediening van fosfaatbinders.
14

 Ook 

hypermagnesemie kan geassocieerd zijn met chronische nierinsufficiëntie en kan leiden tot een 

vertraagde recovery na toediening van neuromusculaire blockers
15

. Hypocalcemie moet eveneens 

behandeld worden aangezien dit de myocardiale toxiciteit van een hyperkaliëmie kan versterken
15

. 

Patiënten met nierfalen hebben vaak een lage serumconcentratie van albumine (nefrotisch syndroom). 

Niet alleen de metabole acidose, maar ook de lage albuminegehaltes eisen een dosisreductie van 

sterk proteïnebindende farmaca.
14

  

2.3 Niet-regeneratieve anemie 

Patiënten met chronische nierinsufficiëntie kunnen lijden aan een normochrome, normocytaire, niet-

regeneratieve anemie ten gevolge van een verminderde productie van erythropoïetine door de 

peritubulaire fibroblast type 1 interstitiële cellen, gastro-intestinale bloedingen ten gevolge van 

ulceraties, beenmergsuppressie, malnutritie (ijzer insufficiëntie) en een verkorte overlevingstijd van de 

erythrocyten
13

. Als respons van het lichaam om het zuurstoftransport te onderhouden, kan het 

cardiovasculair systeem hierop hyperdynamisch reageren
15

.  

2.4 Urinaire excretie van farmaca 

Slechts weinig anesthetica worden primair door de nier geëxcreteerd. De neuromusculaire blokkers 

gallamine en pancuronium gaven in het verleden de meeste problemen, maar deze anesthetica 

worden zelden gebruikt in de diergeneeskunde. Andere anesthetica van belang zijn morfine, ketamine 

en diazepam. De actieve metabolieten van deze farmaca worden primair geëxcreteerd via de nieren.
14

 

2.5 Beïnvloeding van de renale bloedvloei door farmaca 

Bijna alle anesthetica geven aanleiding tot een dosisgebonden verminderde glomerulaire filtratie
15

. Dit 

kan een gevolg zijn van een verminderde renale bloedvloei enerzijds, anderzijds kan de renale functie 

ook indirect beïnvloed worden door cardiovasculaire of neuro-endocriene veranderingen
15

. Zo hebben 

anesthetica die een catecholamine release veroorzaken (vb. ketamine, tiletamine, stikstofoxide) 
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variabele effecten op de renale bloedvloei
15

. Inhalatie-anesthetica kunnen een dosisgebonden 

depressie van de autoregulatie en vermindering van de renale bloedvloei en GFR veroorzaken
15

. De 

respons van de nier op toegediende anesthetica is niet enkel afhankelijk van de dosering, maar ook 

van de pre-anesthetische hydratatietoestand, de infuustherapie die vooraf werd toegediend en de 

graad van nierfalen of -insufficiëntie
15

.  

Ook niet-steroïdale anti-inflammatoire drugs (NSAID’s) hebben een negatieve invloed op de 

nierfunctie
14

. NSAID’s blokkeren de productie van prostaglandines en leukotriënen
14

. Deze stoffen 

controleren de renale bloedvloei autoregulatie en de glomerulaire filtratiedruk
14

. Daarom zijn opiaten 

en regionale anesthetica meer geschikt voor de analgesie van patiënten met urinaire problemen
14

.  

3. Anesthetisch protocol 

3.1 Pre-anesthetische voorbereiding 

Het opstellen van het anesthetisch protocol is een kritische stap in het creëren van een optimale 

toestand van de patiënt onder anesthesie. Daarvoor moet de patiënt eerst op een correcte manier 

geëvalueerd worden.
4
 De patiënt moet allereerst een algemeen klinisch onderzoek ondergaan

14
. 

Daarbij moet zeker aandacht geschonken worden aan de hydratatietoestand, het 

uithoudingsvermogen en de urineproductie
15

. Vervolgens zal een bloedonderzoek worden uitgevoerd. 

Van belang zijn de pH, de nierwaarden (BUN en vooral creatinine, een meer specifieke indicator van 

de GFR), de elektrolyten (natrium, kalium, chloor, bicarbonaat en anorganisch fosfaat) en het ‘packed 

cell volume’ (PCV)
14, 15

. Indien de kaliumconcentratie hoger is dan 7 mEq/l kan het cardiotoxisch effect 

worden geëvalueerd met een elektrocardiogram
15

. Ook de arteriële bloeddruk moet gemeten worden, 

door middel van Doppler of oscillometrisch, om hypertensie na te gaan
14

. Tot slot kan een 

urineonderzoek worden uitgevoerd, waarin het urinair soortelijk gewicht (USG) en de eiwitconcentratie 

worden bepaald. De urine kan eveneens bacteriologisch onderzocht worden.
14

 

Eens de klinische toestand van de patiënt gekend is, moet deze zo goed als mogelijk gestabiliseerd 

worden. De conditie van de patiënt moet zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd, zodat de 

anesthesie op een zo veilig mogelijke manier kan worden uitgevoerd.
4
 Vloeistoftherapie is de 

belangrijkste component in de behandeling van patiënten met postrenale azotemie
7
. Het corrigeren 

van dehydratatie en hypovolemie optimaliseert de cardiac output, wat noodzakelijk is voor een goede 

renale bloedvloei en stimulatie van de urineproductie
4
. Daardoor kan met vloeistoftherapie ook de 

hyperkaliëmie, metabole acidose en azotemie gecorrigeerd worden
7
. Men kan gebruik maken van 

NaCl 0,9% of een gebalanceerde elektrolytoplossing zoals Ringer lactaat. Bij patiënten met erge 

hyperkaliëmie wordt best gekozen voor NaCl 0,9% aangezien dit geen kalium bevat.
7
 De hoeveelheid 

infuus die moet worden toegediend bestaat uit onderhoud waarbij een correctie voor de dehydratatie 

moet worden bijgeteld (lichaamsgewicht x % dehydratatie). Postrenale azotemie ontwikkelt zich vaak 

over een korte periode, waardoor het klinisch beeld kan leiden tot een onderschatting van de graad 

van dehydratatie. Dieren met een azotemie, zonder klinische tekenen van dehydratatie, zijn meestal 

toch 3 tot 5% gedehydrateerd.
7
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Een milde chronische hyperkaliëmie moet pre-anesthetisch niet gecorrigeerd worden
15

