
 

UNIVERSITEIT GENT 

 

FACULTEIT DIERGENEESKUNDE 

 

Academiejaar 2013 – 2014 

 

 

 

ANESTHESIE BIJ KITTENS 

door 

Anneleen ELEWAUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: Prof. dr. Ingeborgh Polis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatuurstudie in het kader 

van de Masterproef 

 

© 2014 Anneleen Elewaut 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universiteit Gent, haar werknemers of studenten bieden geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of 
volledigheid van de gegevens vervat in deze masterproef, noch dat de inhoud van deze masterproef geen inbreuk 
uitmaakt op of aanleiding kan geven tot inbreuken op de rechten van derden.  
Universiteit Gent, haar werknemers of studenten aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor 
enig gebruik dat door iemand anders wordt gemaakt van de inhoud van de masterproef, noch voor enig 
vertrouwen dat wordt gesteld in een advies of informatie vervat in de masterproef.   



 
 
 

VOORWOORD 

Graag wil ik mijn promotor Prof. dr. Ingeborgh Polis bedanken dat ze mij de kans heeft gegeven om 

mij te verdiepen in dit interessante onderwerp. De immer snelle verbeteringen van mijn werk en de 

opbouwende commentaren maakten het zeer aangenaam werken.  



 
 
 

INHOUDSOPGAVE 

SAMENVATTING ...................................................................................................................................... 1 

INLEIDING ................................................................................................................................................ 2 

LITERATUURSTUDIE ................................................................................................................................. 3 

1. FYSIOLOGISCHE VERSCHILLEN T.O.V. ADULTEN RELEVANT VOOR DE ANESTHESIE ......................... 3 

1.1. CARDIOVASCULAIR .................................................................................................................... 3 

1.2. RESPIRATOIR ............................................................................................................................. 3 

1.3. LEVER......................................................................................................................................... 4 

1.4. NIEREN ...................................................................................................................................... 4 

1.5. THERMOREGULATIE .................................................................................................................. 4 

1.6. CENTRAAL NERVEUS SYSTEEM .................................................................................................. 5 

1.7. HEMORRAGIE ............................................................................................................................ 5 

2. PRE-ANESTHETISCHE ONDERZOEKEN ............................................................................................... 5 

2.1. KLINISCH ONDERZOEK ............................................................................................................... 5 

2.2. BLOEDONDERZOEK ................................................................................................................... 6 

3. ANESTHESIE....................................................................................................................................... 9 

3.1. SEDATIE EN PREMEDICATIE ...................................................................................................... 9 

3.1.1. Parasympathicolytica ........................................................................................................ 9 

3.1.2. Fenothiazines .................................................................................................................... 9 

3.1.3. Benzodiazepines .............................................................................................................. 11 

3.1.4. α2-adrenerge agonisten .................................................................................................. 11 

3.1.5. Opioïden .......................................................................................................................... 12 

3.2. KATHETER PLAATSING ............................................................................................................. 13 

3.3. INJECTIE-ANESTHESIE .............................................................................................................. 14 

3.3.1. Ketamine ......................................................................................................................... 14 

3.3.2. Propofol ........................................................................................................................... 14 

3.3.3. Alfaxalone ........................................................................................................................ 15 

3.3.4. Barbituraten .................................................................................................................... 15 

3.4. INHALATIE-ANESTHESIE .......................................................................................................... 16 

3.4.1. Algemeen ........................................................................................................................ 16 

3.4.2. Isofluraan......................................................................................................................... 17 

3.4.3. Sevofluraan ..................................................................................................................... 17 

4. ANESTHETISCHE PROTOCOLLEN UIT DE LITERATUUR .................................................................... 17 



 
 
 

BESPREKING ........................................................................................................................................... 20 

REFERENTIELIJST .................................................................................................................................... 21 

 

  



1 
 

SAMENVATTING 

 

Bij het anestheseren van kittens moeten een aantal belangrijke fysiologische verschillen ten opzichte 

van adulte katten in het achterhoofd worden gehouden.  

Vooral het vermijden van cardiorespiratoire verwikkelingen, nl. het voorkomen van bradycardie en het 

op peil houden van de ademhalingsfrequentie, zijn zeer belangrijk bij pediatrische patiënten. 

Daarnaast is het ook belangrijk om overdosering te vermijden vanwege het immatuur hepatorenaal 

systeem.  De toe te dienen dosis wordt best berekend in functie van de lichaamsoppervlakte (vb. 

Quad protocol). Naast relatieve overdosering leidt de immaturiteit van het hepatorenaal systeem ook 

tot een verhoogde gevoeligheid voor hypoglycemie en dehydratatie. Daarom is het aangewezen om 

kittens voorafgaand aan de anesthesie niet te lang te onthouden van voedsel en drinken.  

Gezien kittens zeer gevoelig zijn voor hypothermie, worden best een aantal preventieve maatregelen 

genomen om onderkoeling te voorkomen. Het gebruik van ontsmettingsalcohol moet worden 

vermeden, daarom wordt voor de desinfectie van het operatieveld de voorkeur gegeven aan een 

povidone iodine protocol. Bijkomend kunnen nog een aantal andere voorzorgsmaatregelen genomen 

worden zoals: een verwarmd infuus, een bair hugger, infrarood lampen, het beperken van de 

anesthesietijd, etc. 

 

Een grondig  pre-anesthetisch onderzoek van het kitten om eventuele ziekte op te sporen, is zeer 

belangrijk om risico’s tijdens de anesthesie te beperken. Uitgebreid klinisch onderzoek en evt. een 

aanvullend bloedonderzoek maken hier deel van uit. 

 

Bij de anesthesie van kittens wordt de voorkeur gegeven aan intramusculaire injectie-anesthesie, 

gezien katheterplaatsing hierbij niet noodzakelijk is. Vooral combinaties met ketamine worden 

veelvuldig aangewend. Voornamelijk met het Quad protocol (combinatie van medetomidine, ketamine, 

midazolam en buprenorphine) wordt in de praktijk goede resultaten gezien. Bij dit protocol worden de 

toe te dienen dosissen bepaald op basis van de lichaamsoppervlakte, waardoor een nauwkeurige 

dosering bekomen wordt.   

Binnen een anesthetisch protocol voor kittens is een goede pijnbestrijding noodzakelijk, het gebruik 

van opioïden is hierbij aangewezen. Narcotische analgetica worden vrij goed verdragen door 

pediatrische patiënten, de dosis dient wel gereduceerd te worden. 

 

 

 

  

 

 

Trefwoorden: Anesthesie – Fysiologie – Kittens 
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INLEIDING 

 

Het onder anesthesie brengen van jonge kittens vormt voor  veel praktiserende dierenartsen een 

uitdaging. Pediatrische patiënten kennen een aantal belangrijke fysiologische verschillen ten opzichte 

van adulten waarmee rekening moet worden gehouden bij de anesthesie. Daarnaast maken de grote 

beweeglijkheid van de kittens en de kleine diameter van hun venen katheterplaatsing vrij moeilijk. De 

dierenarts moet aldus deze verschillen ten opzichte van adulte katten in acht houden bij de keuze van 

een anesthetisch protocol. 

