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VOORWOORD 

Ten eerste wil ik graag mijn promotor dierenarts Isabel Van de Maele bedanken voor het ter 

beschikking stellen van deze casus en haar hulp tijdens het schrijven van deze masterproef. Het was 

een interessante en leerzame casus, waarbij ik met name meer inzicht heb verkregen in de 

diagnosestelling en behandeling van multicentrisch lymfoom. Helaas is het een ziekte die nog niet te 

genezen is, maar misschien wordt er in de toekomst een behandeling gevonden die de levensduur en 

kwaliteit van leven voor deze dieren kan verbeteren. Tevens wil ik graag mijn vriend Ward bedanken 

voor zijn hulp en voor elke keer dat hij mijn tekst heeft willen nalezen.  
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SAMENVATTING 

Aan de dienst Kleine Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke werd een Jack 

Russel Terriër van zeven jaar en twee maanden aangeboden met klachten van gegeneraliseerde 

lymfadenopathie en een verminderd uithoudingsvermogen. Aan de dienst Kleine Huisdieren werd er 

op basis van fijne naald aspiraten de diagnose van lymfoom gesteld. Na de vaststelling van lymfoom 

werd er via de nodige medische beeldvorming, waaronder radiografieën van de thorax en een echo 

van het abdomen, de stagering uitgevoerd aan de hand van het WHO ‘staging’ procedure. De hond 

werd uiteindelijk gediagnosticeerd met een multicentrisch lymfoom stage V subtype b. De cliënt koos 

ervoor om de hond palliatief te behandelen met een combinatie chemotherapie protocol (UW-19 

CHOP protocol). De hond was voor bijna zeven maanden in complete remissie bij toediening van de 

chemotherapie. Als neveneffect werd er steriele hemorragische cystitis vastgesteld ten gevolge van de 

toediening van cyclophosphamide, andere neveneffecten werden niet gezien. Van dan af werd 

chlorambucil toegediend in plaats van cyclophosphamide. Progressieve ziekte werd vastgesteld na 7 

maanden aan de hand van fijne naald aspiraten van de prescapulaire en popliteus lymfeknopen en 

het CHOP protocol werd voor de tweede maal opgestart. Tijdens het doorlopen van het protocol voor 

de tweede maal werd opnieuw complete remissie bereikt, had de hond geen neveneffecten en is hij 

een bijkomende acht maanden in complete remissie gebleven. Na vaststelling van progressie van het 

multicentrisch lymfoom 15 maanden nadat de diagnose werd gesteld, besloot de cliënt tot euthanasie. 

 

Sleutelwoorden: Multicentrisch lymfoom – Hond – CHOP protocol 
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1. INLEIDING 

Lymfoom is een van de meest voorkomende neoplasieën bij de hond. Het bedraagt in totaal ongeveer 

7-24% van alle caniene neoplasieën en is daarnaast verantwoordelijk voor 83% van de 

hematopoïetische tumoren. Voornamelijk honden in de leeftijdscategorie tussen vijf en negen jaar zijn 

gevoelig voor het ontwikkelen van lymfoom. Eveneens ziet men dat bepaalde rassen gepredisponeerd 

kunnen zijn. In ongeveer 84% van de gevallen betreft het de multicentrische vorm van lymfoom (Vail, 

2003; Ettinger, 2003; Vail et al., 2013). Dit anatomische type gaat gepaard met pijnloze 

gegeneraliseerde lymfadenopathie en meestal weinig andere klachten (Ettinger, 2003; Marconato, 

2011). Niet enkel komt lymfoom voor in verschillende anatomische types, maar maakt men ook 

onderscheid in het fenotype. Zo blijkt het B-cel fenotype duidelijk vaker gepresenteerd te worden dan 

het T-cel fenotype. Meestal zijn de dieren al in een stage IV of V wanneer de diagnose van 

multicentrisch lymfoom wordt vastgesteld, wat betekent dat de ziekte al systemisch in het lichaam 

aanwezig is. Aangezien multicentrisch lymfoom inderdaad als een systemische ziekte beschouwd 

wordt, is de beste keuze van behandeling chemotherapie. De ziekte is zeer zelden te genezen, maar 

kan wel voor een redelijke tijd goed onder controle gehouden worden. De meeste honden reageren 

eveneens zeer goed op chemotherapie en ondervinden weinig nevenwerkingen, waardoor zij een 

goede levenskwaliteit genieten de rest van hun overlevingsduur (Ettinger, 2003; Daminet, 2012-2013; 

Vail et al, 2013). Er bestaan verschillende chemotherapie protocollen voor de behandeling van 

multicentrisch lymfoom. Het meest gebruikte protocol op dit moment is het CHOP protocol. In dit 

protocol worden de volgende producten gebruikt: cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine en 

prednisolone. Het CHOP protocol leidt bij ongeveer 80-90% van de honden tot complete remissie en 

geeft een gemiddelde overlevingsduur van twaalf maanden. Daarbij overleven ongeveer 10-25% van 

de honden langer dan twee jaar na de start van de behandeling (Chun, 2009; Daminet, 2012-2013; 

Vail et al., 2013). Op dit moment wordt er tevens veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van de 

bestaande chemotherapie protocollen en eventuele andere mogelijke behandelingen van lymfoom. Zo 

wordt recentelijk eveneens gekeken naar het gebruik van radiatietherapie, immunologische 

vaccinaties en beenmergtransplantaties (Ettinger, 2003; Chun, 2009; Marconato, 2011; Vail et al., 

2013). 

 

In deze casus wordt een geval van multicentrisch lymfoom besproken bij een Jack Russel Terriër, die 

behandeld werd met een CHOP protocol. Er zal ingegaan worden op de gelijkenissen en 

bijzonderheden van deze patiënt met de tot nu toe bekende informatie. 

 

2. CASUÏSTIEK 

2.1 Signalement en anamnese 

Naar aanleiding van een bezoek aan de eigen dierenarts werd een Jack Russel Terriër, mannelijk 

gecastreerd, van zeven jaar en twee maanden aangeboden aan de dienst Kleine Huisdieren van de 

Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke. Sinds ongeveer één maand waren er klachten van 

verminderde activiteit en zwaar ademen in rust en na inspanning. De eigenaar stelde een massa vast 

ter hoogte van de hals. Bij de eigen dierenarts werd een bloedonderzoek verricht waarop milde 

regeneratieve anemie, lichte leukocytose, monocytose, thrombocytopenie, hypoproteïnemie en een 

milde stijging van de leverwaarden werd vastgesteld (waarden onbekend). Daarnaast heeft de 

dierenarts een biopsie, vermoedelijk een fijne naald aspiraat, genomen van de rechter mandibulaire 

lymfeknoop. De resultaten gaven een onduidelijk beeld van ofwel lymfoom of necrotiserende 

lymfadenitis te zien. Er werd prednisolone behandeling opgestart van 1,5 tablet 5 mg eenmaal per 

dag. Drie weken later wanneer de hond werd aangeboden aan de dienst Kleine Huisdieren was de 
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zwelling van de lymfeknopen al gedeeltelijk afgenomen door de prednisolone behandeling. Zijn 

vaccinaties en ontworming waren in orde en de hond was recentelijk nog in Noord-Frankrijk, 

Nederland en de Ardennen geweest. 

 

2.2 Lichamelijk onderzoek 

Op het lichamelijk onderzoek was de hond alert. Hart- en longauscultatie waren normaal en de pols 

was goed geslagen. De enige afwijkingen gevonden tijdens het lichamelijk onderzoek waren lichte 

hyperthermie van 39,4ºC en een gegeneraliseerde opzetting van de lymfeknopen. Hierbij waren zowel 

de submandibulaire lymfeknopen, prescapulaire lymfeknopen als de popliteus lymfeknopen opgezet. 

 

2.3 Probleemlijst 

Het belangrijkste probleem bij deze patiënt was de gegeneraliseerde lymfadenopathie. Andere 

problemen die minder belangrijk zijn in dit geval zijn het verminderde uithoudingsvermogen en de 

zware ademhaling in rust en na inspanning. Daarnaast werd er tijdens het lichamelijk onderzoek ook 

hyperthermie vastgesteld. 

 

2.4 Differentiaaldiagnose 

Gegeneraliseerde lymfadenopathie bij de hond kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken. De 

belangrijkste oorzaken zijn lymfoom, uitgebreide infecties, met name bacteriële (Actinomyces, Borrelia 

burgdorferi, Brucella canis, Mycobacteria, Nocardia spp., Streptococcus, Yersinia pestis, Bartonella 

spp.) of schimmel infecties (Blastomycoses, Aspergillosis, Coccidioidomycosis, Cryptococcosis, 

Phaeohyphomycosis, Phycomycosis, Sporothrichosis en Histoplasma species). Echter kunnen 

infecties veroorzaakt door virussen (Caniene virale enteritiden, Infectieuze caniene hepatitis), 

Rickettsia (Ehrlichiose, Anaplasmose, Rocky Mountain Spotted Fever, zalm vergiftiging) en parasieten 

(Babesiose, Demodicosis, Hepatozoonosis, Neospora caninum, Trypanosomiasis, Toxoplasma spp., 

Leishmania) eveneens aanleiding geven tot geneneraliseerde lymfadenopathie. Andere minder 

voorkomende oorzaken zijn immuungemedieerde aandoeningen (SLE, polyartritis, vasculitis, 

dermatopathie), andere hematopoïetische tumoren (leukemie, multipele myeloma, maligne of 

systemische histiocytose) en metastasen.  

 

Om een idee te krijgen wat de meest waarschijnlijke oorzaak is van de gegeneraliseerde 

lymfadenopathie kan er gebruik gemaakt worden van een aantal factoren. Ten eerste kunnen er aan 

de hand van het signalement en de anamnese sommige oorzaken als minder waarschijnlijk 

beschouwd worden. Lymfoom wordt vaker gezien bij honden van middelbare of oudere leeftijd en 

slechts zelden bij jonge honden. Infecties met Leishmania of zalm vergiftiging zijn weinig waarschijnlijk 

aangezien de hond niet in een endemisch gebied is verbleven. Een ander belangrijk punt is de 

aanwezigheid van eventuele andere systemische klinische symptomen bij de hond. Indien er sprake is 

van een infectie zal de hond vaak eveneens andere systemische symptomen ontwikkelen, in dit geval 

had de hond ook ademhalingsklachten en hyperthermie. Er zijn echter ook andere mogelijke oorzaken 

waarbij zelden of geen systemische symptomen ontstaan, zoals chronische leukemie, Anaplasmose 

infectie, meeste lymfomen en reactieve lymfadenopathiën (vnl. na vaccinatie). 

 

Een andere factor die meer inzicht geeft in de mogelijke oorzaak is de distributie van de 

lymfadenopathie. Bij deze patiënt is er sprake van gegeneraliseerde opzetting, wat eerder wijst in de 

richting van een systemische schimmel, bacteriële of protozoaire infectie of lymfoom. Ook door 

karakterisatie van de lymfeknopen door palpatie kan er meer informatie verkregen worden. Bij de 
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meeste honden zijn de lymfeknopen hard, onregelmatig, pijnloos op palpatie en hebben ze een 

normale temperatuur. Bij sommige patiënten zijn de lymfeknopen echter zachter van consistentie, 

warmer en lijken ze vast te zitten aan de omliggende structuren. Deze laatste kenmerken kunnen 

veroorzaakt worden door metastasen, lymfoom met extracapsulaire invasie of bepaalde infectieuze 

ziekten.  

 

Als laatste kan er aan de hand van grootte soms extra duidelijkheid verkregen worden. Lymfeknopen 

die vijf tot tien keer groter zijn dan normaal komen eigenlijk alleen voor bij honden met lymfoom of 

lymfadenitis. Zelden wordt dit veroorzaakt door metastasen. Een milde tot gemiddelde vergroting is 

meestal aanwezig bij verschillende reactieve en inflammatoire lymfadenopathieën en leukemiën 

(Nelson en Couto, 2009; Daminet, 2012-2013; Vail et al, 2013). 

 

Het verminderde uithoudingsvermogen en de zware ademhaling bij zowel rust als inspanning kan 

verklaard worden door de aanwezigheid van eventueel vergrote lymfeknopen in de thorax en infiltratie 

van neoplasie, bijvoorbeeld lymfoom, in de longen. Andere minder waarschijnlijk oorzaken in dit geval 

zijn de aanwezigheid van een pneumonie (viraal/bacterieel/parasitair/mycosen/...), linker hartfalen met 

longoedeem, pleurale effusie, pneumothorax, trachea collaps, bronchitis of eventueel een probleem 

gelegen buiten het cardiopulmonair systeem.  

 

Tijdens het lichamelijk onderzoek werd eveneens een lichte hyperthermie vastgesteld. Deze 

hyperthermie kan het gevolg zijn geweest van stress en/of opwinding tijdens de consultatie, maar kan 

ook het gevolg zijn van een infectie, neoplasie of een immuungemedieerde aandoening. Aangezien er 

eveneens een gegeneraliseerde lymfadenopathie aanwezig is, kan lymfoom eventueel de oorzaak zijn 

van de hyperthermie bij dit dier (Daminet, 2012-2013). 

 

2.5 Diagnose 

2.5.1 Algemeen bloedonderzoek en bloeduitstrijkje 

Een algemeen bloedonderzoek kan veel informatie geven over de algemene gezondheidstoestand 

van het dier, dit is belangrijk om te weten voor het eventueel toedienen van anesthesie of 

chemotherapeutica. Daarnaast kunnen verschillende afwijkingen in het bloedonderzoek een indicatie 

geven over de mogelijke oorzaak van de gegeneraliseerde lymfadenopathie. Hier kan men 

bijvoorbeeld denken aan eventuele infecties of paraneoplastische syndromen, zoals hypercalcemie of 

anemie. In bijlage I worden de resultaten van het algemeen bloedonderzoek weergegeven. 

 

Uit het bloedonderzoek blijkt dat er een matige regeneratieve anemie aanwezig was. Het hematocriet 

(27,8%; 37-55%) was te laag en de reticulocyten index (2,6%; 1-3% matige anemie) geeft de indicatie 

dat het een matig regeneratieve anemie betreft. Naast deze afwijkingen is er op hematologie ook een 

lichte eosinopenie (0,06x10^9/L; 0,1-1,49x10^9/L), te zien. Deze afwijking is echter zo klein dat dit 

waarschijnlijk van weinig belang is. De resultaten van de biochemie en het ionogram waren binnen de 

referentiewaarden. 

 

Matige regeneratieve anemie kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste kunnen deze ingedeeld 

worden in twee grote groepen: bloedverlies of hemolyse. Bloedverlies kan optreden na trauma, door 

aanwezigheid van coagulopathie, endoparasieten of een erge ectoparasieten infestatie en via gastro-

intestinaal bloedverlies. In dit geval lijkt bloedverlies een veel minder aannemelijke oorzaak. In de 

anamnese is er geen verhaal van trauma of gastro-intestinaal bloedverlies in de vorm van melena of 
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vers bloed bij de feces. Bovendien was de ontworming bij de patiënt in orde, wat infestatie met 

endoparasieten al minder waarschijnlijk maakt. Tijdens het klinisch onderzoek werden er geen 

ectoparasieten vastgesteld.  

 

De oorzaak van deze anemie zal dus eerder het gevolg zijn van hemolyse. Hemolyse kan door veel 

verschillende oorzaken optreden. In figuur 1 wordt er een overzicht gegeven van de meest 

voorkomende oorzaken.  

 

In de anamnese was er geen sprake van een mogelijke intoxicatie die tot hemolyse of abnormaliteiten 

in het erythrocyt metabolisme of overlevingstijd geleid kunnen hebben. In het geval van 

microangiopathische hemolytische anemie is er mechanische schade van de rode bloedcellen. Dit kan 

bijvoorbeeld veroorzaakt worden door hitteslag, hartklepaandoeningen, intraveneuze katheters, 

dirofilariosis, vasculitis, hemangiosarcoom en andere tumoren, milt- en leveraandoeningen. Het is een 

mogelijke oorzaak en kan door het maken van een bloeduitstrijkje bevestigd worden. Indien er sprake 

is van genetische predispositie wordt er eerder verwacht dat het een dier op jonge leeftijd is. Deze 

patiënt is echter al redelijk op leeftijd. Als laatste worden bloedparasieten voornamelijk gezien in Zuid-

Europa en aangezien deze hond niet in Zuid-Europa is geweest, is het minder waarschijnlijk dat dit de 

oorzaak is van de anemie.  

 

Figuur 1: Overzicht oorzaken regeneratieve anemie, aanpassing van Nelson en Couto, 2009 
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Bij deze patiënt is de vermoedelijke oorzaak gelegen in de groep immuungemedieerde oorzaken. De 

hemolyse zal ofwel primair geïnduceerd zijn of ten gevolge van een onderliggende neoplasie, zoals 

leukemie of lymfoom, ontstaan zijn. 

 

Door een bloeduitstrijkje te maken kan bevestigd worden welk type anemie het is en de eventuele 

oorzaak bepaald worden. Bij deze patiënt was er een beeld van milde tot matige anisocytose, wat 

meestal geassocieerd wordt met een regeneratieve respons, maar kan ook gezien worden als er 

microcytaire rode bloedcellen aanwezig zijn. Daarnaast waren er verschillende sferocyten aanwezig, 

gemiddeld 3 per high power field. Deze rode bloedcellen hebben geen centrale opklaring en een 

kleinere diameter dan normaal, dit ten gevolge van verlies van de celmembraan. Sferocyten worden  

meestal geassocieerd met immuungemedieerde hemolytische anemie bij de hond. De conclusie bij 

deze patiënt was een matig regeneratieve anemie veroorzaakt door immuungemedieerde 

hemolytische anemie (Nelson en Couto, 2009; Daminet, 2012-2013).  

 

2.5.2 Fijne naald aspiraten van de perifere lymfeknopen 

Er werd gedacht aan een secundaire oorzaak voor de immuungemedieerde hemolytische anemie 

omwille van de gegeneraliseerde lymfadenopathie. Op een fijne naald aspiraat is een uniforme 

populatie van grote lymfoblastische cellen met zichtbare nucleoli te zien en een basofiel cytoplasma of 

fijn chromatine met onduidelijke nucleoli diagnostisch voor lymfoom (Vail et al., 2013). Vaak zijn er 

lymfoglandulaire lichaampjes en mitosefiguren aanwezig. Het beeld van de prescapulaire lymfeknopen 

bestond uit meer dan 80% lymfoblasten en amper uit lymfocyten. Daarnaast waren er verschillende 

lymfoglandulaire lichaampjes en mitosefiguren zichtbaar. De popliteus lymfeknoop bestond uit een 

heterogene populatie, 50% lymfocyten en 50% lymfoblasten met een toenemend aantal 

lymfoglandulaire lichaampjes. De resultaten van de aspiraten bevestigen lymfoom als vermoedelijke 

oorzaak van de gegeneraliseerde lymfadenopathie en milde regeneratieve anemie. 

 

2.5.3 Medische beeldvorming: radiografieën van de thorax en echografie van het abdomen 

Nu er bevestiging is van de aanwezigheid van een lymfoom is het van belang om deze neoplasie te 

stageren. Een van de belangrijkste technieken om een neoplasie te stageren is door middel van het 

maken van radiografieën en echografie. In dit geval werd er een ventrodorsale opname, een rechts-

links laterale opname en een links-rechts laterale opname van de thorax gemaakt. Op deze 

radiografieën was er een duidelijk diffuus micronodulair interstitieel patroon zichtbaar. Er was een 

toegenomen weke delen opaciteit craniaal in de thorax met een lichte verwijding van het craniaal 

mediastinum, waarschijnlijk veroorzaakt door de craniale mediastinale lymfeknoop. De hartschaduw 

was normaal. Naast deze kenmerken viel het op dat de caudoventrale rand van de lever tot caudaal 

van de ribbenboog kwam en verdikte ronde randen had. Ook de milt leek vergroot. Andere minder 

belangrijke afwijkingen waren een dislocatie van de 7e-8e sternebrae en osteophyten ter hoogte van 

de caudale rand van de humerushoofden. Er werd geconcludeerd dat er een diffuus reticulonodulair 

interstitiele opacificatie in de long aanwezig was samen met mediastinale lymfadenopathie. 

Vermoedelijk werd dit veroorzaakt ten gevolge van secundaire lymfatische infiltratie van de long en de 

craniale mediastinale lymfeknoop. 

