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SAMENVATTING 

 

In deze literatuurstudie worden de bijzonderheden met betrekking tot konijnen rondom sedatie en 

anesthesie besproken, met de nadruk op de geneesmiddelen die hiervoor gebruikt worden. 

Eerst worden de anesthesie risico’s bij het konijn besproken. Daarna volgt een beschrijving over de 

specifieke aandachtspunten bij de preoperatieve voorbereiding van het konijn. Vervolgens worden de 

geneesmiddelen beschreven die gebruikt kunnen worden voor sedatie en premedicatie. Ook de 

injectie- en inhalatie producten voor inductie en onderhoud van anesthesie worden besproken met 

aandacht voor hun farmacologische eigenschappen. Ter afsluiting worden kort de belangrijke zaken 

bij het konijn tijdens de postoperatieve periode vermeld. 

 

Trefwoorden: Anesthesie, Konijn, Premedicatie, Sedatie  
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INLEIDING 

 

De populariteit van het konijn als huisdier neemt sterk toe. In de Verenigde Staten werd de populatie 

gezelschapskonijnen geschat op 6 miljoen in 2007, een stijging van bijna 30% ten opzichte van 2001 

(American Veterinary Medical Association). Bovendien stijgen de verwachtingen van de 

diergeneeskundige zorg bij de eigenaar. Na de hond en de kat is het konijn de meest onder 

anesthesie gebrachte diersoort in de dierenartspraktijk (Wenger, 2012). 

In de diergeneeskundige praktijk is anesthesie bij het konijn noodzakelijk voor het uitvoeren van 

diagnostische en chirurgische ingrepen. Bij het wakkere konijn is het vaak moeilijk om een grondig 

klinisch onderzoek uit te voeren. Door sedatie wordt het bewustzijnsniveau van het dier verlaagd 

waardoor het minder reageert op uitwendig prikkels. Het toedienen van sedativa kan volstaan om 

bijvoorbeeld bloedafname, gebitscontrole, echografie of radiografie uit te voeren (Longley, 2008; 

Varga, 2014). Ook kunnen onder sedatie kleine ingrepen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld behandeling 

van een sterk vervilte vacht of het verwijderen van maden bij myiasis. Bij pijnlijke ingrepen moet er 

bijkomende analgesie worden voorzien (Varga, 2014). 

Bij de premedicatie worden farmaca toegediend waardoor de anesthesie gemakkelijker uit te voeren is 

en veiliger wordt voor het dier. Sedatieve farmaca worden vaak in lagere dosis gebruikt als 

premedicatie. De patiënt kalmeert zodat het plaatsen van een intraveneuze katheter, preoxygenatie 

en inductie van anesthesie minder stressvol is (Borkowski en Karas, 1999; Longley, 2008).  Door 

toediening van premedicatie kan de dosis van anesthetische producten gereduceerd worden, 

waardoor er meestal minder neveneffecten optreden (Lennox, 2008).  

De term anesthesie betekent in het Grieks “zonder gevoel”. Er kan onderscheid gemaakt worden 

tussen algemene anesthesie, waarbij het dier buiten bewustzijn is, en lokale anesthesie, waarbij het 

dier zich bewust is van zijn omgeving, maar verminderde of geen pijnperceptie heeft (Clarke en Trim, 

2014). Algemene anesthesie omvat drie componenten: bewustzijnsverlies, analgesie en spierrelaxatie 

(Pawson en Forsyth, 2008). Algemene anesthesie wordt toegepast voor pijnlijke chirurgische ingrepen 

zoals ovariëctomie, gebitsbehandeling, fractuurbehandeling en vele andere. Lokale anesthesie wordt 

bij het konijn gebruikt om zenuwuiteinden te verdoven voor oppervlakkige ingrepen zoals bioptname. 

Bij regionale anesthesie wordt een groter gebied ongevoelig voor pijn gemaakt, bijvoorbeeld door een 

zenuwblock bij tandheelkundige chirurgie.  

Het konijn heeft veel meer kans op anesthesie-gerelateerde complicaties en sterfte dan de hond of de 

kat (Brodbelt et al., 2008).  
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. ANESTHESIE RISICO’S 

 

Volgens een studie van Brodbelt et al. (2008) is het algemeen risico op anesthesie- en sedatie-

gerelateerde sterfte 1,39% (1 op 72) bij konijnen, vele malen hoger dan bij mensen (0,005-0,02%) en 

honden (0,17%). Onder anesthesie-gerelateerde sterfte wordt verstaan: peri-operatieve sterfte na 

toediening van premedicatie en binnen 48 uur na beëindiging van de ingreep (Brodbelt et al., 2008). 

Bij honden en katten waren respectievelijk 74% en 72% van de sterfgevallen te wijten aan 

cardiovasculaire en respiratoire stoornissen, en ongeveer 20% aan een ongekende oorzaak. Bij 

konijnen waren de meeste sterfgevallen (59%) te wijten aan een ongekende oorzaak en 39% aan een 

cardiorespiratoire oorzaak (Brodbelt et al., 2008).  

Het konijn kan minder veilig onder anesthesie te brengen zijn omwille van individuele variatie in 

respons op anesthetische producten en verhoogde gevoeligheid van de hersenstam voor respiratoire 

depressie. Verder is endotracheale intubatie soms moeilijk uit te voeren bij het konijn (Brodbelt et al., 

2008; Wenger, 2012). 

Toch kan anesthesie bij het konijn gemakkelijk en veilig uitgevoerd worden. Het konijn wordt zelfs 

gebruikt als diermodel om fysiologische effecten van nieuwe anesthetica en analgetica te 

onderzoeken (Lipman et al., 1997).  

Alle anesthetica kunnen een negatief effect hebben op de vitale functies van het lichaam, zoals het 

cardiovasculair, respiratoir en thermoregulatie systeem. Complicaties worden soms echter onterecht 

toegeschreven aan het anestheticum, gezien de veiligheid van de meeste nieuwe producten. Er zijn 

andere factoren die anesthesie risico beïnvloeden, speciaal bij konijnen (Varga, 2014). 

Gezondheidsstatus 

Een slechte gezondheidstoestand wordt aanzien als een belangrijk anesthesie risico bij konijnen. 

Brodbelt et al. (2008) schatten het risico op anesthesie-gerelateerde sterfte voor gezonde konijnen op 

0,73% (1 op 137) en voor zieke konijnen op 7,37% (1 op 14). Gezelschapskonijnen lijden vaak aan 

onderliggende ziektes zoals respiratoire infecties, gastro-intestinale aandoeningen, stoornissen in de 

vochtbalans en gebitsproblemen. Obesitas komt steeds vaker voor bij het konijn en kan bijdragen aan 

een verhoogd risico (Hedenqvist et al., 2013). Obese dieren hebben namelijk relatief minder vocht in 

hun lichaam en zijn gepredisponeerd voor respiratoire en cardiogene problemen. Ook cachectische 

dieren zijn meer gevoelig voor een anesthesie door hun lager eiwitgehalte, trager metabolisme en 

verlaagde weerstand (Gasthuys, 2013).  

Stress 

Konijnen zijn prooidieren en stellen catecholamines vrij in een situatie waarin ze zich bedreigd voelen 

als voorbereiding om te vluchten. Deze vrijstelling van catecholamines kan tot negatieve effecten 

leiden zoals verminderde gastro-intestinale motiliteit, oligurie, opflakkering van subklinische infecties 

en in extreme gevallen sterfte (Felzemburgh et al., 2012; Varga, 2014). Stress kan bij het konijn door 

allerlei factoren veroorzaakt worden zoals transport naar de kliniek, een vreemde omgeving, omgang 
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met en fixatie van het dier, harde geluiden, nabijheid van roofdieren zoals honden en katten, pijn, 

onderliggende ziekte, inductie van anesthesie en chirurgische ingrepen (Longley, 2008; Varga, 2014). 

Het zoveel mogelijk vermijden van stresserende situaties zal het optreden van complicaties 

verminderen, niet enkel tijdens de anesthesie maar ook tijdens hospitalisatie (Longley, 2008).  

Lichaamsformaat 

Konijnen hebben ten opzichte van hun lichaamsgewicht een relatief groot lichaamsoppervlak 

waardoor ze snel afkoelen (Brodbelt et al., 2008; Wenger, 2012). Hypothermie (lichaamstemperatuur 

lager dan 37,8°C) kan leiden tot een verlengde recovery periode, bradycardie en ventriculaire fibrillatie 

(Divers, 2014).  

Ingreep 

Hoe langer de anesthesieduur, hoe hoger de mortaliteit en morbiditeit. Het is dan ook belangrijk om de 

nodige voorbereidingen te treffen zodat de duur van de anesthesie niet onnodig verlengd wordt. 

Monitoring van de patiënt is belangrijk tijdens de ingreep, maar is ook belangrijk tijdens de recovery 

(Hawkins en Pascoe, 2012). Tijdens de postoperatieve periode is de kans op sterfte het hoogst, 

voornamelijk de eerste 3 uur na beëindiging van de ingreep (Brodbelt et al., 2008).  

Konijnen zijn geneigd om aanzienlijke hypotensie te ontwikkelen tijdens anesthesie (Harvey et al., 

2012; Hedenqvist et al., 2013). In welke mate het optreden van hypotensie een invloed heeft op de 

hoge anesthesie-gerelateerde mortaliteit is onbekend, maar het kan zeker een factor zijn (Harvey et 

al., 2012). 

Omgang met het dier 

Konijnen kunnen zich sterk verzetten tegen fixatie waarbij ze traumatische verwondingen zoals 

wervelfracturen op kunnen lopen. Een goede kennis van verschillende methoden om konijnen te 

hanteren en fixeren is dan ook van belang voor de dierenarts. Bijvoorbeeld, sommige konijnen 

verzetten zich hevig tijdens bloedafname uit de jugularisvene waarbij de nek gestrekt moet worden, 

terwijl ze rustig blijven als ze stevig in een handdoek gerold worden en voorzichtig worden 

gepositioneerd in een meer fysiologische houding voor bloedafname uit de vena saphena lateralis 

(Borkowski en Karas, 1999). 
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2. PRE-ANESTHETISCHE VOORBEREIDING 

 

Klinisch onderzoek 

Voorafgaand aan elke ingreep die anesthesie vereist, is een grondige anamnese en klinisch 

onderzoek noodzakelijk (Wenger, 2012). Dit geeft de dierenarts een beeld van de gezondheidsstatus 

van de patiënt, om zo bepaalde anesthesie risico’s te herkennen (Borkowski en Karas, 1999). Er moet 

in het bijzonder gelet worden op symptomen die kunnen wijzen op respiratoire aandoeningen 

(ademhalingsgeluiden, niezen, hoesten), aandoeningen van het spijsverteringsstelsel (evaluatie van 

het gebit en wangmucosa, eetlust, gewichtsverlies, feces consistentie) en afwijkingen van de 

vochtbalans (huidturgor, vochtigheid van mucosae) (Aeschbacher, 1995). Een algemeen 

bloedonderzoek kan een zeer goede aanvulling zijn op het algemeen klinisch onderzoek (Longley, 

2008). Om het risico op complicaties tijdens de anesthesie te minimaliseren zouden afwijkingen het 

best eerst gecorrigeerd moeten worden (Aeschbacher, 1995). 

Lichaamsgewicht 

De patiënt moet nauwkeurig worden gewogen om de geneesmiddelen correct te doseren (Wenger, 

2012). Ondanks een juiste gewichtsbepaling kan het lichaamsgewicht overschat worden. Dit is te 

wijten aan het relatief grote spijsverteringsstelsel van het konijn, vooral wanneer het caecum gevuld is 

(Aeschbacher, 1995; Borkowski en Karas, 1999). De hoeveelheid darminhoud kan gedurende de dag 

fluctueren en zodoende het lichaamsgewicht beïnvloeden. Door vasten daalt het lichaamsgewicht, 

maar de aanbevolen dosis medicatie verandert niet noodzakelijk. Het kan nuttig zijn om de dosering te 

berekenen op basis van metabool lichaamsgewicht (i.e. lichaamsgewicht
0.75

). Deze formule houdt 

rekening met het feit dat kleinere dieren een relatief hogere dosis anestheticum nodig hebben dan 

grotere dieren om hetzelfde effect te verkrijgen (Aeschbacher, 1995). Een bijkomende algemene 

overweging is dat alle dieren met een hoog percentage lichaamsvet een relatief lagere dosis nodig 

zouden hebben dan slanke dieren (Varga, 2014). De juiste dosis kan dan berekend worden uitgaande 

van een optimaal lichaamsgewicht. 

Vasten 

Het is niet nodig konijnen uit te vasten vóór anesthesie (Aeschbacher, 1995; Wenger, 2012).  