In de literatuur worden verschillende anesthetische protocollen voor kittens besproken. Hierbij wordt 

vaak de voorkeur gegeven aan combinaties met ketamine gezien deze protocollen zeer economisch 

zijn, en de plaatsing van een intraveneuze katheter hierbij niet noodzakelijk is.  

Deze literatuurstudie wordt aangevat met de fysiologische verschillen  ten opzichte van adulten. 

Daarna komt het pre-anesthetisch onderzoek aan bod, geïllustreerd met enkele tabellen met 

referentiewaarden bij kittens. Vervolgens worden de verschillende anesthetica besproken met nadruk 

op hun geschiktheid voor gebruik bij kittens. Tenslotte zullen ook een aantal voorbeelden van 

anesthetische protocollen uit de literatuur worden aangehaald. 
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. FYSIOLOGISCHE VERSCHILLEN T.O.V. ADULTEN RELEVANT VOOR DE ANESTHESIE 

1.1. CARDIOVASCULAIR 

 

Bradycardie en hypotensie kunnen bij kittens onvoldoende gecompenseerd worden aangezien het 

cardiovasculair systeem van kittens nog  immatuur is (Chandler et al., 2008; Little, 2008). 

Het belang van het op peil houden van de hartfrequentie bij kittens  kan aan de hand van 

onderstaande formule worden verduidelijkt: 

 

hartdebiet = slagvolume x hartfrequentie 

 

Aangezien kittens onvoldoende  in staat zijn het slagvolume en de hartspiercontractiliteit aan te 

passen in tegenstelling tot gezonde volwassen dieren, is het hartdebiet afhankelijk van de 

hartfrequentie (Chandler et al., 2008; Little, 2008; Lourenço et al., 2003; Meyer, 2007).  

Bradycardie moet dus ten allen tijde vermeden worden bij pediatrische patiënten (Little, 2008). 

Ook hypotensie tijdens anesthesie vormt vaker een probleem bij kittens dan bij volwassen katten 

omwille van de beperkte vasomotor controle en de weinig ontwikkelde baroreceptor reflex (effecten 

van het parasympathisch zenuwstelsel nemen de bovenhand, zie hoofdstuk 1.6: Centraal nerveus 

systeem) (Polis, 2013). 

 

1.2. RESPIRATOIR 

 

Kittens hebben een 2 à 3 maal hogere zuurstofbehoefte dan adulte katten. Aangezien het tidaal 

volume van kittens hetzelfde is als dat van volwassen katten, dient de  ademhalingsfrequentie van 

kittens 2 à 3 keer hoger te zijn (Blanco et al., 1984; Holden, 2007; Little, 2008). Tijdens de anesthesie 

moet men er dus over waken dat de ademhalingsfrequentie van het kitten behouden blijft (Bonora et 

al., 1992; Little, 2008). 

Endotracheale intubatie van het kitten is aan te raden om luchtwegobstructie tijdens de anesthesie te 

voorkomen (nauwe bovenste luchtwegen) en om geassisteerde ventilatie te kunnen toepassen 

wanneer nodig. Bij pediatrische patiënten maakt men gebruik van een pediatrisch cirkelsysteem 

eventueel in combinatie met een ventilator (Faggella et al., 1993). Voor erg jonge kittens tussen de 6 

en 8 weken kan intermittent positive pressure ventilation (IPPV) geïndiceerd zijn (Holden, 2007). 
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1.3. LEVER 

 

Pas tussen de 4
de

 en de 5
de

 levensmaand is de lever volledig functioneel.  Voor die tijd zijn 

verschillende hepatische systemen, namelijk: het microsomaal- en het cytochroom P450-systeem nog 

onvoldoende ontwikkeld. Hierdoor hebben geneesmiddelen die gemetaboliseerd worden in de lever 

een langere halfwaardetijd in het lichaam. Dit geeft een verhoogde kans op toxiciteit. Farmaca die 

hoofdzakelijk een hepatische metabolisatie kennen worden dus beter niet toegediend aan kittens 

(Grundy, 2006; Mosley et al., 2011). 

Naast de metabolisatie van farmaca staat de lever ook in voor  de aanmaak van albumine. Het plasma 

albuminegehalte van kittens is lager dan dat van volwassen katten (zie tabel 2). Hierdoor is er bij 

kittens een grotere vrije fractie van sterk aan plasma-eiwit gebonden geneesmiddelen (vb. Propofol). 

Door deze relatieve overdosering is er een verhoogde kans op toxiciteit (Mosley et al., 2011). 

Kittens zijn zeer gevoelig voor hypoglycemie, aangezien zij over een beperkte hepatische 

glycogeenreserve beschikken. Daarom moet te lang vasten voor en na de anesthesie vermeden 

worden. Gespeende kittens mogen maximaal 2 à 3 uur van voedsel onthouden worden. Zeer jonge 

kittens laat men zogen bij de moeder tot vlak voor de anesthesie (Holden, 2007).  

Bij lange operaties kan een glucose-infuus geïndiceerd zijn (Holden, 2007; Kustritz, 2002). 

 

1.4. NIEREN 

 

De nieren van kittens hebben een onvoldoende concentratiecapaciteit. Dit is één van de redenen 

waarom een tekort aan vocht al snel leidt tot dehydratatie bij kittens. Het drinkbakje mag maximaal 1 

uur voor aanvang van de operatie worden weggenomen (Hosgood, 1992). Bij infuustherapie moet 

overinfusie worden vermeden daar kittens dit moeilijk tolereren (laag plasma eiwit gehalte) (Boothe et 

al., 1992; Grundy, 2006; Hosgood, 1992).  Daarom wordt bij vloeistoftoediening best gebruik gemaakt 

van een spuitpomp, minidrip of burette voor een meer nauwgezette dosiscontrole (Polis, 2013). 

Naast een onvoldoende concentratievermogen, zijn ook de glomerulaire filtratie en de renale 

bloedflow nog ontoereikend  bij kittens (Mosley et al., 2011). Farmaca die geëxcreteerd worden door 

de nieren kennen hierdoor een verlengde werkingstijd (Grubb, 2003). 

 

1.5. THERMOREGULATIE 

 

Hypothermie moet ten stelligste vermeden worden vanwege de negatieve gevolgen op het 

cardiovasculair systeem (bradycardie, hypotensie en laag hartdebiet), de verlengde werking van 

anesthetica en de vertraagde recovery. Aangezien kittens uitermate gevoelig zijn voor onderkoeling is 

het raadzaam de lichaamstemperatuur te monitoren. Dit kan gebeuren door middel van een 

oesofagiale- of rectale probe verbonden met een temperatuur monitor, of met behulp van een 

thermometer (Hosgood, 2001).  
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Jonge katten lopen een groot risico op hypothermie aangezien zij over een lager subcutaan vetgehalte 

dan adulten beschikken en een hoge lichaamsoppervlakte/lichaamsvolume-ratio hebben. Bovendien 

is het thermoregulatie systeem van kittens nog immatuur. Daarom is het raadzaam een aantal 

maatregelen te nemen voor, tijdens en na de anesthesie om hypothermie te voorkomen (Hosgood, 

1992; Mosley et al., 2011). Voor de reiniging en desinfectie van het operatieveld wordt voor een 

povidone iodine protocol gekozen in plaats van het klassieke chloorhexidine – alcohol protocol 

(Goeree, 1998). Andere voorzorgen die kunnen genomen worden zijn o.a.: een verwarmd infuus, 

warme spoelvloeistoffen, een warmwatermatras, een bair hugger, een elektrisch matje en infrarood 

lampen (Grandy et al., 1991; Holden, 2007). Men moet proberen de anesthesietijd te beperken 

aangezien anesthesie sowieso aanleiding geeft tot een verminderde thermoregulatie, een 

verminderde spieractiviteit en een vertraagde metabolisatie van farmaca (Grandy et al., 1991). 