 

Op de echografie van het abdomen werd er een subjectief vergrote lever vastgesteld. De lever was 

scherp afgelijnd en had een homogeen parenchym. De galblaas was normaal, maar had rondom een 

kleine hoeveelheid vrij vocht. Zoals op de radiografie ook al te zien was, was de milt vergroot en had 

een hypoechogeen tot gevlekt uitzicht. Andere afwijkingen op echografie was een gegeneraliseerde 
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lymfadenopathie van de mesenteriale lymfeknopen. De sublumbale lymfeknopen waren rond en 

prominent aanwezig. Uit deze echografie werd geconcludeerd dat er sprake was van een vergrote 

milt, gegeneraliseerde mesenterische lymfadenopathie en dit vermoedelijk ten gevolge van 

lymfatische spreiding van de lymfoom. 

 

2.5.4 Stagering lymfoom  

Stagering van een lymfoom kan gedaan 

worden aan de hand van de World Health 

Organisation (WHO) ‘staging’ procedure. 

In tabel 1 wordt het stagerings systeem 

van de WHO weergegeven.  

 

Aan de hand van de onderzoeken 

uitgevoerd om een diagnose te stellen 

kan er besloten worden dat er bij deze 

patiënt sprake is van een 

gegeneraliseerde anatomische lokalisatie. 

Op het lichamelijk onderzoek waren 

namelijk de submandibulaire, 

prescapulaire en popliteus lymfeknopen 

opgezet. Na het uitvoeren van de fijne 

naald aspiraten was er duidelijk sprake 

van de aanwezigheid van een lymfoom in deze lymfeknopen. Door medische beeldvorming te 

gebruiken voor de beoordeling van de thorax en het abdomen werd duidelijk dat er in deze delen van 

het lichaam eveneens sprake was van lymfadenopathie. Zowel in de thorax, craniale mediastinale 

lymfeknoop, als het abdomen, mesenteriale lymfeknopen en sublumbale lymfeknopen, waren de 

lymfeknopen opgezet.  

 

Na het vaststellen van de anatomische lokalisatie werd er gekeken naar de stage. Op de radiografieën 

van de thorax en de echografie van het abdomen werd hepatosplenomegalie gezien, wat vermoedelijk 

duidt op betrokkenheid van deze organen. Echter, naast deze bevindingen was er op de radiografieën 

van de thorax een vermoeden van eventuele betrokkenheid van de long en via het bloedonderzoek 

werd er bovendien een matige regeneratieve anemie geconstateerd. Deze matige regeneratieve 

anemie kan mogelijk het gevolg zijn van betrokkenheid van het beenmerg. Een beenmergpunctie om 

dat te bevestigen werd niet uitgevoerd. De patiënt werd gestageerd met een stage V lymfoom wegens 

deze laatste bevindingen. 

 

Als laatste stap in de stagering wordt gekeken of de hond wel of geen last heeft van systemische 

symptomen. Aangezien de hond klachten had van een verminderd uithoudingsvermogen en lethargie 

kan er besloten worden dat het substage B betreft. Concluderend werd deze hond gediagnosticeerd 

met multicentrisch lymfoom, stage V, substage B en een matige regeneratieve anemie ten gevolge 

van immuungemedieerde hemolytische anemie. 

 

2.6 Behandeling 

Voor de behandeling van lymfoom kunnen verschillende therapieën aangesproken worden, gaande 

van palliatieve ondersteuning met prednisolone tot multidrug combinatie chemotherapieën. Bij deze 
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patiënt werd er gekozen voor een 

behandeling met het UW-19 CHOP 

protocol. Het UW-19 CHOP protocol is 

een multidrug combinatie chemotherapie 

bestaande uit de volgende producten: 

cyclophosphamide, vincristine, 

doxorubicine en prednisone. De therapie 

duurt in totaal 19 weken en dient volledig 

afgewerkt te worden, ook indien er al 

eerder tijdens de behandeling complete 

remissie van het lymfoom optreedt. In 

tabel 2 wordt er een overzicht gegeven 

van de therapie.  

 

2.7 Opvolging van de patiënt 

Bij een patiënt in behandeling met 

chemotherapeutica is het belangrijk om 

de status van het dier goed op te volgen. 

Op het lichamelijk onderzoek worden de 

lymfeknopen bij elk bezoek in twee 

dimensies opgemeten om de clinicus 

een indicatie te geven over de respons 

van het lymfoom op de therapie. Aangezien de meeste chemotherapeutica tevens ook belangrijke 

neveneffecten hebben, is het eveneens aangewezen om voor elke toediening een volledig 

bloedonderzoek uit te voeren. Het aantal neutrofielen moet minstens 2000/µl bedragen en het aantal 

bloedplaatjes 50.000/µl voor men het volgende chemotherapeutica mag toedienen. Als het aantal 

neutrofielen minder dan 2000/µl is, wordt aangeraden om vijf tot zeven dagen te wachten en dan 

opnieuw een compleet bloedonderzoek uit te voeren (Vail et al., 2013).  

 

In bijlage II, tabel 1, wordt een overzicht gegeven van de opvolging van de patiënt tijdens het 

doorlopen van het UW-19 CHOP protocol. In de tabel worden opvallende klachten in de anamnese, 

grootte van de lymfeknopen, afwijkingen op hematologie en eventuele bijkomende onderzoeken 

weergegeven. Hieronder worden belangrijke onderzoeken en vaststellingen verder besproken.  

 

Tijdens het bezoek in week twee van het UW-19 CHOP protocol, voor de toediening van het 

cyclophosphamide, werd er naast het bloedonderzoek tevens een bloeduitstrijkje gemaakt. Dit 

bloeduitstrijkje werd gemaakt ter opvolging van de immuungemedieerde hemolytische anemie 

vastgesteld op het eerste bezoek. Op het uitstrijkje was een matige anisocytose, polychromasie en 

gemiddeld één sferocyt per high power field te zien. Dit resultaat laat al een lichte verbetering van de 

regeneratieve anemie zien. 

 

In het UW-19 CHOP protocol werd op week vier van de behandeling doxorubicine toegediend. Een 

aantal nevenwerkingen van doxorubicine die kunnen optreden bij toediening zijn een allergische 

reactie en mogelijks shock, aritmieën (zelden) en doxorubicine geïnduceerde myocardiale toxiciteit. 

Voornamelijk het doxorubicine geïnduceerde myocardiale toxiciteit is belangrijk, aangezien dit bij 

rassen gepredisponeerd voor dilaterende cardiomyopathie ernstige gevolgen kan hebben. Bij deze 
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patiënt werd eveneens een echocardiografie uitgevoerd, terwijl de Jack Russel Terriër niet een 

gepredisponeerd ras is. De hond had namelijk wel een mild systolisch bijgeruis op het lichamelijk 

onderzoek. De echocardiografie gaf geen indicatie voor occulte dilaterende cardiomyopathie. De linker 

ventrikel had een normale diameter en er was geen dilatatie van het linker atrium. Ter hoogte van de 

mitraliskleppen en pulmonaliskleppen werd geen regurgitatie gezien, er werd enkel een iets 

verhoogde bloedvloeisnelheid vastgesteld ter hoogte van de pulmonaliskleppen. Concluderend was 

de patiënt cardiologisch in orde en mocht de behandeling met doxorubicine verder gezet worden. 

 

In week 5 van het UW-19 CHOP protocol werd er nog eens een bloeduitstrijkje gemaakt en cytologie 

van een nieuw ontstane nodule ter hoogte van de kin. Op het bloeduitstrijkje waren weinig sferocyten, 

anisocytose en een groot aantal target cellen te zien. Net als het bloeduitstrijkje eerder in het protocol 

uitgevoerd, is er verbetering te zien van de immuungemedieerde hemolytische anmie. De cytologie 

van de nodule gaf een vermoedelijk beeld van een histiocytoma, minder waarschijnlijk betrof het een 

amelanotisch melanoma of gedegranuleerde mastceltumor. Het advies was om de grootte van de 

nodule op te volgen en eventueel later nog eens te laten beoordelen. 

 

Een laatste bloeduitstrijkje werd uitgevoerd in week 6, hierop werden nog steeds enkele sferocyten 

gezien en anisocytose. Ook tijdens deze week werd er een nieuwe massa vastgesteld bij de patiënt, 

maar dit betrof een goedaardig lipoma gelokaliseerd een paar centimeter caudaal van de linker axilla. 

Het histiocytoma ter hoogte van de kin was niet in grootte toegenomen. 

 

Nadien is het een aantal weken zonder duidelijke klachten goed gegaan met de patiënt. Pas in week 

13 van het UW-19 CHOP protocol werden er duidelijke afwijkingen gevonden in het bloedonderzoek. 

Er werd leukopenie vastgesteld met een uitgesproken neutropenie. Zoals eerder beschreven is het 

van belang dat het aantal neutrofielen meer dan 2000/µl bedraagt. De chemotherapie werd uitgesteld 

en het werd de cliënten geadviseerd om de temperatuur van de hond goed op te volgen. Drie dagen 

later op het controlebezoek werd vastgesteld dat er sinds de dag voor het bezoek klachten waren van 

hematurie, pollakisurie en strangurie. Er werd besloten om een urineonderzoek, sedimentanalyse en 

een bacteriële cultuur van de urine uit te voeren. Een bekend neveneffect van cyclophosphamide is de 

ontwikkeling van een steriele hemorrhagische cystitis. Deze vorm van cystitis wordt veroorzaakt door 

irritatie van de blaas door een inactieve metaboliet, acroleïne, van cyclophosphamide. In de literatuur 

wordt er slechts een lage incidentie van steriele hemorrhagische cystitis beschreven, daarnaast is het 

belangrijk om onderscheid te maken met een bacteriële cystitis (Chun., 2009; Vail et al., 2013). In dit 

geval werd, in afwachting van het resultaat van het urineonderzoek, een behandeling met 

enrofloxacine opgestart. Echter, kwamen de resultaten van dit onderzoek zonder abnormaliteiten terug 

en was er inderdaad sprake van een steriele hemorrhagische cystitis. De behandeling met 

enrofloxacine werd gestopt en overgegaan naar metacam kauwtabletten. Typisch voor een steriele 

hemorragische cystitis is het zelflimiterende karakter. Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele 

weken tot maanden na het stopzetten van de toediening van cyclophosphamide. Indien men ziet dat 

steriele hemorragische cystitis optreedt dient er overgeschakeld te worden naar chlorambucil 

(Leukeran®), wat in dit geval ook werd gedaan (Vail et al., 2013). 

 

Na het stopzetten van de chemotherapie werd er nog eenmaal een cytologie gedaan van de nodule  

ter hoogte van de kin. Net als de vorige keer was het beeld suggestief voor een histiocytoma. Het 

advies aan de cliënten was af te wachten, aangezien een histiocytoma meestal spontaan regresseert 
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binnen drie maanden na vaststelling. Echter, door invloed van de chemotherapie kan de regressie van 

het histiocytoma langer duren dan normaal. 

 

Nadat het UW-19 CHOP protocol volledig afgerond was en er volledige remissie was opgetreden van 

het lymfoom werden de controlebezoeken niet meer wekelijks maar maandelijks gehouden. In tabel 3 

is een overzicht te zien van de opvolging van drie maanden na de stopzetting van het UW-19 CHOP 

protocol. De vierde maand na stopzetting was er progressieve ziekte. 

De prescapulaire, politeus en de linker inguinale lymfeknoop waren terug mild opgezet. Op fijne naald 

aspiraten van de prescapulaire en popliteus lymfeknopen werd een toename van het aantal 

lymfoblasten gezien (>80%) met slechts enkele lymfocyten en neutrofielen. Opnieuw was het beeld 

indicatief voor lymfoom. 

 

Er werd besloten bij deze patiënt om nogmaals een behandeling met het UW-19 CHOP protocol op te 

starten. In bijlage II, tabel 2, is eveneens de opvolging van de patiënt te zien tijdens het doorlopen van 

het protocol voor de tweede maal. Aangezien de hond tijdens de vorige chemotherapie steriele 

hemorragische cystitis ontwikkelde na toediening van cyclophosphamide werd dit product ter preventie 

vervangen door chlorambucil. De patiënt heeft tijdens het doorlopen van het UW-19 CHOP protocol 

zeer weinig problemen gehad. In week 12 had het dier klachten van braken en werd er door de eigen 

dierenarts een behandeling met cerenia® opgestart. Het braken is niet meer gezien na de 

behandeling. Vanaf week 15 waren er klachten van gedragsverandering bij de patiënt, het betrof hier 

met name agressiviteit tegenover de eigenaar. Verder zijn er tijdens het doorlopen van het protocol 
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geen klachten of symptomen gezien van de ziekte of ten gevolge van nevenwerkingen van de 

chemotherapeutica.  

 

Na het doorlopen van het UW-19 CHOP protocol werd er opnieuw een maandelijkse controle 

opgestart. In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van deze controlebezoeken. Tot vijf maanden na 

het stopzetten van de behandeling heeft de hond het zeer goed gedaan en was er geen sprake van 

relapse van het multicentrisch lymfoom. Echter, na de controle op vijf maanden is de hond niet meer 

aangeboden aan de dienst Kleine Huisdieren van de Faculteit en is hij na een terugval 

geëuthanaseerd bij de eigen dierenarts. 

 

3. DISCUSSIE 

Lymfoom is een van de meest voorkomende neoplasieën bij de hond. De vermoedelijke incidentie bij 

honden met risico op het ontwikkelen van lymfoom is 13 tot 24 gevallen per 100.000 honden. De 

ziekte wordt voornamelijk vastgesteld bij honden van middelbare tot oude leeftijd, met een gemiddelde 

leeftijd van vijf tot negen jaar. Uit het signalement van de hond in deze casus blijkt dat het dier tot 

dezelfde leeftijdsgroep behoort. Tevens geven meeste studies aan dat er geen geslachtspredispositie 

bestaat, maar dat er wel sprake is van raspredispositie. De Boxer, Bullmastiff en de Bulldog hebben 

vermoedelijk een groter risico op de ontwikkeling van lymfoom ten opzichte van andere rassen. 

Andere rassen met een relatief hoger risico zijn de Airedale Terriër, Basset Hound, Sint Bernard, 

Schotse Terriër, Bouvier, Labrador Retriever, Rottweiler, Golden Retriever en Poedel. Daarentegen 

ziet men bij dashonden en keeshonden juist een lager risico op lymfoom (Jagielski et al., 2002; 
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Ettinger., 2003; Dobson., 2013; Vail et al., 2013). In deze casus betrof het een Jack Russel Terriër en 

dit ras wordt in de literatuur niet aangeduid als een ras met predispositie voor deze ziekte.  

 

De oorzaak van lymfoom is voor een groot deel nog onbekend, maar het betreft vermoedelijk een 

multifactoriële aandoening. Op dit moment werden er al familiale associaties gevonden bij de 

Bullmastiff, Rottweiler en Otterhound. Daarnaast bestaan er ook verschillen in prevalentie wat betreft 

de immunofenotype subtypes van lymfoom bij de verschillende rassen (Dobson, 2013). Men denkt dat 

het T-cel fenotype eerder ancestraal is aangelegd, terwijl het B-cel fenotype eerder het gevolg is van 

andere risicofactoren en combinaties van rasselecties. Zo hebben bijvoorbeeld Boxers een groter 

risico op de ontwikkeling van T-cel type lymfoom, terwijl bij Cocker Spaniëls en Dobermannen eerder 

het B-cel type lymfoom gezien wordt en dat er bij Golden Retrievers juist een gelijke verdeling bestaat 

tussen beide typen (Dobson, 2013; Vail et al., 2013). Het verlies van chromosoom 14 werd reeds 

vaker gezien als een mogelijk bepalende factor voor het ontwikkelen van lymfoom. Bovendien werd 

het verkrijgen van de chromosomen 13 en/of 31 genoemd als een mogelijke risicofactor bij honden 

met lymfoom. Naast deze genetische en moleculaire factoren zijn er ook infectieuze factoren 

aangeduid als mogelijke risicofactoren. Zo werd de betrokkenheid van een retrovirus gesuggereerd, 

aangezien er in culturen gemaakt van canien lymfoom weefsel virus partikels werden gezien met het 

uitzicht van retrovirussen. In later onderzoek werd er een directe associatie met Helicobacter sp. 

infecties genoemd als mogelijke oorzaak. Dit is tot nu toe al wel bevestigd bij mensen, maar moet nog 

verder onderzocht worden bij honden (Vail, 2003; Vail et al., 2013). Andere factoren die mogelijk 

invloed kunnen hebben op het ontstaan van lymfoom zijn het gebruik van 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur, 

huisvesting in de buurt van industriële gebieden, zoals in de buurt van een 

afvalverbrandingsinstallatie, gecontamineerde plaatsen en/of radioactief afval. Verder wordt er een 

zwakke associatie tussen blootstelling aan sterke magnetische velden en lymfoom verondersteld. Een 

onderdrukt immuunsysteem, onafhankelijk van de leeftijd en geslacht werd al zeker gerelateerd met 

een verhoogd risico op lymfoom. Er is één geval beschreven waar lymfoom optrad na het toedienen 

van een cyclosporine therapie (Vail, 2003; Marconato, 2011; Vail et al., 2013). 

 

Lymfoom bij honden kan op basis van anatomische lokalisatie onderverdeeld worden in een 

multicentrische, craniomediastinale, gastrointestinale of cutane vorm. Het multicentrisch lymfoom komt 

het meeste voor en bedraagt ongeveer 84% van de gevallen. Eveneens werd er bij deze patiënt de 

multicentrische vorm van lymfoom gediagnosticeerd. De andere vormen worden veel minder frequent 

waargenomen. Naast deze vormen kan lymfoom ook ontstaan buiten het lymfatisch systeem, 

bijvoorbeeld ter hoogte van de ogen, centraal zenuwstelsel, been, testes, blaas, hart en neusholte 

(Vail, 2003; Ettinger, 2003; Vail et al., 2013).  

 

Aangezien lymfomen ontstaan door klonale expansie van lymfoïde cellen is het mogelijk om lymfoom 

bij honden eveneens te classificeren door middel van histologische en immunofenotypische 

kenmerken (Vail et al., 2013). De meest gebruikte systemen zijn het National Cancer Institute Working 

Formulation en het Kiel classificatie systeem. In deze systemen worden tumoren onderverdeeld in 

laag-, intermediair- of hoog-gradig. Een laag-gradig lymfoom bestaat uit kleine cellen met weinig 

mitosefiguren. Deze vorm reageert meestal slecht op chemotherapie, maar heeft wel een trage 

progressie. Intermediaire of hoog-gradig lymfomen hebben veel mitosefiguren en een snelle 

progressie van de ziekte, maar reageren daarentegen veel beter op chemotherapie. In het algemeen 

behoren de meeste caniene lymfomen tot de intermediaire of hoog-gradige groep (Ettinger, 2003; Vail, 

2003; Vail et al., 2013). Op de fijne naald aspiraten van de prescapulaire lymfeknopen en de popliteus 
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lymfeknoop van deze patiënt waren verschillende mitosefiguren en grote lymfoblastische cellen te 

zien. Dit resultaat geeft inderdaad een indicatie dat er in dit geval ook sprake was van een hoog-

gradige vorm van lymfoom. De WHO heeft een aantal jaar geleden ook een histologisch classificatie 

schema gepubliceerd. Hier wordt als basis het European American Lymphoma systeem gebruikt voor 

het bepalen van de histologische categorieën van hematopoïetische en lymfoïde tumoren in 

gedomesticeerde dieren. Dit systeem omvat zowel anatomische, histologische als 

immunofenotypische kenmerken (Vail et al., 2013).  

 

Het Kiel systeem en het WHO systeem maken nog extra onderscheid op basis van het 

immunofenotype. Er wordt een classificatie gemaakt tussen B-cel, T-cel, gemengd B- en T-cel of Null 

cel lymfomen. Het immunofenotype kan men bepalen door middel van immunohistochemie, flow 

cytometrie of cytologie. Een goede techniek voor bepaling van het immunofenotype is door het 

gebruik van antilichamen gericht tegen CD merkers aanwezig op de neoplastische cellen. Het T-cel 

type lymfoom brengt CD3, CD4, CD5 en/of CD8 moleculen tot expressie, terwijl een B-cel lymfoom 

CD79a, CD20, CD21 en IgM draagt. In sommige gevallen zijn er zowel B- als T-cel CD merkers 

aanwezig op de neoplastische cellen, maar door de clonaliteit te bepalen kan er dan toch onderscheid 

gemaakt worden (Wilkerson et al., 2005; Vail et al., 2013). Het valt op dat het B-cel fenotype veel 

vaker wordt vastgesteld, dan de andere fenotypes. Ongeveer 60-80% van de lymfomen zijn van het B-

cel fenotype, daarna volgt met 10-38% het T-cel fenotype. Tweeëntwintig procent wordt 

geclassificeerd als gemengd B- en T-cel lymfoom en minder dan 5% zijn van het Null cel type. Het T-

cel fenotype wordt vaker geassocieerd met paraneoplastische syndromen, zoals hypercalcemie, en 

hebben een lagere kans op complete respons. Honden met dit fenotype lymfoom hebben meestal ook 

een kortere periode van remissie en een kortere overlevingstijd (Vail, 2003; Vail et al., 2013). In deze 

casus werd er geen onderverdeling gemaakt op basis van immunofenotypische kenmerken. In dit 

geval was de kans groter dat het een B-cel type lymfoom betrof aangezien er een goede respons was 

op de chemotherapie en er geen klinische symptomen aanwezig waren die wijzen op hypercalcemie. 