Vasten helpt om regurgitatie en aspiratie tijdens de anesthesie te voorkomen (Heard, 1993), konijnen 

zijn echter niet in staat te braken ten gevolge van hun goed ontwikkelde cardiasfincter (Hawkins en 

Pascoe, 2012). Verder is het bij konijnen mogelijk dat zelfs na meerdere dagen vasten de maag niet 

volledig leeg is (Borkowski en Karas, 1999). Volgens Alves et al. (2011) kan dit te wijten zijn aan 

caecotrofie en opname van haren. Een andere indicatie voor vasten is reductie van het volume van 

het gastro-intestinaal stelsel zodat er minder druk op de relatief kleine thoraxholte wordt uitgeoefend 

en bijgevolg minder respiratoire onderdrukking ontstaat (Heard, 1993; Heard, 2004). Volgens Hawkins 

en Pascoe (2012) is deze volumereductie echter niet voldoende om klinisch relevant te zijn. Om de 

druk op de thoraxholte te reduceren kan, indien de aard van de ingreep dit toelaat, het konijn tijdens 

de anesthesie in een licht gehelde positie gefixeerd worden met de kop hoger dan het achterlichaam 

(Varga, 2014). 
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Vasten is bij het konijn eerder tegenaangewezen. Gezien het snelle metabolisme van het konijn kan 

langdurig vasten metabole acidose veroorzaken (Borkowski en Karas, 1999). Door vasten worden de 

glycogeen voorraden uitgeput, zodat hypoglycemie kan ontstaan (Heard, 2004). Ook vermindert door 

uitvasten de darmmotiliteit zodat ileus kan ontstaan, wat bij het konijn snel levensbedreigend kan zijn 

(Varga, 2014). Om te voorkomen dat zich voedsel in de mondholte bevindt op het moment van de 

anesthetische ingreep, kan ongeveer een uur voor toediening van de anesthetica het voedsel 

weggenomen worden (Wenger, 2012). 

Katheterisatie 

Het plaatsen van een intraveneuze katheter is aan te bevelen voor intravasculaire toediening van 

anesthetische producten en om snel te kunnen ingrijpen in een noodsituatie door middel van 

toediening van een antidoot of ondersteunende medicatie. Bij het konijn wordt meestal de marginale 

oorvene (v. auricularis lateralis) gekatheteriseerd (Longley, 2008). Andere bloedvaten die gebruikt 

kunnen worden zijn de v. cephalica en v. saphena (Borkowski en Karas, 1999). 

Intubatie 

Na inductie van anesthesie is het aanbevolen endotracheale intubatie uit te voeren om het risico op 

respiratoire obstructie te verminderen, mechanische ventilatie toe te laten, inhalatie-anesthetica toe te 

dienen en om lekkage van inhalatie anesthetica naar de omgeving te beperken (Heard, 1993; Orr et 

al., 2005). Endotracheale intubatie bij konijnen is moeilijker in vergelijking met bijvoorbeeld honden of 

katten. Konijnen hebben een kleine mondopening, lange incisoren, een vlezige tong en een diep 

gelegen larynx die moeilijk te visualiseren is. De diameter van de larynx is kleiner dan die van de 

trachea (Grint en Murison, 2008) en de larynx wordt gemakkelijk beschadigd bij een ruwe intubatie 

techniek waardoor oedeem van de larynx kan ontstaan (Lichtenberger, 2007; Grint en Murison, 2008; 

Stephens DeValle, 2009). Juiste plaatsing van de tracheotube kan gecontroleerd worden door te 

kijken naar condensatie aan de binnenkant van de tube en te luisteren naar de luchtverplaatsing in de 

tube. Deze controle wordt niet gedaan door overdruk en thorax uitzetting want opzetting van de maag 

geeft vaak een gelijkaardig uitzicht (Lichtenberger, 2007). 

Als alternatief voor endotracheale intubatie kan een masker over de kop geplaatst worden. Dit is zeer 

gemakkelijk maar kan luchtwegobstructie niet verhinderen en mechanische ventilatie is niet mogelijk. 

Daarnaast sluit het masker niet precies aan waardoor de dode ruimte vergroot wordt, omgevingslucht 

ingeademd wordt en volatiele anesthetica in de omgeving terecht kunnen komen (Bateman et al., 

2005). Een beter alternatief voor een tracheotube is een laryngeaal masker. Dit kan gemakkelijk over 

de larynx geplaatst worden en heeft een kleine dode ruimte. Het masker sluit echter niet precies aan 

op de larynx waardoor tympanie van de maag kan ontstaan. Om dit te voorkomen kan de cuff worden 

opgeblazen, dit is echter niet aan te bevelen omdat de mechanische druk linguale cyanose kan 

veroorzaken (Bateman et al., 2005). Crotaz (2010) beschrijft de ontwikkeling van een prototype 

subglottisch luchtwegmasker of v-gel voor kleine dieren, afgeleid uit de humane i-gel. In vergelijking 

met endotracheale intubatie is dit apparaat gemakkelijker te plaatsen en treedt er minder post-

operatieve irritatie van de trachea en larynx op. Momenteel is de v-gel commercieel verkrijgbaar in 

verschillende maten voor konijnen en katten.  
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Preoxygenatie 

Preoxygenatie vóór of tijdens inductie van anesthesie (Grint et al., 2008) is aan te bevelen aangezien 

alle anesthesie technieken bij konijnen de respiratie onderdrukken. Bij het konijn treedt vaak apnee op 

na inductie van anesthesie waardoor hypoxemie kan ontstaan, voornamelijk bij het gebruik van 

inhalatie anesthesie (Flecknell et al., 1996, 1999). Preoxygenatie zorgt voor een zuurstofreservoir in 

de patiënt zodat hypoxemie minder snel optreedt. Bij een gezonde patiënt kan het inademen van een 

hoge fractie zuurstof gedurende 1 minuut voldoende zijn. Bij patiënten met respiratoire stoornissen 

moet de preoxygenatie langer worden uitgevoerd. Meestal wordt de zuurstof toegediend door middel 

van een masker (Hawkins en Pascoe, 2012).  

Bescherming cornea 

Ook van belang tijdens de pre-anesthestische voorbereiding is het toedienen van verzachtende, 

steriele oogzalf of –druppels om irritatie en uitdroging van de cornea te voorkomen (Aeschbacher, 

1995). De ogen kunnen geopend blijven bij bepaalde anesthetica (bijvoorbeeld ketamine) of de 

traanproductie kan verminderen (bijvoorbeeld acepromazine), wat uitdroging van de cornea in de 

hand werkt (Selk Ghaffari et al., 2009). 

Analgesie 

Wanneer verwacht wordt dat een ingreep pijnlijk zal zijn (bijvoorbeeld bij laparotomie of 

fractuurbehandeling), moeten er preventief analgetische middelen toegediend worden aan de patiënt 

omdat anesthetische producten vaak niet voldoende analgesie geven (Fisher, 2010). Hiervoor worden 

voornamelijk opioïden (zie 3.5. Narcotische analgetica) en NSAID’s gebruikt (Borkowski en Karas, 

1999). Volgens Lichtenberger (2007) is pijnbestrijding bij konijnen vaak ontoereikend. Pijn is bij 

konijnen niet altijd gemakkelijk te herkennen en uit zich voornamelijk in gedragsveranderingen 

(Johnston, 2005; Lichtenberger, 2007).  

Monitoring 

Tijdens de anesthesie is het van belang de patiënt te monitoren zodat tijdig kan worden ingegrepen bij 

complicaties zoals ademhalingsdepressie. Er is hiervoor allerlei apparatuur beschikbaar, maar bij 

kleine patiënten zoals het konijn is deze apparatuur niet altijd even betrouwbaar. Het is vooral van 

belang om gewoon naar de ademhalingsbewegingen en hartslag van de patiënt te kijken en luisteren. 

(prof. K. Hermans, persoonlijke mededeling, 2014).  

Benato et al. (2013) en Eatwell et al. (2013) vermelden het gebruik van arteriële bloedgasanalyse als 

een veilige, gemakkelijke en betrouwbare techniek om respiratoire en metabolisme parameters te 

monitoren bij het konijn.  

Het testen van reflexen kan een inschatting geven over de diepte van anesthesie. Het is belangrijk om 

te weten dat het konijn nog reflexen kan vertonen ook al is de anesthesie van voldoende diepte. 

Sommige reflexen verdwijnen pas bij een gevaarlijk diepe anesthesie fase, bijvoorbeeld de ooglid 

reflex (Aeschbacher, 1995). Anesthesie is diep genoeg voor chirurgie wanneer het konijn geen 

terugtrekreflex vertoont na het knijpen in een oor of teen en de tonus van de kaakspieren verminderd 

is (Bateman et al., 2005).  
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3. SEDATIE EN PREMEDICATIE 

 

Tabel 1. Aanbevolen dosis en toedieningsroute van de meest gebruikte farmaca voor sedatie en 

premedicatie bij het konijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IM = intramusculair, IV = intraveneus, SC = subcutaan, PO = per oraal, IP = intraperitoneaal, IN = 

intranasaal. Uit: Heard (2004); Longley (2008); Pawson (2008); Merck Veterinary Manual (2010); 

Wenger (2012); Varga (2014) 

 

3.1. Parasympathicolytica  

Geneesmiddelen uit deze groep die gebruikt worden als premedicatie bij het konijn zijn atropine en 

glycopyrrolaat. Atropine is een plantaardig alkaloïde aanwezig in o.a. wolfskers (Atropa belladonna). 

Glycopyrrolaat is een synthetisch quaternair ammoniumzout (Olson et al., 1993). 

Farmacokinetiek 

Atropine wordt toegediend als wateroplosbaar sulfaat. Metabolisatie van atropine verschilt per 

diersoort. Bij honden verdwijnt atropine snel uit de circulatie, de eliminatie halfwaardetijd bij honden is 

30-40 minuten. Bij konijnen wordt atropine nog sneller afgebroken. Ongeveer 30% tot 50% van de 

konijnen is in staat atropine te hydrolyseren door de aanwezigheid van hoge gehaltes atropinesterase 

in het plasma en in mindere mate in weefsels (Aeschbacher, 1995; Harrison et al., 2006). Bij het konijn 

heeft het gebruik van glycopyrrolaat de voorkeur boven atropine. Glycopyrrolaat wordt niet afgebroken 

door serum atropinesterase, het effect treedt sneller op en houdt langer aan (Olson et al., 1993; 

Aeschbacher, 1995; Wenger, 2012). In tegenstelling tot atropine passeert glycopyrrolaat de placenta 

en de bloed-hersenbarrière niet zodat bij drachtige dieren de ongeboren vruchten niet beïnvloed 

worden en er na parenterale toediening geen mydriase optreedt (Olson et al., 1993). 

Farmacodynamiek 

Het werkingsmechanisme van parasympathicolytica, ook wel muscarine antagonisten of 

anticholinergica genoemd, berust op een competitief antagonisme ter hoogte van de muscarine 

receptoren. Ter hoogte van het hart en de speekselklieren is het effect sterker dan ter hoogte van de 

urineblaas en darmen. Zenuwgeleiding ter hoogte van parasympathische postganglionaire 

Product Dosering (mg/kg) Toedieningsroute 

parasympathicolytica: 
    atropine 
    glycopyrrolaat 

 
0,05-1 
0,01-0,1 

 
IM, SC, IV 
IM, SC, IV 

major tranquillizers: 
    acepromazine 
    fentanyl/fluanisone (Hypnorm

®
) 

 
0,25-1 
0,2-0,3 ml/kg (bevat 
0,2 mg/ml fentanyl en 
10 mg/ml fluanisone) 

 
IM, SC, IV 
IM, SC, IV 

minor tranquillizers: 
    diazepam 
    midazolam 

 
1-5  
0,5-2 

 
IM, SC, IV, PO, IP 
IM, IV, IP, IN 

alfa2 adrenerge sedativa: 
    xylazine 
    medetomidine 

 
1-5 
0,1-0,5  

 
IM, IV 
IM, SC 
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zenuwuiteinden wordt geblokkeerd. Dit resulteert in sympathicomimetische eigenschappen zoals 

verhoogde hartfrequentie, lagere speekselproductie en verminderde darmmotiliteit (Clarke en Trim, 

2014). 

Indicaties en therapeutisch gebruik 

Parasympathicolytica worden niet routinematig gebruikt als premedicatie bij het konijn. Ze worden 

voornamelijk toegepast indien bradycardie optreedt, veroorzaakt door het gebruik van andere farmaca 

zoals α2-adrenerge agonisten (Olson et al., 1993; Greene, 1999) of door vagale stimulatie. Vagale 

reflexen kunnen bijvoorbeeld optreden door endotracheale intubatie of chirurgische manipulatie van 

viscera (Olson et al., 1993).  

De accumulatie van bronchiaal secreet en speeksel in de luchtwegen is een veel voorkomende 

complicatie tijdens anesthesie en kan worden voorkomen door het gebruik van anticholinerge agentia 

als premedicatie (Olson et al., 1993). Vooral glycopyrrolaat oefent een sterke inhibitie uit op de 

speekselsecretie (Lipman et al., 1997). De secreten kunnen echter ook meer visceus worden en 

zodoende bijdragen aan luchtwegobstructie (Wenger, 2012). Daarom is intubatie van de luchtwegen 

bij het gebruik van glycopyrrolaat altijd aan te raden (Bateman et al, 2005). 

Neveneffecten en contra-indicaties 

Het gebruik van anticholinerge agentia wordt niet aangeraden indien een combinatie van een α2-

agonist en ketamine gebruikt werd voor algemene anesthesie. Ketamine heeft cardiostimulerende 

eigenschappen en α2-agonisten veroorzaken bradycardie. Deze producten heffen elkaars 

cardiovasculaire eigenschappen op zodat er netto geen verandering optreedt in de hartfrequentie. In 

combinatie met parasympathicolytica kan een sterke tachycardie optreden (Greene, 1999). 

Gelijktijdige toediening van atropine of glycopyrrolaat met α2-agonisten is ook tegenaangewezen. Dit 

kan een gevaarlijke stijging van de arteriële bloeddruk als gevolg hebben aangezien α2-agonisten 

initiële, voorbijgaande hypertensie geven en glycopyrrolaat tachycardie veroorzaakt (Greene, 1999; 

Longley, 2008).  