. Correctie van 

een chronische hyperkaliëmie moet gradueel gebeuren zodat de fysiologische concentratiegradiënt 

over de celmembraan zich kan herstellen
15

. Acute hyperkaliëmie en/of ECG-abnormaliteiten moeten 

gecorrigeerd worden
15

. Het snelste effect wordt bekomen met 10% calciumgluconaat, traag 

toegediend over 10 tot 15 minuten, aan een dosering van maximum 0,5 ml/kg en met 

elektrocardiografische monitoring (kan progressieve bracycardie induceren)
7, 15

. Calcium verhoogt de 

drempel-potentiaal, zodat de normale gradiënt tussen rust- en actiepotentiaal tijdelijk wordt hersteld en 

de myocardiale conductie en contractiliteit tijdelijk verhoogd is
7, 15

. Ondertussen kan een andere 

therapie worden gestart, die ingrijpt op de kaliumconcentraties in het serum. Natriumbicarbonaat wordt 

het meest gebruikt aangezien hiermee ook de metabole acidose wordt gecorrigeerd
7
. Ook glucose, 

eventueel gecombineerd met insuline, kan worden toegediend. Bicarbonaat en glucose met insuline 

geven resultaat voor een langere termijn aangezien er een shift gebeurt van kalium naar intracellulair, 

waardoor de normale transcellulaire gradiënt hersteld wordt
7, 15

. Natriumbicarbonaat kan toegediend 

worden aan een dosering van 0,5 tot 1 mEq/kg over 5 tot 15 minuten
7
. Reeds na enkele minuten is 

een effect waar te nemen en dit houdt enkele uren aan
7
. Een juiste dosering is nodig om 

hypernatriëmie te voorkomen
14

. Intraveneuze toediening van glucose 20% kan aan een dosis van 0,5 

tot 1 g/kg; voor elke 3 g glucose kan 1 unit insuline worden toegediend, maar dit zou echter weinig 

meerwaarde hebben
7
. Glucosetherapie werkt vrij snel en blijft ook enkele uren effectief

7
. 

Hypocalcemie en metabole acidose zijn twee factoren die de cardiotoxiciteit van hyperkaliëmie 

versterken
15

. In geval van hyperfosfatemie kunnen fosfaatbinders toegediend worden
14

. Zoals eerder 

vermeld kan uremie behandeld worden door aanpassing van de voeding en infuustherapie, en indien 

nodig met peritoneale dialyse of hemodialyse
14

. Hypertensie (systolische bloeddruk >180 mmHg) kan 

behandeld worden met amlodipine, een calcium-kanaal-blokker
14

. Het is aangeraden om, wanneer 

een kat een hematocriet heeft van minder dan 18%, voorafgaand aan de anesthesie een 

bloedtransfusie uit te voeren met packed red blood cells of vol bloed, rekening houdende met het feit 

dat de meeste anesthetica cardiovasculaire depressie geven
14, 15

. 

Een milde metabole acidose kan eenvoudig gecorrigeerd worden met infuustherapie. Wanneer de 

bloed-pH lager is dan 7,10 is een alkaliniserende therapie aangeraden
7
. Hiervoor wordt meestal 

gebruik gemaakt van natriumbicarbonaat (zie hoger). Natriumacetaat, natriumlactaat en natriumcitraat 

kunnen ook eventueel gebruikt worden.
7
 Om cardiovasculaire effecten tegen te gaan wordt gestreefd 

naar een pH boven 7,2 en een serum bicarbonaat (of totale koolstofdioxide) hoger dan 12 mEq/l
7
. De 

initiële dosis natriumbicarbonaat wordt als volgt berekend: 0,3 x lichaamsgewicht in kg x geschat 

tekort aan bicarbonaat
7
. Dit moet traag intraveneus worden toegediend over 15 tot 20 minuten

7
. 

Aangezien intracellulaire buffers een progressief grotere rol spelen bij erge metabole acidose, kan de 

hoeveelheid natriumbicarbonaat die nodig is de berekende dosis overschrijden. De totale dosis kan 

dus best op effect worden toegediend.
7
 Neveneffecten hiervan kunnen zijn: metabole alkalose, daling 

van de serumconcentratie van geïoniseerd calcium, hypernatriëmie en hypertensie
7
. 
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3.2 Premedicatie 

Hoewel premedicatie niet strikt noodzakelijk is in de initiatie van de anesthesie, beschikt het toch over 

een aantal belangrijke voordelen, namelijk het reduceren van stress en angst, een betere 

zelfbeheersing, dosisreductie van andere anesthetica die zullen worden gebruikt wat de kans op 

neveneffecten vermindert, een vlottere inductie, perioperatieve analgesie en het uitschakelen van 

aritmogene autonome reflexen
17

. Specifiek voor de patiënten met urinaire problemen is het reduceren 

van stress, angst en pijn van groot belang aangezien hierdoor het sympathisch zenuwstelsel wordt 

geprikkeld wat leidt tot een vrijstelling van catecholamines
4
. Dit zorgt voor vasoconstrictie met als 

gevolg een verminderde renale bloedvloei
4
. Daarnaast is ook de dosisreductie van anesthetica die 

worden gebruikt tijdens inductie en onderhoud zeer belangrijk wegens de verminderde cardiac output 

en de verminderde renale bloedvloei en GFR die deze producten vaak veroorzaken
4
.  

Acepromazine 

Acepromazine (ACP), een fenotiazine tranquillizer, is een dopamine-receptor-antagonist en heeft 

bijgevolg kalmerende, anti-psychotische en anxiolytische eigenschappen
4, 18

. Daarnaast veroorzaakt 

ACP perifere vasodilatatie (α1-adrenerge receptor-antagonist), wat de renale bloedvloei bevordert
4, 18

. 

Een dosis van 0,01 tot 0,05 mg/kg kan worden toegediend
18

. Een hogere dosis zal de graad van 

sedatie niet veranderen, maar verhoogt wel de kans op neveneffecten en zorgt voor een verlengde 

werkingsduur
18

. Een lage dosis ACP zal het effect van een hoge dosis dopamine (met als doel het 

verhogen van de bloeddruk) negatief beïnvloeden, het effect van een lage dosis dopamine (verlagen 

van de bloeddruk door vasodilatatie) zal echter niet beïnvloed worden
4
. Sedatie bekomen door ACP is 

minder betrouwbaar (patiënten kunnen door bepaalde prikkels wakker worden) en geeft bovendien 

geen analgesie
18

. Daarom wordt ACP dikwijls gecombineerd met opiaten
18

.  

Opiaten 

Er wordt best gebruik gemaakt van de langwerkende preparaten zoals morfine, methadon, 

hydromorfone (volle µ-agonist) en buprenorfine (partiële µ-agonist)
4, 19

. Hoewel morfine, methadon en 

hydromorfone vrij snel werken, kan het bij IV toediening van buprenorfine 15 tot 35 minuten duren 

vooraleer analgesie bekomen wordt
19

. Morfine zou bij katten een minder aangewezen zijn dan bij 

andere species gezien het beperkte vermogen van de glucuronidatie
19

. De werkingsduur van 

methadon is 4 uren, die van buprenorfine 7 tot 8 uren
19

. Methadon kan worden toegediend aan 0,1-0,3 

mg/kg, buprenorfine aan 0,01-0,02 mg/kg
19

. Het gebruik van opiaten bij nierpatiënten is zeker 

toegestaan aangezien het cardiovasculair systeem weinig beïnvloed wordt
4, 18

. Er dient wel opgemerkt 

te worden dat een hoge dosis ACP in combinatie met een opiaat kan aanleiding geven tot respiratoire 

depressie
18

. Bovendien mogen geen opiaten met verschillende receptoraffiniteiten tegelijk worden 

gebruikt, aangezien dit de analgesie nadelig beïnvloedt
19

. Er wordt beschreven dat opiaten een 

antidiuretische werking zouden hebben
15

. Volgens sommigen is dit te wijten aan een verhoogde 

vrijstelling van ADH
20

, anderen menen dat dit stressgerelateerd is
21

.  