 

De klinische symptomen zijn afhankelijk van de uitgebreidheid en lokalisatie van de tumor (Vail, 2003; 

Vail et al., 2013). Bij deze patiënt was er sprake van een multicentrische vorm van lymfoom. 

Multicentrisch lymfoom gaat meestal gepaard met gegeneraliseerde pijnloze lymfadenopathie, waarbij 

de lymfeknopen rubberachtig aanvoelen (Ettinger, 2003; Marconato, 2011). Deze lymfadenopathie 

kan eerst beginnen ter hoogte van de mandibulaire en prescapulaire lymfeknopen. Op het klinisch 

onderzoek van deze patiënt waren de submandibulaire, prescapulaire en popliteus lymfeknopen 

duidelijk opgezet en niet pijnlijk bij palpatie. Door middel van medische beeldvorming werd eveneens 

gezien dat de craniale mediastinale lymfeknoop vermoedelijk opgezet was en  er gegeneraliseerde 

lymfadenopathie was van de mesenteriale lymfeknopen in het abdomen. Zoals beschreven had deze 

hond inderdaad een gegeneraliseerde pijnloze lymfadenopathie. Een groot deel van de honden met 

multicentrisch lymfoom hebben naast de lymfadenopathie geen andere symptomen. Slechts 20-40% 

van de honden hebben een verhaal van gewichtsverlies, lethargie, polyurie/polydipsie, anorexie, 

ascites, dyspnee, spierzwakte, gastro-intestinale klachten en koortsopstoten (Ettinger, 2003; 

Marconato, 2011; Vail et al., 2013). Ook bij deze patiënt waren er andere symptomen aanwezig naast 

de lymfadenopathie. Het betrof in dit geval klachten van hyperthermie en een verminderd 

uithoudingsvermogen met zwaar ademen, zowel in rust als tijdens inspanning.  

 

Lymfoom kan geassocieerd zijn met paraneoplastische syndromen, anemie wordt het meest 

waargenomen. Bij deze hond werd er eveneens een anemie vastgesteld, later in de discussie zal hier 
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verder op in worden gegaan. Bij ongeveer 15-35% van de honden met lymfoom ziet men 

hypercalcemie, voornamelijk wordt dit geassocieerd met lymfomen van het T-cel fenotype (Vail, 2003; 

Bergman, 2012; Vail et al., 2013). In ongeveer 20% van de aangetaste honden treedt lymfocytose op 

en daarbij is er bij 30-50% van de gevallen trombocytopenie mogelijk aanwezig. Andere minder 

frequent voorkomende paraneoplastische syndromen zijn monoklonale gammopathiën, neuropathiën 

en kanker cachexie (Vail, 2003; Vail et al., 2013). Geen van deze paraneoplastische syndromen 

werden bij deze patiënt aangetroffen. 

 

Het is belangrijk om een volledig bloedonderzoek uit te voeren. Anemie is zoals eerder beschreven 

een van de meest voorkomende paraneoplastische syndromen bij lymfoom. Meestal betreft dit een 

niet regeneratieve anemie. Echter, kan er soms ook sprake zijn van regeneratieve anemie, 

veroorzaakt door bloedverlies of hemolyse. Bij dieren met anemie of bewijs van bloedingen moet er 

altijd een reticulocyten telling, bloedplaatjes telling en een bepaling van stollingstijden uitgevoerd 

worden (Vail et al., 2013). Bij deze patiënt werd er eveneens anemie vastgesteld. Door middel van het 

bloedonderzoek werd een milde regeneratieve anemie vastgesteld. Op het bloeduitstrijkje werd een 

milde tot matige anisocytose gezien en er waren verschillende sferocyten aanwezig. Naast de 

hematologie moet er tevens een biochemie en ionogram uitgevoerd worden. Vanuit de biochemie kan 

er betrokkenheid van de nieren en lever bepaald worden aan de hand van resultaten uit het 

bloedonderzoek. Zo kan stijging van het serum ureum en creatinine eventueel secundair optreden 

door tumorale infiltratie van de nieren, maar dit kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld 

hypercalcemische nefrose of prerenale azotemie ten gevolge van dehydratatie. Gestegen 

leverenzymen of een bilirubine concentratie kan namelijk te wijten zijn aan hepatische parenchymale 

infiltratie door de neoplastische cellen. Het ionogram geeft informatie over de aan- of afwezigheid van 

hypercalcemie of andere ionaire afwijkingen (Vail et al., 2013). Bij deze patiënt werden er geen 

afwijkingen gevonden op biochemie of het ionogram, maar de calcium concentratie werd niet bepaald.  

 

Op dit moment is het gebruik van fijne naald aspiraten de meest gebruikte methode voor de 

diagnosestelling van lymfoom. Hierbij is het zaak om reactieve lymfeknopen te vermijden en men geeft 

de voorkeur aan de prescapulaire of popliteus lymfeknopen. Fijne naald aspiraten zijn diagnostisch, 

maar toch zijn er ook nadelen. Zo kan er moeilijk onderscheid gemaakt worden tussen lymfoom, 

reactieve hyperplasie van de lymfeknoop of een klein cel lymfoom. Een betere methode voor de 

vaststelling en classificatie van lymfoom is door het verwijderen van een volledige lymfeknoop samen 

met zijn kapsel. Indien er sprake is van lymfoom verdwijnt de normale architectuur van de lymfeknoop 

en is er capsulaire disruptie (Ettinger, 2003; Marconato, 2011; Vail et al., 2013). Bij deze patiënt werd 

er gekozen voor het nemen van fijne naald aspiraten van de prescapulaire lymfeknopen en de rechter 

popliteus lymfeknoop. In de prescapulaire lymfeknopen waren lymfoblasten duidelijk in grotere 

aantallen aanwezig en er waren verschillende lymfoglandulaire lichaampjes en mitosefiguren 

zichtbaar. De popliteus lymfeknoop bestond uit een heterogene populatie van lymfocyten en 

lymfoblasten met een toenemend aantal lymfoglandulaire lichaampjes. Deze resultaten waren 

inderdaad indicatief voor lymfoom.  

 

Verschillende moleculaire technieken kunnen eveneens gebruikt worden om lymfoom te 

diagnosticeren. Weefsels en/of cellen afkomstig van het perifere bloed, lymfeknopen of andere 

weefsels in het lichaam kunnen geanalyseerd worden door (immuno-) histochemische, (immuno-) 

cytochemische, flow cytometrie en PCR technieken. Via deze technieken kan het immunofenotype 

van de tumor, de proliferatie snelheid en clonaliteit bepaald worden. Het gebruik van deze technieken 
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neemt steeds meer toe, maar tot op heden geven enkel het immunofenotype en de clonaliteit extra 

informatie over de prognose. Bij deze patiënt werd er nog geen gebruik gemaakt van een van deze 

technieken en werd er zoals eerder vermeld geen bepaling gedaan van het immunofenotype.  

 

Als lymfoom eenmaal gediagnosticeerd is, is het zaak om de ziekte individueel per patiënt te stageren. 

Door stagering van de ziekte verkrijgt men meer informatie over de prognose, het beste 

behandelingsplan en of er extra informatie is wat de cliënt dient te weten voor de behandeling gestart 

wordt (Vail et al., 2013). Een veel gebruikte manier om lymfoom te stageren is aan de hand van het 

WHO stagerings systeem. Bij deze patiënt werd dit systeem ook toegepast. Eerst werden er 

radiografieën van de thorax gemaakt en een echo van het abdomen. Uit de literatuur blijkt dat in 60-

75% van de gevallen van multicentrisch lymfoom er abnormaliteiten gezien worden op de thorax 

radiografieën. De meest waargenomen abnormaliteiten zijn thoracale lymfadenopathie samen met 

craniomediastinale verbreding, in 2/3 van de gevallen, en diffuse pulmonaire infiltratie, in 1/3 van de 

gevallen. Indien er gebruik gemaakt zal worden van broncho-alveolaire lavage zal de incidentie van 

pulmonaire infiltratie waarschijnlijk zelfs hoger liggen (Ettinger, 2003; Vail et al., 2013). Op de 

radiografieën van deze patiënt was er inderdaad ook sprake van lymfadenopathie van de craniale 

mediastinale lymfeknoop en was er vermoedelijk diffuse pulmonaire infiltratie van het lymfoom. Door 

middel van echografie kan organomegalie, lymfadenopathie en ascites vastgesteld worden. In 

ongeveer 50% van de gevallen ziet men betrokkenheid van de milt, lever en de sublumbale en 

mesenterische lymfeknopen bij multicentrisch lymfoom (Ettinger, 2003; Vail et al., 2013). Net als op de 

radiografieën werden er op de echo van het abdomen abnormaliteiten gezien. Bij de patiënt werd 

splenomegalie en gegeneraliseerde lymfadenopathie van de mesenteriale lymfeknopen vastgesteld. 

Waar men wel rekening mee moet houden, is dat beeldvorming ook zijn grenzen heeft. Lymfeknopen 

die klein zijn op beeldvorming kunnen alsnog wel neoplastische cellen bevatten, terwijl opgezette 

lymfeknopen ook enkel reactieve lymfeknopen kunnen zijn zonder dat ze geïnfiltreerd zijn door 

neoplastische cellen (Marconato, 2011). 

 

Een ander onderdeel van de stagering is het nemen van beenmergaspiraten of –biopten. Er bestaat 

op dit moment nog veel discussie of dit onderzoek wel of niet uitgevoerd moet worden. Sommige 

oncologen vinden het nemen van beenmergaspiraten onnodig aangezien het de verdere behandeling 

van het lymfoom niet gaat veranderen. Andere oncologen raden het wel aan om het onderzoek uit te 

voeren, met name als er sprake is van anemie, lymfocytose, perifere lymfocyten atypie of andere 

perifere cytopenieën. Het is bekend dat in sommige gevallen bij beenmerginfiltratie er geen 

hematologische afwijkingen optreden, terwijl vice versa ook mogelijk is. Zo kan beenmerginfiltratie 

alsnog gemist worden, ook al is er volledig bloedonderzoek uitgevoerd. De aanwezigheid van een 

klein aantal prolymfocyten kunnen al duiden op betrokkenheid van het beenmerg. Echter, deze cellen 

kunnen ook gezien worden bij gastro-intestinale parasieten, immuungemedieerde hemolytische 

anemie en andere immuungemedieerde ziekten (Ettinger, 2003; Marconato, 2011; Vail et al., 2013). In 

een recente publicatie van Marconato, (2013) ziet men dat voornamelijk de graad waarmee de 

neoplasie het beenmerg heeft geïnfiltreerd van belang is, ten opzichte van of er wel of geen infiltratie 

van het beenmerg is. Bij deze patiënt zijn er geen beenmergaspiraten genomen, maar was er wel een 

vermoeden dat het beenmerg betrokken was. Dit vermoeden was gebaseerd op de aanwezigheid van 

een diffuus pulmonaire infiltratie van de long gezien op de radiografieën. 

 

Wanneer multicentrisch lymfoom vastgesteld wordt en er een stagering is uitgevoerd, kan men 

beginnen denken aan een mogelijke behandeling. De keuze voor welk type behandeling er ingesteld 
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wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Onder andere wordt deze keuze bepaald door de 

stage en substage van de ziekte, de aan- of afwezigheid van een paraneoplastisch syndroom, de 

algemene gezondheidsstatus van de patiënt, de financiële en logistieke mogelijkheden van de 

eigenaar, de efficiëntie van de mogelijke therapieën, de ervaring van de specialist met de 

verschillende therapieën en de levenskwaliteit van de patiënt tijdens de behandeling. Alle mogelijke 

therapieën moeten uitgebreid besproken worden met de eigenaar om tot een beslissing te komen. 

Aangezien het niet voor iedereen een optie is om chemotherapie als behandeling in te stellen, moeten 

ook de opties euthanasie en palliatieve zorgen in de bespreking aan bod komen (Vail, 2003; Daminet, 

2012-2013; Vail et al., 2013). 

 

Lymfoom wordt beschouwd als een systemische ziekte en wordt het beste behandeld door 

systemische toediening van chemotherapeutica. In uitzonderlijke vormen kan lymfoom behandeld 

worden via chirurgie of radiatietherapie. Meestal zal het in deze gevallen om een lokale vorm van 

lymfoom gaan, zoals aantasting van een enkele lymfeknoop of een solitaire extranodulaire lymfoom 

(Vail, 2003; Vail et al., 2013). Zonder behandeling sterven de meeste honden binnen de vier tot zes 

weken, soms echter na acht weken (Vail, 2003; Chun, 2009; Daminet, 2012-2013; Vail et al., 2013) 

 

In de laatste 15 tot 20 jaar zijn er veel verschillende chemotherapeutische protocollen ontwikkeld. Er 

treden echter verschillende beperkingen op bij het bestuderen van de efficiëntie van deze protocollen, 

wanneer ze met elkaar vergeleken worden. In slechts weinig studies werden voldoende dieren 

opgenomen, waardoor het onmogelijk wordt om geen goede statistische analyse uit te voeren en in 

nog minder studies zijn de resultaten gebaseerd op dezelfde respons criteria. Niet alleen zijn er 

problemen met deze afwijkingen, maar ook zijn er binnen de studies verschillen in het betrekken van 

de stagering van het lymfoom. Het is dus zeer moeilijk om een goede vergelijking te maken van de 

ontwikkelde protocollen. In de toekomst is er meer nood aan gerandomiseerde trials en het gebruik 

van dezelfde respons criteria om efficiëntie van de behandeling te bepalen. De Veterinary Cooperative 

Oncology Group heeft recentelijk in een publicatie gestandaardiseerde respons criteria vastgesteld, 

om zo in latere studies een betere vergelijking te kunnen maken tussen de studies. Een ander groot 

probleem bij oncologische studies in de diergeneeskunde is de financiële kant. Aangezien klinische 

trials veel geld kosten en de meeste bekende effectieve medicaties van humane oorsprong zijn en dus 

nietgeregistreerd voor het gebruik bij de huisdieren, is er geen sponsoring vanuit de farmaceutische 

sector om eventuele studies te helpen financieren. Hierdoor zijn er weinig studies en blijft er een tekort 

aan vergelijkbare data (Vail et al., 2013). 

 

De eerst gebruikte behandelingen waren niet op basis van een doxorubicine combinatie of ook wel 

COP protocol genaamd. Het COP protocol omvat de producten cyclophosphamide, vincristine en 

prednisone. Het is een relatief simpel protocol wat goed getolereerd wordt door de behandelde dieren. 

Ongeveer 60-70% van de honden gaat in complete remissie en hebben een gemiddelde 

overlevingstijd van zes tot zeven maanden (Daminet, 2012-2013; Vail et al., 2013). Enkele voordelen 

van dit protocol zijn de relatief lage kosten voor elke behandeling en het gebruik van relatief weinig 

producten. Aan de andere kant zijn er ook nadelen, zoals mogelijke neveneffecten en een lange 

onderhoudstherapie (Chun, 2009). Indien de onderhoudstherapie niet aangehouden wordt krijgen veel 

honden snel een terugval (Hoyosa et al., 2007). Meer recentelijk wordt er steeds meer gebruik 

gemaakt van combinatie protocollen waarin doxorubicine is opgenomen, ook wel CHOP protocollen 

genoemd. De producten gebruikt in het CHOP protocol zijn cyclophosphamide, doxorubicine, 

vincristine en prednisone. CHOP gebaseerde therapieën leiden ongeveer in 80-90% van de honden 
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tot complete remissie. De gemiddelde overlevingstijd is twaalf maanden en ongeveer 10-25% van de 

honden leven langer dan twee jaar na inductie therapie. In vergelijking met het COP protocol 

ondervinden de dieren in behandeling met een CHOP protocol wel significant meer last van 

neveneffecten, waaronder neutropenie en gastro-intestinale toxiciteit (Hoyosa et al., 2007). De meest 

bekende CHOP protocollen zijn het UW-19 en UW-25 protocol ontwikkeld aan de University of 

Wisconsin-Madison. Het UW-19 protocol is logistiek gemakkelijker om uit te voeren ten opzichte van 

het UW-25 protocol, aangezien deze een kortere duur heeft en er geen onderhoudstherapie aan 

verbonden is (Chun, 2009; Daminet, 2012-2013; Vail et al., 2013).  

 

Indien het COP of CHOP protocol geen optie is voor de behandeling van het dier kan er een enkel 

product protocol aangeraden worden, zoals doxorubicine. In dit geval ontvangt de patiënt vijf maal om 

de drie weken een doxorubicine behandeling. De verwachte complete remissie varieert tussen 50-

85% en de gemiddelde overlevingstijd is vijf tot negen maanden. De voordelen van deze behandeling 

zijn de lage kosten en het product wordt over het algemeen goed getolereerd door de meeste honden. 

Daarnaast is het een relatief kort protocol en zijn er geen neveneffecten van prednisolone. Echter, 

deze  therapie heeft ook nadelen, waaronder myelosuppressie, gastro-intestinale klachten, 

anafylactische reacties en eventueel ontwikkeling van gedilateerde cardiomyopathie (Ettinger, 2003; 

Vail, 2003; Chun, 2009; Daminet, 2012-2013; Vail et al., 2013). 

 

Als de cliënt besluit om geen gebruik te maken van chemotherapeutica kan de hond palliatief 

behandeld worden met een prednisolone therapie. Een prednisolone therapie resulteert in een korte 

remissie en een overlevingstijd van ongeveer één tot drie maanden. In dit geval is het belangrijk de 

eigenaar in te lichten over de mogelijke consequenties die kunnen optreden indien er later besloten 

wordt om het dier toch met chemotherapeutica te behandelen. Er is namelijk beschreven dat er na een 

behandeling van prednisolone een grotere kans is op multidrug resistentie ontwikkeling tijdens de 

chemotherapie (Ettinger, 2003; Vail, 2003; Chun, 2009 Daminet, 2012-2013; Vail et al., 2013). In een 

recente studie van Zandvliet et al. (2013) werd er echter geen effect van het gebruik van prednisone 

op de complete remissie ratio, gemiddelde ziekte vrije periode of neveneffecten in de eerste 

behandeling met chemotherapie gevonden. Tijdens de rescue behandeling met cytostatische agentia 

werd daarnaast wel een lagere complete remissie gezien, kortere ziekte vrije periode maar de 

gemiddelde overlevingstijd was hetzelfde voor beide groepen (Zandvliet et al., 2013). Deze patiënt 

werd voor de start met het CHOP protocol eveneens reeds behandeld met prednisolone. Tijdens de 

behandeling van het dier met de chemotherapie werden er geen problemen ondervonden wat betreft 

multidrug resistentie. Het dier is tweemaal zonder problemen in complete remissie gegaan bij het 

gebruik van hetzelfde protocol. Daarnaast was de ziekte vrije periode langer na het doorlopen van het 

CHOP protocol voor de tweede maal, dan bij de eerste remissie.  

 

Niet enkel wordt er variatie gezien in de respons resultaten bij het gebruik van verschillende 

chemotherapieën voor de behandeling van lymfoom, maar daarnaast zijn er eveneens uiteenlopende 

resultaten tussen het gebruik van deze therapieën bij het B-cel of T-cel fenotype van lymfoom. Een 

behandeling met het CHOP protocol geeft goede resultaten bij het B-cel fenotype, maar voor de 

behandeling van het T-cel fenotype zijn er twijfels of dit protocol wel de beste keuze is. Het T-cel 

fenotype wordt geassocieerd met een zelfde respons ratio bij gebruik van het CHOP protocol, maar de 

respons is significant korter van duur (Rebhun et al., 2011; Vail et al., 2013). Vermoedelijk reageren T-

cel fenotype lymfomen minder goed op het CHOP protocol door de ontwikkeling van resistentie 

tegenover de chemotherapeutica (Marconato, 2011). In de studie van Brodsky et al. (2009) werd het 
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gebruik van L-asparaginase samen met het MOPP protocol onderzocht voor de behandeling van een 

T-cel fenotype lymfoom of een lymfoom met hypercalcemie. Uit de resultaten bleek dat de respons op 

dit protocol beter was dan bij het gebruik van het CHOP protocol, de gemiddelde overlevingstijd was 

206-333 dagen. In tegenstelling tot deze resultaten werd er in de studie van Rebhun et al. (2011) 

vermeld dat het MOPP protocol een complete respons ratio had van ongeveer 78% en de gemiddelde 

ziektevrije periode en overlevingstijd respectievelijk 189 en 270 dagen waren. Terwijl bij het gebruik 

van het CHOP protocol de ziektevrije periode 94-200 dagen en de overlevingstijd 120-239 dagen 

bedraagt. De verschillen in ziektevrije periode en respons ratio geven tot nu toe geen superioriteit ten 

opzichte van het CHOP protocol. Daarnaast is het gebruik van het MOPP protocol duidelijk duurder 

dan het CHOP protocol (Rebhun et al., 2011). Sommige studies geven aan dat snelle inclusie van 

lomustine in het protocol een redelijk goed resultaat geeft bij honden waar het CHOP protocol faalt. 