Parasympathicolytica kunnen de gastro-intestinale motiliteit nadelig beïnvloeden. Het is daarom 

aangeraden een zo laag mogelijke dosis toe te dienen (Hawkins en Pascoe, 2012). 

 

3.2. Major tranquillizers  

Major tranquillizers, ook wel neuroleptica of antipsychotica genoemd, worden onderverdeeld in 

meerdere groepen. In de diergeneeskunde worden de fenothiazine derivaten en de butyrofenonen 

gebruikt. Acepromazine is het meest gebruikte fenothiazine derivaat bij konijnen (Heard, 1993). In de 

groep van de butyrofenonen wordt fluanisone het meest gebruikt. Fluanisone wordt veel gebruikt in 

het Verenigd Koninkrijk in combinatie met fentanyl (Hypnorm
®
) (Longley, 2008). 

Farmacokinetiek 

Intramusculaire injectie met acepromazine wordt beter geabsorbeerd dan subcutane toediening. 

Acepromazine is een lipofiele stof en ondanks de hoge plasma-eiwitbinding is er een groot 

distributievolume (Pawson, 2008).  Het effect van acepromazine wordt bij konijnen pas waargenomen 
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na 30-45 minuten, zelfs na intraveneuze toediening (Lipman et al., 1990). De werkingsduur is 

dosisafhankelijk en over het algemeen lang. Bij honden zorgt acepromazine voor 4-6 uur durende 

sedatie (Pawson, 2008) en ook bij konijnen wordt een lange werkingsduur vermeld (Heard, 1993).  

Metabolisatie van de major tranquillizers gebeurt in de lever en de farmacologisch niet actieve 

metabolieten worden uitgescheiden in de urine (Clarke en Trim, 2014). 

Farmacodynamiek  

Major tranquillizers binden in het lichaam op verschillende receptoren. Het sedatief effect van major 

tranquillizers ontstaat door de inhibitie van postsynaptische centrale dopaminerge (voornamelijk type 

D2) receptoren (Pawson, 2008). Deze receptoren zijn voornamelijk gelokaliseerd in de basale ganglia, 

die voor de regulatie van motorische activiteit instaan, en in het limbisch systeem, waar onder andere 

gedrag en emotie worden gereguleerd (De Backer, 2012). 

Bijkomende neveneffecten van de neuroleptica kunnen verklaard worden door hun antagonisme van 

andere receptoren, waaronder α1-adrenerge receptoren, histaminerge receptoren en muscarine 

cholinerge receptoren (Pawson, 2008).  

Anesthetische eigenschappen 

Acepromazine geeft een milde sedatie en heeft geen analgetische eigenschappen (Clarke en Trim 

(2014). 

Indicaties en therapeutisch gebruik 

Voor diergeneeskundig gebruik worden de major tranquillizers toegepast als sedativa en als 

premedicatie in combinatie met andere anesthetica (Clarke en Trim, 2014). Omwille van de 

cardiovasculaire neveneffecten, hun lange werkingsduur en variabel effect, worden fenothiazines niet 

vaak gebruikt bij het konijn (Heard, 1993). Acepromazine kan beter enkel in gezonde dieren gebruikt 

worden (Lipman et al., 1990). 

Neveneffecten en contra-indicaties 

Door de blokkering van α1-adrenerge receptoren ontstaat perifere vasodilatatie met als gevolg 

hypotensie. Hypothermie kan optreden als gevolg van depletie van catecholamines in het 

thermoregulatie centrum in de hypothalamus. Ook wordt het gebruik van acepromazine geassocieerd 

met het optreden van hyperglycemie (Hobbs et al., 1989). Acepromazine mag niet gebruikt worden bij 

dieren in shock of hypovolemische patiënten (Lipman et al., 1990). Butyrofenonen hebben minder 

cardiovasculaire neveneffecten dan fenothiazines (Heard, 1993). 

Als gevolg van de anticholinerge eigenschappen hebben major tranquillizers een verlaagde gastro-

intestinale motiliteit en een verlaagde speekselproductie tot gevolg (Pawson, 2008). Selk Ghaffari et 

al. (2009) toonden aan dat acepromazine de traanproductie bij het konijn significant vermindert. 

Bij de mens kunnen butyrofenonen neveneffecten hebben zoals hallucinatie, psychische onrust en 

agressieve gevoelens. Het is niet zeker of deze neveneffecten optreden bij dieren (Clarke en Trim, 

2014).  
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3.3. Minor tranquillizers 

Tot de minor tranquillizers behoort de groep van de benzodiazepines. Geneesmiddelen in deze groep 

die het meest gebruikt worden bij het konijn zijn diazepam en midazolam (Varga, 2014). 

Farmacokinetiek 

Diazepam is slecht oplosbaar in water en commercieel beschikbaar als lipofiele oplossing in 

propyleenglycol (Heard, 1993). Na intramusculaire toediening kan een ontstekingsreactie ontstaan die 

de absorptie van het product kan beïnvloeden (Varga, 2014). Kim en Kaur (2008) toonden aan dat 

diazepam na intranasale toediening snel geabsorbeerd wordt met een tmax van 2,0 tot 10,0 min 

afhankelijk van de dosis. De absorptie over een doseringsinterval van 1-2 mg/kg wordt verondersteld 

dosisafhankelijk te zijn, aangezien de Cmax en de AUC bijna verdubbelden wanneer er een twee maal 

hogere dosis werd toegediend (Tabel 2). Bij de intranasale toediening treedt er geen transport op 

vanuit het olfactorisch epitheel naar de hersenen. De lipofiele diazepam moleculen bereiken de 

hersenen voornamelijk vanuit het bloed doorheen de bloed hersenbarrière (Kaur en  Kim, 2008).  

Tabel 2. Farmacokinetische parameters van diazepam na intraveneuze en intranasale toediening bij 

konijnen (naar Kaur en Kim, 2008) 

IV = intraveneus, IN = intranasaal. 
a
F (%) werd berekend op basis van de AUC van 0-240 min 

Klotz et al. (1976) vermelden dat de halfwaardetijd van diazepam 2,7 uur bedraagt bij het konijn. Dit is 

kort in vergelijking met de mens (32,9 uur) en de hond (7,6 uur).  

Midazolam is wateroplosbaar zodat bij intramusculaire toediening minder weefselirritatie en betere 

absorptie optreedt dan bij diazepam (Borkowski en Karas, 1999). Kaartama et al. (2012) bepaalden de 

farmacokinetische parameters van midazolam na intraveneuze en sublinguale toediening. Hieruit 

bleek dat midazolam snel geabsorbeerd werd na sublinguale toediening (Tabel 3). De 

eliminatiesnelheidsconstante (kel), clearance (Cl) en distributievolume tijdens de steady state (VSS) 

waren bij de intraveneuze toediening respectievelijk 0,008 ± 0,003 min
-1

, 0,14 ± 0,02 l/min en 14 ± 5 l.  

Tabel 3. Farmacokinetische parameters van midazolam na intraveneuze en sublinguale toediening bij 

konijnen (naar Kaartama et al., 2012) 

IV = intraveneus, SL = sublinguaal. 
a
Een vaste dosis werd toegediend van 1 mg per konijn 

(lichaamsgewicht 3,4-4,2 kg) 

Route 
Dosis 
(mg/kg) 

Cmax 
(ng/ml) 

tmax 
(min) t½ (h) 

AUC0-40 min   
(h ng/ml)  

AUC0-60 min   
(h ng/ml)  

AUC0-240 min   
(h ng/ml)  F (%)

a
 

IV 1 416,6 ± 59,9 0 1,83 ± 0,19 139,4 ± 7,7 193.2 ± 29.5 355.1 ± 18.2 100,0 

IN 1 181,8 ± 3,7 2,0 1,49 ± 0,22 75,1 ± 11,0 103.0 ± 17.4 232.5 ± 31.5 65.4 ± 8.3 

IN 2 351,4 ± 37,5 10,0 1,91 ± 0,30 145,9 ± 12,6 197.5 ± 15.5 455.1 ± 17.5 64.2 ± 4.4 

Route 
Dosis 
(mg)

a
 Cmax (ng/ml) tmax (min) t½ (min) 

AUC0-240 min   
(h ng/ml) 

AUC0-∞ min   
(h ng/ml)  F (%)

a
 

IV 1 314 (240-470) 0 88 (67-144) 104,3 ± 18,5 120,8 ± 20,2 100 

SL 1 63 (55-82) 23 (15-30) 83 (72-91) 130,7 ± 29,5 153,5 ± 40,7 127 
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Benzodiazepines worden gemetaboliseerd in de lever en de metabolieten kunnen farmacologisch 

actief zijn (Clarke en Trim, 2014).  

Farmacodynamiek 

Het werkingsmechanisme van de benzodiazepines is gebaseerd op 

binding op de GABAA receptor (zie 4. Inductie en onderhoud van 

anesthesie). Het sedatief effect is te wijten aan depressie van het limbisch 

systeem en spierrelaxatie treedt op door inhibitie van interneuronen op 

spinaal niveau (Clarke en Trim, 2014). 

 

Figuur 1. Chemische structuur van midazolam (uit Urban en Bleckwenn, 2002) 

Anesthetische eigenschappen 

Benzodiazepines hebben anxiolytische, sedatieve, anticonvulsieve en spierrelaxerende 

eigenschappen en minimale cardiorespiratoire neveneffecten waardoor ze ook gebruikt kunnen 

worden in de verzwakte patiënt (Heard, 1993; Heard, 2004; Wenger, 2012). Hun sedatief effect is erg 

diersoortafhankelijk. Bij gezonde honden en katten kan er excitatie en agressief gedrag gezien worden 

(Pawson, 2008). Bij konijnen wordt dit gedrag niet waargenomen en geven benzodiazepines een 

goede sedatie. Diazepam heeft een langere werkingsduur dan midazolam maar is minder potent 

(Heard, 1993).  

Indicaties en therapeutisch gebruik 

Midazolam zorgt voor een goede sedatie van ongeveer een uur. De sedatie is voldoende om 

diagnostische procedures zoals radiografie of echografie uit te voeren (Wenger, 2012). Een lage dosis 

wordt vaak gebruikt voor premedicatie. Diazepam kan als enig product gebruikt worden bij het konijn 

om preoperatieve sedatie te voorzien, maar wordt meestal gebruikt in combinatie met andere farmaca 

om hun activiteit te versterken of spierrigiditeit te verminderen (Hawkins en Pascoe, 2012).  

Neveneffecten en contra-indicaties 

Volgens Borkowski en Karas (1999) kan midazolam een milde sedatie veroorzaken in een gezond 

konijn, maar mogelijk een vrij uitgesproken sedatie in een ziek dier. Benzodiazepines hebben een 

brede veiligheidsmarge zodat overdosering zelden voorkomt (Aeschbacher, 1995; Borkowski en 

Karas, 1999). 

Zolazepam is het meest potente benzodiazepine en lang werkzaam. Zolazepam is echter enkel 

beschikbaar in een commerciële formulatie met het dissociatief anestheticum tiletamine. Het gebruik 

wordt afgeraden aangezien tiletamine nierschade kan veroorzaken bij het konijn (zie 4.1.1. 

Dissociatieve anesthetica) (Heard, 1993). 

Antidotering 

Flumazenil is een specifieke antagonist van de benzodiazepines maar wordt niet vaak gebruikt als 

antidoot (Grint en Murison, 2008). De halfwaardetijd voor flumazenil is namelijk korter dan die van de 
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benzodiazepines, zodat opnieuw sedatie kan optreden wanneer flumazenil is uitgewerkt (Hawkins en 

Pascoe, 2012). 

 

3.4. Alfa2-adrenerge sedativa of agonisten 

Xylazine, medetomidine en dexmedetomidine zijn de meest gebruikte α2-agonisten bij konijnen (Orr et 

al., 2005). 

Farmacokinetiek 

Over het algemeen worden α2-agonisten snel geabsorbeerd na intramusculaire toediening en ook 

distributie en metabolisatie door de lever is snel (Fish, 1997). 

Farmacodynamiek 

Deze farmaca worden onderverdeeld in niet selectieve α2/α1-agonisten en selectieve α2-agonisten, 

afhankelijk van hun selectiviteit voor α2 en α1-adrenerge receptoren (α2/α1-ratio, waardoor de ‘sterkte’ 

van het product bepaald wordt). Selectieve α2-agonisten worden verder onderverdeeld in totale 

agonisten of partiële agonisten. Het werkingsmechanisme berust op stimulatie van centrale 

presynaptische α2-adrenoceptoren, resulterend in inhibitie van noradrenaline vrijstelling vanuit 

adrenerge zenuwuiteinden (Amarpal et al., 2010). 

Anesthetische eigenschappen 

De α2-adrenerge sedativa hebben analgetische, sedatieve en spierrelaxerende eigenschappen 

(Greene, 1999; Lichtenberger, 2007). Deze agentia kunnen op zichzelf niet voor voldoende algemene 

anesthesie zorgen en moeten daarom gecombineerd worden met andere farmaca, bijvoorbeeld 

ketamine of propofol (Hellebrekers et al., 1997). Xylazine is het minst potente product van deze groep 

(Heard, 2004). De sedatieve effecten van xylazine houden ongeveer 30-40 minuten aan en de 

analgetische effecten duren 15-20 minuten (Greene, 1999). Medetomidine heeft een hoge affiniteit en 

specificiteit voor de centrale en perifere α2-adrenoreceptor en een krachtige sedatieve en analgetische 

werking (Hellebrekers et al., 1997; Greene, 1999). De werkingsduur is 2-3 maal langer dan dat van 

xylazine, bijgevolg kan medetomidine gebruikt worden voor langere ingrepen (Greene, 1999). 