Benzodiazepines 

Tot slot kunnen benzodiazepines, meer bepaald diazepam en midazolam, worden gebruikt
4
. 

Benzodiazepines alleen geven weinig sedatie en geven eerder excitatie, daarom moeten ze steeds in 

combinatie worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld met opiaten
18, 19

. Het sedatief effect wordt bekomen 
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door onderdrukking van het limbisch systeem, door de inwerking op een specifieke benzodiazepine 

receptor, die deel uitmaakt van het GABA-receptor complex
18

. Ze hebben geen analgetische 

eigenschappen, maar zorgen wel voor spierrelaxatie
4, 18

. Ook de benzodiazepines hebben weinig 

invloed op het cardiovasculair en het respiratoir systeem
18

. Flumazenil kan gebruikt worden als 

antidoot
18

. Een dosis van 0,1 tot 0,5 mg/kg kan IV (midazolam kan ook IM) worden toegediend, 

opname per os kan leiden tot hepatotoxiciteit
19

.  

α2-agonisten 

Er is een contra-indicatie voor het gebruik van α2-agonisten bij patiënten met renale problemen
4
. α2-

agonisten geven initieel (duurt ongeveer 20 minuten) een perifere vasoconstrictie met als gevolg een 

stijging van de bloeddruk
18

. Bovendien leiden deze sedativa tot een verminderde cardiac output
4, 18

. 

Deze laatste effecten zijn nadelig voor de renale bloedvloei. Daartegenover staat dat α2-agonisten 

resulteren in een verhoogde urineproductie door een onderdrukking van de vrijstelling van het 

antidiuretisch hormoon; alsook door het ontstaan van hyperglycemie dat wordt veroorzaakt door een 

verminderde vrijstelling van insuline
18,

 
22

. Een stijging van de urineproductie moet worden vermeden 

bij patiënten met een urinaire obstructie
15

.  

3.3 Inductie 

De keuze van een inductie-anestheticum is gebaseerd op het voorkomen van hypotensie en activatie 

van het sympathisch zenuwstelsel: 

Propofol 

Een eerste anestheticum dat kan worden gebruikt is propofol
14, 23

. Propofol werkt in op de GABAA 

receptor unit, die instaat voor de GABA-geïnduceerde chloride stroom
24

. Een snelle werking wordt 

bekomen (na 60-90 seconden), en een eenmalige dosis werkt ongeveer 10 minuten
24

. Aangezien de 

halfwaardetijd voor verdeling tussen het centraal zenuwstelsel en plasma ongeveer 2 minuten 

bedraagt, moet een injectietijd van 2 minuten worden gerespecteerd om apneu (gevolgd door 

cyanotische mucosae) en overdosering vermijden
19, 23, 24

. Een dosis van 2-6 mg/kg IV wordt 

gehanteerd, afhankelijk van de graad van sedatie, en kan gaan tot 10 mg/kg indien geen premedicatie 

werd gebruikt
19

. Opiaten en α2-agonisten verlagen de dosis propofol nodig voor inductie, ACP 

daarentegen heeft geen invloed op de vereiste dosis
24

. De farmacokinetische eigenschappen van 

propofol zijn zeer gunstig. De distributie van propofol uit het bloed gebeurt initieel naar de goed 

gevasculariseerde organen. Daarna volgt een tragere distributie naar vet, waaruit propofol langzaam 

wordt vrijgesteld. Dit heeft echter weinig klinische impact op de recovery.
23, 24

 Propofol wordt 

gemetaboliseerd door specifieke cytochroom P450 enzymes, die zich voornamelijk in de lever 

bevinden, maar ook extrahepatisch zoals het pulmonair endotheel
23

. Daarna ondergaat propofol 

verdere metabolisatie door conjugatie tot inactieve metabolieten
23

. Ook dit vindt voornamelijk plaats in 

de lever, maar werd bij verschillende species ook beschreven in de nieren en het gastro-intestinaal 

stelsel
23

. De inactieve metabolieten worden bij de hond en de kat geëxcreteerd via de urine
23

. Doordat 

de metabolisatie van propofol verdeeld is over verschillende weefsels, is propofol veilig voor dieren 

met nier- en leverproblemen
23, 24

. De metabolisatie van propofol gebeurt vrij snel, waardoor er geen 

accumulatie optreedt na herhaalde toedieningen.
23, 24

 Propofol kan aanleiding geven tot een matige 
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hypotensie door een verminderde vasculaire weerstand en een verminderde cardiac output
19, 23-25

. 

Een combinatie met hoge doseringen opiaten kan bradycardie veroorzaken, maar dit kan worden 

verhinderd door het gebruik van een parasympathicolyticum
24

. Daarnaast kan ook excitatie optreden, 

wat kan vermeden worden door premedicatie
24

. Propofol heeft weinig analgetische eigenschappen
24

.  

Aflaxalone 

Alfaxalone is een progesteronderivaat dat, door het versterken van het inhibitorisch effect van GABA 

op het GABAA-receptor-chloridekanaal-complex, zorgt voor spierrelaxatie en hypnose
24

. Intraveneuze 

toediening zorgt voor een mooie en vlotte inductie binnen de 30 tot 60 seconden, bij intramusculaire 

toediening duurt het wat langer (7 tot 10 minuten)
24

. Een dosering van maximaal 5 mg/kg moet worden 

gehanteerd
19, 24, 26

. Zolang deze dosering gerespecteerd wordt, zijn cardiorespiratoire neveneffecten 

minimaal
19, 24, 26

. Hypoventilatie en apneu werden enkel vastgesteld bij 3 tot 5 keer hogere doseringen 

die snel IV werden toegediend
24, 26

. Bovendien ondergaat alfaxalone weinig plasmaproteïne binding, 

waardoor de dosering bij een nierpatiënt niet moet worden aangepast
24

. De recovery is voornamelijk 

gerelateerd aan de metabolisatie, aangezien weinig redistributie en accumulatie plaats vindt
24

. De 

metabolisatie van alfaxalone is voornamelijk gebaseerd op glucuronidatie, wat het anestheticum 

minder geschikt maakt voor katten
24

.  