Voor het vinden van een beter protocol ter behandeling van het T-cel fenotype lymfoom moeten 

meerdere trials uitgevoerd worden. Vail et al. (2013) raden aan om met het CHOP protocol te starten 

en over te gaan naar lomustine als rescue protocol (Vail et al., 2013). Aangezien er bij deze hond een 

zeer goede respons was op het CHOP protocol en er een langdurige remissie mee werd verkregen, 

was er vermoedelijk bij deze patiënt sprake van een B-cel fenotype lymfoom. Wat hier met name 

opvalt is het feit dat het dier een langere remissieduur had na toediening van het CHOP protocol voor 

de tweede maal. Indien er sprake had geweest van een T-cel fenotype had deze duur vermoedelijk 

zelfs korter geweest dan na de eerste behandeling. 

 

Met de toename en de makkelijkere beschikbaarheid van verscheidene producten worden steeds 

meer chemotherapie protocollen betaalbaarder voor een groter aandeel van de cliënten. Over het 

algemeen zijn de meer complexe combinatie protocollen duurder, meer tijd consumerend en leiden ze 

eerder tot toxische neveneffecten in vergelijking met een enkel product protocol. Daarentegen hebben 

de combinatie protocollen bewezen een langere respons- en overlevingstijd te bewerkstelligen (Vail, 

2003; Chun, 2009; Vail et al., 2013).  

 

Honden die reageren op de chemotherapie en in complete remissie gaan zijn meestal vrij van 

klinische symptomen en verkrijgen een goede levenskwaliteit. De meeste honden tolereren 

chemotherapie ook zeer goed en slechts een klein aantal vertoont significante toxiciteit. In deze casus 

ontwikkelde de hond door het toedienen van cyclophosphamide klachten van een steriele 

hemorragische cystitis. Hierbij is het dier dus een van de weinige honden die significante klachten 

ontwikkelt na toediening van chemotherapeutica. Na het optreden van de steriele hemorragische 

cystitis werd overgeschakeld naar chlorambucil (Leukeran®). Tevens werd er tijdens het doorlopen 

van het UW-19 CHOP protocol voor de tweede maal cyclophosphamide vervangen door chlorambucil. 

Er zijn na het stopzetten van de toediening van cyclophosphamide en behandeling van de cystitis 

geen andere significante klachten meer gezien bij de patiënt. Een ander product wat vaak aanleiding 

geeft tot neveneffecten is doxorubicine. Zoals eerder beschreven kan er na toediening van 

doxorubicine gedilateerde cardiomyopathie optreden. Aangezien er bij deze patiënt een mild 

systolisch bijgeruis aanwezig was op het lichamelijk onderzoek werd er voor de toediening eerst ter 

controle een echocardiografie uitgevoerd om eventuele problemen met dit product te voorkomen. Het 

resultaat van de echocardiografie gaf geen indicatie voor het optreden van gedilateerde 

cardiomyopathie bij deze hond. Verder werden er tijdens de behandelingen geen andere uitgesproken 

nevenwerkingen gezien bij deze hond. 
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Het doel van de chemotherapie is om een complete en langdurige (langer dan 6 maanden) eerste 

remissie te verkrijgen, daarna het reïnduceren van remissie als de tumor terugkomt na het bereiken 

van eerste remissie. Indien bij het reïnduceren van remissie het lymfoom niet reageert op de 

chemotherapie die tijdens de eerste inductie werd gebruikt, kan er gebruik gemaakt worden van 

producten die nog niet aanwezig waren in de eerdere therapieën. Dit wordt een rescue protocol 

genoemd (Ettinger, 2003; Vail et al., 2013). Na een eerste relapse, is vaak de duur van een tweede 

remissie ongeveer 50% van de eerste remissie. Er is slechts een kleine groep honden die een lange 

termijn reïnductie verkrijgen, dit komt voornamelijk voor indien ze na het bereiken van complete 

remissie geen chemotherapie meer kregen tijdens de herval. Als de patiënt het goed deed op het 

eerst gebruikte protocol en er werd complete remissie behaald kan deze therapie nog eens gebruikt 

worden om opnieuw remissie te krijgen. Nieuwe medicaties zijn slechts aangewezen indien de hond 

geen langdurige remissie had in de inductiefase, normaal moet dit optreden tussen de 14 en 21 dagen 

(Ettinger, 2003). 

 

Bij deze patiënt werd er gekozen voor een behandeling met het UW-19 CHOP protocol. Zoals eerder 

beschreven heeft deze therapie een respons ratio van 80-90% en geeft een gemiddelde 

overlevingstijd van 12 maanden. Daarnaast leeft ongeveer 10-25% van de honden nog twee jaar na 

de start van de chemotherapie. Deze resultaten betreffen voornamelijk dieren met het B-cel fenotype 

lymfoom. Het T-cel fenotype geeft een even goede respons op het CHOP protocol, maar de 

overlevingstijd is duidelijk korter. De hond in deze casus ging inderdaad ook in complete remissie en 

deze eerste remissie heeft in totaal zeven maanden geduurd. Na relapse van het lymfoom werd het 

UW-19 CHOP protocol nog eens opgestart. Net als in het voorgaande protocol ging het dier in 

remissie. Zoals beschreven is de duur van remissie tijdens de tweede maal van de chemotherapie 

meestal de helft van de duur tijdens de eerste remissie. In dit geval zal men dus verwachten dat het 

dier in deze casus ongeveer 3,5 maand in remissie zal blijven. Echter, duurde deze tweede remissie 

bij deze patiënt ongeveer acht maanden. De duur van deze remissie was dus uitzonderlijk lang in 

vergelijking met de verwachting. Het dier is gestorven ongeveer vijf maanden na het stopzetten van 

het protocol. In totaal heeft deze hond circa 19 maanden langer geleefd door de behandeling met het 

UW-19 CHOP protocol.  

 

Op dit moment worden er eveneens veel studies verricht naar andere mogelijke behandelingen, 

waaronder het gebruik van immunologische en/of biologische agentia, het gebruik van radiatietherapie 

in combinatie met chemotherapie en beenmergtransplantaties. Tot nu toe is het nog niet duidelijk of 

door het gebruik van deze therapieën er een significante verbetering is in de overlevingstijd en 

kwaliteit van leven. De behandeling die het meest beloftevol lijkt is een behandeling met 

chemotherapeutica en complete of partiële bestraling van het lichaam van het dier. Hierbij wordt het 

beenmerg vernietigt en vervangen door een beenmerg of stamcel transplant. Het nadeel van deze 

behandeling is de moeilijke techniek, de hoge kosten en de benodigde apparatuur. Er zullen nog 

meerdere studies uitgevoerd moeten worden om het effect van deze nieuwe behandelingen te 

bevestigen (Ettinger, 2003; Chun, 2009; Marconato, 2011; Vail et al., 2013). 

 

De prognose voor een hond met multicentrisch lymfoom is sterk afhankelijk van verschillende factoren 

en de respons op de behandeling. Volgens Ettinger (2003) en Vail et al. (2013) zijn het 

immunofenotype en het WHO substage de belangrijkste predictoren. Echter, in de studie van 

Zandvliet et al. (2013) werden er andere predictoren genoemd als de belangrijkste bepalers van de 

prognose. Het gewicht van het dier, leukopenie, betrokkenheid van het beenmerg en de aanwezigheid 
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van hypercalcemie werden in dit onderzoek beschouwd als belangrijkere predictoren van de 

prognose. In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de tot nu toe bekende prognostische 

predictoren. 

 

In de studie van Rebhun et al. 2011 werd thrombocytopenie geassocieerd met een verhoogde 

overlevingstijd en dit werd in eerdere studies ook al beschreven als een positieve prognostische 

factor. Net als thrombocytopenie zijn er nog meerdere predictoren die nog bevestigd moeten worden 

door meerdere studies, bijvoorbeeld anemie, monocytosis, gluthatione-S-transferase, thymidine 

kinase, vasculaire endotheliale groei factor en een geschiedenis van chronische inflammatoire ziekte 

(Rebhun et al., 2011; Vail et al., 2013; Zandvliet et al., 2013). Door het vinden van meerdere 

prognostische predictoren kan er een steeds betere voorspelling gemaakt worden van de prognose 

voor het zieke dier. 

 

In de studie van Jagielski et al. (2002) worden verschillende onderzoeken genoemd, waarin de ene 

studie aangeeft dat geslacht wel prognostisch van belang is terwijl dit bij andere onderzoeken niet 

duidelijk naar voren komt. Uit andere artikelen lijkt het eerder dat gesteriliseerde teefjes een betere 

prognose hebben en dat mannelijke dieren frequenter het T-cel fenotype hebben, wat een slechtere 

prognose voorspelt (Vail et al., 2013). 
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De hond in deze casus was gediagnosticeerd met multicentrisch lymfoom stage V substage b, wat 

erop duidt dat wat betreft zijn stage en substage de prognose minder gunstig was. Daarnaast was er 

sprake van een hoog-gradig lymfoom, werd het dier reeds behandeld met prednisolone, was er een 

milde regeneratieve anemie aanwezig en betrof het een mannelijk dier. Echter, waren er ook factoren 

die in het voordeel van de hond spraken, zoals het feit dat het dier in complete remissie ging met de 

chemotherapie en zijn lichaamsgewicht. In dit geval was met name de reactie op de chemotherapie 

belangrijk om te weten of de prognose iets beter was voor deze hond of niet, aangezien het B-cel 

fenotype een betere prognose en langere overlevingstijd heeft wanneer deze behandeld wordt met 

chemotherapeutica.   

 

4. CONCLUSIE 

Multicentrisch lymfoom is een frequent gediagnosticeerde neoplasie bij de hond en tot heden bestaat 

er geen behandeling die de ziekte kan genezen of gedurende een lange tijd onder controle kan 

houden. Tot nu toe is de gemiddelde overlevingstijd bij behandeling van lymfoom met 

chemotherapeutica ongeveer 12 maanden. In vroegere studies was er vaak sprake van een te klein 

aantal testdieren en werden er verschillende criteria gebruikt voor het beoordelen wanneer een dier in 

remissie was. Door het gebruik van deze wisselende criteria voor het bepalen van remissie ontstaan 

er problemen bij het vergelijken van chemotherapie protocollen of andere therapieën. Daarnaast 

speelt de eigenaar van het dier eveneens een belangrijke rol in het resultaat van een onderzoek, 

aangezien hij het besluit neemt welke behandeling het dier krijgt en de hoe lang de duur van 

behandeling is. Op dit moment begint de beschikbaarheid van chemotherapeutica steeds meer toe te 

nemen en beginnen de kosten iets te dalen. Echter, tot op heden is het nog niet gelukt om een andere 

behandeling, dan chemotherapie, te vinden met gunstigere resultaten. In toekomstige studies zal er 

dus een poging gedaan moeten worden om nieuwe producten, een aanpassing van een bestaand 

protocol of een gehele nieuwe manier van behandelen te vinden die de levenskwaliteit en levensduur 

van dieren met multicentrisch lymfoom beduidend langer kan verlengen dan tot nu toe mogelijk is. Zo 

wordt er momenteel al veel onderzoek gedaan naar het aanpassen van chemotherapie protocollen en 

dit eventueel in combinatie met radiatietherapie met beenmergtransplantatie. 
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BIJLAGE I 
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BIJLAGE II 

Tabel 1: Overzicht van de opvolging van de patiënt tijdens het doorlopen van het 19 weken durende CHOP protocol. De opvolging start vanaf de eerste 
week na behandeling met Vincristine 2mg/2ml (IV) en Prednisone 2mg/kg gedurende 7 dagen (PO).  

Week Klachten en/of 
bijzonderheden 

Afwijkingen op lichamelijk 
onderzoek 

Afwijkingen op hematologie Andere 
onderzoeken 

Behandeling en advies 

2 *Eenmalig diarree  
*Eetlust en drankopname 
verbetert 
*Activiteit verbetert 

Mild systolisch bijgeruis (2/6) 
Lymfeknopen 

- Prescapulair: 
R: 1,8 cm en L: 2 cm 

- Axillair: voelbaar 

- Popliteus: 
R: 1,5 cm en L: 1,6 cm 

HCT: 24,8% (37-55) 
HGB: 9,1 g/dl (12-18) 
RBC: 3,27x10^12 (5,5-8,5) 
MCHC: 36,7 g/dl (30-37,5) 
PLT: 541 K/µl (175-500) 

Bloeduitstrijkje 
 

Behandeling 
Dimazon® 5% IM/IV: 0,2 ml 
Endoxan® 500 mg IV: 5,35 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen + 
echocardiografie 
Prednisolone 1,5 mg/kg gedurende 7 
dagen 

3 *Eetlust en drankopname 
goed 
*Hoesten sterk 
verminderd 

Mild systolisch bijgeruis (1/6) 
Lymfeknopen 

- Submandibulair: 
Niet meetbaar 

- Prescapulair: 
R: 2,5 cm en L: 2,5 cm 

- Axillair: 
R: niet voelbaar en L: 
voelbaar 

- Popliteus: 
R: 1,3 cm en L: 1,5 cm 

HCT: 24,8% (37-55) 
HGB: 9,0 g/dl (12-18) 
RBC: 3,95x10^12 (5,5-8,5) 
RETIC: 184,1 K/µl (10-110) 
%RETIC: 4,7% 
LYM: 0,96x10^9/l (0,5-4,9) 
EOS: 0,01x10^9/l (0,1-1,49) 

Echocardiografie Behandeling 
Vincrisin® 2mg/2ml IV: 0,3 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen,  
Geen tegenindicatie voor 
doxorubicine bij volgende 
chemotherapie 
Prednisolone 1,0 mg/kg gedurende 7 
dagen 

4 *Toegenomen in 
lichaamsgewicht  
*Verder geen 
bijzonderheden 

Lymfeknopen 
- Prescapulair: 

R: 2,2 cm en L: 2,3 cm 
- Popliteus: 

R: 1,5 cm en L: 1,2 cm 

HCT: 25,9% (37-55) 
HGB: 9,5 g/dl (12-18) 
RBC: 4,07x 10^12 (5,5-8,5) 
RETIC: 132,7 K/µl (10-110) 
PLT: 493 K/µl (175-500) 
NEU: 12,77x10^9/l (2-12) 
EOS: 0,01x10^9/l (0,1-1,49) 

/ Behandeling 
Doxorubin® 50mg/25ml IV:  
6,5 ml 
Rapidexon® 2mg/ml IM: 1 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 
Prednisolone 0,5 mg/kg gedurende 7 
dagen 

5 *Dag na chemotherapie 
platte faeces gehad 
*Eetlust goed 
*Nodule op onderlip, heeft 
een harde consistentie en 
groeit niet, eerder gehad 

Lymfeknopen 

- Submandibulair: 
R: 0,8 cm en L: 0,7 cm 

- Prescapulair: 
R: 2,2 cm en L: 1,9 cm 

- Axillair: 

HCT: 25,8% (37-55) 

- Manueel: 33% 
HGB: 9,7 g/dl (12-18) 
RBC: 4,21x10^12 (5,5-8,5) 
MCHC: 37,6 g/dl (30-37,5) 
RDW: 18% (14,7-17,9) 

Bloeduitstrijkje 
Cytologie: nodule 
onderlip 

Behandeling 
Geen chemotherapie 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen, 
prednisolone stopzetten en grootte 
histiocytoma opvolgen 
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op leeftijd van 2 jaar en 
werd toen verwijderd 

Niet voelbaar NEU: 13,01x10^9/l (2-12) 
EOS: 0,04x10^9/l (0,1-1,49) 

6 *Eetlust en drankopname 
goed 
*Normale activiteit 
*Histiocytoma thv. de 
onderlip is niet in grootte 
veranderd 

Lymfeknopen 
- Submandibulair 

R: 1,4 cm en L: 1,6 cm 

HCT: 27,6% (37-55) 
- Manueel: 28% 

HGB: 11,5 g/dl (12-18) 
RBC: 4,45x10^12 (5,5-8,5) 
MCHC: 41,7 g/dl (30-37,5) 
PLT: 835 K/µL (175-500) 
PCT: 0,74% 
WBC: 16,9x10^9/l (5,5-16,9) 
NEU: 13,01x10^9/l (2-12) 

Bloeduitstrijkje 
Cytologie: massa 
caudaal van de 
linker axilla 

Behandeling 
Vincrisin® 2mg/2ml IV: 0,3 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

7 *Histiocytoma thv. de kin 
is niet in grootte 
veranderd 

Mild systolisch bijgeruis (1/6) 
Lymfeknopen 

- Submandibulair 
R: 1,1 cm 

- Popliteus 
R: 0,9 cm en L: 0,9 cm 

HCT: 27,5% (37-55) 
HGB: 10 g/dl (12-18) 
RBC: 4,43x10^12 (5,5-8,5) 
PLT: 498 K/µl (175-500) 
BASO: 0,14x10^9/l (0-0,1) 

/ Behandeling 
Dimazon® 5% IM/IV: 0,2 ml 
Endoxan® 500 mg IV: 5,35 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

8 *Na chemotherapie iets 
plattere faeces 

Lymfeknopen 
- Submandibulair: 

Opgezet 
- Prescapulair: 

R: 2,9 en L: 2,0 cm 

- Popliteus: 
R: 1,0 cm en L: 1,0 cm 

HCT: 27,3% (37-55) 
HGB: 10 g/dl (12-18) 
RBC: 4,44x10^12 (5,5-8,5) 
MCV: 61,5 fl (60-77) 
PLT: 546 K/µl (175-500) 
PCT: 0,55% 
WBC: 4,76x10^9/l (5,5-16,9) 
NEU: 13,01x10^9/l (2-12) 

/ Behandeling 
Vincristine 2mg/2ml IV: 0,3 ml 
Advies 
Complete remissie multicentrisch 
lymfoom, controlebezoek na 7 dagen 

9 / Mild systolisch bijgeruis 
Lymfeknopen 

- Prescapulair: 
R: 3,5 cm en L: 2,0 cm 

- Popliteus: 
R: 1,5 cm en L:1,4 cm 

HCT: 27,8% (37-55) 
HGB: 10 g/dl (12-18) 
RBC: 4,5x10^12 (5,5-8,5) 

/ Behandeling 
Doxorubin® 50mg/25ml IV: 6,5 ml 
Rapidexon® 2mg/ml IM: 1 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

10 / Mild systolisch bijgeruis 
Lymfeknopen 

- Prescapulair: 
R: 2,5 cm en L: 2,0 cm 

- Popliteus: 
R: 1,8 cm en L: 1,0 cm 

HCT: 27,4% (37-55) 
HGB: 9,8 g/dl (12-18) 
RBC: 4,47x10^12 (5,5-8,5) 
MCV: 61,3 fl (60-77) 
RETIC: 4 K/µl (10-110) 

/ Behandeling 
Geen chemotherapie 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

11 / Lymfeknopen 
- Submandibulair 

R: 1,5 cm en L: 1,0 cm 
- Prescapulair 

/ / Behandeling 
Vincrisin 2mg/2ml IV: 0,3 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 
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R: 1,5 cm en L: 1,5 cm 
- Popliteus 

R: 2,5 cm en L: 2,0 cm 
12 *Vlak na de 

chemotherapie, iets 
plattere faeces 

Lymfeknopen 
- Submandibulair 

R: 0,7 cm en L: 0,7 cm 
- Prescapulair 

R: 1,4 cm en L: 1,3 cm 
- Popliteus 

R: 2,0 cm en L: 1,5 cm 

HCT: 26,8% (37-55) 
HGB: 9,9 g/dl (12-18) 
RBC: 4,35x10^12 (5,5-8,5) 
RDW: 22,4% (14,7-17,9) 
RETIC: 137,7 K/µl (10-110) 
NEU: 2,38x10^9/l (2-12) 