 

1.6. CENTRAAL NERVEUS SYSTEEM 

 

Bij kittens nemen de effecten van het parasympathisch zenuwstelsel de bovenhand. Aangezien de 

sympathische innervatie nog onvoldoende ontwikkeld is (Little, 2008; Mosley et al., 2011). Dit 

resulteert in een hoge vagale tonus, en neiging tot het ontwikkelen van bradycardie en hypotensie 

(Little, 2008) 

 

1.7. HEMORRAGIE 

 

Bij kittens is er een onvoldoende aantal rode bloedcellen om hemorragie te kunnen compenseren. Pas 

vanaf de 4
de

 levensweek stijgt  de synthese van erythrocyten en hemoglobine (Meyers-Wallen et al., 

1984). Rond de 5
de

 à 6
de

 levensmaand bereiken de erythrocyten- en hemoglobinegehaltes adulte 

waarden (Grundy, 2006). 

 

2. PRE-ANESTHETISCHE ONDERZOEKEN 

 

2.1. KLINISCH ONDERZOEK 

 

Alvorens chirurgie aan te vatten dient het kitten grondig klinisch onderzocht te worden, met bijzondere 

aandacht voor het cardiorespiratoir systeem en de hydratatietoestand (Howe, 1999; Mosley et al., 

2011).  

Door middel van auscultatie van het hart worden de hartfrequentie (> 200 slagen/minuut), het 

hartritme en de eventuele aanwezigheid van bijgeruisen vastgesteld (Hosgood, 2001; Howe, 1999). 

Het onderzoek van het respiratoir systeem bestaat uit een uitvoerige longauscultatie. Waarbij 

ademhalingsfrequentie (15 tot 35 ademhalingen/minuut), ademhalingsritme en ademhalingspatroon 

worden geobserveerd (Mosley et al., 2011). 

De hydratatietoestand wordt geëvalueerd door middel van de medische voorgeschiedenis (vb. recent 

diarree), kleur mucosa, capillaire vullingstijd en kleur van de urine. De huidturgor is geen goed 
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criterium om de hydratatietoestand te beoordelen bij kittens jonger dan 6 weken. Wanneer 

dehydratatie vastgesteld wordt dient dit gecorrigeerd te worden (subcutaan, intraveneus of intra 

osseus) voor aanvatten van de anesthesie (Hosgood, 2001). 

 

2.2. BLOEDONDERZOEK 

 

Naast het klinisch onderzoek kan eventueel een aanvullend bloedonderzoek worden uitgevoerd. 

Meestal worden slechts een beperkt aantal parameters bepaald, namelijk: PCV (packed cell volume), 

totaal eiwit, BUN en bloedglucose. Op basis van de medische voorgeschiedenis en voorafgaand 

klinisch onderzoek kan besloten worden een uitgebreider bloedonderzoek te verrichten. Het is 

belangrijk om bij de interpretatie van deze resultaten notie te hebben van de referentiewaarden (zie 

tabellen 1 en 2) van deze parameters bij kittens, daar deze vaak verschillen van deze bij adulte katten 

(Mosley et al., 2011). 
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Tabel 1. Hematologische referentiewaarden bij kittens (Uit Grundy, 2006; Karyn, 2011). 

Hematologische 
parameter 

Leeftijd (in weken) 

0-2° 2-4° 4-6° 6-8° 8-9° 12-13° 16-17° 

RBC (x10
6
/µl) 5,29 ± 0,24 4,67 ± 0,10 5,89 ± 0,23 6,57 ± 0,26 6,95 ± 0,09 7,43 ± 0,23 8,14 ± 0,27 

Hemoglobine 
(g/dl) 

12,1 ± 0,6 8,7 ± 0,2 8,6 ± 0,3 9,1 ± 0,3 9,8 ± 0,2 10,1 ± 0,3 11,0 ± 0,4 

PCV (%) 35,3 ± 1,7 26,5 ± 0,8 27,1 ± 0,8 29,8 ± 1,3 33,3 ± 0,7 33,1 ± 1,6 34,9 ± 1,1 
MCV (fl) 67,4 ± 1,9 53,9 ± 1,2 45,6 ± 1,3 45,6 ± 1,0 47,8 ± 0,9 44,5 ± 1,8 43,1 ± 1,5 
MCH (pg) 23,0 ± 0,6 18,8 ± 0,8 14,8 ± 0,6 13,9 ±  0,3 14,1 ± 0,2 13,7 ± 0,4 13,5 ± 0,4 
MCHC (%) 34,5 ± 0,8 33,0 ± 0,5 31,9 ± 0,6 30,9 ± 0,5 29,5 ± 0,4 31,3 ± 0,9 31,6 ± 0,8 
Totale WBC 
(x10

3
/µl) 

9,67 ± 0,57 15,31 ± 1,21 17,45 ± 1,37 18,07 ± 1,94 23,68 ± 1,89 23,20 ± 3,36 19,70 ± 1,12 

Band 
neutrofielen 

0,06 ± 0,02 0,11 ± 0,04 0,20 ± 0,06 0,22 ± 0,08 0,12 ± 0,09 0,15 ± 0,07 0,16 ± 0,07 

Gesegmenteerde 
neutrofielen 

5,96 ± 0,68 6,92 ± 0,77 9,57 ± 1,65 6,75 ± 1,03 11,0 ± 1,41 11,0 ± 1,77 9,74 ± 0,92 

Lymfocyten 3,73 ± 0,52 6,56 ± 0,59 6,41 ± 0,77 9,59 ± 1,57 10,17 ± 1,71 10,46 ± 2,61 8,7 ± 1,06 
Monocyten 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,02 0  0,01 ± 0,01 0,11 ± 0,06 0 0,02 ± 0,02 
Eosinofielen 0,96 ± 0,43 1,41 ± 0,16 1,47 ± 0,25 1,08 ± 0,20 2,28 ± 0,31 1,55 ± 0,35 1,00 ± 0,19 
Basofielen 0,02 ± 0,01 0 0 0,02 ± 0,02 0 0,03 ± 0,03 0 
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Tabel 2. Biochemische referentiewaarden bij kittens  (Naar Gorman, 2011). 