Indicaties en therapeutisch gebruik 

Alfa2-adrenerge sedativa worden ingezet in de premedicatie om sedatie en spierrelaxatie te verkrijgen. 

Medetomidine kan in lage dosis (1-2 µg/kg IM of IV) gebruikt worden als pijnmedicatie (Lichtenberger, 

2007). 

Neveneffecten en contra-indicaties 

Alfa2-agonisten kunnen respiratoire depressie, initiële hypertensie en hypotensie veroorzaken. 

Bradycardie kan optreden als gevolg van de hypertensie, vagale effecten of beide (Heard, 2004). Door 

deze neveneffecten wordt het gebruik van α2-agonisten niet aangeraden bij patiënten met symptomen 

van cardiopulmonale aandoeningen (Greene, 1999; Lichtenberger, 2007). Xylazine veroorzaakt initieel 

hypertensie door het effect op de perifere α1 en α2-adrenerge receptoren, gevolgd door hypotensie als 
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resultaat van de activatie van centrale nerveuze sympathische activiteit (Hellebrekers et al., 1997). 

Xylazine maakt het hart gevoelig voor adrenaline-geïnduceerde hartritmestoornissen, voornamelijk na 

intraveneuze toediening (Hobbs et al., 1989; Lipman et al., 1990).  

Een nadeel van het gebruik van medetomidine is het ontstaan van een matige perifere vasoconstrictie 

waardoor het plaatsen van een intraveneuze katheter moeilijker is (Hellebrekers et al., 1997). De 

perifere constrictie kan ook hypoxie tot gevolg hebben (Orr et al., 2005). Medetomidine kan renale 

circulatie verminderen en kan beter niet gebruikt worden bij nieraandoeningen (Longley, 2008).  

Alfa2-agonisten verhogen de urineproductie, ondermeer door remming van de ADH secretie, en 

mogen niet worden toegediend aan dieren met een urinewegobstructie (Greene, 1999).  

Antidotering 

Indien geen bijkomende farmaca worden gebruikt, kan het effect van deze sedativa worden 

opgeheven door voldoende uitwendige prikkeling van het dier (Heard, 2004). Antidotering is mogelijk 

door toediening van de α2-adrenerge antagonisten yohimbine, tolazoline en atipamezole. Hierdoor kan 

de recovery tijd significant verkort worden indien dit nodig is (Hellebrekers et al., 1997; Greene, 1999).  

De effecten van medetomidine kunnen worden opgeheven door het gebruik van de α2-antagonist met 

de hoogste affiniteit voor de α2-receptor, namelijk atipamezole (Hellebrekers et al., 1997). De 

aanbevolen dosis atipamezole is gelijk aan of twee maal hoger dan de dosis medetomidine (Orr et al., 

2005; Grint en Murison, 2008). Toediening van α2-antagonisten wordt bij voorkeur via de 

intramusculaire route gedaan omdat dit een gradueel ontwaken tot gevolg heeft en plotse stijging in 

hartdebiet en bloeddruk voorkomt. In noodgevallen, bijvoorbeeld een hartstilstand, wordt een snelle 

intraveneuze toediening aangeraden (Greene, 1999).  

 

3.5. Narcotische analgetica 

Tabel 4. Meest gebruikte narcotische analgetica bij het konijn  

IM = intramusculair, SC = subcutaan, IV = intraveneus, PO = per os. Naar: Portnoy en Hustead 
(1992), Borkowski en Karas (1999), Barter (2011), Divers (2014) 

Producten 
Dosis 
(mg/kg) 

Route 
Werkings-
duur (h) 

Eigenschappen 

Volledige agonisten: 
    morfine 
 
    fentanyl 
    oxymorfone 

 
2,0-5,0 
0,1 
2-3 µg/kg 
0,1-0,3 

 
IM, SC 
epiduraal 
IM 
IM, SC, IV 

 
3-4 
    
20 min 
3-4 

Geschikt voor acute, erge pijn 
 
 
 
Minder neveneffecten dan morfine 

Gemengde agonisten/ 
antagonisten: 
    butorfanol 

 
 
0,1-0,5 

 
 
IM, SC, IV 

 
 
2  

Geschikt voor milde tot matige pijn 
 
Weinig neveneffecten, werkings-
duur kan dosisafhankelijk zijn 

Partiële agonisten: 
    buprenorfine 

 
0,01-0,1 

 
IM, SC, IV 

 
4-8  

Geschikt voor milde tot matige pijn 
Weinig neveneffecten, werkings-
duur kan dosisafhankelijk zijn 

Antagonisten: 
    naloxone 

 
0,01 

 
IV 

 
- 

  
Wordt gebruikt als antidoot voor 
de overige opioïden 
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Farmacokinetiek 

Portnoy en Hustead (1992) bepaalden farmacokinetische parameters van butorfanol bij konijnen aan 

de hand van een 2-compartimenteel model (Tabel 5). De gemiddelde maximale plasmaconcentratie 

van butorfanol na intraveneuze toediening (op t=0) was 106,40 ng/ml. 

Tabel 5. Farmacokinetische parameters van butorfanol tartraat na IV en SC toediening bij konijnen 
(naar Portnoy en Hustead, 1992) 

IV = intraveneus; SC = subcutaan; A = plasmaconcentratie op t=0 (geëxtrapoleerd uit de 
distributiefase); α = hybride snelheidsconstante van de distributiefase; t½α = halfwaardetijd van de 
eliminatiefase; B = plasmaconcentratie op t=0 (geëxtrapoleerd uit de eliminatiefase); t½β = 
halfwaardetijd van de distributiefase; β = hybride snelheidsconstante van de eliminatiefase; Vd = 
distributievolume; Cl = clearance 
 

Farmacodynamiek 

De analgetische werking van opioïden is gebaseerd op de binding op mu (µ) en/of kappa (κ) 

receptoren in het centraal zenuwstelsel. Hierdoor wordt transmissie van nociceptieve prikkels 

verhinderd, worden descenderende inhibiterende banen geactiveerd en wordt vrijstelling van 

neurotransmitters in het ruggenmerg verminderd (Barter, 2011). 

Anesthetische eigenschappen 

Gemengde agonisten/antagonisten en partiële agonisten vertonen een ‘ceiling-effect’, dit wil zeggen 

dat een verhoging van de dosis niet voor meer analgesie zorgt maar wel voor een langere duur van 

effect. Bij gebruik van deze groep opioïden worden minder neveneffecten waargenomen dan bij volle 

agonisten (Fish, 1997) 

Gebruik en indicaties 

Opioïde analgetica worden vaak gecombineerd met andere anesthetica. Naast pijnbestrijding zorgen 

opioïden voor sedatie, een diepere en langduriger anesthesie, dosisreductie van anesthetische 

producten en een kortere recovery periode (Navarrete-Calvo et al., 2014). De combinatie van een 

narcotisch analgeticum en een sedativum (bijvoorbeeld een minor of major tranquillizer) wordt 

neuroleptanalgesie genoemd. Hierdoor wordt een sterke onverschilligheid ten opzichte van de 

omgeving en een goede analgesie bereikt. Alfa2-adrenerge agonisten werken synergistisch met 

opioïden om een diepe staat van neuroleptanalgesie te induceren. Voor beide klassen zijn antidoten 

beschikbaar wat de gebruiksveiligheid verhoogt (Greene, 1999). 

Door hun ‘ceiling’ effect worden gemengde agonisten/antagonisten en partiële agonisten gebruikt bij 

de bestrijding van milde tot matige pijn. Premedicatie met buprenorfine en butorfanol heeft weinig 

negatieve effecten en wordt vaak gebruikt bij het konijn (Murphy et al., 2010; Barter, 2011). Morfine 

Route 
Dosis 
(mg/kg) A (ng/ml) α (h

-1
)  t½α (h) B (ng/ml) β (h

-1
) t½β (h) Vd (L/kg) 

Cl 
(ml/min/kg)  

IV 0,5 70,26 ± 16,60 2,86 ± 0,15 0,24 ± 0,01 36,13 ± 4,35 0,42 ± 0,02 1,64 ± 0,09 10,76 ± 0,27 75,46 ± 2,66 

SC 0,5 - - - - - 3,16 ± 0,88 - - 
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wordt toegepast bij ernstige pijn, maar kan respiratoire depressie en daling van de hartfrequentie 

veroorzaken (Navarrete-Calvo et al., 2014). 

Fentanyl is een krachtige µ opioïd receptor agonist met een korte werkingsduur. Fentanyl en 

fluanisone (Hypnorm
®
) is een frequent gebruikte combinatie om sedatie en analgesie bij konijnen te 

verkrijgen. Dit product wordt intramusculair toegediend en heeft een vasodilatorisch effect, waardoor 

het plaatsten van een intraveneuze katheter gemakkelijker wordt (Wenger, 2012). Dit product is echter 

niet overal commercieel beschikbaar (Murphy et al., 2010). Fentanyl kan ook transdermaal via 

dermale patches worden toegediend. Dit resulteert in een variabele plasmaconcentratie bij konijnen, 

waarbij teruggroei van haren na scheren of clippen een beïnvloedende factor kan zijn (Foley et al., 

2001). 

Het gebruik van opioïden is onderworpen aan de wetgeving van de psychotrofe farmaca (BCFI, 2014). 

Neveneffecten en contra-indicaties 

Respiratoire depressie is een veel voorkomend neveneffect bij het gebruik van narcotische analgetica 

(Barter, 2011). De meeste opioïden hebben bij een klinische dosis minimale effecten op hartfunctie en 

arteriële bloeddruk (Navarrete-Calvo et al., 2014). Gastro-intestinale motiliteit vermindert door de 

activatie van µ en/of κ opioïd receptoren van enterische zenuwcellen en intestinale spiercellen (Barter, 

2011). 

Antidotering 

Wanneer een volle agonist gebruikt werd, kan de recovery tijd verkort worden door een gemengde 

agonist/antagonist opioïd toe te dienen, zoals butorfanol en buprenorfine. Naloxone kan gebruikt 

worden om neveneffecten van alle opioïden volledig op te heffen, het analgetisch effect zal echter ook 

verloren gaan (Wenger, 2012). 
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4. INDUCTIE EN ONDERHOUD VAN ANESTHESIE 

 

Tijdens de inductie of inleiding van anesthesie wordt de patiënt, al dan niet gepremediceerd, onder 

anesthesie gebracht. Anesthesie wordt bij voorkeur geïnduceerd door middel van een injectie. Inductie 

met volatiele anesthetica kan leiden tot het optreden van apnee bij het konijn (Hedenqvist et al., 2001; 

Orr et al., 2005; Wenger, 2012). De anesthesie kan vervolgens onderhouden worden met injectie- 

en/of inhalatie anesthetica. 

Algemene farmacodynamiek 

Het werkingsmechanisme van anesthetica in het centraal zenuwstelsel (CZS) is zeer complex. De drie 

belangrijkste plaatsen waarop anesthetica werken zijn de GABAA receptoren, NMDA (N-methyl-D-

aspartaat) receptoren en glycine receptoren. Hierop binden respectievelijk: GABA, de belangrijkste 

inhibitorische neurotransmitter in het CZS; glycine, de belangrijkste inhibitorische neurotransmitter in 

het ruggenmerg; en glutamaat, de belangrijkste excitatorische neurotransmitter in het CZS. Bovendien 

zijn er nog vele andere relevante neurotransmitters, bijvoorbeeld dopamine, noradrenaline en 

acetylcholine. De werking van anesthetica op de GABAA receptor is goed gekend. 

De GABAA receptor is gekoppeld aan een chloride ionenkanaal. Wanneer GABA bindt op deze 

receptor zal het ionenkanaal opengaan waardoor negatief geladen chloride ionen de zenuwcel 

binnenstromen. Hierdoor ontstaat hyperpolarisatie van de membraan waardoor de voortzetting van de 

actiepotentiaal geïnhibeerd wordt en zenuwimpulsen niet worden doorgegeven. De GABAA receptor 

heeft verschillende bindingsplaatsen (Figuur 2), zowel voor GABA als voor meerdere anesthetische 

producten (Pawson, 2008). Barbituraten en benzodiazepines worden allosterische agonisten van de 

GABAA receptor genoemd, aangezien ze geen direct GABA-mimetisch effect hebben maar na binding 

op de receptor een conformatiewijziging van de receptor bewerkstelligen waardoor de werking van 

GABA versterkt wordt (Pawson, 2008; De Backer 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Functionele bindingsplaatsen op de GABAA receptor (uit Gommers en Bakker, 2008) 
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4.1. Injectie anesthesie 

Injectie anesthetica worden meestal gebruikt voor inductie van anesthesie, gevolgd door de toediening 

van volatiele anesthetica om de anesthesie te onderhouden. Voor korte ingrepen kunnen 

injecteerbare producten ook voor onderhoud van anesthesie gebruikt worden. Dit kan al of niet 

gepaard gaan met endotracheale intubatie en zuurstoftoediening. 