Etomidaat 

Etomidaat is een imidazole derivaat dat zijn hypnotisch effect bekomt door een verhoogde 

beschikbaarheid van het aantal GABA-receptoren
24

. Etomidaat is geschikt voor zowel nier- als 

hartpatiënten aangezien cardiovasculaire veranderingen minimaal zijn bij zowel gezonde als 

hypovolemische dieren
19, 24

. Een dosisgeïnduceerde respiratoire depressie kan verhinderd worden 

door een trage toediening
24

. Bovendien kan een te snelle injectie of te langdurige CRI leiden tot acute 

hemolyse
24

. Een dosis van 1,5 mg/kg kan worden toegediend, deze mag gehalveerd worden bij katten 

met een gebrekkige cardiovasculaire functie, een dubbele dosis kan noodzakelijk zijn bij gezonde 

katten
19

. Etomidaat mag iets sneller worden toegediend dan propofol en alfaxalone: de helft van de 

dosis mag geïnjecteerd worden over 5 tot 10 seconden, na 15 seconden mag de andere helft worden 

toegediend
19

. Premedicatie is noodzakelijk aangezien etomidaat geen analgetische werking heeft, 

myocloniën kan induceren (daarom combineren met midazolam of diazepam) en injectie mogelijks 

pijnlijk kan zijn (bevat propyleenglycol)
19, 24

. Etomidaat is tegenaangewezen bij dieren met 

hypoadrenocorticisme, aangezien de steroïdsynthese in de bijnier geïnhibeerd wordt
24

. Deze inhibitie 

duurt slechts 2 tot 6 uur bij een eenmalige toediening aan een gezond dier
24

. Etomidaat wordt 

gehydrolyseerd tot inactieve metabolieten door lever- en plasma-esterasen
24

. Als besluit kan gesteld 

worden dat etomidaat een ideaal anestheticum is bij kritieke patiënten, de hoge kostprijs is echter een 

limiterende factor in de diergeneeskunde
24

.  

Thiopental 

Thiopental is minder geschikt aangezien er nogal wat neveneffecten zijn verbonden aan dit 

anestheticum en uiterst voorzichtig gebruik dus noodzakelijk is
14

. Thiopental geeft respiratoire 

depressie en inductie-apneu bij een te snelle injectie
19, 24

. Daarnaast veroorzaakt thiopental ook dosis- 

en snelheidsgebonden cardiovasculaire depressie, namelijk hypotensie door perifere vasodilatatie en 
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verminderde cardiac output, veroorzaakt door myocardiale depressie en tachyaritmieën
19, 24

. Ter 

compensatie voor de hypotensie kan een persisterende tachycardie ontstaan
24

. Net als bij propofol 

wordt thiopental initieel opgenomen door de goed gevasculariseerde organen. Nadien wordt het 

opgenomen door de weinig gevasculariseerde weefsels zoals vet. Aangezien vetweefsel een hoge 

opslagcapaciteit heeft voor vetoplosbare stoffen zoals thiopental, en thiopental traag gemetaboliseerd 

wordt door de lever, treedt accumulatie op.
24

 Het probleem bij katten met obstructie van de hogere 

urinewegen en secundaire nierinsufficiëntie is dat deze dieren vaak mager zijn en over weinig 

lichaamsvet beschikken, wat een verhoogd risico geeft op neveneffecten en aanleiding kan geven tot 

een vertraagde recovery
14

. In tegenstelling tot al het voorgaande zou thiopental wel beschermend 

werken tegen ischemische nierschade
27

. 

Ketamine 

Het gebruik van ketamine is tegenaangewezen bij katten met renale problemen
4
. Ketamine wordt 

namelijk als actieve stof uitgescheiden via de nier
24

. Daarnaast wordt ook norketamine, een metaboliet 

van ketamine gevormd door de lever, uitgescheiden via de nier
24

. Bovendien wordt het sympathisch 

zenuwstelsel gestimuleerd, wat aanleiding geeft tot vasoconstrictie en een verminderde renale 

bloedvloei
24

.  

Maskerinductie 

Dieren die zich in een zeer slechte toestand bevinden kunnen eventueel geïnduceerd worden met 

volatiele anesthetica door gebruik te maken van een masker
15

. Hiervoor zijn sevofluraan en halothaan 

beter geschikt, aangezien isofluraan een slechte geur heeft en dieren die nog voldoende bewust zijn 

weerstand zullen bieden of zullen stoppen met ademen
28, 29

. Bovendien veroorzaakt isofluraan ook 

irritatie ter hoogte van de luchtwegen, met hoesten en niezen tot gevolg
29

. Het voordeel van 

maskerinductie is dat er veel sneller gewerkt kan worden en dat een vlotte recovery kan worden 

bekomen
29

.  

3.4 Onderhoud 

Voor het onderhouden van de anesthesie kan men gebruikmaken van volatiele anesthetica
4
. Deze 

anesthetica bieden heel wat voordelen. Zo worden ze steeds toegediend in zuurstof en via een 

endotracheale tube, wat een extra veiligheid betekent
28

. De nieuwere anesthetica (iso- en sevofluraan) 

werken snel en zorgen ervoor dat het hart minder gevoelig is voor catecholamines
28

. Ze worden snel 

geëlimineerd uit het lichaam, waardoor de diepte van de anesthesie gemakkelijk te regelen is
28

. 

Bovendien hebben de nieren weinig impact op de metabolisatie
28

. Nadelen van volatiele anesthetica 

zijn een dosisafhankelijke cardiorespiratoire depressie, de aankoop en het onderhoud van een 

anesthesietoestel en de kennis die nodig is voor een correct gebruik, en pollutie van de omgeving
28

. 

De dosisafhankelijke cardiovasculaire depressie leidt tot een verminderde bloedvloei en een 

verminderde GFR
15

. Bij lage doseringen blijft de renale autoregulatie van de bloedvloei wel 

behouden
15

. De concentratie aan volatiele anesthetica kan worden verminderd door het gebruik van 

lachgas (N2O), het nadeel hiervan is een verhoogde sympathische activiteit (vasoconstrictie)
14

. Naast 

het gebruik van volatiele anesthetica kan eventueel ook gekozen worden voor een ‘constant rate 

infusion’ (CRI) met propofol
4
.  
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Aangezien zowel de volatiele anesthetica als propofol geen analgetische eigenschappen bezitten is 

peri-operatieve pijnmedicatie noodzakelijk
4, 28

. Lokale anesthetica kunnen beter niet gebruikt worden 

aangezien zij hypotensie kunnen induceren
14

. Men kan wel gebruikmaken van regionale anesthesie, 

namelijk een epidurale injectie met opiaten (lidocaïne, bupivacaïne, morfine)
14, 30

. Daarnaast kunnen 

ook kortwerkende opiaten (fentanyl en zijn derivaten)  aan een ‘constant rate infusion’ worden 

toegediend, dit vereist vaak mechanische ventilatie van de patiënt
14

. 