 Dag 0 Dag 1 Dag 7 Week 4 Week 8 <3 maanden 4-6 maanden 

Albumine (g/dl) 2,5-3,0 1,9-2,7 2,0-2,5 2,4-4,9 2,4-3,0 - - 
ALT (U/L) 7-42 29-77 11-76 14-55 12-56 10-50 ≤77 
Amylase (U/L) 310-837 310-659 187-438 275-677 407-856 ≤1800 1800 
AST (U/L) 21-126 75-263 15-45 15-31 14-40 ≤20 ≤30 
Bilirubine 
(mg/dl) 

0,1-1,1 0,1-1,6 0,0-0,6 0,0-0,3 0,0-0,1 ≤4 ≤4 

BUN (mg/dl) 26-45 34-94 16-36 10-22 16-33 17-35 17-35 
CK (U/L) 91-2300 519-2654 107-445 125-592 102-1512 ≤188 ≤160 
Creatinine 
(mg/dl) 

1,2-3,1 0,6-1,2 0,3-0,7 0,4-0,7 0,6-1,2 0,16-1,26 0,33-1,21 

GGT (U/L) 
Glucose (mg/dl) 

0-2 
55-290 

0-9 
65-149 

0-5 
105-145 

0-1 
117-152 

0-2 
94-143 

≤4 
70-150 

≤4 
70-150 

LDH (U/L) 176-1525 302-1309 117-513 98-410 62-862 68-280 ≤442 
Lipase (U/L) 12-43 21-131 8-46 4-86 6-70 ≤280 ≤280 
Totaal eiwit 
(g/dl) 

3,8-5,2 3,9-5,8 3,5-4,8 4,5-5,6 4,8-6,5 - 3,3-7,5 



9 
 

3. ANESTHESIE 

3.1. SEDATIE EN PREMEDICATIE 

 

Door aanwending van premedicatie beoogt men een aantal positieve effecten,  namelijk: sedatie, 

analgesie, dosisverlaging van de overige anesthetica en stabieler verloop van inductie en onderhoud 

(Mosley et al., 2011). In dit hoofdstuk zal er dieper worden ingegaan op de farmacologische 

achtergrond van de producten gebruikt bij de premedicatie en hun gebruik bij kittens. 

 

3.1.1. Parasympathicolytica  

 

Tot de klasse van de parasympathicolytica behoren glycopyrrolaat en atropine sulfaat (Holden, 2007). 

 

Het anesthetisch werkingsmechanisme van de parasympathicolytica berust hoofdzakelijk op de 

interactie met de muscarine receptoren (M1, M2 en M3), welke zorgt voor een anti-muscarine werking 

(De Backer, 2012; Gasthuys, 2013; Pettifer et al., 2007).  

Volgende effecten worden gezien (Pypendop et al., 2012): 

- Cardiovasculair: een verhoging van de hartfrequentie met een gelijktijdige daling van het 

slagvolume. Vooral atropine heeft de neiging aanleiding te geven tot tachycardie. 

- Ter hoogte van de luchtwegen: aanleiding tot bronchodilatatie en een verminderde productie 

van bronchiale secreties. 

- Remming van de vagale activiteit. 

- Mydriasis na toediening van atropine sulfaat. 

 

Uit bovenstaande kan besloten worden dat het gebruik van parasympathicolytica bij de premedicatie 

van kittens zeker geen slechte keus is (Holden, 2007). Voorkeur wordt gegeven aan glycopyrrolaat 

boven atropine, gezien de langere werkingsduur van glycopyrrolaat en de lagere incidentie van sinus 

tachycardie (Holden, 2007; Pypendop et al., 2012).  

Er bestaat nog enige controverse omtrent het toedienen van parasympathicolytica aan kittens jonger 

dan 2 weken gezien de immaturiteit van het autonome zenuwstelsel op die leeftijd (Holden, 2007; 

Hosgood, 1992). 

 

3.1.2. Fenothiazines 

 

Fenothiazines, ook wel major tranquillizers genoemd behoren tot de neuroleptica. Hun werking berust 

op de blokkering van de  centrale D2-receptoren enerzijds (antidopaminerge werking), en de 

antagoniserende werking op de α1-receptoren anderzijds (antinoradrenerge werking). De 

fenothiazines kunnen verder onderverdeeld worden in twee groepen, nl. de specifieke fenothiazines 

(vb. piperazine fenothiazine) met voornamelijk een antidopaminerg effect, en de sedatieve 
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fenothiazines (vb. acepromazine -> ACP) met voornamelijk een antinoradrenerg effect. Het is 

hoofdzakelijk deze laatste groep die als premedicatie wordt aangewend gezien zijn sedatieve werking 

op het dier (De Backer, 2012). 

 

Hieronder zal eerst worden ingegaan op de antidopaminergische werking van de fenothiazines, 

vervolgens zal het antinoradrenergisch karakter verder worden toegelicht. 

 

D2-receptoren komen voor op verschillende plaatsen in het centraal zenuwstelsel. Al naargelang de 

lokalisatie van de D2-receptor zal een ander farmacologisch effect bekomen worden na bezetting door 

fenothiazines (De Backer, 2012). 

- Bezetting van de receptoren ter hoogte van het limbisch systeem van de hersenen heeft een 

anti-psychotisch effect tot gevolg (De Backer, 2012; Pettifer et al., 2007). 

- Door binding ter hoogte van de chemoreceptor-trigger zone wordt een anti-emetisch effect 

bekomen (De Backer, 2012; Pypendop, 2012; Pettifer et al., 2007). 

- Bij binding op de receptoren ter hoogte van de hypothalamo-hypofysaire as ontstaat een 

hyperprolactinemie (De Backer, 2012). 

- Stoornissen in de functie van het extrapiramidaal systeem kunnen veroorzaakt worden door 

binden aan de D2-receptoren ter hoogte van de basale ganglia (De Backer, 2012; Pettifer et 

al., 2007). 

 

De cardiovasculaire neveneffecten die na toediening van fenothiazines worden vastgesteld zijn 

hoofdzakelijk te wijten aan hun α1-antagoniserende werking (Hall et al., 2005; Pettifer et al., 2007). 

Analoog aan de D2-receptor wordt ook hier een ander farmacologisch effect bekomen naargelang de 

lokalisatie van de receptor (De Backer, 2012). Volgende farmacologische uitwerkingen worden gezien: 

- Bij inwerking op de receptoren ter hoogte van de perifere bloedvaten wordt perifere 

vasodilatatie gezien. Dit heeft hypotensie tot gevolg (De Backer, 2012; Grandy et al., 1991). 

- Bij binding op de receptoren van het hart wordt een α-lytisch effect bekomen, met hypotensie 

tot gevolg (De Backer, 2012). 

- Door onderdrukking van het vasomotorisch centrum zien we een significante bloeddrukdaling 

en hypothermie (De Backer, 2012; Pypendop et al., 2012). 

- Bezetting van de receptoren in het reticulair activerend systeem (RAS) in de hersenstam zorgt 

voor sedatie van de patiënt (Aarnes et al., 2011; De Backer 2012). 

 

Het toedienen van fenothiazines aan kittens jonger dan 12 weken oud wordt best vermeden gezien de 

uitgesproken vasodilatatie, hypothermie en verlengde depressie van het centraal zenuwstelsel die 

deze groep van producten teweeg brengt (Hosgood, 1992; Little, 2008). Wanneer toch besloten wordt 

fenothiazines aan te wenden bij kittens ouder dan 12 weken, dient de dosis gereduceerd te worden 

(Grandy et al., 1991; Hosgood, 1992; Little, 2008). 
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3.1.3. Benzodiazepines  

 

Benzodiazepines behoren tot de groep van de minor tranquillizers en hebben een psychotrope 

werking. Hun farmacologisch effect wordt bewerkstelligd door het binden met de centrale GABA- 

receptor. Waar ze de inhiberende werking van de neurotransmitter γ-aminoboterzuur versterken 

(Aarnes et al., 2011). Bij de kleine huisdieren worden voornamelijk diazepam en midazolam het meest 

courant gebruikt (Aarnes, et al., 2011; Holden, 2007). Daarnaast worden benzodiazepines vaak 

gecombineerd met andere producten, zoals ketamine en opiaten omwille van hun dosis reducerend 

en synergistisch effect (Hall et al., 2005; Pettifer et al., 2007). Verder dient ook te worden opgemerkt 

dat er een specifiek antidoot (flumazenil) voorhanden is die de bekomen effecten na toediening van 

benzodiazepines snel omkeerbaar maakt (Hall et al., 2005).  