Injectie anesthesie gaat gepaard met enkele nadelen in vergelijking met inhalatie anesthesie. Er is 

minder controle over de diepte van de anesthesie in vergelijking met inhalatie anesthesie. Na injectie 

van het product wordt de werkingsduur en recovery duur bepaald door de snelheid van redistributie of 

metabolisatie (Pawson en Forsyth, 2008). Continue toediening door middel van een infuuspomp is 

mogelijk, dit wordt ‘constant rate infusion’ (CRI) genoemd (Clarke en Trim, 2014). Voordelen van 

injectie anesthesie ten opzichte van inhalatie anesthesie is dat er geen pollutie van het milieu is en er 

is geen speciale apparatuur vereist voor de toediening. 

Dosering 

Correcte dosering is van belang bij het gebruik van injecteerbare anesthetica. De juiste dosis is echter 

niet altijd gemakkelijk te bepalen gezien er individuele verschillen kunnen zijn in de effecten van 

anesthetica (Aeschbacher, 1995). Een studie naar het verschil in effect van verschillende 

injecteerbare anesthetica (propofol, ketamine en medetomidine) tussen twee ingeteelde populaties 

van konijnen toonde aan dat er significante verschillen waren in de respons op anesthetica tussen 

deze populaties. Dit kan deels te wijten zijn aan verschillen in redistributie en biotransformatie 

(Avsaroglu et al., 2003).  

Het is aan te bevelen om alle intraveneus toegediende medicatie ‘op effect’ te geven bij het individuele 

konijn en niet op basis van een berekende, vaste dosis. Bij intramusculaire toediening is het 

aanbevolen om te starten met de laagste dosis van het aanbevolen doseringsinterval (Aeschbacher, 

1995). Verschillende auteurs hanteren andere doseringen en de dosis van injectie anesthetica kan 

sterk verlaagd worden indien premedicatie wordt toegediend (Greene, 1999). 

Tabel 6. Meest gebruikte farmaca voor inductie van anesthesie via injectie bij het konijn 

Product Inductiedosis (mg/kg) Toedieningsroute 

Ketamine 10-50  IM, IV 

Propofol 3-10  IV 

Alfaxalone 2-3  
5-10 

IV 
IM 

Etomidaat 0,5-2 IV 

IM = intramusculair, IV = intraveneus. Naar: Lichtenberger (2007); Grint et al. (2008); Longley (2008); 
Amarpal et al. (2010); Navarrete-Calvo et al. (2014); Varga (2014) 
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4.1.1. Dissociatieve anesthetica 

Dissociatieve anesthetica ontlenen hun benaming aan het feit dat ze 

dissociatie (letterlijk: ontkoppeling) tussen corticale en subcorticale 

systemen teweegbrengen waardoor anesthesie optreedt (Heard, 2004). In 

België zijn de producten ketamine en tiletamine commercieel beschikbaar. 

Tiletamine is commercieel enkel beschikbaar in combinatie met het 

benzodiazepine zolazepam (Heard, 1993). Het gebruik van deze 

geneesmiddelen is onderworpen aan de wetgeving van de psychotrofe 

farmaca (BCFI, 2014). 

Figuur 3. Chemische structuur van ketamine (uit Urban en Bleckwenn, 2002) 

Farmacokinetiek  

Ketamine heeft een hoge vetoplosbaarheid, een laag moleculair gewicht en een pKa van 7,5 

waardoor het zich na injectie snel verspreidt, voornamelijk naar de hersenen, lever, longen en het 

vetweefsel. Vanuit de hersenen is er een snelle redistributie naar andere weefsels zodat na éénmalige 

bolustoediening de centrale effecten snel verdwijnen (BCFI, 2014). Intramusculaire injectie zorgt net 

als intraveneuze toediening voor een hoge biobeschikbaarheid maar geeft een variabele maximale 

plasmaconcentratie (Fish, 1997). Ketamine wordt bij het konijn door de nieren uitgescheiden 

(Doerning et al., 1992). Nierinsufficiëntie heeft om deze reden een langere werkingsduur van ketamine 

tot gevolg (Heard, 2004). Dit werd aangetoond in een studie door Pedraz et al. (1985) waarbij aan 

konijnen een intraveneuze dosis van 10 mg/kg ketamine werd toegediend. De halfwaardetijd van 

ketamine bedroeg 0,74 uur bij konijnen met een normale nierfunctie en 2,6 uur bij konijnen met 

ernstige nierinsufficiëntie. 

Farmacodynamiek 

Het werkingsmechanisme is complex en berust onder andere op niet-competitief antagonisme van de 

NMDA receptor, een type glumataat receptor welke ook een rol speelt bij pijnperceptie (Hawkins en 

Pascoe, 2012). Dissociatieve anesthetica hebben in tegenstelling met de meeste injectie anesthetica 

geen effect op de GABA receptor (Fish, 1997). 

Anesthetische eigenschappen 

Door het dissociatief karakter van ketamine treedt slechte spierrelaxatie op en veel reflexen blijven 

behouden, ook bij hogere dosis (Heard, 2004).  

Ketamine heeft een brede veiligheidsmarge (Lipman et al., 1990; Amarpal et al., 2010) en leidt niet tot 

depressie van het cardiorespiratoire systeem (Hobbs et al., 1989). Ketamine heeft bij konijnen een erg 

korte werkingsduur in vergelijking met andere kleine zoogdieren (Heard, 1993), mogelijk veroorzaakt 

door snelle uitscheiding via de nieren (Doerning et al., 1992).  

Ketamine heeft goede analgetische eigenschappen door de blokkering van de geleiding van 

pijnsignalen naar de thalamus en cortex. Somatische analgesie is meer uitgesproken dan viscerale 

analgesie en treedt al bij lage dosis op (Wright, 1982; Hellebrekers et al., 1997; Heard, 2004; Amarpal 

et al., 2010). 
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Tiletamine is 2 tot 3 keer potenter dan ketamine en door de langere werkingsduur zijn er kleinere 

volumes van nodig, zodat er minder kans is op spierbeschadiging na intramusculaire toediening 

(Heard, 1993). 

Therapeutisch gebruik en indicaties 

Ketamine wordt zeer veel gebruikt in de diergeneeskunde. Het gebruik wordt in meer dan 80 

diersoorten beschreven volgens Fish (1997).  

Intramusculaire toediening van ketamine is irriterend ten gevolge van de lage pH van de oplossing en 

kan zelfmutilatie en spiernecrose veroorzaken bij het konijn. Dit kan worden verminderd door 

verdunning, toediening van lage dosissen, injectie in grote spieren en intraperitoneale toediening 

(Heard, 1993). Volgens Wenger (2012) en Orr et al. (2005) heeft subcutane injectie de voorkeur 

omdat intramusculaire toediening pijnlijk is en vaak gepaard gaat met afweerbewegingen. De 

inductietijd is volgens Smith (1993) en Alves et al. (2011) gelijkaardig voor beide routes, volgens Orr et 

al. (2005) slechts iets langer voor de subcutane route. Intraveneuze toediening is ook mogelijk (Heard, 

1993). 

Ketamine kan gebruikt worden voor inductie en onderhoud van anesthesie bij korte ingrepen. Bij 

langdurige ingrepen kan ketamine als inductiemiddel gevolgd worden door onderhoud van anesthesie 

met volatiele producten. Dissociatieve anesthetica worden toegediend in combinatie met farmaca die 

het centraal zenuwstelsel onderdrukken, zoals α2-agonisten of benzodiazepines om anesthesie van 

voldoende diepte te verkrijgen (Pawson en Forsyth, 2008). Deze producten zorgen ook voor de 

benodigde spierrelaxatie (Hellebrekers et al., 1997). 

Aangezien de NMDA receptor een grote rol speelt bij het pijngevoel, kan ketamine ingezet worden bij 

pijnbestrijding. Andere analgetica kunnen dan aan lagere dosis gebruikt worden, maar dit is nog niet 

volledig bestudeerd bij het konijn (Barter, 2011). 

Neveneffecten en contra-indicaties 

Dissociatieve anesthetica hebben sympathicomimetische eigenschappen waardoor na toediening 

initieel tachycardie en hypertensie ontstaat. Een gezond dier zal deze sympathische respons goed 

verdragen, maar voor zieke dieren of dieren met hartfalen kan ketamine relatief gevaarlijk zijn doordat 

de overdreven tachycardie tot lokale myocardhypoxie kan leiden. Ook bij patiënten met een 

verminderde lever- of nierfunctie wordt het gebruik niet aangeraden (Lichtenberger, 2007). Door het 

gebruik van ketamine verhoogt de speekselproductie en deze secreties kunnen de luchtwegen 

obstrueren. Een ander nadeel is de mogelijke ontwikkeling van een ademhalingspatroon gekenmerkt 

door een periode van apnee na de inspiratie. Ondanks deze nadelen, is ketamine gecombineerd met 

een of meerdere andere farmaca een eerste keus injectie anestheticum (Hawkins en Pascoe, 2012). 

Tiletamine veroorzaakt volgens Brammer et al. (1991) en Doerning et al. (1992) renale tubulaire 

necrose bij het konijn waardoor het gebruik van dit anestheticum niet is aan te bevelen. Een hoge 

dosis van 32 mg/kg veroorzaakte duidelijke, multifocale necrose en een lagere dosis van 7,5 mg/kg 

liet milde nefrose zien op histologische coupes van de nier. Het toxisch effect zou daarom 

dosisafhankelijk zijn. Deze effecten konden niet worden aangetoond door Popilskis et al. (1991).  
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4.1.2.  Propofol  

Propofol is een veel gebruikt anestheticum bij konijnen (Wenger, 2012). Het is een uniek product dat 

chemisch niet lijkt op andere anesthetica (Lichtenberger, 2007). Propofol is een fenolderivaat dat niet 

oplosbaar is in water en commercieel beschikbaar is als een lipofiele oplossing welke intraveneus 

moet worden toegediend (Hellebrekers et al., 1997).  

Farmacokinetiek 

Propofol is een zeer lipofiele stof met een hoog distributievolume en passeert vlot doorheen de bloed-

hersenbarrière waardoor het effect na intraveneuze injectie snel optreedt. De distributie halfwaardetijd 

is erg kort bij ratten, konijnen, varkens en katten (1 tot 6 min) zodat het effect kort aanhoudt. De 

eliminatie halfwaardetijd bedraagt 16 tot 55 min bij deze diersoorten. De laagste waarden werden 

gemeten bij de rat en het konijn (Fish, 1997). Redistributie en de snelle metabolisatie in de lever 

hebben een vlotte recovery als gevolg (Pawson en Forsyth, 2008). De plasmaconcentratie van 

propofol waarbij het dier ontwaakt van de anesthesie is bij het konijn hoger (7 

µg/ml) dan bij andere diersoorten (1-4 µg/ml bij het varken, de rat en kat). 

Hieruit wordt geconcludeerd dat het konijn ontwaakt tijdens de distributiefase 

van propofol (Fish, 1997). De clearance is bij het konijn sneller (340 

ml/min/kg) dan bij de rat, hond en het varken (30-80 ml/kg/min) (Cockshott et 

al., 1992). De inactieve metabolieten worden uitgescheiden via de nier 

(Pawson en Forsyth, 2008). 

Figuur 4. Chemische structuur van propofol (uit Urban en Bleckwenn, 2002) 

Farmacodynamiek  

Het werkingsmechanisme van propofol is voornamelijk gebaseerd op interactie met de GABAA 

receptor (Pawson en Forsyth, 2008). 

Anesthetische eigenschappen  

Inductie en recovery verlopen zonder excitatie van de patiënt (Hellebrekers et al., 1997). Propofol 

geeft een lichte, kortdurende anesthesie (Heard, 1993; Hellebrekers et al., 1997; Wenger, 2012) en er 

treedt geen accumulatie op (Fish, 1997). Propofol heeft geen analgetische eigenschappen 

(Hellebrekers et al., 1997). 

Therapeutisch gebruik en indicaties 

Een eenmalige intraveneuze bolustoediening is geschikt voor korte, niet-pijnlijke ingrepen (Heard, 

1993; Hellebrekers et al., 1997; Wenger, 2012). In combinatie met premedicatie en analgetische 

middelen kan propofol voor langere ingrepen gebruikt worden door dit product op effect bij te spuiten 

of via CRI (constant rate infusion), een dosis van 0,1 mg/kg/min kan hierbij volstaan (Reichert et al., 

2013). 

Intramusculaire injectie van propofol bij het konijn resulteert enkel in sedatie, ook bij een relatief hoge 

dosis (Glen, 1980). 
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Neveneffecten en contra-indicaties 

Een dosisafhankelijke respiratoire en cardiovasculaire depressie wordt beschreven bij het konijn 

(Glen, 1980; Hellebrekers et al., 1997). Volgens Lichtenberger (2007) is het gebruik van propofol niet 

aan te raden bij de patiënt met een onstabiele cardiovasculaire functie. Propofol veroorzaakt vaak 

apnee tijdens de inductie, zelfs indien langzaam toegediend gedurende 60 seconden (Wenger, 2012). 

Om deze reden vinden Hedenqvist et al. (2001) propofol niet geschikt als enig anesthetisch product 

en kan het beter gecombineerd worden met andere farmaca zoals medetomidine of midazolam 

(Lichtenberger, 2007). Intraveneuze administratie van enkel propofol is niet aan te bevelen voor 

langdurige anesthesie bij het konijn, zoals bleek uit een studie met proefkonijnen waarbij 40% sterfte 

optrad tijdens een gemiddelde continue infusie van propofol aan 0,876 mg/kg/min gedurende 8 uur 

(Aeschbacher en Webb, 1993b).  