/ Behandeling 
Dimazon® 5% IM/IV: 0,2 ml 
Endoxan® 500 mg IV: 5,35 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

13a *Na chemotherapie twee 
maal gebraakt met 
schuim, dag daarna terug 
beter, heeft cerenia 
gekregen tegen het 
braken 

Lymfeknopen 
- Submandibulair 

R: 1,5 cm en L: 1,0 cm 
- Prescapulair 

R: 1,0 cm en L: 1,0 cm 
- Popliteus 

R: 2,0 cm en L: 1,5 cm 

HCT: 29,4% (37-55) 
HGB: 10,3 g/dl (12-18) 
RBC: 4,69x10^12 (5,5-8,5) 
RDW: 22,4% (14,7-17,9) 
RETIC: 195,1 K/µl (10-110) 
WBC: 2,93x10^9/l (5,5-16,9) 
NEU: 0,76x10^9/l (2-12) 

/ Behandeling 
Geen chemotherapie 
Advies 
Controlebezoek na 3 dagen, thuis 
temperatuur opvolgen 

13b Sinds de dag voor 
presentatie hematurie; 
Pollakisurie; Strangurie 

/ HCT: 28,4% (37-55) 
RBC: 4,48x10^12 (5,5-8,5) 
MCH: 34,4 pg (18,5-30) 
MCHC: 54,2 g/dl (30-37,5) 
PLT: 142 K/µl (175-500) 
MONO: 1,99x10^9/l (0,3-2) 
BASO: 0,11x10^9 (0-0,1) 

Urineonderzoek 
*sediment 
*urineonderzoek 
*bacteriologie, 
cultuur 

Behandeling 
Vincrisin® 2mg/2ml IV: 0,3 ml 
Enrofloxacine in afwachting van 
urinecultuur 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

14 *Na vorige chemokuur 
nog een keer last gehad 
van hematurie 
*Op dit moment grote 
plas gevolgd door 
strangurie; *Iets dunnere 
faeces na chemotherapie 

/ HCT: 29,1% (37-55) 
HGB: 11 g/dl (12-18) 
RBC: 4,63x10^12 (5,5-8,5) 
RDW: 21,8% (14,7-17,9) 
 

/ Behandeling 
Doxorubin® 50mg/25ml IV: 6,5 ml 
Rapidexon® 2mg/ml IM: 1 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen  

15 *Iets dunnere faeces na 
chemotherapie; 
*Problemen met 
toediening van Metacam 
siroop 
*Grote plas met 
strangurie en hematurie 

Lymfeknopen: 
- Submandibulair 

R: 1,1 cm en L: 1,0 cm 
- Prescapulair 

R: 1,0 cm en L: 1,0 cm 
- Popliteus 

R: 1,4 cm en L: 1,5 cm 

HCT: 27,3% (37-55) 
HGB: 9,7 g/dl (12-18) 
RBC: 4,39x10^12 (5,5-8,5) 
RETIC: 5,3 K/µl (10-110) 
 

/ Behandeling 
Geen chemotherapie 
Metacam® kauwtabletten (1/2T SID) 
i.v.m. steriele hemorrhagische 
cystitis 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

16 *Urineren gaat 
gemakkelijker, af en toe 
strangurie, nog één keer 

Mild systolisch bijgeruis / / 
 

Behandeling 
Vincrisin® 2mg/2ml IV: 0,3 ml 



26 
 

hematurie gezien. Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 
 

17 *Geen hematurie meer; af 
en toe nog strangurie 

Mild systolisch bijgeruis 
Lymfeknopen: 

- Algemeen opgezet 

HCT: 31,9% (37-55) 
HGB: 11,1 g/dl (12-18) 
RBC: 5,03x10^12 (5,5-8,5) 
RDW: 22,6% (14,7-17,9) 
RETIC: 155,4 K/µl (10-110) 
PCT: 0,48% 

/ Behandeling 
Leukeran® 2mg, 10T 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

18 *Eetlust minder goed 
*Urineren normaal 
*Uitzicht urine normaal 

Mild systolisch bijgeruis 
Lymfeknopen: 

- Submandibulair 
R: 0,9 cm en L: 0,9 cm 

- Prescapulair 
R: 1,5 cm en L: 1,2 cm 

- Popliteus 
R: 1,2 cm en L: 1,1 cm 

HCT: 31% (37-55) 
RBC: 4,87x10^12 (5,5-8,5) 
MCH: 28,5 pg (18,5-30) 
MCHC: 44,8 g/dl (30-37,5) 
NEU: 11,79x10^9/l (2-12) 
BASO: 0,11x10^9/l (0-0,1) 

/ Behandeling 
Vincrisin® 2mg/2ml IV: 0,3 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

19 *Eetlust goed 
*Faeces platter dag na 
chemotherapie 
*Problemen met de 
anaalklieren 

Lymfeknopen: 
- Popliteus: 

R: 1,0 cm en L: 1,3 cm 

HCT: 30,9% (37-55) 
HGB: 12,8 g/dl (12-18) 
RBC: 4,9x10^12 (5,5-8,5) 
MCH: 26,1 pg (18,5-30) 
MCHC: 41,4 g/dl (30-37,5) 

/ Behandeling 
Doxorubin® 50mg/25ml IV: 6,5 ml 
Rapidexon® 2mg/ml IM: 1 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

20 *Eenmaal strangurie Lymfeknopen: 
- Prescapulair 

R: 1,1 cm en L: 1,2 
- Popliteus 

R: 1,8 cm en L: 1,5 

HCT: 30,2% (37-55) 
HGB: 10,8 g/dl (12-18) 
RBC: 4,83x10^12 (5,5-8,5) 
RETIC: 4,8 K/µl (10-110) 
PLT: 110 K/µl (175-500) 
WBC: 4,65x10^9/l (5,5-16,9) 
NEU: 2,93x10^9/l (2-12) 

Cytologie: nodule 
onderlip 
 

Behandeling 
Chemotherapie gestopt 
Advies 
Controlebezoek na 1 maand 
Cutane histiocytomen kunnen 
spontaan regresseren (meestal 
binnen 3 maanden, echter o.i.v. 
chemotherapie kan dit langer duren) 

 

Tabel 2: Overzicht van de opvolging van de patient tijdens het doorlopen van het 19 weken durende CHOP protocol, rescue therapie. Start van opvolging 
na de eerste behandeling met Vincristin 2mg/2ml (IV) en Prednisone 2mg/kg gedurende 7 dagen (PO) bij de diagnose stelling van Multicentrisch lymfoom, 
progressieve ziekte. 

Week 
Klachten en/of 
bijzonderheden 

Afwijkingen op lichamelijk 
onderzoek 

Afwijkingen op hematologie 
Andere 
onderzoeken 

Behandeling en advies 

2 
*Vermagerd 
*’S nachts urineren 
 

Lymfeknopen 
- Prescapulair: 

R: 1,8 cm en L: 1,9 cm 

- Popliteus: 

HCT: 29,1% (37,3-61,7) 
HGB: 10,5 g/dl (13,1-20,5) 
RBC: 4,84x10^12 (5,65-8,87) 
MCV: 60,1 fl (61,6-73,5) 

/ 

Behandeling 
Leukeran® 2 mg, PO 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 



27 
 

R: 1,0 cm en L: 1,4 cm MONO: 1,47x10^9/l (0,16-1,12) 
EOS: 0,01x10^9/l (0,06-1,23) 

Prednisolone 1,5 mg/kg gedurende 
7 dagen 

3 / 

Lymfeknopen 
- Prescapulair: 

R: 2,0 cm en L: 2,0 cm 
- Popliteus: 

R: 1,0 cm en L: 1,2 cm 

HCT: 29,6% (37,3-61,7) 
HGB: 10,8 g/dl (13,1-20,5) 
RBC: 4,81x10^12 (5,65-8,87) 
MCV: 61,5 fl (61,6-73,5) 
MCHC: 38,5 g/dl (32-37,9) 
NEU: 11,75x10^9/l (2,95-11,64) 
EOS: 0,02x10^9/l (0,06-1,23) 

/ 

Behandeling 
Vincrisin® 2mg/2ml IV: 0,35 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 
Prednisolone 1,0 mg/kg gedurende 
7 dagen  

4 *Eetlust verbetert 

Lymfeknopen 
- Prescapulair: 

R: 2,2 cm en L: 1,8 cm 
- Popliteus: 

R: 1,5 cm en L: 1,2 cm 

HCT: 29,8% (37,3-61,7) 
HGB: 11,2 g/dl (13,1-20,5) 
RBC: 4,75x10^12 (5,65-8,87) 
LYM: 1,03x10^9/l (1,05-5,1) 
EOS: 0,05x10^9/l (0,06-1,23) 

/ 

Behandeling 
Doxorubin® 50mg/25ml IV: 6,5 ml 
Rapidexon® 2mg/ml IM: 1 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 
Prednisolone 0,5 mg/kg gedurende 
7 dagen 

5 / 

 
Mild systolisch bijgeruis (2/6) 
Lymfeknopen 

- Prescapulair: 
R: 2,4 cm en L: 1,5 cm 

- Popliteus: 
R: 1,3 cm en L: 1,1 cm 
 

HCT: 28,3% (37,3-61,7) 
HGB: 10,2 g/dl (13,1-20,5) 
RBC: 4,59x10^12 (5,65-8,87) 
LYM: 0,89x10^9/l (1,05-5,1) 

/ 

Behandeling 
Geen chemotherapie 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen, 
prednisolone stopzetten 

6 / 

 
Lymfeknopen 

- Prescapulair: 
R: 1,9 cm en L: 1,2 cm 

- Popliteus: 
R: 0,9 cm en L: 1,0 cm 
 

/ / 

Behandeling 
Vincrisin® 2mg/2ml IV: 0,35 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

7 / 

Mild systolisch bijgeruis (2/6) 
Lymfeknopen 

- Prescapulair 
R: 1,7 cm en L: 1,8 cm 

- Popliteus 
R: 1,0 cm en L: 1,0 cm 

HCT: 27,3% (37,3-61,7) 
HGB: 11,7 g/dl (13,1-20,5) 
RBC: 4,32x10^12 (5,65-8,87) 
MCHC: 42,9 g/dl (32-37,9) 
MCH: 27,1 pg (21,2-25,9) 
RETIC: 129 K/µl (10-110) 
PCT: 0,57% (0,14-0,46) 
MONO: 1,74x10^9/l (0,16-1,12) 

/ 

Behandeling 
Leukeran® 2 mg PO: 7 tabletten 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

8 / 
Lymfeknopen 

- Prescapulair: 
HCT: 28,4% (37,3-61,7) 
RBC: 4,47x10^12 (5,65-8,87) 

/ 
Behandeling 
Vincrisin® 2mg/2ml IV: 0,35 ml 
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R: 2,5 en L: 2,5 cm 
- Popliteus: 

R: 1,6 cm en L: 1,8 cm 

MCHC: 46,5 g/dl (32-37,9) 
MCH: 29,5 pg (21,2-25,9) 
PCT: 0,47% (0,14-0,46) 
WBC: 21,11x10^9/l (5,05-16,76) 
LYM: 1,01x10^9/l (1,05-5,1) 
MONO: 1,17x10^9/l (0,16-1,12) 
NEU: 18,26x10^9/l (2,95-11,64) 
BASO: 0,38x10^9/l (0-0,1) 

Advies 
Controlebezoek na 7 dagen, 
opvolgend algemene toestand 
i.v.m. leucocytose 

9 / 

Mild systolisch bijgeruis 
Lymfeknopen 

- Prescapulair: 
R: 2,0 cm en L: 1,5 cm 

- Popliteus: 
R: 1,0 cm en L:1,1 cm 

HCT: 28,6% (37,3-61,7) 
RBC: 4,47x10^12 (5,65-8,87) 
MCHC: 50,3 g/dl (32-37,9) 
MCH: 32,2 pg (21,2-25,9) 
LYM: 0,96x10^9/l (1,05-5,1) 

/ 

Behandeling 
Doxorubin® 50 mg/25 ml IV: 7,5 ml 
Rapidexon® 2mg/ml IM: 1 ml 
Advies 
Complete remissie multicentrisch 
lymfoom Controlebezoek na 7 
dagen 

10 / 

 
Mild systolisch bijgeruis 
Lymfeknopen 

- Prescapulair: 
R: 2,0 cm en L: 1,7 cm 

- Popliteus: 
R: 1,0 cm en L: 1,2 cm 
 

HCT: 27,7% (37,3-61,7) 
RBC: 4,39x10^12 (5,65-8,87) 
MCHC: 50,5 g/dl (32-37,9) 
MCH: 31,9 pg (21,2-25,9) 
RETIC: 4,4 K/µl (10-110) 
LYM: 0,4x10^9/l (1,05-5,1) 

/ 

Behandeling 
Geen chemotherapie 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

11 / 

Lymfeknopen 
- Prescapulair 

R: 0,8 cm en L: 1,5 cm 
- Popliteus 

R: 1,0 cm en L: 1,5 cm 

/ / 

Behandeling 
Vincrisin® 2mg/2ml IV: 0,35 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

12 

*Braken: eenmaal 
onverteerd voedsel, 
tweemaal enkel gal 
*Heeft cerenia gekregen, 
sindsdien niet meer 
gebraakt 

Mild systolisch bijgeruis 
Lymfeknopen 

- Prescapulair 
R: 2,2 cm en L: 1,8 cm 

- Popliteus 
R: 0,8 cm en L: 1,1 cm 

HCT: 29,2% (37,3-61,7) 
HGB: 12 g/dl (13,1-20,5) 
RBC: 4,58x10^12 (5,65-8,87) 
MCHC: 41,1 g/dl (32-37,9) 
MCH: 26,3 pg (21,2-25,9) 
RETIC: 141,4 K/µl (10-110) 
MONO: 2,52x10^9/l (0,16-1,12) 

/ 

Behandeling 
Leukeran® 2mg PO: tabletten 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 
Cerenia preventief tegen 
misselijkheid toedienen 

13 / 

Lymfeknopen 
- Prescapulair 

R: 2,0 cm en L: 1,7 cm 
- Popliteus 

R: 1,0 cm en L: 1,0 cm 

HCT: 29,9% (37,3-61,7) 
HGB: 12 g/dl (13,1-20,5) 
RBC: 4,62x10^12 (5,65-8,87) 
MCHC: 40,1 g/dl (32-37,9) 
MCH: 26 pg (21,2-25,9) 

/ 

 
 
 

 

Behandeling 
Vincrisin® 2mg/2ml IV: 0,35 ml 
Advies 
Controlebezoek na 3 dagen, thuis 
temperatuur opvolgen 
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14 / / 

HCT: 30,6% (37,3-61,7) 
RBC: 4,7x10^12 (5,65-8,87) 
MCHC: 56,9 g/dl (32-37,9) 
MCH: 37 pg (21,2-25,9) 
RETIC: 114,2 K/µl (10-110) 
LYM: 0,64x10^9/l (1,05-5,1) 
MONO: 1,14x10^9/l (0,16-1,12) 

/ 

Behandeling 
Doxorubin® 50 mg/25 ml IV: 6,5 ml 
Rapidexon® 2mg/ml IM: 1 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen  

15 
*Verandering in karakter 
 

Mild systolisch bijgeruis 
Lymfeknopen: 

- Mandibulair 
L: 1,6 cm 

- Prescapulair 
R: 1,7 cm 

- Popliteus 
R: 1,0 cm en L: 1,0 cm 

HCT: 27,6% (37,3-61,7) 
HGB: 11,7 g/dl (13,1-20,5) 
RBC: 4,36x10^12 (5,65-8,87) 
MCHC: 42,4 g/dl (32-37,9) 
MCH: 26,8 pg (21,2-25,9) 
PLT: 138 K/µl (148-484) 
LYM: 0,52x10^9/l (1,05-5,1) 
MONO: 1,36x10^9/l (0,16-1,12) 

/ 

Behandeling 
Geen chemotherapie 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

16 *Verandering in karakter 

Mild systolisch bijgeruis 
Lymfeknopen: 

- Mandibulair 
L; 1,3 cm 

- Prescapulair 
R: 1,1 cm 

- Popliteus 
R: 1,15 cm / L: 1,2 cm 

HCT: 28,6% (37,3-61,7) 
HGB: 10,9 g/dl (13,1-20,5) 
RBC: 4,54x10^12 (5,65-8,87) 
MCHC: 38,1 g/dl (32-37,9) 
RETIC: 136,2 K/µl (10-110) 
WBC: 3,84x10^9/l (5,05-16,76) 
MONO: 1,23x10^9/l (0,16-1,12) 
NEU: 1,47x10^9/l (2,95-11,64) 

/ 

Behandeling 
Vincrisin® 2mg/2ml IV: 0,35 ml 
Uitstel chemotherapie wegens 
neutropenie 
Advies 
Uitstel leukeran naar volgende 
week omwille van neutropenie. 
Opvolgen algemene toestand 
thuis, contact opnemen bij 
afwijkingen. Vincrisin® dosis 
verlagen bij volgende toediening. 
Controlebezoek na 7 dagen 

17 / 

Lymfeknopen: 
- Prescapulair 

R: 2,0 cm en L: 2,0 cm 
- Popliteus 

R: 1,0 cm en L: 1,0 cm 

HCT: 32,7% (37,3-61,7) 
HGB: 12,9 g/dl (13,1-20,5) 
RBC: 5,18x10^12 (5,65-8,87) 
MCHC: 39,6 g/dl (32-37,9) 
BASO: 0,21x10^9/l (0-0,1) 

/ 

Behandeling 
Leukeran® 2mg PO, tabletten 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

18 
/ 
 

Lymfeknopen: 
- Submandibulair 

R: 2,1 cm en L: 1,7 cm 
- Popliteus 

R: 1,0 cm en L: 0,9 cm 

 
HCT: 32,7% (37,3-61,7) 
RBC: 5,17x10^12 (5,65-8,87) 
MCHC: 44,3 g/dl (32-37,9) 
MCH: 28 pg (21,2-25,9) 
LYM: 0,86x10^9/l (1,05-5,1) 
MONO: 1,31x10^9/l (0,16-1,12) 
BASO: 0,16x10^9/l (0-0,1) 
 

/ 

Behandeling 
Vincrisin® 2mg/2ml IV: 0,35 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 
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19 
/ 
 

Lymfeknopen: 
- Submandibulair 

R: 2,1 cm en L: 1,8 cm 
- Popliteus 

R: 1,2 cm en L: 1,0 cm 

HCT: 31,3% (37,3-61,7) 
HGB: 11,8 g/dl (13,1-20,5) 
RBC: 5,04x10^12 (5,65-8,87) 

/ 

Behandeling 
Doxorubin® 50 mg/25 ml IV: 6,5 ml 
Rapidexon® 2mg/ml IM: 1 ml 
Advies 
Controlebezoek na 7 dagen 

20 / 

Lymfeknopen: 

- Submandibulair 
R: 2,0 cm en L: 2,2 

- Popliteus 
R: 2,0 cm en L: 2,1 

HCT: 29,3% (37,3-61,7) 
HGB: 11,9 g/dl (13,1-20,5) 
RBC: 4,81x10^12 (5,65-8,87) 
MCV: 60,9 fl (61,6-73,5) 
MCHC: 40,6 g/dl (32-37,9) 
LYM: 0,8x10^9/l (1,05-5,1) 
MONO: 1,23x10^9 (0,16-1,12) 

/ 

Behandeling 
Chemotherapie gestopt 
Advies 
Controlebezoek na 1 maand 
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SAMENVATTING 

Aan de dienst Kleine Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke werd een 

Tervuerense Herder van tien jaar en twee maanden aangeboden met klachten van chronisch braken, 

partiële tot totale anorexie en lethargie. Op de dag van aanbieden werd er eveneens hematemesis en 

ptyalisme opgemerkt. De hond werd doorverwezen naar de dienst Medische Beeldvorming voor het 

nemen van radiografieën van thorax en abdomen, gevolgd door een echografie van het abdomen. 

Aan de hand van de radiografieën ontstond er een vermoeden van de aanwezigheid van een vreemd 

voorwerp of massa ter hoogte van de maagschaduw. Daarnaast was er een caudale verplaatsing van 

de milt te zien en was er een kleine ronde radiolucente zone ter hoogte van de 2
de

 lumbaal wervel. Op 

de echografische beelden werd een duidelijk verdikte maagwand opgemerkt met verlies van 

wandlagen en regionale lymfadenopathie. Er waren op echografie geen veranderingen zichtbaar ter 

hoogte van de lever.  In de linker pancreas waren twee hypoechogene nodules aanwezig. In 

combinatie met fijne naald aspiraten van de maagwand was er een sterk vermoeden van een 

gastrisch adenocarcinoom met uitzaaiing naar de regionale lymfeknopen, waarna besloten werd om 

een exploratieve chirurgie uit te voeren. Tijdens deze chirurgie werd een sterk veranderde maagwand 

aangetroffen, vergrootte lymfeknopen en waren er verscheidene metastatische letsels aanwezig ter 

hoogte van de verschillende leverlobben. Er werd na overleg met de eigenaren besloten tot 

euthanasie.  