 

Na toediening van benzodiazepines worden volgende effecten waargenomen: 

- Een anxiolytisch effect en sedatie worden bekomen. Bij kittens ziet men een zeer goede 

sedatie. Bij volwassen katten is het sedatief effect eerder mild en onbetrouwbaar (Mosley et 

al., 2011).  

- Een minimale depressie van het cardiovasculair- en het respiratoir systeem (Aarnes et al., 

2011). 

- Er wordt een anti-convulsief effect waargenomen (De Backer, 2012; Gasthuys, 2013). 

- Goede spierrelaxerende eigenschappen (Aarnes et al., 2011; De Backer, 2012; Gasthuys, 

2013; Mosley et al., 2011). 

- Eetluststimulerend effect (Aarnes et al., 2011; Hall et al., 2005). 

 

Uit bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat het gebruik van benzodiazepines binnen 

het anesthetisch protocol voor kittens een goede keus kan zijn. Gezien de beperkte cardiovasculaire-

en respiratoire invloeden, en de vlotte antidoteerbaarheid worden de benzodiazepines als relatief 

veilige anesthetische producten beschouwd (Aarnes et al., 2011). Enige voorzichtigheid is wel 

geboden bij het toedienen van benzodiazepines aan zeer jonge kittens (< 8 weken) vanwege de 

sterke hepatische metabolisatie. Overdosering moet bij deze jonge patiëntjes ten stelligste vermeden 

worden (Holden, 2007). 

 

3.1.4. α2-adrenerge agonisten 

 

De sedatieve- en analgetische werking van de α2-adrenerge agonisten berust op een verminderde 

vrijstelling van noradrenaline na binding met de  α2-receptor (Gasthuys, 2013; Granholm et al. 2006; 

De Backer, 2012). De stofafhankelijke selectiviteit voor de α2-  en de α1 –receptoren, nl. de α2/α1- ratio 

bepaalt de intensiteit van het product (Gasthuys, 2013). De meest frequent gebruikte producten in de 

kleine huisdieren sector zijn medetomidine (Domitor®) en dexmedetomidine (Dexdomitor®), dewelke 

een hoge selectiviteit voor de α2-receptor bezitten (hoge α2/α1-ratio), en bijgevolg een sterke werking 

hebben (Cullen, 1996; De Backer, 2012). Medetomidine is een racemisch mengsel bestaande uit het 
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rechtsdraaiende dexmedetomidine enerzijds, en het linksdraaiende levomedetomidine anderzijds. Het 

rechtsdraaiende enantiomeer dexmedetomidine is de farmacologisch actieve component (Cullen, 

1996; Granholm et al., 2006). Over het linksdraaiende enantiomeer levomedetomidine bestaat enige 

discussie in de literatuur. Algemeen wordt aangenomen dat het weinig tot niet actief is. Echter een 

aantal in vitro studies toonden aan dat levomedetomidine een matige  α2-agoniserende werking 

vertoont of zelfs dat het een α2-antagoniserende werking veroorzaakt (Granholm et al., 2006). 

Aangenomen wordt dat levomedetomidine voor bijwerkingen zorgt, aangezien dit enantiomeer sterk 

hepatisch gemetaboliseerd wordt (Granholm et al., 2006; Peeters et al., 2012). Aldus wordt het 

duurdere dexmedetomidine verkozen boven medetomidine.  

 

Binnen een anesthetisch protocol genieten α2-agonisten met een hoge α2/α1-ratio de voorkeur. 

Aangezien deze minder nevenwerkingen kennen (minder restactiviteit ter hoogte van de α1-receptor) 

(De Backer, 2012). 

 

De α2-agonisten worden vaak gecombineerd met andere anesthetische producten zoals ketamine en 

opiaten. In combinatie met ketamine wordt anesthesie bekomen.  In combinatie met opiaten zien we 

een zeer goede en betrouwbare sedatie en analgesie bij de patiënt (Pettifer et al., 2007). 

 

De α2-agonisten dienen met enige voorzichtigheid aangewend te worden binnen het anesthetisch 

protocol van kittens aangezien zij een sterke hepatische metabolisatie kennen en een belangrijke 

bradycardie veroorzaken, met een gedaald hartdebiet als gevolg (Grandy et al., 1991). Daarenboven 

induceren ze een significante daling van de ademhalingsfrequentie en een dosis-afhankelijke 

hypothermie (Cullen, 1996). Over de minimale leeftijd van de patiënt bij aanwenden van α2-agonisten 

bestaat echter geen consensus in de literatuur. Volgens Holden (2007) is het gebruik van α2-agonisten 

enkel verantwoord bij gezonde, volwassen patiënten. Grandy et al. (1991) daarentegen stellen dat α2-

agonisten reeds kunnen worden aangewend bij gezonde kittens vanaf de leeftijd van 12 weken. 

 

Tenslotte dient er nog te worden opgemerkt dat er een α2-antagonist (atipamezole) commercieel 

beschikbaar is, die de bekomen (neven)effecten na toediening van α2-agonisten kan omkeren (Pettifer 

et al., 2007). 

 

3.1.5. Opioïden 

 

De opiaten, ook wel narcotische analgetica genoemd, binden met de centrale opioïde-receptoren 

waardoor hun sterk analgetisch effect tot stand komt (De Backer, 2012; Pettifer et al., 2007). Er dient 

een belangrijk onderscheid gemaakt te worden tussen de volle agonisten (vb. fentanyl, morfine, 

methadon), de agonisten/antagonisten (vb. butorphanol) en de partiële agonisten (vb. buprenorphine) 

(Aarnes et al., 2011; Gasthuys, 2013). Deze drie groepen verschillen in sterkte, nevenwerkingen en in 

antidoteerbaarheid. Volle agonisten en partiële agonisten zijn vlot antidoteerbaar met naloxon, dit in 

tegenstelling tot de agonisten/antagonisten. De narcotische analgetica worden vaak in combinatie met 
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een tranquillizer toegediend, de zogenaamde neuroleptanalgesie. Hierdoor worden een verminderd 

bewustzijn en een goede analgesie bekomen (Barnhart et al., 2000; Hall et al., 2005; Pypendop et al., 

2012).  

 

Binnen een anesthetisch protocol voor kittens is een goede analgesie onontbeerlijk, zeker wanneer 

kittens voor trauma of pijnlijke ingrepen worden aangeboden. Het gebruik van narcotische analgetica 

is hierbij aangewezen. Toediening van opioïden wordt relatief goed verdragen door kittens, al dient de 

dosis wel gereduceerd te worden (Little, 2008). 