 

4.1.3.  Steroïdale anesthetica 

De anesthetische effecten van steroïden zijn gekend sinds 1940. Tot enkele jaren geleden bestond er 

een commerciële oplossing met een combinatie van de neurosteroïden alfaxalone en alfadalone. Bij 

veel honden trad na toediening een allergische reactie op met oedeem of sterfte tot gevolg waardoor 

dit product van de markt werd gehaald (Jones, 2012). Er is sinds enkele jaren een commerciële 

formulatie die enkel alfaxalone bevat als werkzame stof (Grint et al., 2008). 

Farmacokinetiek 

Alfaxalone is wateroplosbaar, niet irriterend bij injectie en kan zowel intraveneus als intramusculair 

worden toegediend (Grint et al., 2008). Bij de rat volgt de inductie van anesthesie bijna onmiddellijk na 

toediening (Fish, 1997). Na intraveneuze injectie daalt de plasmaconcentratie snel (de halfwaardetijd 

bij de rat en muis bedraagt ongeveer 7 min) ten gevolge van redistributie en metabolisme in de lever. 

Accumulatie treedt niet op zodat meerdere doseringen kunnen worden toegediend zonder de recovery 

periode te verlengen (Grint et al., 2008, Pawson en Forsyth, 2008).  

Farmacodynamiek 

Alfaxalone werkt als agonist van de GABAA receptor (Jones, 2012). 

Anesthetische eigenschappen 

Alfaxalone zorgt voor een kortdurende anesthesie, matige analgesie en goede spierrelaxatie (Clarke 

en Trim, 2014). De recovery bij het konijn verloopt snel (Grint et al., 2008). 

Therapeutisch gebruik en indicaties 

Alfaxalone kan bij het konijn gebruikt worden als enig anestheticum voor inductie en onderhoud van 

anesthesie, of voor inductie van anesthesie gevolgd door onderhoud met volatiele anesthetica (Marsh, 

2009). Langere ingrepen zijn ook mogelijk door na-injecties aangezien alfaxalone weinig cumulatief is. 
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Neveneffecten en contra-indicaties 

Volgens Tutunaru et al. (2013) geeft intraveneuze toediening van alfaxalone aanleiding tot ernstige 

respiratoire depressie en hypoxemie in gepremediceerde konijnen die geen extra zuurstof toegediend 

kregen. Andere studies (Grint et al., 2008; Marsh et al., 2009; Gil et al., 2012) die alfaxalone 

onderzochten als inductie anestheticum voor konijnen supplementeerden wel zuurstof en vermelden 

geen hypoxie, hoewel Grint et al. (2008) wel het optreden van apnee bij inductie vermeldt. Volgens 

Navarrete-Calvo et al. (2014) is het optreden van langdurige apnee het meest nadelige effect van 

alfaxalone, zelfs bij lage dosis. Daarom is endotracheale intubatie en het toepassen van manuele of 

mechanische ventilatie nodig bij het gebruik van alfaxalone. Door zeer trage intraveneuze infusie kan 

het risico op apnee verminderd worden (Grint et al., 2008; Navarrete-Calvo et al., 2014). 

 

4.1.4.  Imidazole derivaten 

Etomidaat is momenteel het enige commercieel beschikbare 

imidazole derivaat. Bij de mens en de hond heeft etomidaat een 

onderdrukking van de bijnierfunctie tot gevolg. Momenteel wordt de 

ontwikkeling van een nieuw imidazole derivaat met de gunstige 

eigenschappen van etomidaat maar zonder het adrenocorticale 

suppressieve effect onderzocht (Clarke en Trim, 2014). 

 

Figuur 5. Chemische structuur van etomidaat (uit Urban en Bleckwenn, 2002) 

Farmacokinetiek  

Etomidaat wordt meestal intraveneus toegediend op effect (Lichtenberger, 2007), waarna snelle 

distributie optreedt. Binnen een minuut wordt de maximale concentratie in de hersenen bereikt (Fish, 

1997). Vervolgens treedt snelle redistributie en metabolisatie door de lever op. De farmacologisch 

inerte metabolieten worden uitgescheiden in de urine (Pawson en Forsyth, 2008). 

De therapeutische index is hoog bij de rat en muis (LD50:ED50 = 29:1) en de biologische halfwaardetijd 

is 40 minuten bij de rat (Green et al., 1981). 

Farmacodynamiek 

Etomidaat werkt net als veel andere anesthetica in op het inhibitorische GABA systeem (Pawson en 

Forsyth, 2008). Volgens Varga (2014) is het precieze werkingsmechanisme van etomidaat niet 

gekend. 

Anesthetische eigenschappen 

Etomidaat is een krachtig imidazole derivaat geschikt voor inductie en onderhoud van anesthesie 

(Lichtenberger, 2007). Het heeft een brede veiligheidsmarge aangezien het weinig cumulatief is. Een 

voordeel van etomidaat ten opzichte van andere intraveneuze anesthetica is dat het geen depressief 

effect heeft op het cardiovasculaire systeem (McIntosh et al., 2007). Het effect treedt snel op en de 

werkingsduur en de recovery periode zijn kort (Lichtenberger, 2007).  
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Therapeutisch gebruik en indicaties 

Etomidaat is geschikt voor korte ingrepen of als inductiemiddel, gevolgd door onderhoud met volatiele 

anesthetica (Pawson en Forsyth, 2008). Door zijn anesthetische eigenschappen is etomidaat ook 

geschikt om herhaald te injecteren voor langere ingrepen en bij patiënten met cardiovasculaire 

aandoeningen (Varga, 2014). In combinatie met een opioïd (bijvoorbeeld fentanyl) kan er een goede 

chirurgische anesthesie bereikt worden (Fish, 1997).  

Neveneffecten en contra-indicaties 

Een dosisafhankelijk respiratoir depressief effect van etomidaat wordt beschreven. Het is daarom 

aanbevolen de patiënt extra zuurstof toe te dienen (Lichtenberger, 2007). Andere neveneffecten die 

kunnen optreden zijn myoclonische krampen en epileptiforme aanvallen. Om deze reden is het aan te 

raden etomidaat te combineren met een benzodiazepine zoals midazolam (Varga, 2014). Etomidaat is 

commercieel beschikbaar als een hyperosmolare oplossing met propyleenglycol en kan hemolyse, 

thromboflebitis en pijn bij injectie veroorzaken. Om de gevolgen van de hyperosmolariteit van de 

oplossing tegen te gaan, kunnen gelijktijdig kristallijne vloeistoffen toegediend worden (Hawkins en 

Pascoe, 2012). Een waterige oplossing is ontwikkeld en deze is veiliger in gebruik (McIntosh et al., 

2007). 

 

4.1.5. Barbituraten 

Barbituraten zijn oudere anesthetica en derivaten van barbituurzuur 

met een gemeenschappelijke basisstructuur (Pawson en Forsyth, 

2008). Producten die gebruikt worden voor anesthesie in de 

diergeneeskunde zijn thiopental, een kortwerkend thiobarbituraat en 

pentobarbital, een middellangwerkend barbituraat (BCFI, 2014).  

 

Figuur 6. De basisstructuur van barbituraten (uit Pawson en Forsyth, 2008) 

Farmacokinetiek 

Barbituraten worden over het algemeen snel geabsorbeerd via de meeste toedieningsroutes, inclusief 

het gastro-intestinaal stelsel (Fish, 1997). Na intraveneuze injectie stijgt de concentratie in het bloed 

en in de hersenen snel maar daalt ook weer snel door redistributie naar andere weefsels, voornamelijk 

vetweefsel. Bij herhaalde injecties is er door het herdistributiepatroon een cumulatief effect waardoor 

de recovery periode verlengd wordt (Clarke en Trim, 2014). 

Diersoortverschillen in de effecten van barbituraten zijn voornamelijk te wijten aan farmacokinetiek. Zo 

is de halfwaardetijd van pentobarbital bij de muis, het konijn, de rat en hond respectievelijk 38, 85, 100 

en 200 minuten (Fish, 1997). De eliminatie halfwaardetijd van thiopental en het steady-state 

distributievolume is bij het konijn significant lager (43.1 ± 3.4 min) dan bij de hond (182.4 ± 57.9 min) 

en het schaap (251.9 ± 107.8 min). Het initiële distributievolume van thiopental is gelijkaardig bij deze 
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diersoorten met 38.6 ± 10.0 ml/kg bij het konijn, 44.5 ± 9.1 ml/kg bij het schaap en 38.1 ± 18.4 ml/kg 

bij de hond (Ilkiw et al.,1991).  

Pentobarbital en thiopental worden gemetaboliseerd in de lever, voornamelijk door het cytochroom 

P450 enzymsysteem (Fish, 1997).  

Farmacodynamiek  

Barbituraten geven een depressie van het centraal zenuwstelsel door een onderdrukking van de 

impulsen naar de cortex. Het precieze werkingsmechanisme van barbituraten is niet volledig bepaald. 

Gekend is wel dat deze farmaca inwerken op het inhibitorische GABA systeem (BCFI, 2014).  

Anesthetische eigenschappen  

Het effect is dosisafhankelijk en varieert van sedatie tot diepe anesthesie en bij overdosis zelfs coma 

en sterfte. Ook de snelheid van injecteren speelt een rol. Een diepere anesthesie ontstaat bij snelle 

injectie omdat dit hoge plasmaconcentraties tot gevolg heeft en een relatief hogere fractie 

ongebonden anestheticum (Fish, 1997). Indien traag geïnjecteerd wordt, moet een hogere dosis 

gebruikt worden. Om excitatie te vermijden wordt bij kleine huisdieren de dosis verdeeld. Een derde 

van de dosis wordt snel intraveneus ingespoten, waarna de resterende dosis op effect wordt 

toegediend (BCFI, 2014). 

Barbituraten hebben weinig analgetische eigenschappen bij het konijn (Borkowski et al., 1990). 

Therapeutisch gebruik en indicaties 

Barbituraten worden bij de inductie van anesthesie intraveneus toegediend omdat de alkalische pH 

van de oplossingen weefselirritatie veroorzaakt, uitgezonderd de pH-neutrale oplossing met 

pentobarbital. Oplossingen moeten verdund toegediend worden (bijvoorbeeld thiopental <2%) om pijn 

bij injectie te verminderen, om titratie op effect toe te laten en om het risico op overdosis te doen dalen 

(Heard, 1993). 

Barbituraten hebben een cumulatief effect en zijn daardoor niet geschikt voor herhaalde toedieningen 

(Clark en Trim, 2014). 

Neveneffecten en contra-indicaties 

Het gebruik van barbituraten bij het konijn wordt niet aanbevolen gezien de hoge mortaliteit die ermee 

gepaard gaat. Er zijn genoeg andere anesthetica die beter geschikt zijn. Alle barbituraten veroorzaken 

een dosisafhankelijke cardiorespiratoire depressie bij het konijn. De therapeutische index is smal en er 

zijn geen antidoten beschikbaar. De effectieve dosis voor inductie van anesthesie bij konijnen kan erg 

variëren (Lipman et al., 1990; Heard, 1993; Aeschbacher, 1995). De recovery periode kan gepaard 

gaan met excitatie indien er geen passende premedicatie werd gegeven (Heard, 1993).  

Overdosering kan leiden tot coma en sterfte, voornamelijk door depressie van het 

ademhalingscentrum (BCFI, 2014). Overdosering met barbituraten kan opzettelijk worden toegepast 

bij euthanasie van konijnen, bijvoorbeeld door 100 mg/kg pentobarbital toe te dienen (Kaur en Kim, 

2008). Hierbij wordt de dood voorafgegaan door een toestand van bewusteloosheid, zodat op deze 

manier “euthanasie gezien kan worden als een verregaande anesthesie” (naar BCFI, 2014). 
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 4.2. Inhalatie anesthesie 

Bij inhalatie anesthesie worden gasvormige of volatiele anesthetische producten via speciale 

apparatuur toegediend aan de patiënt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dragergassen zoals 

zuurstof, lachgas en lucht (Pawson en Forsyth, 2008). Bij het konijn is het van belang dat de dode 

ruimte en de weerstand van het anesthesiesysteem zo klein mogelijk zijn. Daarom wordt meestal 

gebruik gemaakt van een halfopen ‘non-rebreathing’ systeem zoals het T-stuk van Ayre of het Bain 

circuit (Longley, 2008). Als verbinding tussen het anesthesie systeem en de patiënt heeft een 

tracheotube de voorkeur boven het gebruik van een masker (Aeschbacher, 1995). Een laryngeaal 

masker, bijvoorbeeld de v-gel (zie 2. Pre-anesthetische voorbereiding), kan hiervoor ook gebruikt 

worden. 

Farmacokinetiek 

De moderne inhalatie anesthetica halothaan, isofluraan, desfluraan en sevofluraan zijn allen 

gehalogeneerde etherverbindingen waardoor ze niet-ontvlambaar en moleculair gezien stabiel zijn 

(Flecknell et al., 1999; Hedenqvist et al., 2001; Gasthuys 2013). Bij kamertemperatuur bevinden deze 

volatiele anesthetica zich in vloeibare fase waardoor een verdamper nodig is voor de omzetting naar 

de gasvormige fase (Pawson en Forsyth, 2008).  

Na inspiratie worden de inhalatie anesthetica via de alveolen opgenomen in de bloedbaan en 

vervoerd naar de hersenen. Eliminatie gebeurt hoofdzakelijk door de longen, via expiratie. Een klein 

gedeelte ondergaat biotransformatie, voornamelijk in de lever. Hierbij kunnen metabolieten gevormd 

worden welke een rol kunnen spelen bij de recovery en instaan voor het post-anesthetische 

katergevoel (Pawson en Forsyth, 2008; Gasthuys 2013). 