Isofluraan 

Isofluraan is een gefluoriseerd etherderivaat met een hoge werkzaamheid
28

. Dit wil zeggen dat de 

minimale alveolaire concentratie (MAC-waarde) vrij laag is
28

. De MAC-waarde is de concentratie van 

het anestheticum aanwezig in de alveolen die nodig is om 50% van een groep dieren niet te laten 

reageren op een supramaximale stimulus
28

. De MAC voor isofluraan bij de kat is 1,63% 
28

. Voor 

klinisch gebruik van isofluraan tijdens chirurgie is een concentratie nodig die 25 tot 50% groter is dan 

de MAC-waarde
28

. Het gebruik van andere anesthetica en analgetica zorgen dan weer dat de MAC-

waarde daalt
28

. Isofluraan is een weinig oplosbaar anestheticum wat zorgt voor een vlotte inductie en 

recovery, veranderingen in de diepte van de anesthesie zijn eveneens vlot te regelen
28

. Net als alle 

volatiele anesthetica werkt ook isofluraan cardiorespiratoire depressie in de hand, het hartritme blijft 

echter stabiel
28

. Dit laatste is van belang wanneer toediening van catecholamines noodzakelijk is in 

geval van hypotensie
14

. Hoewel isofluraan weinig effect heeft op de renale bloedvloei, is de GFR en 

urineproductie toch verminderd
15

. Minder dan 1% wordt gemetaboliseerd in de patiënt, wat leidt tot 

een verantwoord gebruik bij renale dysfunctie
28

.  

Sevofluraan 

Dit is eveneens een gefluoriseerd etherderivaat, maar heeft een lagere anesthetische sterkte dan 

isofluraan
28

. Aangezien minder dan 3% wordt gemetaboliseerd in de patiënt, is ook het gebruik van 

sevofluraan mogelijk bij dieren met renale problemen
28

. Tijdens de metabolisatie worden fluoride ionen 

gevormd, maar dit zou geen schadelijk effect hebben op de nieren
14, 28

. Toch wordt aangeraden om 

sevofluraan niet langdurig toe te dienen aan dieren met renale dysfunctie
14, 28

. Sevofluraan is nog 

minder oplosbaar dan isofluraan, waardoor veranderingen in de diepte van de anesthesie nog sneller 

kunnen optreden
28, 29

. De cardiovasculaire effecten zijn gelijkaardig aan die van isofluraan, namelijk 

een dosisgebonden bloeddrukdaling, behoud van de cardiac output en een stabiel hartritme
29

. De 

respiratoire depressie is minder uitgesproken dan bij isofluraan
28

. De reden waarom sevofluraan 

weinig courant wordt gebruikt in de diergeneeskunde is de hoge kostprijs
28, 29

.  

Halothaan 

Halothaan is minder geschikt voor de anesthesie van patiënten met renale problemen aangezien het 

aanleiding geeft tot een verlaagde bloeddruk, met als gevolg een verminderde renale bloedvloei en 

een verminderde GFR
4, 28

. Bovendien wordt het myocard gevoeliger voor catecholamines, met 

aritmieën tot gevolg
28

. Daarnaast veroorzaakt halothaan ook respiratoire depressie en bradycardie
28

.   

Propofol CRI 

De afwezigheid van een cumulatief effect maakt propofol geschikt voor toediening via een ‘constant 

rate infusion’ aan 0,1 tot 0,3 mg/kg/min
4, 19, 24

. Hoewel renale dysfunctie geen invloed heeft op de 
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farmacokinetiek van propofol (zie hoger), zijn er toch een aantal tegenindicaties zoals het induceren 

van hypotensie en de respiratoire depressie
24

. Daarbij komt dat propofol CRI bij de kat niet langer dan 

30 minuten mag worden aangehouden, aangezien dit een reductie in het ‘packed cell volume’ kan 

teweegbrengen en ook de recovery verlengd zal zijn. Dit laatste is te verklaren doordat de glucuronide 

conjugatie bij de kat minder efficiënt verloopt
19, 23, 24

. Wanneer men bij de kat gebruikmaakt van een 

propofol-anesthesie in 3 opeenvolgende dagen kan dit aanleiding geven tot oxidatieve schade aan de 

rode bloedcellen, wat resulteert in methemoblobinemie en de vorming van ‘Heinz bodies’
19, 23, 24

 

3.5 Monitoring 

De monitoring van een zieke patiënt onder anesthesie is bijzonder belangrijk, aangezien het risico op 

complicaties bij deze dieren verhoogd is.  

Eén van de belangrijkste parameters die nauwgezet moet worden opgevolgd bij een patiënt met 

renale dysfunctie is de bloeddruk
4
. Een te lage bloeddruk is immers nefast voor de glomerulaire 

filtratie en de bloedvoorziening van de nefronen zelf
4
. De bloeddruk kan gemeten worden op twee 

verschillende manieren. Voor de kritieke patiënten die gedurende een langere periode onder 

anesthesie worden gebracht kan men gebruik maken van een invasieve, arteriële of directe 

bloeddrukmeting
4, 14, 19

. Minder kritieke patiënten die slechts een korte anesthesie ondergaan kunnen 

gemonitord worden door middel van indirecte bloeddrukmeting waarbij met een cuff wordt gewerkt. 

Het gebruik hiervan is vrij eenvoudig, maar de meting is minder accuraat.
4, 14, 19

 Directe 

bloeddrukmeting is vrij duur, maar geeft een accurate meting en bovendien kan via deze weg 

makkelijk bloed worden genomen voor bloedgasanalyse
4
. Bij de hond en de kat wordt een ondergrens 

van 60 mmHg (gemiddelde bloeddruk) gehanteerd om de perfusie van de vitale organen te vrijwaren
4
. 

Bij dieren met een renaal probleem wordt deze ondergrens ingesteld op 70 mmHg
4
. Wanneer een 

indirecte methode wordt gebruikt zoals Doppler of oscillometrie, moet de systolische bloeddruk hoger 

zijn dan 90 mmHg
4
. Een daling van de intensiteit van de Doppler geluiden zou geassocieerd zijn met 

een daling van de bloeddruk
19

. Het omgekeerde (een luide toon bij een normale tot hoge bloeddruk), 

geldt echter niet altijd
19

. 

Het meten van de centraal veneuze druk is van belang voor de monitoring van het circulerende 

volume
14

. Op deze manier kan een volume-overbelasting vermeden worden
14

. Daarnaast kan een 

plotse daling in de centraal veneuze druk wijzen op onvoldoende correctie van verlies van het 

circulerend volume veroorzaakt door operatieve handelingen
14

. Samen met het meten van de centraal 

veneuze druk, kan ook de blaas gekatheteriseerd worden, zodat de urineproductie nauwgezet kan 

worden opgevolgd (normale urineproductie bedraagt 0,5 tot 2 ml/kg/h)
4
. Wanneer een plotse stijging in 

de centraal veneuze druk tegelijk optreedt met een lage urineproductie, is dit sterk suggestief voor 

acute nierinsufficiëntie
14

. 