 

Het is algemeen geweten dat opioïden dosisafhankelijke cadiovasculaire- (bradycardie) en respiratoire 

nevenwerkingen teweegbrengen (Holden, 2007; Little, 2008). Bradycardie kan worden opgeheven 

door toediening van anticholinergica (atropine of glycopyrrolaat, zie hoger) (Little, 2008). Ondanks dat 

de opioïden gemetaboliseerd worden in de lever, wordt er geen sterke depressie van het centrale 

zenuwstelsel gezien (Little, 2008).  

 

De volle agonisten worden minder vaak aangewend bij jonge patiëntjes daar zij ernstige bradycardie 

en respiratoire depressie teweegbrengen (De Backer, 2012; Hall et al., 2005). Er wordt meestal de 

voorkeur gegeven aan het gebruik van buprenorphine (Temgesic®) en butorphanol (Dolorex®). 

Aangezien beide producten minder cardiorespiratoire nevenwerkingen veroorzaken dan de volle 

agonisten (De Backer, 2012; Hall et al., 2005). 

 

3.2. KATHETER PLAATSING 

 

Het plaatsen van een intraveneuze katheter alvorens de patiënt te induceren biedt een aantal 

belangrijke voordelen. Vloeistoffen kunnen intraveneus worden toegediend via de katheter, en bij 

complicaties gedurende de anesthesie kan snel en adequaat worden ingegrepen. Gezien de kleine 

diameter van de venen, en de grote beweeglijkheid van jonge patiënten, kan intraveneuze 

katheterplaatsing bijzonder moeilijk zijn. Een behendige assistent, die het diertje goed kan fixeren is 

een noodzaak. Er wordt gebruik gemaakt van 24- tot 22- gauge katheders (Mosley et al., 2011). 

Eventueel kan lidocaïne/prilocaïne-crème (EMLA®-crème) gebruikt worden om een lokale analgesie 

van de huid te bekomen (Mosley et al., 2011; Wagner et al., 2006). Deze crème dient 30 à 45 minuten 

op voorhand aangebracht te worden, en wordt verwijderd alvorens de katheter te plaatsen. Er kan 

gebruik worden gemaakt van de vena jugularis, de vena cephalica of de vena femoralis. 

Katheterplaatsing is het makkelijkste in de vena jugularis daar deze vene de grootste diameter heeft. 

Bij zeer kleine en/of sterk gedehydrateerde kittens kan katheterplaatsing onmogelijk zijn. Bij deze 

dieren dienen vloeistoffen oraal, subcutaan of intraosseus te worden toegediend (Mosley et al., 2011). 
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3.3. INJECTIE-ANESTHESIE 

 

3.3.1. Ketamine 

 

Ketamine behoort tot de groep van de dissociatieve anesthetica, waarvan de werking wordt 

gemedieerd door blokkering van de N-methyl-D-aspartaat (NMDA) receptor in het centraal 

zenuwstelsel (De Backer, 2012).  

 

Ketamine wordt gebruikt voor inductie en onderhoud van anesthesie, en voorziet een goede analgesie 

(Hosgood, 2001; Pypendop, 2012). Belangrijk voordeel aan het gebruik van ketamine bij kittens is dat 

het intramusculair kan worden toegediend (Hosgood, 1992). Ketamine dient steeds gecombineerd te 

worden met een benzodiazepine om voldoende spierrelaxatie te bekomen. De combinatie met een 

anticholinergicum wordt soms aangeraden om overmatige speekselproductie en/of bradycardie tegen 

te gaan (Grandy et al., 1991; Hosgood, 2001). Het is sterk aan te raden om kittens geanestheseerd 

met ketamine te intuberen om aspiratiepneumonie te voorkomen (Hosgood, 1992; Hosgood, 2001). 

Ketamine veroorzaakt een milde depressie van de ademhaling en zorgt voor stimulatie van het 

cardiovasculair systeem (Pypendop, 2012). Toch wordt toediening aan kittens jonger dan 8 weken 

afgeraden wegens de sterke renale excretie van dit dissociatief anestheticum (Grandy et al., 1991; 

Hosgood, 2001).  

 

3.3.2. Propofol 

 

Propofol (Propovet multidose®) is een fenolderivaat (di-isopropylfenol) dat gebruikt wordt voor  

inductie van anesthesie, en onderhoud van anesthesie (via CRI of herhaalde boli) (Gasthuys, 2013; 

Glowaski et al., 1999; Holden, 2007; Pypendop, 2012). Daarnaast wordt propofol  ook aangewend 

voor sedatie van patiënten (vb. bij kunstmatige beademing tijdens intensieve zorgen) (Glowaski et al., 

1999). Het farmacologisch effect wordt bewerkstelligd door binding met de centrale GABA-receptor. 

Daar versterkt het de  inhiberende werking van de neurotransmitter γ-aminoboterzuur (GABA) (Pettifer 

et al., 2007).  

 

Na toediening van propofol wordt een snelle inductie en een vlotte recovery gezien (Brearley et al., 

1988; Glowaski et al., 1999). Dit zou te wijten zijn aan een snelle redistributie van propofol naar vet- 

en spierweefsel (Grandy et al., 1991). Aangezien propofol voor onvoldoende analgesie zorgt, moet bij 

pijnlijke ingrepen bijkomende analgesie worden voorzien (Hosgood, 2001). Propofol is ook geschikt 

voor dieren met lever- of nieraandoeningen, gezien het voornamelijk extra-hepatisch gemetaboliseerd 

wordt. Er werden geen veranderingen in het farmacokinetische profiel waargenomen bij deze 

patiënten (Grandy et al., 1991). 

 

Net zoals thiopental, veroorzaakt propofol cardiovasculaire nevenwerkingen. Er wordt een 

dosisgebonden daling van de bloeddruk en de cardiac output gezien. Daarnaast wordt tevens 
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dosisgebonden respiratoire depressie waargenomen (Hosgood, 2001; Pypendop, 2012). Langzame 

toediening vermindert deze negatieve cardiorespiratoire effecten (Glowaski et al., 1999; Hosgood, 

2001).  

 

Propofol is een goede keuze binnen een anesthetisch protocol voor kittens ouder dan 8 weken 

(Hosgood, 2001). Maar een belangrijk nadeel voor gebruik bij kittens is dat propofol enkel intraveneus 

mag worden toegediend (Peeters et al., 2012). 

 

3.3.3. Alfaxalone 

 

Het kortwerkende alfaxalone (Alfaxan®) is een progesteronderivaat dat behoort tot de neuro-actieve 

steroïden (O’Hagan et al., 2012; Pypendop et al., 2012). Alfaxalone  kan enerzijds worden aangewend 

als inductiemiddel, anderzijds kan het ook gebruikt worden voor het onderhoud van de anesthesie. 

Net zoals propofol, werkt alfaxalone in op de centrale GABA-receptor, waardoor zijn hypnotische- en 

spierrelaxerende effecten tot stand komen (O’Hagan et al., 2012). 

 

Na toediening wordt een kortdurende anesthesie waargenomen, met een snelle inductie en een vlotte 

recovery (geen cumulatie) (Mathis et al., 2012; Pypendop, 2012). Gezien de beperkte analgetische 

eigenschappen van alfaxalone, dient bijkomende analgesie voorzien te worden (Gasthuys, 2013). Na 

gebruik van alfaxalone kan zich een milde (voorbijgaande) cardiorespiratoire depressie voordoen 

(Pypendop, 2012). 