Om de werking van een product te verklaren worden verschillende partitie coëfficiënten gebruikt. Een 

partitie coëfficiënt is de verhouding van de concentratie van het anestheticum tussen twee 

compartimenten. Bijvoorbeeld: de bloed-gas coëfficiënt is een maat voor de uitwisseling van het 

volatiele anestheticum tussen het bloed en de lucht in de longalveolen. Bij een lage bloed-gas 

coëfficiënt is de oplosbaarheid in het bloed laag en is er een snelle inductie en recovery aangezien 

excretie voornamelijk via expiratie gebeurt (Pawson en Forsyth, 2008). De hersen-bloed coëfficiënt is 

een maat voor de snelheid van reguleerbaarheid van de diepte van anesthesie. De vet-bloed 

coëfficiënt is een maat voor hoe gemakkelijk het dier wakker wordt. Er bestaan nog vele andere 

partitie coëfficiënten, bijvoorbeeld lever-gas of spier-gas (Gasthuys, 2013). 

De potentie van een product wordt uitgedrukt als de MAC50. Dit is de minimum alveolaire concentratie 

waarbij 50% van de proefdieren geen reactie vertoont op een standaard pijnprikkel bij een druk van 1 

atmosfeer (Pawson en Forsyth, 2008). Hoe lager de MAC50, des te potenter is het product zodat er 

minder van nodig is om anesthesie te verkrijgen (Longley, 2008). 

Farmacodynamiek 

De volatiele anesthetica hebben een complex werkingsmechanisme dat niet volledig gekend is. Net 

als de meeste injecteerbare anesthetica is er een interactie met de GABAA receptor waardoor de 

functie van het centraal zenuwstelsel onderdrukt wordt. Waarschijnlijk zijn ook glycine receptoren in 
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het ruggenmerg betrokken bij het werkingsmechanisme waardoor spieractiviteit wordt verhinderd 

(Pawson en Forsyth, 2008).  

Voor- en nadelen van inhalatie anesthesie 

In vergelijking met injectie-anesthesie heeft het gebruik van moderne inhalatie agentia het voordeel 

dat het konijn over het algemeen sneller weer bij bewustzijn komt, waardoor stress en het risico op het 

oplopen van kwetsuren tijdens de recovery periode verminderen (Hedenqvist et al., 2001). Inductie is 

snel, reversiebel en de diepte van anesthesie is goed te controleren (Heard, 1993).  

Er zijn ook nadelen verbonden met inhalatie-anesthesie. Konijnen kunnen bijzonder hevig reageren 

wanneer ze in contact komen met de volatiele anesthetica door zich te verzetten en langdurig de 

adem in te houden (30 tot 120 seconden). De apnee leidt tot bradycardie, hypercapnee, hypoxemie en 

respiratoire acidose (Flecknell et al., 1996, 1999; Hedenqvist et al., 2001; Orr et al., 2005; Wenger, 

2012). Dit kan het risico op anesthesie-gerelateerde mortaliteit doen toenemen (Flecknell et al., 1996, 

1999). Het gebruik van premedicatie en preoxygenatie is daarom sterk aan te bevelen. Premedicatie 

voorkomt het optreden van apnee niet volledig maar zorgt ervoor dat het konijn zich niet verzet en dat 

de omvang van de bradycardie vermindert (Flecknell et al., 1999; Orr et al., 2005). Andere nadelen 

van inhalatie anesthesie zijn problemen met endotracheale intubatie, aanschaf van materiaal en 

pollutie (Aeschbacher en Webb, 1993a). Het gebruik van een apparaat voor het opvangen van 

afvalgassen is sterk aan te raden aangezien de gassen schadelijk kunnen zijn voor de personen die 

zich in de nabije omgeving bevinden (Pawson en Forsyth, 2008). 

Farmaca 

Tabel 7. Eigenschappen van volatiele anesthetica gebruikt bij het konijn 

Product Inductie dosis Onderhoudsdosis MAC50 (volume %) Bloed-gas coëfficiënt 

Halothaan 3,0% tot 4,0% 1,0% tot 2,0% 1,39 / 0,75 2,5 

Isofluraan 3,5% tot 4,5% 1,5% tot 3,0% 2,05  1,4 

Desfluraan max. 18% - 8,9 0,42 

Sevofluraan 6% tot 8% 2% tot 4%  3,7  0,69 

Naar: Aeschbacher (1995); Flecknell et al. (1999); Hedenqvist et al. (2001); Longley (2008); Yin et al. 
(2012); Clarke en Trim (2014) 

 
Aangewende stoffen zijn zuurstof, lachgas (N2O) en moderne volatiele anesthetica. Stikstofoxide of 

lachgas wordt gebruikt als toevoeging aan de anesthesie zodat de hoeveelheid volatiele anesthetica 

verminderd kan worden. Het geeft analgesie en heeft minimale cardiovasculaire en respiratoire 

neveneffecten. Zuurstof wordt meestal gebruikt als dragergas (Pawson en Forsyth, 2008). 

Het ideale inhalatie anestheticum zorgt voor een goede kwaliteit anesthesie met snelle inductie en 

recovery, is gemakkelijk toe te dienen, niet ontvlambaar, chemisch stabiel, heeft minimale 

cardiorespiratoire neveneffecten, analgetische en spierrelaxerende eigenschappen, is niet toxisch en 
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heeft geen andere ongewenste effecten (uit Clarke en Trim, 2014). De meeste anesthetica hebben 

weinig analgetisch eigenschappen en variëren in spierrelaxerend effect. Inhalatie anesthetica worden 

daarom het best gecombineerd met andere farmaca die deze eigenschappen wel bezitten. De dosis 

van inhalatie anesthetica kan hierdoor verlaagd worden. Het gebruik van dergelijke combinaties wordt 

ook wel een ‘gebalanceerd anesthetisch protocol’ genoemd (Pawson en Forsyth, 2008). 

 

4.2.1. Halothaan 

Halothaan zorgt voor snelle inductie en recovery en goede spierrelaxatie. Neveneffecten bij het 

gebruik van halothaan zijn vasodilatatie en hypotensie. Halothaan kan het myocard gevoeliger maken 

voor catecholamine-geïnduceerde tachyaritmieën. Halothaan wordt tegenwoordig weinig gebruikt bij 

het konijn door de ontwikkeling van nieuwere inhalatie anesthetica (Varga, 2014).  

 

4.2.2. Isofluraan  

Isofluraan is een gefluorideerd inhalatie anestheticum dat voor het eerst gebruikt werd in 1980. Het is 

een heldere, kleurloze, volatiele vloeistof bij kamertemperatuur (Marano et al., 1997). Isofluraan is 

irriterend voor de luchtwegen en veroorzaakt inductieapnee (Clarke en Trim, 2014). Bij het konijn 

wordt het snel uitgescheiden via de longen en 

slechts een kleine fractie (0,2%) wordt 

gemetaboliseerd in de lever. De metabolieten 

worden via de nier uitgescheiden in de urine. 

Het is een veilig anestheticum voor dieren met 

lever- of nierinsufficiëntie. De anesthesie diepte 

kan snel bijgesteld worden en de gevoeligheid 

van het myocard voor catecholamines is lager 

dan bij halothaan (Marano et al., 1997). Een 

dosisafhankelijke depressie van het 

cardiovasculaire systeem kan resulteren in 

vasodilatatie, hypotensie en hypoventilatie 

(Lichtenberger, 2007).  

 

Figuur 7. Chemische structuur van isofluraan, desfluraan en sevofluraan (uit Clarke en Trim, 2014) 

 

4.2.3. Desfluraan  

Desfluraan heeft van alle volatiele anesthetica de laagste bloed-gas coëfficiënt zodat er een zeer 

snelle inductie en recovery optreedt. Konijnen verzetten zich minder tegen inductie met desfluraan 

dan isofluraan maar dit gaat nog steeds gepaard met het optreden van apnee. Wanneer de 

concentratie van desfluraan tijdens de inductie langzaam wordt opgedreven, zijn er veel minder 

neveneffecten ten gevolge van apnee maar dit is tijdrovend en niet praktisch. Net als isofluraan 

ondergaat desfluraan weinig biotransformatie (0,02%) en gebeurt de eliminatie voornamelijk via het 
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respiratoir systeem (Hedenqvist et al., 2001). Desfluraan onderdrukt net als isofluraan het 

cardiovasculaire systeem (Clarke en Trim, 2014). 

 

  4.2.4. Sevofluraan 

Sevofluraan heeft de minst irriterende geur van alle volatiele anesthetica. Desondanks gaat de 

inductie van anesthesie met sevofluraan gepaard met apnee en bradycardie (Flecknell et al., 1999). 

Net als isofluraan, geeft sevofluraan een dosisafhankelijke vasodilatatie, hypotensie en geen 

analgesie (Lichtenberger, 2007). Ongeveer 5% wordt gemetaboliseerd in de lever waarbij fluoride en 

‘compound A’ wordt vrijgesteld. Deze stoffen zijn in theorie toxisch, maar klinisch is dit niet van belang 

(Clarke en Trim, 2014). 
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5. LOKALE EN REGIONALE ANESTHESIE 

 

Lokale anesthetica worden gebruikt om een bepaald gebied van het lichaam gevoelloos te maken 

(Pawson en Forsyth, 2008). Bij regionale anesthesie wordt een groter gebied verdoofd door het lokaal 

anestheticum rondom een grotere zenuw te injecteren. Mogelijke toedieningsroutes van lokale 

anesthetica zijn: topicaal, (subcutane) weefselinfiltratie, intra-articulair, als regionale zenuwblock en 

epiduraal.  

Farmacodynamiek 

Het werkingsmechanisme van een lokaal anestheticum berust op de blokkering van Na
+
 kanalen in de 

zenuwcelmembraan zodat zowel het ontstaan als de voortplanting van actiepotentialen verhinderd 

wordt. De kleinste zenuwvezels en niet gemyeliniseerde vezels zijn het meest gevoelig voor lokale 

anesthetica. Nociceptieve afferente zenuwvezels worden zodoende als eerst geblokkeerd en 

motorische vezels als laatst (Pawson en Forsyth, 2008). 

Farmacokinetiek 

Systemische absorptie van lokale anesthetica hangt voornamelijk af van de dosis en toedieningsroute. 

Na subcutane injectie is de absorptie veel trager dan bij mucosale of epidurale toediening. De 

vetoplosbaarheid van het lokale anestheticum bepaalt de potentie en de werkingsduur, aangezien het 

anestheticum eerst door de zenuwcelmembraan moet diffunderen om te kunnen binden op het Na
+ 

kanaal. Een hoge eiwitbinding zorgt ook voor een langere werkingsduur aangezien het lokale 

anestheticum langer gebonden blijft op het Na
+
 kanaal, dat een membraanproteïne is. Bijkomende 

toediening van een vasoconstrictor zoals adrenaline zorgt voor minder systemische absorptie zodat de 

werkingsduur verlengd wordt en het effect beperkter blijft tot een bepaalde regio. Ook systemische 

toxiciteit kan hierdoor verminderen. Aangezien er tegenwoordig langwerkende producten beschikbaar 

zijn met bredere veiligheidsmarges (bijvoorbeeld bupivacaïne), wordt de toevoeging van 

vasoconstrictoren niet vaak uitgevoerd (Lamont, 2002) aangezien door langdurige vasoconstrictie er 

risico is op weefselnecrose (Pawson en Forsyth, 2008).  

Lokale anesthetica worden voornamelijk gemetaboliseerd in de lever en longen.  

Farmaca 

Tabel 8. Dosis en werkingsduur van lokale anesthetica voor subcutane toediening bij het konijn 

Producten Dosis (mg/kg) Werkingsduur (h) 

Lidocaïne 2-4 1-1,5 

Bupivacaïne 1-2 2-6 

Naar: Lichtenberger (2007); Longley (2008); Barter (2011) 
 

Bupivacaïne is lipofieler dan lidocaïne en heeft een hoge eiwitbinding waardoor de werkingsduur 

langer is (Lichtenberger, 2007; Longley, 2008). Ropivacaïne is gelijkaardig aan bupivacaïne maar is 

minder cardiotoxisch. De meeste lokale anesthetica hebben een lage therapeutische index 
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(voornamelijk de langwerkende zoals bupivacaïne) en commerciële preparaten bevatten meestal de 

concentratie geschikt voor humaan gebruik. Bijgevolg moet het geschikte volume anestheticum 

nauwkeurig bepaald worden aangezien een relatief klein volume al toxisch kan zijn (Heard, 2004).  

Indicaties 

Lokale en regionale anesthesie technieken kunnen zorgen voor een goede analgesie met minder of 

geen systemische neveneffecten in vergelijking met intraveneus of intramusculair toegediende 

anesthetica (Lichtenberger, 2007). Door het gebruik van lokale anesthetica kunnen kleine chirurgische 

ingrepen worden uitgevoerd (Longley, 2008). Ook worden ze gebruikt om de dosis van andere 

anesthetica te kunnen verminderen tijdens algemene anesthesie (Pawson en Forsyth, 2008; Clarke 

en Trim, 2014). Volgens Lichtenberger (2007) verloopt de recovery periode vlotter indien vóór 

chirurgie epidurale analgesie werd toegediend. Het toepassen van deze van lokale anesthetica als 

onderdeel van een gebalanceerd anesthetisch protocol kan morbiditeit en mortaliteit doen dalen. 