 

Sleutelwoorden: Gastrisch adenocarcinoom – Hond – Medische beeldvorming – Lever 

metastasen 
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1. INLEIDING 

Neoplasieën van de maag bij de hond bedragen slechts minder dan 1% van alle caniene neoplasieën 

(Kaser-Hotz et al., 1996; Penninck et al., 1998; Beck et al., 2001; Penninck, 2002; Burk en Feeney, 

2003; Lubbes et al., 2009; Seim-Wikse et al., 2013). Ongeveer 50-90% van deze tumoren worden 

vertegenwoordigd door het gastrisch adenocarcinoom en ongeveer 10-30% wordt ingenomen door 

leiomyomen en leiomyosarcomen (Penninck, 2002; Seim-Wikse et al., 2013). Een laatste mogelijke 

neoplasie die men eerder zelden bij honden ziet is lymfoom van de maag, dit in tegenstelling tot de kat 

waar lymfoom de meest frequente neoplasie van de maag is (Penninck, 2002). Adenocarcinoom van 

de maag wordt het frequentst gezien bij honden van middelbare tot oudere leeftijd met een 

gemiddelde leeftijd die varieert tussen de 7 en 10 jaar. Daarnaast bestaat er een vermoeden dat 

mannelijke dieren gepredisposeerd zijn en dat er ook zekere gepredisponeerde rassen bestaan, 

waaronder de Belgische herders. (Scanziani et al., 1991; Kaser-Hotz et al., 1996; Penninck et al., 

1998; Seim-Wikse et al., 2013). Honden met een adenocarcinoom van de maag hebben meestal 

klachten van chronisch braken, anorexie of verminderde eetlust en gewichtsverlies (Kaser-Hotz et al., 

1996; Penninck et al., 1998; Beck et al., 2001; Lubbes et al., 2009; Seim-Wikse et al. 2013). Minder 

vaak voorkomende symptomen zijn hematemesis, melena, anemie, lethargie, ptyalisme, polydipsie, 

abdominale distensie en abdominaal discomfort (Seim-Wikse et al., 2013). Meestal zijn deze klachten 

reeds weken tot maanden aanwezig (Beck et al., 2001). De diagnose van een gastrisch 

adenocarcinoom wordt vaak pas in een laat stadium van de ziekte gesteld, waardoor er frequent al 

uitzaaiing is van de neoplasie naar regionale lymfeknopen, andere abdominale organen en de longen 

(Kaser-Hotz et al., 1996; Penninck et al., 1998; Penninck, 2002; Seim-Wikse et al., 2013). Op dit 

moment zijn er verschillende technieken die gebruikt kunnen worden voor het stellen van de diagnose, 

hierbij zijn de meest gebruikte technieken radiografie, echografie, endoscopie en exploratieve 

chirurgie (Penninck et al., 1998; Beck et al., 2001). Het gebruik van radiografie kan al reeds een 

indicatie geven van de aanwezigheid van een massa ter hoogte van de maag. Echter, specifieke 

bevindingen op echografie, zoals een verdikte maagwand met verlies van wandlagen en regionale 

lymfadenopathie zijn een sterke aanwijzing van de aanwezigheid van een maagneoplasie (Kaser-Hotz 

et al., 1996; Penninck et al., 1998; Lamb en Grierson, 1999; Beck et al., 2001; Penninck, 2002; Seim-

Wikse et al., 2013). Om deze diagnose te bevestigen kunnen er fijne naald aspiraten en biopten 

genomen worden, zowel onder echogeleiding als via exploratieve chirurgie. 

 

In deze casus zal er een geval van een adenocarcinoom van de maagwand besproken worden bij een 

Tervuerense herder, waarbij de nadruk gelegd wordt op de mogelijkheden van de diagnostische 

technieken die gebruikt kunnen worden voor het stellen van de diagnose. 

 

2. CASUISTIEK 

2.1 Signalement en anamnese 

Een Tervuerense Herder, mannelijk intact, van 10 jaar en 2 maanden werd aangeboden aan de dienst 

Kleine Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke met klachten van partiële anorexie, 

een doffere vacht en lethargie. Sinds drie weken hadden de eigenaren opgemerkt dat de hond meer 
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gras begon te eten en hij af en toe moest braken. De laatste week waren deze klachten erger 

geworden en was er sprake van totale anorexie, indien de hond toch iets at werd dit onverteerd terug 

uitgebraakt. Op het moment van aanbieden was er sprake van drie tot vier maal braken of 

regurgiteren per dag. Onderweg naar de faculteit had de hond in de auto gebraakt, waarbij er een 

klein beetje vers bloed werd gezien. Pas vanaf de dag van aanbieden had het dier eveneens klachten 

van ptyalisme. De hond had niet de neiging om vreemde voorwerpen op te eten en het was eerder 

onmogelijk dat hij vergif had opgegeten. Zijn vaccinaties en ontworming waren niet in orde en hij had 

de mogelijkheid om van plassen en vijvers te drinken. Een week eerder waren de eigenaren bij de 

eigen dierenarts geweest. De eigen dierenarts had op rectaal onderzoek een grote prostaat gevoeld 

en op algemeen bloedonderzoek waren geen afwijkingen aanwezig. Ter behandeling heeft hij 

domperidone (Motilium®,Johnson & Johnson Consumer)  en butylhyoscine (Buscopan®, Boehringer 

Ingelheim) toegediend. 

 

2.2 Lichamelijk onderzoek 

Op het lichamelijk onderzoek was de hond kalm. Hart- en longauscultatie waren normaal, maar de 

hartfrequentie was gestegen naar 220 slagen per minuut en de pols was matig geslagen. De hond 

was aan het hijgen en zijn lichaamstemperatuur was eveneens gestegen naar 39,6 graden Celsius. 

De andere klinische parameters waren normaal. Het lichaamsgewicht van de hond was 22 kg en hij 

had een lichaamsconditiescore van 2 op 5. Op abdominale palpatie was er een soepel caudaal 

abdomen, maar een gespannen craniaal abdomen zonder een duidelijke massa te voelen. Daarnaast 

werd er een rectaal onderzoek uitgevoerd, waar ook de bilatere prostaatvergroting werd gevoeld.  

 

2.3 Medische beeldvorming 

De hond werd doorverwezen naar de dienst Medische Beeldvorming voor het nemen van 

radiografieën van de thorax en het abdomen. 

 

2.3.1 Radiografieën van de thorax 

Van de thorax werden een links-rechts laterale (Li-Rt L) opname en een dorso-ventrale (DV) opname 

genomen. Op beide opnames waren geen afwijkingen te zien in de omliggende weke delen. Op de Li-

Rt L opname (figuur 1) werd er ter hoogte van processus spinosus van de 2
de

 lumbaal wervel (L2) een 

kleine, ronde radiolucente zone gezien. Deze zone werd eveneens gezien op de Li-Rt L opname van 

het abdomen, waar deze verder besproken zal worden. Tevens kon er reeds op deze opname een 

deel van het abdomen beoordeeld worden, waar al een abnormaliteit te zien was ter hoogte van de 

maag. Ook deze afwijking wordt later verder besproken aan de hand van de abdominale 

radiografieën. 

 

Verder werd er op zowel de Li-Rt L radiografie als de DV opname van de thorax een subjectief kleine 

hartschaduw opgemerkt. De normale hartschaduw op een laterale opname neemt ongeveer 2/3 van 

de hoogte van de thorax in en 2,5 tot 3,5 intercostale ruimtes in de breedte van de thorax (Kealy et al., 

2010a). In dit geval was de hartschaduw iets kleiner was dan de bovengenoemde afmetingen, 
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waardoor er sprake was van microcardia. Eveneens was de caudale vena cava duidelijk in breedte 

afgenomen, waardoor er nu nog maar sprake was van een caudale vena cava/aorta ratio van 0,5. 

Deze radiografische bevindingen waren overeenkomstig met de aanwezigheid van hypovolemie bij 

deze hond.  

 

 

 

2.3.2 Radiografieën van het abdomen 

Op de Li-Rt L en VD opname van het abdomen (figuur 2 en 3) waren ter hoogte van de omliggende 

structuren geen afwijkingen zichtbaar, behalve een kleine ronde radiolucente zone ter hoogte van de 

processus spinosus van de 2
de

 lumbaalwervel. Er was geen weke delen zwelling te zien en er waren 

geen abnormaliteiten in het zichtbare deel van de thorax. In het abdomen was te zien dat de maag 

matig gedilateerd was met gas en er een weke delen opaciteit gesuperponeerd op  de maagschaduw 

lag. De lever had een normaal aspect en was caudaal moeilijk af te lijnen door verlies van serosaal 

detail in het craniale abdomen. Ten gevolge van het verlies van serosaal detail in het craniale 

abdomen waren ook, in dit deel van het abdomen, de darmen moeilijk te beoordelen. Meer caudaal in 

het abdomen hadden de darmen een normaal uitzicht. De milt was naar caudaal verplaatst, maar had 

een normale aflijning en aspect. Op beide  opnames was enkel de linker nier zichtbaar en deze was 

normaal van grootte en uitzicht. De urineblaas was normaal en klein. 

 

Figuur 1: Links-Rechts laterale radiografie van de thorax. Caudale vena cava/Aorta ratio = 0,5 en hartschaduw is 
subjectief smaller. Met de cirkel wordt de kleine radiolucente zone aangegeven ter hoogte van processus spinosus van 
L2. A – aorta, CVC – caudale vena cava, H – hart, L – lever, St – maag en T – trachea. 
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Concluderend waren de afwijkingen op deze radiografische opnames van het abdomen: een weke 

delen opaciteit ter hoogte van de maagschaduw, caudale verplaatsing van de milt en een klein 

radiolucent rond gebied ter hoogte van de processus spinosus van de 2
de

 lumbaalwervel. De weke 

delen opaciteit ter hoogte van de maagschaduw gaf het vermoeden van een  vreemd voorwerp in de 

maag of een massa-effect ter hoogte van de maag ten gevolge van neoplasie of inflammatie. De 

verplaatsing van de milt daarentegen kon secundair zijn aan een massa ter hoogte van de maag of  

het gevolg zijn van pancreatitis, pancreas abces of een massa ter hoogte van de pancreas. Als laatste 

was het monostotische osteolytisch letsel ter hoogte van processus spinosus van de 2
de

 

lumbaalwervel vermoedelijk ofwel het gevolg van metastasen, multipel myeloom, plasmocytoom of 

superimpositie. Het advies werd gegeven om het abdomen verder te onderzoeken aan de hand van 

een echografie. 

 

 

Figuur 2: Links-Rechts laterale radiografie van het abdomen. De weke delen opaciteit ter hoogte van de maagschaduw 
wordt aangegeven met de ster. De kleine, radiolucente zone ter hoogte van de processus spinosus van L2 is weergegeven 
met de pijl. De cirkel geeft het gebied aan waar er verlies van serosaal detail is. L - lever, St - maag, Sp - milt, K - nier en B 
- blaas. 
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Figuur 3: Ventro-Dorsale opname van het abdomen. De cirkel geeft het verlies van sersosaal detail in craniale abdomen 
aan. De weke delen opaciteit ter hoogte van de maag is aangegeven met de ster. St - maag en K - nier. 

 

2.3.3 Echografie van het abdomen 

In figuur 4 is een echografisch beeld te zien van de lever. De lever was subjectief normaal van grootte 

met scherp afgelijnde leverlobben en een homogeen parenchym. De galblaas was matig gevuld met 

anechogene gal en had een normale wand. De ductus choledocus was niet zichtbaar. 
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De milt was goed afgelijnd en had een homogeen parenchym met een kleine hyperechogene nodule 

ter hoogte van de miltvene. In de figuren 5, 6 en 7 zijn de echografische beelden te zien van de 

verschillende delen van de maag. Zowel de fundus, antrum als pylorus hadden een sterk verdikte 

wand wisselend van 16 tot 22 mm met verlies van de normale aflijning van de verschillende lagen van 

Figuur 5: Echografisch beeld van de lever zonder abnormaliteiten. 

Figuur 4: Echografisch beeld van de gastrische fundus met 'pseudolayering' van de maagwand. Lu – lumen  
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de maagwand. In figuur 5 is er duidelijk ‘pseudolayering’ te zien ter hoogte van de fundus, beginnend 

vanaf de serosa zijde is er een brede hypoechogene band die over gaat in een hyperechogene band 

en ter hoogte van het lumen is er terug een hypoechogene band. Daarnaast was er rond de maag 

eveneens focale steatitis en een milde hoeveelheid anechogeen vrij buikvocht aanwezig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Echografisch beeld van overgang pylorus naar duodenum met verlies van wandlagen ter hoogte van de pylorus. 

Figuur 6: Echografische beeld van het antrum met tevens verlies van wandlagen. 
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Figuur 8: Echografisch beeld van de vergrootte pancreaticoduodenale lymfeknoop met rond de lymfeknoop uitgesproken 
steatitis. 

 

 

Figuur 9: Echografisch beeld van de vergrootte gastrische lymfeknoop. 
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Figuur 10: Echografisch beeld van de linker pancreas met twee grote hypoechogene nodules. 

De figuren 8 en 9 geven de echografische beelden van de sterk vergrootte en afgeronde gastrische 

(15,2 x 19,6 mm) en pancreaticoduodenale (9,6 x 17,3 mm) lymfeknopen. De lymfeknopen zijn 

homogeen van uitzicht, maar hypoechogener dan normaal. Ze waren eveneens omgeven door 

uitgebreide steatitis. De steatitis is op de beelden te zien als hyperechogene zones rond de 

lymfeknopen. 

 

De rechter pancreas had een glad en homogeen aspect en was normaal van grootte (8,45 mm). In 

tegenstelling tot de rechter pancreas had de linker pancreas, figuur 10, twee grote hypoechogene 

nodules van ongeveer 1,6 en 1,5 cm.  

 

De dunne en dikke darmen hadden een normale wanddikte en wandlagen. Ook de mesenteriale 

lymfeknopen waren niet vergroot. 

 

De nieren hadden een normale grootte: de linker nier was 6,8 cm en de rechter nier was 7,5 cm. De 

vorm en interne structuur waren normaal. De cortex was hypoechogeen en er was een 

hyperechogene buitenste laag van de medulla. De bijnieren waren normaal van grootte (links 5,6 mm 

en rechts 4,08 mm) en vorm. De prostaat was glad afgelijnd, had een homogeen aspect en was 

subjectief normaal van grootte (4,2 x 4,6 x 3,53 cm) voor een intacte reu van dit ras en deze leeftijd. 

Tevens was er geen medioiliacale lymfadenopathie. De urineblaas was matig gevuld met anechogene 

urine samen met een kleine hoeveelheid niet gemineraliseerd sediment en had een normale wand. 

 

Het vermoeden van een massa-effect ter hoogte van de maag werd aan de hand van de echografie 

bevestigd. De belangrijkste differentiaal diagnose voor de verdikte maagwand met verlies van de 
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normale aflijning van de wandlagen is gastrische neoplasie, al kan een ernstig inflammatoir proces ter 

hoogte van de maagwand niet volledig uitgesloten worden (Penninck et al., 2003).  De mogelijke 

neoplasieën van de maagwand zijn: adenocarcinoom, mastocytoom, gastrointestinale stromacel 

tumor,  leiomyoom, leiomyosarcoom of lymfoom. Aangezien de gastrische en pancreaticoduodenale 

lymfeknopen een afgerond uitzicht hadden met een afwijkende long axis/short axis ratio en tevens 

waren zij hypoechogeen, gaf dit een sterk vermoeden van infiltratie van de lymfeknopen door de 

neoplasie. Een andere mogelijke oorzaak voor vergrootte lymfeknopen is in het geval van inflammatie. 

Er waren nog twee hypoechogene nodules in de linker pancreas die mogelijks het gevolg zijn van 

nodulaire hyperplasie, pseudocysten, pancreatitis, een pancreas abces of een neoplastisch proces ter 

hoogte van de pancreas (Hecht en Henry, 2007). De nodule in de milt is een aspecifieke bevinding 

met een zeer ruime differentiaal diagnose: nodulaire hyperplasie, extramedulaire hematopoiese, 

hematoom, inflammatie, metastase, minder waarschijnlijk infiltratieve neoplasie zoals lymfoom, 

mastceltumor, histiocytose, sarcoom (Hecht, 2008). De afwijkingen gevonden ter hoogte van de nier 

waren waarschijnlijk een toevalsbevinding (Vander Hart et al., 2013). 

 

Tevens werd er tijdens de echografie een cystocentesis uitgevoerd en werden er fijne naald aspiraten 

genomen van de maagwand zonder enige complicaties. De resultaten van de fijne naald aspiraten zijn 

niet bekend, maar vermoedelijk waren deze niet conclusief, aangezien carcinomen typisch niet goed 

exfoliëren. Na de echografie werd besloten om over te gaan op een exploratieve celiotomie voor 

bioptname van de gastrische massa.  

 

2.3.4. Exploratieve celiotomie 

Tijdens deze exploratieve celiotomie werden er sterke veranderingen van de maagwand gezien en er 

waren adhesies aanwezig ter hoogte van de corpus van de maag. De lokale lymfeknopen waren 

opgezet en in verschillende leverkwabben waren er verscheidene metastatische letsels aanwezig, 

variërend van 0,2 tot 3 cm in grootte. Op de fijne naald aspiraten waren cellen van epitheliale origine 

te zien, die in groepjes gelegen waren en verschillende neoplastische criteria bezaten. Er werden 

geen inflammatoire cellen gezien op de aspiraten. De bevindingen waren dus compatibel met een 

adenocarcinoom. 

 

De hond werd gediagnosticeerd met een gastrisch adenocarcinoom met reeds metastasen in de lever 

en spreiding naar regionale lymfeknopen. Het advies was het dier te euthanaseren omwille van de 

slechte prognose en de slechte algemene toestand van de hond. 

 

3. DISCUSSIE 

Neoplasie van de maag is relatief zeldzaam bij honden en bedraagt minder dan 1% van alle caniene 

neoplasieën (Kaser-Hotz et al., 1996; Penninck et al., 1998; Beck et al., 2001; Penninck, 2002; Burk 

en Feeney, 2003; Lubbes et al., 2009; Seim-Wikse et al., 2013). De meest voorkomende gastrische 

neoplasie is de adenocarcinoom, deze bedraagt ongeveer 50-90% van alle maagtumoren (Seim-

Wikse et al., 2013). Slechts 10-30% van de maagtumoren worden ingenomen door leiomyomen en 
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leimyosarcomen (Penninck, 2002; Burk en Feeney, 2003). Daarnaast ziet men eerder zelden lymfoom 

van de maag bij honden, terwijl deze neoplasie veel vaker gezien wordt bij katten (Penninck, 2002). 

 

Adenocarcinoom van de maag wordt vaker vastgesteld bij honden van middelbare tot oudere leeftijd. 

De gemiddelde leeftijd varieert tussen de 7 en 10 jaar, maar de neoplasie kan al reeds aangetroffen 

worden bij dieren tussen de 3 en 20 jaar. De hond in deze casus bevond zich eveneens in deze 

leeftijdscategorie. Op het moment van aanbieden was hij ongeveer 10 jaar en 2 maanden oud, 

waardoor hij net aan de bovengrens van de gemiddelde leeftijd komt. Niet alleen blijkt er een 

leeftijdspredispositie te zijn, maar er is tevens een vermoeden van geslachtspredispositie. In dit geval 

was er sprake van een mannelijk dier en in de meeste studies werd er vaker een adenocarcinoom bij 

mannelijke dieren waargenomen, dan bij vrouwelijke dieren. Men neemt dan ook aan dat mannelijke 

dieren waarschijnlijk meer risico hebben, maar tot nu toe werd dit nog niet bevestigd (Scanziani et al., 

1991; Kaser-Hotz et al., 1996; Pennick et al., 1998; Seim-Wikse et al., 2013). In de loop der jaren 

werd wel vastgesteld dat verschillende rassen gepredisponeerd blijken te zijn. In deze casus betrof het 

een Tervuerense Herder welke inderdaad beschreven is als een gepredisponeerd ras. De 

Tervuerense Herder valt samen met de Groenendaeler, Mechelse Herder en Laekense herder onder 

de Belgische Herders. In eerdere studies werd vooral de term Belgische Herder gebruikt, maar in 

latere studies blijkt dat er zelfs onder de vier rassen van de Belgische Herder ook verschillen zijn 

tussen predispositie. Zoals de studie van Seim-Wikse et al. (2013) waarin naar voren komt dat de 

Tervuerense Herder 56 keer meer kans heeft om gediagnosticeerd te worden met een gastrisch 

adenocarcinoom in vergelijking met alle andere hondenrassen in de database. De Mechelse Herder 

en Laekense herder hebben daarentegen minder risico, maar het is nog niet duidelijk waarom dit zo is. 