 

Het gebruik van alfaxalone bij kittens wordt weinig beschreven in de literatuur. Maar in een recent 

verschenen publicatie stellen O’Hagan et al. (2012) dat alfaxalone uitstekend aangewend kan worden 

voor de inductie en het onderhoud van anesthesie van kittens tussen de 6 en 12 weken.  

 

3.3.4. Barbituraten 

 

Barbituraten werken in op de centrale GABA-receptor, en versterken zijn inhiberende werking (Pettifer 

et al., 2007). Belangrijke nadelen aan het gebruik van barbituraten binnen een anesthetisch protocol 

voor kittens zijn de dosisgebonden respiratoire depressie en het feit dat barbituraten enkel strikt 

intraveneus (katheterplaatsing noodzakelijk) mogen worden toegediend (Hosgood, 2001).  

 

Thiobarbituraten (thiamylal en thiopental) zijn inductiemiddelen met een ultrakorte werkingsduur (0 tot 

1 uur) (De Backer, 2012). Zij kunnen aangewend worden voor de anesthesie van gezonde kittens. 

Enige voorzichtigheid is wel geboden bij het toedienen van thiobarbituraten aan zeer jonge kittens (< 8 

weken) omwille van verschillende redenen, namelijk: een sterke hepatische metabolisatie, redistributie 

naar vet en spieren, en een sterke eiwit-binding (Hosgood, 1992; Hosgood, 2001). Overdosering moet 
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bij deze jonge patiëntjes ten stelligste vermeden worden. Nauwkeurig wegen van het kitten is 

noodzakelijk om tot de juiste dosering te komen (Grandy et al., 1991).  

Over de minimale leeftijd van de patiënt bij het aanwenden van thiobarbituraten bestaat geen 

consensus in de literatuur. Volgens Little (2008) is het gebruik van thiobarbituraten enkel verantwoord 

bij gezonde kittens ouder dan 12 weken. Daarentegen stellen Grandy et al. (1991) en Hosgood (2001) 

dat thiobarbituraten reeds kunnen worden aangewend bij gezonde kittens vanaf respectievelijk 10 of 8 

weken. 

 

Uit bovenstaande gegevens kan besloten worden dat barbituraten geen eerstekeuzemiddelen zijn 

binnen het anesthetisch protocol van kittens.  

 

3.4. INHALATIE-ANESTHESIE 

 

3.4.1. Algemeen 

 

Binnen een anesthetisch protocol  voor kittens (vooral wanneer < 10 weken), zijn inhalatieanesthetica 

(isofluraan en sevofluraan) de veiligste keuze (Grandy et al.,1991; Holden, 2007; Hosgood, 1992). Dit 

is te wijten aan verschillende factoren, namelijk: er is een geringe metabolisatie (hepatorenaal 

systeem van kittens is immatuur, zie hoofdstuk over de fysiologie),  anesthesiediepte kan continu 

aangepast worden, en de cardiorespiratoire neveneffecten zijn dosisgerelateerd (Mosley et al., 2011). 

Voorafgaande toediening van premedicatie (vb. opiaat) zorgt enerzijds voor een afname van deze 

cardiorespiratoire depressie, en anderzijds is er een vermindering van de benodigde dosis 

inhalatieanesthetica (Hosgood, 2001). De volatiele anesthetica kunnen zowel voor inductie (via 

masker) als voor onderhoud van de anesthesie aangewend worden. Zij induceren hun werking via 

binding aan de centrale GABA-receptor (Gasthuys, 2013). 

 

Het masker dat gebruikt wordt voor inductie moet goed aansluiten (weinig dode ruimte), om pollutie 

van de omgeving te vermijden (Holden, 2007). Voor endotracheale intubatie zijn er verscheidene 

soorten  tracheotubes (al dan niet met cuff) op de markt met geringe diameter (< 3 mm) die geschikt 

zijn voor kleine kittens. Deze dienen echter om de 20 à 30 minuten gecontroleerd te worden, daar zij 

makkelijk geobstrueerd geraken (Grandy et al., 1991). Bij de anesthesie van kittens wordt steeds 

gebruik gemaakt van een non-rebreathing circuit (vb. T-stuk van Philip Ayre, co-axiaal systeem van 

Bain) (Grandy et al., 1991; Little, 2008). Kenmerkend aan dit systeem is dat het geen CO2-absorber 

bezit. De uitgeademde CO2 wordt verwijderd met behulp van hoge flows aan gassen (Gasthuys, 2013; 

Hartsfield, 2007; Mosley et al., 2011; Pettifer et al., 2007). Belangrijk voordeel aan deze non-

rebreathing circuits is dat er een geringe dode ruimte aanwezig is (Hartsfield, 2007; Mosley et al., 

2011). 
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3.4.2. Isofluraan 

 

Isofluraan is een gefluoreerd ether, en is op dit moment bij de kleine huisdieren het meest courant 

gebruikte inhalatieanestheticum (Pypendop, 2012). Hoewel isofluraan dosisgebonden 

cardiorespiratoire depressie veroorzaakt, worden zelden nevenwerkingen waargenomen bij lage tot 

matige dosissen. Isofluraan kent een geringe metabolisatiegraad (0,2%), en heeft een lage bloed/gas 

oplosbaarheidscoëfficiënt (1,46), waardoor snelle inductie en recovery optreden. De MAC-waarde 

bedraagt 1,63 % bij de kat. Vanaf 1,3 keer de MAC-waarde wordt cardiorespiratoire depressie gezien 

(Pypendop, 2012). Een nadeel aan het gebruik van isofluraan als inductiemiddel voor kittens is dat 

isofluraan een onaangename geur heeft, welke remmend kan werken op de inductiesnelheid (Holden, 

2007; Pypendop, 2012). 

 

3.4.3. Sevofluraan 

 

Sevofluraan is net zoals isofluraan een gefluoreerd ether dat aangewend kan worden voor de inductie 

van de anesthesie, en het onderhoud van de anesthesie. Sevofluraan kent eveneens een geringe 

biotransformatie (2 tot 5 %), en wordt quasi onveranderd uitgeademd (Pypendop, 2012). Daarenboven 

heeft sevofluraan een lagere bloed/gas oplosbaarheidscoëfficiënt (0,68) dan isofluraan, waardoor een 

nog snellere inductie en recovery optreedt. De MAC-waarde bedraagt ongeveer 2,58 % bij katten 

(Holden, 2007; Pypendop, 2012). Vanaf 1,25 keer de MAC worden cardiorespiratoire neveneffecten 

waargenomen (Pypendop, 2012). De cardiorespiratoire effecten die sevofluraan teweeg brengt zijn 

ongeveer vergelijkbaar aan deze van isofluraan. Doch zou sevofluraan de hartfrequentie minder 

nadelig beïnvloeden. In tegenstelling tot isofluraan, heeft sevofluraan een minder scherpe geur, 

waardoor het beter bruikbaar is voor maskerinductie (Holden, 2007). 