Praktische toepassingen 

Het injecteren van een lokaal anestheticum in de incisieplaats bij een chirurgische ingreep is een 

simpele en effectieve manier om analgesie te verkrijgen (Johnston, 2005; Wenger, 2012). Subcutane 

infiltratie, eventueel na toediening van een sedativum, kan volstaan voor kleine ingrepen zoals 

hechten of het nemen van een biopt (Pawson en Forsyth, 2008). 

Bij tandheelkundige chirurgie wordt vaak gebruikt gemaakt van lokale anesthetica voor verdoving van 

de volgende zenuwen: n. infraorbitalis (oriëntatiepunt: foramen infraorbitalis), n. mentalis 

(oriëntatiepunt: foramen mentalis), n. mandibularis, n. maxillaris en n. sphenopalatinus (Figuur 8) 

(Lichtenberger, 2007; Lennox, 2008). 

Figuur 8. Schedel van een konijn met de lokaties van enkele standaard zenuwblocks voor 

tandheelkundige chirurgie (uit Lennox, 2008) 
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Intratesticulaire injectie van lokale anesthetica kan bijkomende analgesie bieden bij castratie 

(Lichtenberger, 2007; Wenger, 2012).  

Een veel gebruikte topicale toepassing is EMLA zalf met lidocaïne en prilocaïne. Dit wordt vaak op de 

oren van het konijn aangebracht vóór plaatsing van een intraveneuze katheter in de oorvene. De zalf 

wordt bedekt met een plastic, zelfklevend verband waarna het 15-60 minuten moet inwerken, 

afhankelijk van hoe diep de lokale anesthesie moet zijn (Flecknell et al., 1990, 1999; Wenger, 2012). 

Een andere topicale toepassing is gel of spray met bijvoorbeeld lidocaïne die vlak voor intubatie op de 

larynx aangebracht kan worden, aangezien bij het konijn vaak larynxspasmen optreden bij intubatie 

(Longley, 2008).  

Epidurale injectie van lokale anesthetica wordt gebruikt om analgesie te voorzien voor chirurgie van de 

achterpoten (bijvoorbeeld een orthopedische ingreep) of het caudaal abdomen (bijvoorbeeld een 

keizersnede) (Pawson en Forsyth, 2008). Naast de klassieke lokale anesthetica zoals lidocaïne, kan 

ook gebruik gemaakt worden van opioïden, ketamine en α2-agonisten (Fish, 1997). 

Neveneffecten en contra-indicaties 

Subcutane toediening moet altijd voorafgegaan worden aan aspiratie om er zeker van te zijn dat het 

product niet in de bloedbaan terecht komt (Johnston, 2005). Overdosering of intraveneuze toediening 

kan leiden tot systemische toxiciteit met als gevolg hypotensie, ventriculaire aritmie, myocardiale 

depressie en convulsies (Longley, 2008).  

De lumbosacrale ruimte is de voorkeursplaats voor epidurale injectie door de relatief grote ruimte 

tussen L7 en S1. De durale zak van het konijn reikt tot in het sacrum en injectie in de lumbosacrale 

ruimte kan resulteren in subdurale injectie (Wenger, 2012). De meeste subdurale injecties bereiken 

ook de subarachnoïdale ruimte zodat het lokaal anestheticum in contact komt met de cerebrospinale 

vloeistof. De complicaties die hierdoor kunnen optreden zijn lekkage van cerebrospinale vloeistof en 

complete spinale blokkade (Lichtenberger, 2007). Indien het product de hersenen bereikt, kunnen 

allerhande zenuwstoornissen optreden (Longley, 2008).  
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6. POST-ANESTHETISCHE PERIODE 

 

Anesthesie-gerelateerde sterfte treedt volgens Brodbelt et al. (2008) voornamelijk op de in post-

anesthetische periode binnen 3 uur na de ingreep. Het is uitermate van belang het dier goed te 

monitoren tijdens de recovery periode om snel te kunnen ingrijpen indien noodzakelijk. Tijdens de 

recovery ontwaakt het dier van de anesthesie en keren de reflexen terug (Orr et al., 2005). Wanneer 

het konijn weer een slikreflex vertoont kan extubatie uitgevoerd worden (Grint en Murison, 2008). 

Postoperatieve sterfte door zwelling van de larynx ten gevolge van een te ruwe endotracheale 

intubatietechniek is voorgekomen (Lichtenberger, 2007). Topicale steroïden kunnen aangebracht 

worden in de larynx na beëindiging van de ingreep om het ontstaan van zwelling na extubatie te 

verminderen (Heard, 1993). 

Het konijn kan tijdens de recovery periode het best in een rustige omgeving geplaatst worden waar 

het zo min mogelijk gestresseerd kan raken door bijvoorbeeld geblaf van honden (Lichtenberger, 

2007). Vermindering van stress is van groot belang voor een succesvolle recovery van anesthesie 

(Longley, 2008). Anesthesie, stress en pijn kunnen een negatief effect hebben op de gastro-intestinale 

motiliteit (Orr et al., 2005). Dit kan bij het konijn al snel leiden tot een levensbedreigende ileus. Het is 

belangrijk dat het konijn snel weer gaat eten om gastro-intestinale motiliteit te stimuleren en 

hepatische lipidose te voorkomen. Een adequate analgesie is hierbij onmisbaar (Longley, 2008). Door 

pijn en stress worden corticosteroïden vrijgesteld, dit kan bijdragen aan immunosuppressie waardoor 

de kans op infecties toeneemt. Dit is onder andere van belang gezien subklinische respiratoire 

infecties vaak voorkomen bij het konijn (Wenger, 2012). 

Bijkomende warmte kan gegeven worden om het optreden van hypothermie te voorkomen. Het dier 

kan in een incubator geplaatst worden (Lichtenberger, 2007) of er kan een lokale warmtebron in het 

verblijf geplaatst worden waarbij er voldoende ruimte over moet blijven in het hok zodat het dier de 

hittebron kan ontwijken indien het oververhit raakt. Het is aanbevolen het dier af en toe op de andere 

zijde te draaien tijdens de recovery. De eventuele intraveneuze katheter kan ter plaatse gelaten 

worden totdat de recovery compleet is. Indien het konijn geen tekenen vertoont om te gaan staan en 

bewegen, is het essentieel om te controleren op deshydratatie en hypoglycemie en afwijkende 

waarden te corrigeren (Varga, 2014). 
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BESPREKING 

 

Over het algemeen wordt het konijn aanzien als moeilijk onder anesthesie te brengen met een relatief 

grote kans op complicaties. Het konijn heeft inderdaad bepaalde risicofactoren waardoor het 

gevoeliger is voor de neveneffecten van anesthetica, met name respiratoire depressie. De kans op 

sterfte is vele malen hoger dan bij de hond, zoals Brodtbelt et al. (2008) aantoonden. Toch kan het 

konijn veilig onder anesthesie gebracht worden en lijkt het onnodig dat het algemeen risico op 

anesthesie-gerelateerde sterfte 7 maal hoger is dan bij de hond.  

Omdat de studie van Brodbelt et al. (2008) naar de peri-operatieve mortaliteit niet vergeleken kon 

worden met andere grootschalige studies, is het moeilijk te concluderen of er verbetering is 

opgetreden in de anesthesie van konijnen in de laatste 20 jaar. Het is echter duidelijk dat er wel ruimte 

is voor verbetering. Een heel belangrijk punt hierbij is de monitoring. Bij honden en katten waren 

ongeveer 20% van de sterfgevallen te wijten aan een ongekende oorzaak, bij konijnen was dit 59%. 

Dit kan er op wijzen dat monitoring bij konijnen minder effectief wordt uitgevoerd dan bij honden en 

katten. Veel apparatuur is hierbij niet betrouwbaar voor kleine dieren zoals het konijn. Pulseoximeters 

bijvoorbeeld kunnen soms de hartfrequentie niet detecteren wanneer deze hoog oploopt. Monitoring 

moet dus vooral gebeuren door observatie en inspectie van het dier. Ook tijdens de recovery is een 

goede monitoring van cruciaal belang voor een goede afloop van de anesthetische ingreep. Vooral 

tijdens de eerste 3 uur na de ingreep is belangrijk, aangezien de meeste sterftegevallen in deze 

periode optraden volgens Brodbelt et al. (2008). 

Meer dan bij andere diersoorten, zal de juiste ondersteunende zorg anesthesie-gerelateerde 

morbiditeit en mortaliteit verminderen. Hierbij moet gedacht worden aan preventie van onderkoeling 

van de patiënt, het instellen van een vloeistoftherapie indien nodig en zorgen dat het konijn zo snel 

mogelijk na de ingreep weer gaat eten, eventueel door middel van dwangvoeren. Verder is het 

belangrijk stress zoveel mogelijk te reduceren. Eventuele onderliggende ziekte moet, indien mogelijk, 

behandeld worden voordat het konijn een anesthetische ingreep ondergaat aangezien het risico op 

sterfte bij zieke dieren significant hoger is dan bij gezonde patiënten. 

Een van de redenen die het lastiger maken om het konijn onder anesthesie te brengen, is dat 

endotracheale intubatie technisch veeleisend kan zijn. Als een gevolg kunnen dierenartsen het 

gemakkelijk te plaatsen masker voor over de kop gaan gebruiken als voorkeursmethode voor inhalatie 

anesthesie, maar dit masker houdt de luchtweg niet vrij en kunstmatige ventilatie is niet toe te passen. 

Herhaalde intubatie pogingen kunnen leiden tot laryngeaal trauma, wat kan leiden tot 

luchtwegobstructie en zelfs sterfte na de extubatie. De v-gel, een nieuw type larynxmasker 

beschreven door Crotax (2010), kan een goed alternatief zijn voor dierenartsen die niet veel konijnen 

onder anesthesie brengen en niet geoefend zijn in de endotracheale intubatie techniek. Bij de kat is er 

al een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen endotracheale intubatie en de v-gel, bij konijnen zou 

het ook aan te raden zijn een wetenschappelijk onderzoek in te stellen. 
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Konijnen worden veel gebruikt als farmacologisch model waardoor er veel nuttige studies zijn die het 

effect van anesthetica beschrijven bij deze diersoort. Dosissen en anesthesie protocols die worden 

beschreven in de literatuur moeten gezien worden in hun context. Veel anesthesie protocols werden 

ontwikkeld voor laboratoriumdieren. Bij gezelschapskonijnen moet rekening gehouden worden met 

een breder scala van rassen en leeftijden en een meer onzekere gezondheidsstatus. Sommige 

studies die het konijn als chirurgisch model gebruiken, beëindigen de procedure met euthanasie van 

het dier zodat de veiligheid van het anestheticum niet zo belangrijk hoeft te zijn en eventuele 

postoperatieve complicaties niet geëvalueerd kunnen worden.  

Bij de keuze van anesthetische producten moet er rekening gehouden worden met het soort ingreep 

en de gezondheidsstatus van het konijn. Praktische zaken zoals beschikbare apparatuur, de voorkeur 

van de dierenarts voor bepaalde farmaca en het prijskaartje spelen ook een rol. Zo heeft etomidaat 

minder cardiovasculaire neveneffecten dan propofol, maar wordt dit product in de praktijk toch minder 

gebruikt omdat propofol goedkoper is. Het is voor de dierenarts dan wel belangrijk om te weten dat er 

een anestheticum bestaat dat veilig is voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen, zodat het 

gebruik van etomidaat overwogen kan worden indien bijvoorbeeld een patiënt met hartinsufficiëntie 

onder anesthesie gebracht moet worden.  

De meeste injectie anesthetica die besproken werden in deze literatuurstudie kunnen veilig gebruikt 

worden voor het konijn. Anesthetica waarvan het gebruik niet is aangeraden omwille van hun 

neveneffecten zijn de barbituraten en tiletamine. Hoewel anesthesie met propofol in een studie met 

proefkonijnen tot 40% sterfte leidde (Aeschbacher en Webb, 1993b), ging dit om een langdurige 

anesthesie met een hoge continue dosis propofol zonder het gebruik van andere producten, een 

extreme situatie die zich niet snel voor zal doen in de praktijk.  

Een gebalanceerd anesthetisch protocol zal de veiligheid van anesthesie bevorderen. Dit houdt voor 

het konijn meestal in: een passende premedicatie, inductie van anesthesie met een injectie 

anestheticum en onderhoud met een inhalatie anestheticum. Ook moet er voldoende analgesie 

voorzien worden bij pijnlijke ingrepen. Hierbij hebben lokale anesthetica het voordeel dat ze veilig, 

effectief en goedkoop zijn. 

Door de fysicochemische eigenschappen van volatiele anesthetica heeft elk product een specifieke 

verdamper nodig. Daarom wordt er in de meeste dierenartspraktijken die inhalatie anesthesie 

toepassen, gekozen om slechts één product te gebruiken. Aangezien volatiele anesthetica vrij 

gelijkaardige eigenschappen hebben en ze allemaal inductie apnee veroorzaken bij het konijn, is de 

keuze van volatiel anestheticum niet van groot belang. Meestal wordt isofluraan gebruikt omdat dit het 

meest goedkoop is van alle volatiele anesthetica. Voor risicopatiënten kan het gebruik van desfluraan 

de voorkeur hebben boven isofluraan, aangezien desfluraan bij langzame inductie minder 

neveneffecten ten gevolge van apnee veroorzaakt. 
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