De ventilatie kan gemonitord worden door middel van capnografie (of ook door bloedgasanalyse)
4, 14, 

19
. Hypoventilatie kan worden vastgesteld wanneer het eindtidaal volume aan CO2 (ETCO2) hoger is 

dan 45 mmHg
19

. Een ETCO2 die minder is dan 30 mmHg wijst op een normale of verhoogde 

ventilatie
19

. Hypoventilatie kan aanleiding geven tot onvoldoende diepte van de anesthesie
19

. 
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Hypoventilatie leidt tot hypercapnie, wat de sympathicus stimuleert, waardoor de gemiddelde arteriële 

druk zal stijgen
19

. Daartegenover staat dat hypercapnie ook vasodilatatie kan geven
19

. Een 

ademhalingsfrequentie van 12 tot 15 keer per minuut is nodig, hoewel er in dit geval nog steeds 

hypoventilatie kan plaatsvinden
19

. Het tidaal volume is namelijk ook van belang om een normocapnie 

te bekomen (12 tot 15 ml/kg)
19

. In geval van hypoventilatie kan de dosering van het anestheticum 

verlaagd worden of kan men geassisteerd of gecontroleerd gaan beademen (een druk van 15 cm H2O 

of 11,4 mmHg is voldoende om een goed tidaal volume te bekomen)
19

. 

Het cardiovasculair systeem kan gemonitord worden door middel van pulse-oximetrie (arteriële 

zuurstofsaturatie en hartfrequentie), een elektrocardiogram (hartritme en –frequentie), het uitzicht van 

de mucosae, de capillaire vullingstijd en de femorale pols
4, 14, 19

. Ook de hematocriet kan worden 

opgevolgd
4, 19

. Katten met een verminderde nierfunctie hebben namelijk ook een verminderde 

aanmaak van rode bloedcellen. In dat geval zal het zuurstoftransport naar de weefsels te laag zijn, 

hoewel de saturatie van de aanwezige hemoglobine met zuurstof toch normaal is
14

. Daarnaast kan het 

verlies van 30 tot 40 ml bloed bij een kat van 3,5 kg een significante weerslag hebben op de cardiac 

output
19

. Een bloedtransfusie kan noodzakelijk zijn wanneer 20% van het totaal bloedvolume werd 

verloren
19

. Wanneer de patiënt aan het begin van de operatie reeds een te laag hematocriet had, 

moet een bloedtransfusie sneller opgestart worden
19

.  

Hypotensie 

De gemiddelde arteriële bloeddruk bij een gezonde, wakkere kat ligt tussen de 90 en 100 mmHg 

(systolische bloeddruk 135-160 mmHg, diastolische bloeddruk 65-80 mmHg)
31

. Hypotensie wordt 

gedefinieerd als een gemiddelde bloeddruk die lager is dan 60 tot 65 mmHg of een systolische 

bloeddruk die lager is dan 80 mmHg
31

. Een gemiddelde arteriële bloeddruk van minder dan 55 mmHg 

is levensbedreigend
31

. Hypotensie gedurende 15 minuten kan leiden tot een verminderde 

orgaanfunctie of blindheid na de anesthesie
31

. Klinische tekenen van hypotensie zijn bleke mucosae, 

een verlengde CVT, bradycardie, een zwakke femorale pols, bleke tot witte darmen en een gebogen 

ST segment op het ECG
31

. Van belang is dat deze klinische tekenen niet altijd aanwezig zijn in geval 

van een reeds significante hypotensie
31

. Een correcte monitoring van de bloeddruk is dus zeker 

noodzakelijk. 

De behandeling van hypotensie kan gebeuren op 4 verschillende manieren. Allereerst kan men, 

aangezien de meeste anesthetica een negatieve invloed hebben op de cardiovasculaire werking, de 

dosis van het anestheticum verminderen, waardoor de cardiac output zal verhogen
31

. Ook kunnen 

volatiele anesthetica gecombineerd worden met andere anesthetica die minder vasodilatatie in de 

hand werken
31

. Ten tweede kan men een bolus van een crystalloïde oplossing toedienen
31

. Er kan 

gebruikgemaakt worden van een gebalanceerde electrolyt oplossing zoals Ringer lactaat of Ringer
  

acetaat
31

. De infuussnelheid bij patiënten onder anesthesie is initieel 5-10 ml/kg/h en wordt daarna 

verminderd tot 3-5 ml/kg/h
31

. Voor patiënten met renale dysfunctie wordt beter een infuussnelheid van 

10-20 ml/kg/h gehanteerd
4
. Een snelle IV toediening van 10-20 ml/kg verhoogt de bloeddruk bij 

wakkere dieren, voor dieren onder anesthesie is echter een hogere dosering nodig
31

. Er kan ook 

gebruikgemaakt worden van een hypertone (7,5%) NaCl oplossing van 4 ml/kg toegediend over 10 
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minuten
31

. Dit effect is van korte duur (30 minuten tot 2 uur), maar is vaak voldoende tot het einde van 

de operatie
31

. Daarna zal de eliminatie van de anesthetica automatisch leiden tot een verbeterde 

cardiovasculaire werking
31

. Als derde optie kan men gebruikmaken van vasoactieve stoffen
31

. 

Dobutamine kan worden toegediend aan 5 µg/kg/min, maar kan occasioneel bradycardie induceren
31

. 

Dit kan worden opgelost door de infuussnelheid te verminderen, of door atropine, glycopyrrolaat of 

efedrine toe te dienen
31

. Naast dobutamine kan ook dopamine worden toegediend aan 5-7 µg/kg/min, 

deze snelheid kan verminderd worden wanneer de bloeddruk stijgt
31

. Efedrine (0,06-0,1 mg/kg) is 

geïndiceerd wanneer de hypotensie een gevolg is van vasodilatatie
31

. Een effect is zichtbaar na 5 

minuten en houdt tot 40 minuten aan
31

. Voorbijgaande tachycardie is een mogelijk neveneffect
31

. 

Fenylefrine en vasopressine worden eerder gebruikt bij dieren in septische shock
31

. Norepinefrine 

(0,1-1 µg/kg/min)
14

 kan worden gebruikt en zou bovendien een rol spelen in de humorale respons van 

de nier wat betreft de bevloeiing, zowel excretorisch als vasculair
32

. Door de werking op de β1-

receptoren verhoogt de perifere weerstand en dus ook de systolische en diastolische bloeddruk
33

. Het 

probleem van renale vasoconstrictie zoals gekend bij de mens, zou in de diergeneeskunde niet 

aanwezig zijn
14

.  Een vierde en laatste aanpak van hypotensie is het gebruik van colloïden zoals 

hetastarch
31

. Deze verhogen het intravasculair volume, maar ook de colloïd oncotische druk
31

. Een 

hoeveelheid van 5-10 ml/kg kan worden toegediend over 10 tot 15 minuten
31

. 