 

Op basis van bovenstaande gegevens kan worden besloten dat sevofluraan de voorkeur geniet boven 

isofluraan binnen een anesthetisch protocol voor kittens (Holden, 2007). 

 

4. ANESTHETISCHE PROTOCOLLEN UIT DE LITERATUUR 

 

In de literatuur worden verschillende anesthetische protocollen voor kittens besproken. Een 

veelgebruikt protocol is de combinatie van medetomidine (Domitor®), ketamine en butorphanol 

(Dolorex®). Dit protocol is geschikt voor kortdurende ingrepen (vb. castratie). Na de operatie dient 

atipamezole toegediend te worden. Deze combinatie is niet geschikt voor toediening aan zeer jonge 

kittens gezien de vrij sterke cardiovasculaire- en respiratoire depressie die deze producten 

teweegbrengen. Deze combinatie biedt een goede analgesie (Taylor, 2002). 
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Een ander veelbesproken protocol bestaat uit een combinatie van zolazepam en tiletamine (Zoletil®). 

Dit protocol is geschikt voor kleine ingrepen zoals de castratie van mannelijke kittens. Er zijn evenwel 

een aantal belangrijke nadelen aan dit protocol verbonden. Zolazepam-tiletamine veroorzaakt slechts 

matige spierrelaxatie en de kwaliteit van de recovery laat vaak te wensen over (verlengde recovery). 

De post-operatieve analgesie is onvoldoende dus moet er voor bijkomende analgesie gezorgd worden 

onder de vorm van een opioïd en/of een NSAID (Taylor; 2002). 

 

Een combinatie van midazolam, ketamine en butorphanol wordt ook vaak aangewend in de praktijk. 

Eventueel kan vooraf een anticholinergicum (atropine of glycopyrrolaat) toegediend worden om de 

hartfrequentie op peil te houden en aspiratie te voorkomen. Deze combinatie voorziet een goede 

analgesie en is geschikt voor de wat zwaardere ingrepen (Peeters et al., 2012; Taylor, 2002). 

 

Meer recentelijk werd het Quad Protocol ontwikkeld (zie tabel 3). Dit protocol is ontstaan na de 

vaststelling dat bij gebruik van injectie-anesthetica lichte kittens (vooral deze < 1,5 kg) vaak 

ondergedoseerd werden. Dit is te wijten aan de hoge lichaamsoppervlakte/lichaamsmassa-ratio bij 

lichte kittens. Bij het Quad Protocol wordt de toe te dienen dosis berekend in functie van de 

lichaamsoppervlakte, en niet op basis van het lichaamsgewicht. Bij het Quad Protocol maakt men 

gebruik van medetomidine, ketamine, midazolam en buprenorphine. Met dit protocol wordt een 

betrouwbare anesthesie gezien, met een snelle inductie en recovery. Bovendien zorgt deze 

combinatie voor een zeer goede post-operatieve analgesie (6-12h) (Joyce et al., 2011). 

 

Tabel 3: Quad Protocol  (Uit Joyce et al., 2011) 

Lichaamsgewicht (kg) Lichaamsoppervlakte (m
2
) Toe te dienen volume van 

ieder product (ml) 

0.5 0,07 0,04 
1.0 0,1 0,06 
1.5 0,14 0,08 
2.0 0,17 0,1 
2.5 0,19 0,12 
Voor de berekening van de lichaamsoppervlakte werd volgende formule gebruikt: Lichaamsoppervlakte = (K x 

lichaamsgewicht
0,67

) / 100. Waarbij K = 10,4. Het toe te dienen volume van ieder product werd bekomen door de 

lichaamsoppervlakte te vermenigvuldigen met de factor 0,6. 
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Een overzicht van de verschillende anesthetische protocollen aangehaald in deze literatuurstudie 

wordt weergegeven in onderstaande tabel: 

Tabel 4: Voorbeelden van anesthetische protocollen  (Naar Joyce et al., 2011; Peeters et al., 2012). 

Protocollen 
 

Dosering en 
toedieningsweg 
 

Analgesie Bemerkingen 

Medetomidine + 
Ketamine   + 
Butorphanol 
 
Atropine + 
Midazolam + 
Ketamine + 
Butorphanol 
 
Medetomidine + 
Ketamine + 
Midazolam + 
Buprenorphine 
 
Zolazepam + Tiletamine 
 
Propofol 
 
 
Isofluraan 
 
 
Sevofluraan 

80 µg/kg IM 
5 mg/kg IM 
0,4 mg/kg IM 
 
0,04 mg/kg IM 
0,22 mg/kg IM 
5 -10 mg/kg IM 
0,44 mg/kg IM 
 
600 µg/m

2
 IM 

60 mg/m
2
 IM 

3 mg/m
2 
IM 

180 µg/m
2 
IM 

 
11 mg/kg IM 
 
4 – 12 mg/kg IV 
 
 
Op effect, via inhalatie 
 
 
Op effect, via inhalatie 

Goed 
 
 
 
Goed 
 
 
 
 
Zeer goed (6 – 12h 
postoperatief) 
 
 
 
Gemiddeld 
 
Afhankelijk van 
premedicatie 
 
Geen 
 
 
Geen 

Medetomidine wordt 
best vervangen door 
dexmedetomidine * 
 
 
 
 
 
 
Medetomidine wordt 
best vervangen door 
dexmedetomidine * 
 
 
 
 
IV toediening moeilijk 
bij kleine kittens 
 
Sterke, onaangename 
geur 
 
Mildere geur dan 
isofluraan 

*Dosis dexmedetomidine: 5 – 20 µg/kg. 
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BESPREKING 
 

De literatuur met betrekking tot de anesthesie van kittens is behoorlijk eenduidig. De meeste auteurs 

zijn het met elkaar eens wat betreft de anesthetica die men bij kittens kan gebruiken. Over de 

minimale leeftijd waarop men de anesthetica kan aanwenden bestaat vaak geen consensus in de 

literatuur. 

Hoewel er vrij veel literatuur over het anestheseren van kittens beschikbaar is, blijken deze artikels 

vaak niet helemaal up-to-date te zijn. Het gebruik van barbituraten wordt in deze artikels meestal zeer 

uitgebreid besproken, maar deze producten worden in de realiteit heden ten dage niet meer 

aangewend voor de anesthesie van kittens. Thiopental is op dit ogenblik zelfs niet op de markt in 

België. Daarnaast is er nog heel weinig beschreven over het gebruik van alfaxalone bij kittens, gezien 

dit product vrij nieuw is. De weinige studies die uitgevoerd zijn bij kittens wijzen erop dat alfaxalone 

wel degelijk aangewend kan worden voor de inductie en het onderhoud van anesthesie van kittens. 

 

Ondanks de fysiologische verschillen ten opzichte van adulten is het toch mogelijk een vrij veilige 

anesthesie te bekomen mits men deze verschillen in het achterhoofd houdt. Het gebruik van injectie-

anesthetica is minder ingrijpend voor het kitten en praktisch makkelijker. Een goede voorbereiding 

(pre-anesthetische onderzoeken) en monitoring van het kitten tijdens en na de anesthesie zijn 

belangrijk en beperken de risico’s. Gezien met kittens zorgvuldiger moet worden omgesprongen dan 

met volwassen katten, moet ook aan T.L.C. een bijzondere aandacht geschonken worden. 
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