Eveneens werden in de studies van Scanziani et al. (1991) en Lubbes et al. (2009) een verhoogd 

risico aangetoond voor de Tervuerense Herder. Andere rassen die gepredisponeerd zijn, zijn de 

langharige Schotse Herder, Bouvier des Flandres, Poedel, Elkhound, Staffordshire Terriër, Chow 

Chow en Sharpei (Scanziani et al., 1991; Penninck et al., 1998; Lubbes et al., 2009; Seim-Wikse et 

al., 2013). 

 

De klachten aanwezig bij de hond in deze casus waren partiële anorexie, een doffere vacht en 

lethargie. De laatste week was het braken duidelijk in ernst toegenomen en was er sprake van totale 

anorexie. Pas onderweg naar de faculteit werd er voor het eerst een kleine hoeveelheid vers bloed 

gezien in het braaksel en sinds die dag was er eveneens ptyalisme aanwezig. Uit de literatuur komt 

naar voren dat deze klachten typisch zijn voor honden met een adenocarcinoom van de maag. Met 

name chronisch braken, anorexie of verminderde eetlust en gewichtsverlies zijn belangrijke 

symptomen (Kaser-Hotz et al., 1996; Penninck et al., 1998; Beck et al., 2001; Lubbes et al., 2009; 

Seim-Wikse et al., 2013). Minder vaak voorkomende symptomen zijn hematemesis, melena, anemie, 

lethargie, ptyalisme, polydipsie, abdominale distensie en abdominaal discomfort (Seim-Wikse et al., 

2013). In dit geval was er eveneens abdominaal discomfort op te wekken tijdens abdominale palpatie. 

Sommige onderzoekers geven hematemesis aan als typisch symptoom voor een gastrisch 

adenocarcinoom, waaronder Lubbes et al. (2009) en Kealy et al. (2010), terwijl Penninck et al. (1998) 
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en Seim-Wikse et al. (2013) dit eerder beschrijven als een zeldzame klinische presentatie. Aangezien 

de klinische tekenen niet specifiek zijn, kunnen zij eveneens te wijten zijn aan maagirritatie, 

maagbloeding, obstructie of verstoring van de motiliteit (Penninck et al., 1998). Meestal varieert de 

duur van deze symptomen van weken tot maanden (Beck et al., 2001), in dit geval was er reeds 

gedurende één maand sprake van deze symptomen.  

 

De diagnose van adenocarcinoom wordt vaak in een laat stadium gesteld, waarbij er vaak al uitzaaiing 

is naar de regionale lymfeknopen en andere organen (Kaser-Hotz et al., 1996; Penninck et al., 1998; 

Penninck, 2002; Seim-Wikse et al., 2013). Daarnaast kan het diagnosticeren van maagneoplasie 

tevens enige problemen opleveren. Op dit moment zijn radiografie, echografie, endoscopie en 

exploratieve chirurgie de meest gebruikte diagnostische methoden (Penninck et al., 1998; Beck et al., 

2001). Bij deze casus werd er gebruik gemaakt van radiografie, echografie en exploratieve chirurgie 

om tot een definitieve diagnose te komen.  

 

Aan de hand van standaard radiografieën kunnen gastrische massa’s zoals tumoren, granulomen of 

een gastro-gastrische intussusceptie mogelijk gezien worden. Dit is enkel mogelijk indien er lucht in de 

maag aanwezig is en de maag een niet te grote hoeveelheid voedsel bevat (Burk en Feeney, 2003). 

Meestal zijn er echter geen abnormaliteiten te zien of zijn de bevindingen op de standaard 

radiografieën subtiel en niet specifiek (Beck et al., 2001; Kealy et al., 2010). Indien er evenwel toch 

een weke delen opaciteit gezien wordt, is het van belang om extra radiografieën van verschillende 

posities te nemen, dit om eventuele artefacten uit te sluiten (Burk en Feeney, 2003). Daarenboven 

moet er rekening gehouden worden dat een negatieve radiografie van de maag een neoplastisch 

proces niet uitsluit (Kealy et al., 2010).  

 

Een aanvullende techniek waarbij er een hogere sensitiviteit verkregen wordt, is het nemen van 

contrastradiografieën. Er zijn verschillende contrast studies die gebruikt kunnen worden, waaronder 

positief contrast, negatief contrast en dubbel contrast. Voor het nemen van de contrastradiografieën is 

het belangrijk dat de dieren 24 uur uitgevast werden en 2 uur voor examinatie geen water meer ter 

beschikking hadden (Bradley, 2005). Bij positief contrast wordt er meestal gebruik gemaakt van 

barium, maar indien er een vermoeden is van penetratie van de maagwand kan er beter gekozen 

worden voor wateroplosbare jodiumpreparaten. De vloeibare barium kan oraal of via een maagsonde 

toegediend worden aan de dieren. Men moet rekening houden dat er genoeg barium gegeven wordt 

om voldoende uitzetting van de maag te krijgen. De dosering voor medium tot grote honden bedraagt 

5-7 milliliter per kilogram lichaamsgewicht en 8-10 milliliter per kilogram lichaamsgewicht bij katten en 

kleine honden. De belangrijkste kenmerken die beoordeeld kunnen worden via positief contrast zijn de 

positie van de maag en de aflijning van de maagwand (Bradley, 2005). Negatieve contrast studies 

kunnen gemaakt worden door het toedienen van lucht in de maag. Deze radiografieën geven 

informatie over de grootte, vorm en positie van de maag, maar geven niet voldoende informatie voor 

de bestudering van de maagmucosa (Bradley, 2005; Kealy et al., 2010). De beste techniek om de 

maagmucosa en maagwand te beoordelen is via de dubbel contrast studies. Hierbij wordt er gebruik 
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gemaakt van een combinatie van positief en negatief contrast. Eerst wordt er een kleine hoeveelheid 

barium gegeven, die daarna wordt aangevuld met lucht (Bradley, 2005). Aangezien deze techniek 

veel extra informatie geeft over de grootte, vorm, positie en aflijning van de mucosa van de maag is 

het nemen van contrastradiografieën in de praktijk zeker te overwegen. Naast deze eerder genoemde 

voordelen is het nemen van contrastradiografieën eveneens relatief eenvoudig en goedkoop (Bradley, 

2005). Toch kunnen met deze techniek alsnog veel letsels gemist worden of is er geen karakterisatie 

van de neoplasie mogelijk (Kaser-Hotz et al., 1996; Kealy et al., 2010). Contrast studies maken het 

mogelijk om additioneel de maagwand en vorm van de maag te beoordelen. Net als bij standaard 

radiografieën zijn er slechts zelden kenmerken op de contrastradiografie te zien die indicatief zijn voor 

neoplasie. Zo ziet men occasioneel een verdikking of een ruwer oppervlak van de maagwand op 

contrast studies (Beck et al., 2001). Burk en Feeney (2003) beschrijven dat een gastrisch 

adenocarcinoom meestal aanleiding geeft tot een regionale verdikking van de wand en dat er slechts 

zelden protrusie of extrusie van de maagwand is. Daarnaast gaat deze neoplasie vaak samen met 

een toegenomen kans op ulceraties van de verdikte wand. Deze ulceraties kunnen eventueel ook 

gezien worden op contrastradiografieën door interruptie van de gladde binnenkant van de maag en 

een slecht afgelijnde opstapeling van barium ter hoogte van het letsel (Beck et al., 2001).  

 

Op de standaard radiografieën van het abdomen van deze patiënt was er een weke delen opaciteit, 

zowel op de links-rechts laterale als de ventro-dorsale opname, gesuperponeerd op de 

maagschaduw. Daarbij was er verlies van serosaal detail in craniaal abdomen, waardoor de darmen 

en de caudale leverranden moeilijk te beoordelen waren. De aanwezigheid van deze weke delen 

opaciteit deed vermoeden dat er daadwerkelijk een massa of een vreemd voorwerp aanwezig was in 

de regio van de maag. Bij deze patiënt werd er geen gebruik gemaakt van contrastradiografieën om 

een eventueel beter beeld te krijgen van het proces, maar werd er besloten de hond verder te 

onderzoeken door middel van echografie van het abdomen.  

 

Aan de hand van echografie kunnen de verschillende abdominale organen beter beoordeeld worden 

en specifiek voor de maag is het mogelijk de symmetrie van de maagwand, de wanddikte, de 

wandlagen, de uitgebreidheid van de letsels en de peristaltische activiteit van de maag te  beoordelen 

(Burk en Feeney, 2003). In de literatuur wordt beschreven dat de normale dikte van de maagwand bij 

honden varieert tussen 3 en 5 millimeter (Kaser-Hotz et al., 1996; Lamb en Grierson, 1999; Beck et 

al., 2001; Penninck, 2002; Burk en Feeney, 2003). Daarnaast bestaat de maag onder normale 

omstandigheden uit vijf lagen die echografisch afzonderlijk onderscheiden kunnen worden: (I) 

hyperechogene serosa en subserosa, (II) hypoechogene muscularis propria, (III) hyperechogene 

submucosa, (IV) hypoechogene mucosa en (V) hyperechogene lumen/mucosa (Lamb en Grierson, 

1999; Beck et al., 2001; Kealy et al., 2010). Als de maag leeg is, vormen de rugae op dwarse 

doorsnede een ster of wiel patroon met centraal vloeistof of gas. Desalniettemin kan de aanwezigheid 

van mucus, voedsel of gas in de maag gemakkelijk aanleiding geven tot artefacten, waardoor het 

moeilijk wordt de maag en andere omliggende organen te beoordelen (Kealy et al., 2010).  
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Op de echografische beelden van de maag van de hond uit deze casus was er een duidelijke 

toename van de dikte van de maagwand te zien. Verdikking van de maagwand is een van de meest 

voorkomende afwijkingen gezien op echografie van de maag (Beck et al., 2001; Penninck, 2002; Burk 

en Feeney, 2003). Er zijn verschillende onderliggende oorzaken beschreven wat de aanleiding kan 

zijn voor deze verdikking. Hier kan men bijvoorbeeld denken aan neoplasie, hyperplasie, gastritis, 

oedeem en/of bloedingen (Beck et al., 2001). Door deze verdikking gerichter te omschrijven aan de 

hand van zijn distributie, symmetrie en uitgebreidheid kan het mogelijk zijn een inflammatoire ziekte te 

onderscheiden van een neoplastisch proces (Penninck, 2002; Burk en Feeney, 2003). Zo geven 

tumoren en granulomen eerder aanleiding tot een lokaal asymmetrisch proces met onderbreking van 

de verschillende wandlagen, terwijl inflammatoire ziekten of een infiltratieve neoplasie meestal een 

gegeneraliseerde verdikking veroorzaakt van de maagwand (Burk en Feeney, 2003; Kealy et al., 

2010). Als er verder gekeken wordt naar de resultaten van de echografie bij deze hond, was er 

inderdaad sprake van een uitgesproken letsel met verlies van wandlagen. In de literatuur wordt 

bijkomend beschreven dat naast de verdikking van de maagwand en onderbreking van de 

verschillende wandlagen, regionale lymfadenopathie eveneens suggestief is voor neoplasie (Kaser-

Hotz et al., 1996; Penninck et al., 1998; Lamb en Grierson, 1999; Beck et al., 2001; Penninck, 2002; 

Seim-Wikse et al., 2013). Eveneens werd er bij deze hond regionale lymfadenopathie gevonden. Er 

moet wel rekening mee gehouden worden, dat er overlap is tussen inflammatoire ziekten en neoplasie 

(Penninck, 2002). Bijvoorbeeld in het vroege stadium van neoplasie kunnen de lagen nog intact zijn, 

maar later zijn deze lagen compleet verdwenen (Kaser-Hotz et al., 1996). Bovendien kan het 

onderscheid tussen de verschillende lagen ook vervagen in gevallen van erge inflammatie (Penninck, 

2003). 

 

Typerend voor gastrische adenocarcinomen is dat zij meestal gelokaliseerd zijn ter hoogte van de 

curvatura minor en pylorus regio van de maag (Scanziani et al., 1991; Kaser-Hotz et al., 1996; Lubbes 

et al., 2009; Seim-Wikse et al., 2013). Daarnaast geeft deze neoplasie een gemiddelde tot ernstige 

verdikking van de maagwand, die meestal tussen 10 en 27 millimeter is met een gemiddelde van 16,5 

millimeter. De wanddikte van de maag bij de hond in deze casus lag eveneens tussen deze waarden 

en schommelde tussen 16 en 22 millimeter ter hoogte van de fundus, antrum en pylorus. Bij dit soort 

type van tumoren zijn op echografie de normale wandlagen vaak niet meer te herkennen en zij 

kunnen vervangen zijn door drie alternerende donkere en lichte banden, wat ook wel ‘pseudolayering’ 

genoemd wordt. Men vermoedt dat dit kenmerk sterk indicatief is voor een adenocarcinoom (Penninck 

et al., 1998; Beck et al., 2001; Penninck, 2002; Kealy et al., 2010). Deze ‘pseudolayering’ werd 

eveneens gezien bij deze patiënt, wat het vermoeden van een gastrisch adenocarcinoom in dit geval 

steeds aannemelijker maakte.  

 

De eerder beschreven andere neoplasieën van de maag zijn voor de hond in deze casus duidelijk 

minder waarschijnlijk. In vergelijking met adenocarcinomen, zijn bijvoorbeeld leiomyomen eerder 

typisch incidentele bevindingen bij oudere patiënten. Daarnaast zijn deze tumoren op echografie 

meestal te zien als kleine, homogene, vaste massa’s. Vaak hebben honden met een leiomyoom 
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tevens geen klinische symptomen en slechts af en toe worden ze vastgesteld bij honden met 

chronisch intermitterend braken (Penninck, 2002). Een leiomyosarcoom daarentegen is op echografie 

vaak groot, heterogeen, complex en geulcereerd. Honden met deze neoplasie hebben tevens dikwijls 

klachten van hematemesis. Op echografie ziet men frequent midden in deze grote massa, een grote 

onregelmatige centrale holte met bloeding, necrose of cysteuze degeneratie (Penninck, 2002). 

Lymfoom geeft een uniforme, hypoechogene verdikking van de wand met diffuus verlies van de 

normale wandlagen, daarnaast is er een verminderde gelokaliseerde motiliteit en een matige 

regionale lymfadenopathie zichtbaar. Zoals eerder beschreven ziet men vooral lymfoom bij katten en 

slechts zelden bij honden (Penninck, 2002). Belangrijk is eveneens dat een negatief resultaat op 

echografie neoplasie niet uitsluit. Veel honden ontwikkelen vaak neoplasie ter hoogte van de 

curvatura minor welke vaak slecht in beeld te brengen is door de aanwezigheid van gas in de maag 

(Kealy et al., 2010). 

 

Andere beeldvormingstechnieken die ook gebruikt kunnen worden om neoplasie van de maag 

zichtbaar te maken zijn contrastechografie en computed tomografie (CT) . Bij contrastechografie wordt 

er een contrast agens intraveneus toegediend. Deze agentia bestaan uit gas-gevulde microbubbels 

(Nyman, 2004; Webster en Holloway, 2008; Haers en Saunders., 2009; Hohmann, 2010). De 

microbubbels worden beschermd door een stabiliserende laag of omhulsel bestaande uit 

verschillende chemische stoffen, dit maakt het mogelijk dat zij door pulmonaire en perifere capillairen 

kunnen passeren zonder afgebroken te worden (Nyman, 2004; Hohmann, 2010). In principe blijven 

deze contrast media volledig binnen de bloedbaan. Door de aanwezigheid van gas binnen de 

microbubbels kaatsen zij de uitgezonden geluidsgolven terug in allerlei verschillende richtingen, dit 

leidt tot een sterke toename in intensiteit van het ontvangen signaal op echografie in vergelijking met 

de omliggende weefsels (Nyman, 2004; Webster en Holloway, 2008; Haers en Saunders., 2009). Het 

verschil in intensiteit maakt het dan ook mogelijk om een sterker contrast te krijgen tussen 

verschillende weefsels of structuren. Er wordt gebruik gemaakt van specifieke software (harmonische 

technieken) om de resolutie te verbeteren en artefacten te vermijden (Haers en Saunders, 2009). 

Contrastechografie vindt zijn voornaamste toepassing in de verbeterde mogelijkheden om 

goedaardige en kwaadaardige focale lesies van elkaar te onderscheiden (Haers en Saunders., 2009). 

In de humane geneeskunde werd deze techniek reeds gebruikt om te proberen een onderscheid te 

maken tussen verschillende neoplasieën van de maag. Daar werd gevonden dat het mogelijk is om 

aan de hand van contrastechografie ongedifferentieerde van gedifferentieerde maagtumoren te 

onderkennen. Er werd zelfs gevonden dat de patronen niet enkel gecorreleerd waren aan 

histologische differentiatie, maar ook aan het macroscopische type, diepte van invasie en 

betrokkenheid van het lymfevatenstelsel (Wei et al., 2013). Tot op heden zijn er nog geen studies 

bekend van contrastechografie en maagneoplasie in de diergeneeskunde. Er is wel een studie 

beschreven omtrent contrastechografie van de maag bij gezonde honden (Kamino et al., 2006). 

 

Om gebruik te maken van CT voor het in beeld brengen van neoplasie van de maag is het belangrijk 

om voldoende distensie van de maag te krijgen, indien dit niet het geval is kunnen bepaalde ziekten 
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over het hoofd gezien worden of kan een gecollabeerde wand juist verward worden met een 

wandziekte (Vignoli en Saunders, 2011). Voor voldoende distensie is het aangewezen om 30 milliliter 

water per kilogram lichaamsgewicht toe te dienen via een maagsonde of manuele injectie (Vignoli en 

Saunders, 2011). Bij toediening van 30 milliliter water per kilogram lichaamsgewicht blijven de rugae 

nog zichtbaar ter hoogte van de overgang van het corpus naar pylorus en pylorus regio (Terragni et 

al., 2012). Na de administratie van het water wordt er eveneens intraveneus een contrast medium 

gegeven, dit is nodig om een betere beeldvorming te krijgen van de maagwand (Vignoli en Saunders, 

2011; Terragni et al., 2012). In de studie van Hoey et al. (2013) kon men in 77,7% van de gevallen 

verschillende segmenten van het spijsverteringsstelsel onderscheiden aan de hand van de afstand 

tussen serosa en serosa. Zij ondervonden vooral problemen ter hoogte van de curvatura minor van de 

maag en het ileum, maar ook ter hoogte van antrum, pylorus, ileum, colon transversus en colon 

descendens. Dit was met name te wijten aan naastliggende of dichtbijgelegen mesenterium of andere 

delen van het spijsverteringsstelsel, waardoor er vervaging was van de serosale randen. In deze 

studie werd gevonden dat het mogelijk was de diameter en wanddikte van de segmenten te bepalen, 

maar dat het niet mogelijk was de wandlagen als individuele lagen te beschrijven zoals ze gezien 

worden op echografie. Indien stukken van het maagdarmstelsel niet gezien werden op CT, had dit 

vermoedelijk als oorzaak collaps van het segment of er was geen inhoud aanwezig in deze delen 

(Hoey et al., 2013). Kenmerken van neoplasie die men verwacht en het meest worden gezien op CT 

zijn lokale of diffuse verdikkingen van de maagwand met de aanwezigheid van een weke delen massa 

van variabele grootte ter hoogte van de wand (Vignoli en Saunders, 2011; Terragni et al., 2012). De 

neoplasie kan eveneens naastgelegen weefsels of organen infiltreren, maar ook metastasen naar 

verder gelegen organen is mogelijk. In de studie van Terragni et al. (2012) werd er geen specifiek 

patroon gevonden voor de verschillende neoplasieën, waardoor er aan de hand van CT tot op heden 

geen onderscheid gemaakt kan worden tussen het type van neoplasie. CT geeft daarentegen wel 

goede informatie over locatie en uitgebreidheid van de letsels van de maag en kan een indicatie 

geven wat de beste keuze van behandeling is. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om laesies 

gezien op andere beeldvormingtechnieken uit te sluiten. Een nadeel van CT is het feit dat dieren 

gesedeerd moeten worden, wat niet het geval is bij de andere beeldvormingtechnieken. Daarnaast 

zijn echografie en endoscopie superieur voor het nemen van biopten van het letsel (Terragni et al., 

2012). 