3.6 Recovery 

Analgesie 

Postoperatieve pijnmedicatie is van belang om de herstelperiode zo comfortabel mogelijk te maken. 

Initieel wordt best gebruikgemaakt van een intraveneuze toediening, zodat een snelle werking 

bekomen wordt
14

. Morfine wordt best niet toegediend aangezien de metabolieten kunnen accumuleren 

bij patiënten met nierfalen
14

. Andere pure µ agonisten zoals hydromorfone en methadon (0,1-0,3 

mg/kg)
19

 kunnen wel worden gebruikt
14

. In de late postoperatieve periode, wanneer de pijn minder erg 

is, kan gekozen worden voor buprenorfine (0,01-0,02 mg/kg)
19

 omwille van de langere werkingsduur
14, 

19
.  

Postobstructieve diurese 

Tijdens de recovery blijft infuustherapie van belang. Die bestaat enerzijds uit onderhoud en anderzijds 

uit de extra verliezen die ontstaan na het herstel van de urineflow (postobstructieve diurese)
7
. 

Afhankelijk van de obstructietijd en de mate van azotemie kan de diuretische periode enkele uren tot 

dagen aanhouden
7
. Overhydratatie kan deze periode verlengen

7
. Onvoldoende vloeistoftherapie 

vertraagt dan weer het normaliseren van de azotemie, hyperkaliëmie en acidose
7
. De juiste behoefte 

aan infuus kan worden bepaald door het frequent wegen van het dier, het schatten van de 

hydratatiestatus en het vergelijken van het volume urine dat wordt geproduceerd ten opzichte van het 

volume vocht dat wordt toegediend
7
. Van zodra de klinische toestand het toelaat en de patiënt 

opnieuw begint te eten en te drinken kan de infuustherapie worden afgebouwd
7
. Zoals eerder vermeld 

kan beter gekozen worden voor een NaCl-oplossing dan Ringer lactaat. 
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Postanesthetische oligurie 

Ten eerste kunnen de anesthesie en de stress geassocieerd met chirurgie aanleiding geven tot de 

vrijstelling van aldosteron, vasopressine, renine en catecholamines
15

. Deze stoffen leiden tot een 

verminderde renale bloedvloei, glomerulaire filtratie en dus ook een verminderde urineproductie (<0,5 

ml/kg/h)
15

. De meeste patiënten kunnen de urineproductie normaliseren eens de anesthesie beëindigd 

wordt, bij andere dieren duurt het herstel enkele dagen
15

. Ten tweede kunnen nefrotoxische farmaca 

die tijdens de anesthesie werden toegediend eveneens oligurie veroorzaken
15

. Methoxyfluraan is het 

enige anestheticum dat nefrotoxisch is omwille van de biotransformatie tot oxalaat en een fluoride 

ion
15

. Methoxyfluraan gecombineerd met flunixin meglumine zou aanleiding geven tot nierfalen bij 

honden
15

. Daarnaast zijn ook aminoglycosiden nefrotoxisch
15

. Opiaten zouden een antidiuretisch 

effect hebben (zie hoger)
15

. Ten derde kan een verminderde urineproductie ook wijzen op acute 

nierinsufficiëntie
14

. In de postanesthetische periode moet de urineproductie dus nauwgezet worden 

opgevolgd. 

In geval van postoperatieve oligurie kan een bolus isotone NaCl oplossing van 5 ml/kg worden 

toegediend, terwijl ook de centraal veneuze of arteriële bloeddruk wordt gemonitord
14, 15

. Indien de 

urineproductie toeneemt, was de patiënt hypovolemisch
15

. In geval van hypotensie kan adrenaline of 

noradrenaline worden toegediend (0,1-1 µg/kg/min) ter bevordering van het cardiovasculair systeem
14

. 

Indien de urineproductie nog steeds te laag is, kan een lage dosis dopamine worden toegediend (1-3 

µg/kg/min), wat de renale functie ten goede komt door het verhogen van de renale bloedvloei en 

GFR
15

. Furosemide (lisdiureticum) is controversieel, aangezien het de nefrotoxiciteit van andere 

farmaca bij hypovolemische dieren verhoogt (verhoogde contacttijd in de renale tubuli)
15

. Mannitol 

(osmotisch diureticum) kan eventueel worden toegediend om pulmonair oedeem of hyponatriëmie te 

vermijden wanneer er geen respons is van de nieren op de bolus infuus
15

. 
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Bespreking 

Wanneer er zich om een bepaalde reden een obstructie voordoet in de ureter, leidt dit door 

verandering in het drukverschil tussen de afferente arteriole en het kapsel van Bowman tot een 

verminderde glomerulaire filtratiesnelheid. Dit geeft aanleiding tot een stijging van ureum en creatinine 

in het bloed, men spreekt van een postrenale azotemie. Azotemie wordt enkel zichtbaar wanneer 

meer dan 75% van de nefronen zijn aangetast. Dit kan dus enkel in geval van een bilaterale obstructie 

of een unilaterale obstructie in combinatie met chronische nierinsufficiëntie, waar men initieel aan 

dacht. Een complete obstructie geeft hyperkaliëmie, wat in deze casus niet het geval was. Kalium was 

eerder laag, vermoedelijk door de anorexie. Na het wegnemen van de obstructie verdween de 

azotemie, wat erop wijst dat minimum 25% van de nefronenmassa vrij bleef van irreversibele schade. 

Voorafgaand aan de anesthesie werd de klinische toestand van de kat zoveel mogelijk 

geoptimaliseerd. Hierbij was voornamelijk infuustherapie van belang om de azotemie te verminderen 

(en zo veranderingen in de bloed-hersen-barrière tegen te gaan), een goede hydratatie te bekomen 

en de CO en de renale bloedvloei te verhogen. De respons van de nier op anesthetica is immers 

afhankelijk van de hydratatietoestand en de graad van nierfalen. Er werd gekozen voor Ringer lactaat 

in plaats van NaCL 0,9% omdat er geen hyperkaliëmie aanwezig was. Analgesie werd bekomen met 

een halve dosis buprenorfine. De bloeddruk en de urineproductie werden opgevolgd en bleven stabiel. 

Een pre-anesthetisch bloed- en algemeen onderzoek werden herhaald. Creatinine was gedaald (meer 

specifieke indicator van de GFR, dus belangrijker dan ureum), elektrolyten waren normaal. Fosfor en 

zuur-base balans werden niet bepaald. Een urineonderzoek werd niet meer herhaald, urinecultuur 

was eerder al negatief. 

Aangezien de kat om 8 uur ’s morgens buprenorfine had gekregen werd geen extra premedicatie 

meer toegediend. Buprenorfine was een goede keuze aangezien analgesie wordt bekomen, waardoor 

minder catecholamines worden vrijgesteld (geven vasoconstrictie), de dosering van andere 

anesthetica kan verlaagd worden (minder daling van de CO) en het cardiovasculair stelsel door 

opiaten weinig beïnvloed wordt. Buprenorfine werkt 7 tot 8 uren, de operatie begon om 13 uur.  

Inductie werd bekomen door middel van propofol aan 5 mg/kg, wat een goede dosering is (in de 

literatuur staat beschreven 2-6 mg/kg). Propofol was hier een goede keuze aangezien het veilig is 

voor patiënten met renale problemen en er geen accumulatie optreedt. Een gematigde hypotensie is 

wel mogelijk door een verminderde CO en een verminderde vasculaire weerstand.  

De anesthesie werd onderhouden met isofluraan. Alle volatiele anesthetica kunnen aanleiding geven 

tot een dosisgebonden depressie van de autoregulatie, hoewel isofluraan toch weinig invloed zou 

hebben op de renale bloedvloei en GFR. Toch zou de urineproductie verminderd zijn. Isofluraan is 

een goede keuze aangezien het hart minder gevoelig wordt voor catecholamines. Dit wil zeggen dat 

wanneer catecholamines worden toegediend (in geval van hypotensie) het hartritme stabiel blijft. 

Daarnaast hebben de nieren weinig impact op de metabolisatie van isofluraan. Er werd geen gebruik 

gemaakt van N2O om de concentratie isofluraan te verlagen aangezien N2O leidt tot vasoconstrictie. 

Een infuus met Ringer lactaat aan 5 ml/kg/h lijkt correct te zijn. De literatuur beveelt aan om te starten 
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met 5-10 ml/kg/h en daarna af te bouwen tot 3-5 ml/kg/h. Voor patiënten met renale dysfunctie is 10-

20 ml/kg/h een betere keuze, maar deze patiënt had geen chronische nierinsufficiëntie en bovendien 

moet overhydratatie vermeden worden in geval van een ureterobstructie. Aan het begin van de 

operatie werd de analgesie verdergezet met methadon, dit werkt snel in en heeft een werkingsduur 

van 4 uur, goed tot het einde van de operatie. Zoals vermeld in de literatuur werd ook een epidurale 

met bupivacaïne en morfine gegeven.  

Monitoring werd bekomen met invasieve bloeddrukmeting, wat een goede keuze is aangezien de 

operatie vrij lang duurde en het hier gaat om een kritieke patiënt. Het bijhouden van de urineproductie 

was in dit geval niet mogelijk aangezien ook een cystotomie moest worden uitgevoerd. Capnografie 

gaf een normocapnie aan (ETCO2 <45 mmHg); het tidaal volume was eerder laag (<12 ml/kg), maar 

werd gecompenseerd door een vaak vrij hoge ademhalingsfrequentie. De hematocriet werd niet 

opgevolgd, hoewel deze patiënt reeds anemisch was voor de operatie. Bovendien was de pols vrij 

hoog voor een kat onder anesthesie, wat zou kunnen gelinkt zijn aan de anemie. De zuurstofsaturatie 

was soms wat te laag, maar is waarschijnlijk te wijten aan artefacten en niet aan de anemie. De 

hemoglobine kan immers wel goed gesatureerd zijn, hoewel de hoeveelheid hemoglobine 

noodzakelijk voor een goed zuurstoftransport te laag kan zijn. De hypotensie tijdens de anesthesie 

werd behandeld met vasoactieve stoffen. Initieel werd efedrine aan 0,1 mg/kg toegediend (literatuur 

vermeld 0,06-0,1 mg/kg), tachycardie na deze toediening werd niet gezien. Het effect was slechts 

kortstondig, daarom werd norepinefrine toegediend aan een CRI gaande van 0,2 tot 0,6 µg/kg/min. 

Volgens de literatuur kon de dosis nog worden opgedreven tot 1 µg/kg/min. 

Voor de postanesthetische analgesie werd op de dag van de operatie nog gebruik gemaakt van 

methadon aan 2/3 dosis, aangezien buprenorfine werkt als antidoot voor methadon en trager inwerkt, 

en men pijn absoluut wou vermijden. Vanaf de tweede dag werd dan opnieuw overgeschakeld op 

buprenorfine aan halve dosis, gezien de langere werkingsduur. Een infuus met Ringer lactaat werd 

verder toegediend aan 2,5 keer onderhoud om de urineproductie te stimuleren en de azotemie verder 

op te lossen. De dag na de operatie werd er afgebouwd naar 2 keer onderhoud. Door middel van een 

urinesonde kon de urineproductie nauwgezet worden opgevolgd, deze was normaal. Ook de 

bloeddruk werd opgevolgd. Tijdens de eerste nacht werd de kat 1 keer hypotens, dit werd met succes 

opgelost door een bolus Hartmann aan 10 ml/kg wat overeenkomt met wat wordt beschreven in de 

literatuur. De dag na de operatie werd toch nog een bloedtransfusie uitgevoerd, aangezien de kat een 

hematocriet had van 11%. Volgens de literatuur moet een preoperatieve bloedtransfusie worden 

uitgevoerd wanneer de hematocriet lager is dan 18%. Deze was 16% preoperatief, dus een 

bloedtransfusie voorafgaand aan de anesthesie zou veiliger zijn geweest. De anemie zou men kunnen 

verklaren door aantasting van de tubulaire cellen. Twee maand postoperatief was de anemie echter 

nog steeds aanwezig, waardoor verder onderzoek noodzakelijk is. Het infuus mag worden stopgezet 

eens de kat zelfstandig eet en drinkt. Tijdens de hospitalisatie wou de kat niet eten, daarom werd het 

infuus vroeger stopgezet en ging de kat naar huis, in de hoop dat hij daar wel zou willen eten.  
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Bijlage I. Anesthesiefiche 
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Bijlage II. RX- en echobeelden 

 

Figuur 5. Echografisch beeld van een overlangse 

doorsnede van de linker nier op dag 1. Het 

nierbekken en de proximale ureter zijn gedilateerd 

(pijl) (11,6 mm). 
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Figuur 6. Echografisch beeld van een overlangse doorsnede 

doorheen de linker ureter op dag 1. Het proximale derde van de 

ureter is gedilateerd. Op het einde van de dilatatie is een 

hyperechogene ovoïde structuur (pijl) aanwezig in het lumen (4 

mm groot). Caudaal van deze structuur vernauwt de ureter en 

kan daarna niet meer gevolgd worden. 
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Figuur 7. Echografisch beeld van een dwarse doorsnede doorheen de rechter nier op dag 1. Het 

nierbekken en de proximale ureter zijn mild gedilateerd (pijl) (2,7 mm). 
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Figuur 8. Rechts laterale radiografische opname van het abdomen op dag 2. De 

caudale, ureterale steen (rechter ureter, zie echo) is verplaatst naar het caudale 

aspect van L6 (caudale verplaatsing van ongeveer 1 cm) (pijl), er is ook een 

steen aanwezig in de proximale linker ureter (zie echo) op het niveau van het 

craniale aspect van L4 (pijl). 
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