 

Zoals eerder beschreven wordt regionale lymfadenopathie samen met deze veranderingen ter hoogte 

van de maag vaak gekoppeld aan een neoplastisch proces. Bij honden met een gastrisch 

adenocarcinoom ziet men eveneens vaak regionale lymfadenopathie, waarbij sommige lymfeknopen 

op echografisch beeld ‘target lesions’ hebben. Deze ‘target lesions’ zijn te herkennen aan een 

hypoechogene rand en een sterk hyperechogeen centrum (Penninck, 2002; Farrow, 2003). Bij deze 

casus waren zowel de gastrische als de pancreaticoduodenale lymfeknopen vergroot en was er 

inderdaad vermoedelijk infiltratie van de tumor in deze lymfeknopen. In vergelijking met normale 

lymfeknopen zijn metastastische lymfeknopen vaak toegenomen in grootte en verliezen hun ovale 

vorm, daarentegen krijgen zij een meer bolle vorm met afgeronde randen. Een kwantitatieve manier 
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om de grootte en vorm van een lymfeknoop te bepalen, is aan de hand van de short axis/long axis 

ratio. De bolle vorm ontstaat door een toename in de lengte van de short axis, waardoor er een kleiner 

verschil ontstaat tussen beide metingen en de lymfeknoop ronder wordt (Nyman en O’brien, 2007; De 

Swarte et al., 2011). Tevens wijzigt frequent het echografisch uitzicht van de lymfeknopen. Meestal 

verdwijnt hun isoechogene uitzicht, ten opzichte van omliggende weefsels, en hebben zij een meer 

hypoechogeen of soms heterogeen aspect. In dit geval hadden de vergrootte lymfeknopen op 

dezelfde wijze een meer hypoechogeen uitzicht (Nyman en O’Brien, 2007; Barberet en Saunders, 

2010, De Swarte et al., 2011). Een ander voorkomende verandering is een onregelmatige aflijning van 

de lymfeknoop of soms schijnen de lymfeknopen juist scherper afgelijnd te zijn. Deze scherpere 

aflijning kan verklaard worden door het feit dat het normale weefsel vervangen is door neoplastische 

cellen, waarbij de neoplastische cellen een andere akoestiek hebben op echografie (Nyman en 

O’Brien, 2007; Barberet en Saunders, 2010). Een laatste verandering die op echografie waargenomen 

kan worden, is het verlies van de zichtbaarheid van de hilus. Op de echografische beelden van de 

gastrische en pancreaticoduodenale lymfeknopen van deze hond was er geen sprake van deze 

laatste veranderingen en tevens werden er geen typische ‘target lesions’ gezien. Op basis van de 

toename in grootte, afronding en het hypoechogeen uitzicht werd er vermoed dat er reeds 

neoplastische infiltratie was.  

 

Bij beoordeling van de lymfeknopen op echografie moet men ook met een aantal andere factoren 

rekening houden, waaronder de leeftijd van de dieren. Bij jonge honden worden frequent significant 

grotere lymfeknopen waargenomen dan bij adulte honden. Deze bevinding is te verklaren door het 

idee dat lymfeknopen bij jonge honden nog een hogere immunologische activiteit hebben dan oudere 

honden (Barberet en Saunders, 2010). Daarnaast is de grootte van de lymfeknoop eveneens 

gecorreleerd aan het lichaamsgewicht en ziet men grotere lymfeknopen bij grotere hondenrassen 

(Barberet en Saunders, 2010; De Swarte et al., 2011). 

 

Een andere belangrijke bevinding bij deze patiënt waren de verscheidene metastatische letsels ter 

hoogte van de leverlobben. Deze metastasen waren niet zichtbaar op echografie en werden pas 

vastgesteld tijdens de exploratieve celiotomie. Echter, voor het detecteren van levertumoren of 

metastasen op echografie moeten zij voldoen aan twee criteria: ten eerste moeten zij contrasteren ten 

opzichte van het normale omliggende leverparenchym en daarnaast moeten de massa’s voldoende 

details hebben om herkend te worden als een individuele nodule of massa (Farrow, 2003a). Tumoren 

met dezelfde of een gelijkende akoestiek als het omliggende leverparenchym kunnen zowel gemist 

worden op echografie als CT (Bernatik et al., 2001). Een andere beperking van echografie is dat de 

lever slechts gedeeltelijk beoordeeld kan worden en zeker bij hepatomegalie kunnen diep liggende 

metastasen moeilijk te vinden zijn (Burk en Feeney, 2003). In de studie van Nyman et al. (2004) werd 

beschreven dat de accuraatheid van echografie om massa’s kleiner dan 2,0 centimeter in de lever te 

detecteren vermoedelijk tussen 53 en 84% ligt, dit was afhankelijk van de gouden standaard (CT, MRI 

of intraoperatieve echografie) die gebruikt werd ter vergelijking (Nyman et al., 2004). Aangezien de 

metastasen bij deze hond tussen 0,2 en 3,0 cm waren, is het zeker mogelijk dat met name de kleine 
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massa’s niet gezien werden op de echografische beelden. Bovendien werden er in de studie van 

Kemp et al. (2013) in slechts 88% van de gevallen van neoplasie abnormaliteiten gezien ter hoogte 

van de lever. Terwijl zij opmerkten dat indien er echografisch zichtbare massa’s in de lever waren, dit 

juist wel significant geassocieerd wordt met een neoplastisch proces. Slechts bij 5 van de 21 honden 

met nodules in de lever werd er een andere oorzaak van de massa vastgesteld (Kemp et al., 2013). 

Het is dus zeker mogelijk om metastasen en primaire tumoren van de lever te missen tijdens 

echografie. Daarnaast is het wel mogelijk de sensitiviteit van conventionele echografie te verbeteren 

door contrast en resolutie aan te passen of bijvoorbeeld door het gebruik van een geoptimaliseerde 

focus en frequentie en/of tissue harmonic imaging. Ook het gebruik van microbubbels in 

contrastechografie geeft aanleiding tot een betere sensitiviteit en specificiteit in detectie en 

karakterisatie van letsels (in humane levers) (Nyman et al., 2004). De resultaten gezien bij het gebruik 

van deze techniek zijn te vergelijken met de beste beschreven resultaten voor contrast CT en MRI. 

Daarbij werd er in de meeste studies gevonden dat de sensitiviteit iets hoger ligt bij contrastechografie 

(Hohmann, 2004; Larsen, 2010). Een bijkomend voordeel van contrastechografie is de mogelijkheid 

om de letsels te karakteriseren, daarnaast is het een relatief goedkope techniek en wordt er geen 

gebruik gemaakt van ionizerende straling (Hohmann, 2004). Echter, gelden voor contrastechografie 

dezelfde nadelen als conventionele echografie, waaronder het moeilijk tot niet kunnen beoordelen van 

diep gelegen leverlobben. Net zoals de hond in deze casus vonden Webster en Holloway (2008) in 

hun studie bij een kat met een hemangiosarcoom van de milt eveneens op conventionele B-mode 

echografie geen metastasen in de lever. Door naast de conventionele echografie tevens gebruik te 

maken van contrastechografie vonden zij toch een metastase in de lever. Het missen van deze 

metastase op de conventionele echografie was te wijten aan de perifere lokalisatie, gesteelde 

structuur en het isoechogeen uitzicht van de nodule ten opzichte van het normale leverparenchym 

(Webster en Holloway, 2008). 

 

Een andere afwijking gezien op de echografische beelden van de hond in deze casus waren twee 

hypoechogene nodules in de linker pancreas. Deze kunnen mogelijks het gevolg zijn van nodulaire 

hyperplasie, pseudocysten, pancreatitis, een pancreas abces of een neoplastisch proces (Hecht et al., 

2007). Aan de hand van echografie is het echter niet mogelijk een onderscheid te maken tussen deze 

aandoeningen, aangezien ze allemaal ongeveer dezelfde abnormaliteiten geven (Burk en Feeney, 

2003; Kealy et al., 2010). Daarbij is een adenocarcinoom van de pancreas zeldzaam en deze 

metastaseren meestal naar de peritoneale holte, toch ziet men occasioneel invasie van de neoplasie 

in de maag met destructie van de maagwand (Kealy et al., 2010). Tijdens de echografie en de 

exploratieve celiotomie zijn er geen fijne naald aspiraten genomen van deze massa’s en het is dus 

niet duidelijk wat de rol van deze massa’s was bij deze patiënt. 

 

Als laatste was er op de radiografieën van deze patiënt een kleine, ronde radiolucente zone te zien ter 

hoogte van de processus spinosus van de 2
de

 lumbaalwervel. Meestal is een osteolytisch letsel ter 

hoogte van een wervellichaam indicatief voor de aanwezigheid van een primaire tumor of metastasen. 

De meerderheid van de tumoren die voorkomen ter hoogte van de vertebrale kolom geven een lytisch 
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letsel, slechts zelden ziet men toename in densiteit (Burk en Feeney, 2003a). Bijvoorbeeld het multipel 

myeloom geeft typisch circulaire osteolytische defecten die te vergelijken zijn met het letsel gezien bij 

deze hond. Deze neoplasie wordt daarentegen slechts zelden gezien bij honden wat deze oorzaak al 

minder waarschijnlijk maakt (Kealy et al., 2010b). Tevens werd er bij de mens beschreven dat 

metastasen afkomstig van een adenocarcinoom van de maag meestal van het osteolytische type zijn 

(Narváez et al., 1998). Met deze informatie kan men dus vermoeden dat er bij deze hond eveneens 

sprake was van een metastatisch letsel. 

 

4. CONCLUSIE 

Adenocarcinoom van de maag is een eerder zeldzame neoplasie, die van alle maagtumoren de 

belangrijkste vorm is die gezien wordt bij honden. Indien een hond van middelbare tot oudere leeftijd 

aangeboden wordt en behoort tot een van de bekende gepredisponeerde rassen blijft het belangrijk 

om deze neoplasie in het achterhoofd te houden. Op dit moment wordt er vaak gebruik gemaakt van 

een combinatie van radiografie, echografie en exploratieve chirurgie om een gastrisch 

adenocarcinoom te bevestigen. Uit de literatuur blijkt dat conventionele echografie een goede en 

sensitieve techniek is om een sterk vermoeden van deze neoplasie te krijgen. Toch kan deze 

neoplasie alsnog gemist worden, afhankelijk van de positie van de tumor en de aanwezigheid van 

belemmerende artefacten, zoals de aanwezigheid van grote hoeveelheden lucht in de maag. Met 

name de echografische karakteristieken van een verdikte maagwand met verlies van wandlagen en 

regionale lymfadenopathie zijn duidelijke kenmerken voor een adenocarcinoom van de maag. Er kan 

dus ook met redelijke zekerheid vanuit gegaan worden dat deze typische karakteristieken en de 

aanwezigheid van ‘pseudolayering’ veroorzaakt worden door deze vorm van neoplasie. Een 

belemmerende factor van conventionele echografie, zoals bij deze casus het geval was, is het feit dat 

bijvoorbeeld metastasen in de lever gemist kunnen worden. Een goede manier om de sensitiviteit van 

echografie voor het detecteren van metastasen te verhogen, is conventionele echografie te 

combineren met contrast agentia bestaande uit microbubbels. Eveneens kan deze techniek gebruikt 

worden ter evaluatie van de maagwand, dit werd reeds beschreven in de humane geneeskunde. Een 

andere beeldvormingstechniek die ook gebruikt kan worden voor de beoordeling van de maagwand 

en eventuele metastasen is contrast CT. Echter, zijn er enkele nadelen aan contrast CT in vergelijking 

met echografie of contrastechografie, zoals hogere stralingsbelasting en de noodzaak voor 

anesthesie. Daarnaast zijn de resultaten voor de detectie van metastasen die men verkrijgt met 

contrastechografie even goed of zelfs beter dan die van CT. In de toekomst zal dan ook met name het 

gebruik van contrastechografie een belangrijke rol kunnen spelen in de diagnosticering en stagering 

van maagtumoren. Tot op heden zijn deze echografische technieken nog niet 100% sluitend en zullen 

er voor een bevestigende diagnose via exploratieve chirurgie biopten genomen moeten worden van 

het letsel. 

 

 

 

 



21 
 

 

REFERENTIELIJST 

1. Barberet V. en Saunders J.H. (2010) Ultrasonographic examination of selected small 

structures in dogs and cats: thyroid glands, lymph nodes and adrenal glands. Vlaams 

Diergeneeskundig Tijdschrift 79, 147-155. 

2. Beck C., O’Neill T., Holloway S.A., Slocombe R.F. (2001) The use of ultrasound in the 

investigation of gastric carcinoma in a dog. Australian Veterinary Journal 79 , 332-334. 

3. Bernatik T., Strobel D., Hahn E.G., Becker D. (2001) Detection of Liver metastases: 

Comparison of Contrast-Enhanced Wide-Band Harmonic Imaging With Conventional 

Ultrasonography. Journal of Ultrasound in Medicine 20, 509-515. 

4. Bradley K., (2005) Practical contrast radiography 2. Gastrointestinal studies. In Practice 27, 

412-417. 

5. Burk R.L. en Feeney D.A. (2003) Chapter 3: The Abdomen In: Burk R.L. en Feeney D.A. 

(Editors), Small animal Radiology and Ultrasound: A Diagnostic Atlas and Text, Elsevier, 

Missouri, p. 249-476. 

6. Burk R.L. en Feeney D.A., (2003a) Chapter 6: The Spine. In: Burk R.L. en Feeney D.A. 

(Editors), Small Animal Radiology and Ultrasound: A Diagnostic Atlas and Text, Elsevier, 

Missouri, p. 693-696. 

7. De Swarte M., Alexander K., Rannou B., d’Anjou M., Blond L., Beauchamp G. (2011) 

Comparison of sonographic features of benign and neoplastic deep lymph nodes in dogs. 

Veterinary Radiology & Ultrasonography 52, 451-456. 

8. Farrow C.S. (2003) Chapter 64: Liver. In: Farrow C.S. (Editor), Veterinary Diagnostic Imaging: 

The Dog and Cat, Mosby Elsevier, Missouri, p. 575-593. 

9. Farrow C.S. (2003a) Chapter 65: Stomach Disorders. In: Farrow C.S. (Editor), Veterinary 

Diagnostic Imaging: The Dog and Cat, Mosby Elsevier, Missouri, p.594-613. 

10. Hears H. en Saunders J.H., (2009) Review of clinical characteristics and applications of 

contrast-enhanced ultrasonography in dogs. Journal American 234, 460-470. 

11. Hecht S. (2008) Chapter 7: Spleen. In: Pennick D. en d’Anjou M.A. (Editors), Atlas of Small 

Animal Ultrasonography, First edition, Blackwell Publishing, Oxford, p. 263-280. 

12. Hecht S. en Henry G. (2007) Sonographic evaluation of the normal and abnormal pancreas. 

Clinical Techniques in Small Animal Practice 22, 115-121. 

13. Hoey S., Drees R., Hetzel S. (2013) Evaluation of the gastrointestinal tract in dogs using 

computed tomography. Veterinary Radiology & Ultrasonography 54, 25-30. 

14. Hohmann  J., Albrecht T., Oldenburg A., Skrok J., Wolf K.-J., (2004) Liver metastases in 

cancer: detection with contrast-enhanced ultrasonography. Abdominal Imaging 29, 669-681. 

15. Kamino D., Hata J., Haruma K., Manabe N., Tanaka S., Chayama K., (2006) Real-time 

visualization and quantitation of canine gastric mucosal blood flow by contrast-enhanced 

ultrasonograpy. Scandinavian Journal of Gastroenterology 41, 856-861. 

16. Kaser-Hotz B., Hauser B., Arnold P. (1996) Ultrasonographic findings in canine gastric 

neoplasia in 13 patients. Veterinary Radiology & Ultrasound 37, 51-56. 



22 
 

17. Kealy J.K., McAllister H., Graham J.P. (2010) Chapter 2: The Abdomen. In: Kealy J.K., 

McAllister H., Graham J.P. (Editors), Diagnostic Radiology and Ultrasonography of the Dog 

and Cat, Fifth Edition, Saunders Elsevier, Missouri, p.23-198. 

18. Kealy J.K., McAllister H., Graham J.P. (2010a) Chapter 3: The Thorax. In: Kealy J.K., 

McAllister H., Graham J.P. (Editors), Diagnostic Radiology and Ultrasonography of the Dog 

and Cat, Fifth Edition, Saunders Elsevier, Missouri, p.199-151. 

19. Kealy J.K., McAllister H., Graham J.P. (2010b) Chapter 5: The Skull and Vertebral Column. In: 

Kealy J.K., McAllister H., Graham J.P. (Editors), Diagnostic Radiology and Ultrasonography of 

the Dog and Cat, Fifth Edition, Saunders Elsevier, Missouri, p. 530. 

20. Kemp S.D., Panciera D.L., Larson M.M., Saunders G.K., Werre S.R. (2013) A Comparison of 

Hepatic Sonographic Features and Histopathologic Diagnosis in Canine Liver Disease: 138 

Cases. Journal of Veterinary Internal Medicine 27, 806-813. 

21. Lamb C.R., Grierson J. (1999) Ultrasonographic appearance of primary gastric neoplasia in 21 

dogs. Journal of Small Animal Practice 40, 211-215. 

22. Larsen L.P.S., (2010) Role of contrast enhanced ultrasonography in the assessment of 

hepatic metastases: A review. World Journal of Hepatology 2, 8-15. 

23. Lubbes D., Mandigers P.J., Heuven H.C., Teske E. (2009) Incidence of gastric carcinoma in 

Dutch Tervueren shepherd dogs born between 1991 and 2002. Tijdschrift voor 

Diergeneeskunde 134, 606-610. 

24. Narváez J.A., Narváez J., Clavaguera M.T., Juanola X., Valls C., Fiter J., (1998) Bone and 

skeletal muscle metastases from gastric adenocarcinoma: unusual radiographic, CT and 

scintigraphic features. European Radiology 8, 1366-1369. 

25. Nyman H.T. en O’Brien R.T. (2007) The Sonographic Evaluation of Lymph Nodes. Clinical 

Techniques in Small Animal Practice 22, 128-137. 

26. Nyman H.T., Kristensen A.T., Flagstad A., McEvoy F.J. (2004) A Review of the Sonographic 

Assesment of Tumor Metastases in Liver and Superficial Lymph Nodes. Veterinary Radiology 

& Ultrasound 45, 438-448. 

27. Pennick D.G. (2002) Chapter 11: Gastrointestinal Tract. In Nyland T.G. en Mattoon J.S. 

(Editors), Small Animal Diagnostic Ultrasound, Second Edition, Saunders Elsevier, Missouri, 

p.207-230. 

28. Penninck D.G, Smyers B., Webster C.R.L., Rand W., Moore A.S. (2003) Diagnostic value of 

ultrasonography in differentiating canine enteritis from intestinal neoplasia. Veterinary 

Radiology & Ultrasonography 44, 570-575. 

29. Penninck D.G., Moore A.S. en Gliatto J. (1998) Ultrasonography of Canine Gastric Epithelial 

Neoplasia. Veterinary Radiology & Ultrasonography  39, 342-348. 

30. Scanziani E., Giusti A., Gualtieri M., Fonda D. (1991) Gastric carcinoma in the Belgian 

Shepherd dog. Journal of Small Animal Practice 32, 465-469. 

31. Seim-Wikse T., Jörundsson E., Nødtvedt A., Grotmol T., Bjornvad C.R., Kristensen A.T., 

Skancke E. (2013) Breed predisposition to canine gastric carcinoma - a study based on the 

Norwegian canine cancer register. Acta Veterinaria Scandinavica 55, 1-25. 



23 
 

32. Terragni R., Vignoli M., Rossi F., Laganga P., Leone V.F., Graham J.P., Russo M., Saunders 

J.H. (2012) Stomach wall evaluation using helical hydro-computed tomography. Veterinary 

Radiology & Ultrasonography 00, 1-4. 

33. Vander Hart D., Winter M.D., Conway J., Berry C.R. (2013) Ultrasound appearance of the 

outer medulla in dogs without renal dysfunction. Veterinary Radiology & Ultrasonography 54, 

652-658. 

34. Vignoli M. en Saunder J. (2011) Chapter 31: Gastrointestinal tract. In: Schwarz T. en 

Saunders J. (Editors), Veterinary computed tomography, First Edition, John Wiley & Sons, 

Oxford, p. 325-330. 

35. Webster N. en Holloway A., (2008) Use of contrast ultrasonography in the diagnosis of 

metastatic feline visceral haemangiosarcoma. Journal of Feline Medicine and Surgery 10, 

388-394. 


