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Samenvatting 

In deze masterproef wordt een casuïstiek besproken omtrent een kattin van middelbare leeftijd met ernstige 

obesitas. Deze binnenshuis gehouden kat had een verleden van jeukklachten van onbekende oorsprong die 

een week voor presentatie op de faculteit behandeld werden met een injectie cortisone bij de eigen 

dierenarts. Toen de kat werd aangeboden op de faculteit vertoonde ze partiële anorexie sinds een week en 

totale anorexie, lethargie en braken sinds twee dagen. De afwijkingen op lichamelijk onderzoek toonden aan 

dat de kattin in staat was te compenseren en zich nog niet in een toestand van hypovolemische shock 

bevond. Een bloedname bracht een beeld van dehydratatie, een uitgesproken hyperglycemie en een 

gecompenseerde metabole acidose aan het licht. Na stabilisatie dankzij intraveneuze vloeistoftherapie werd 

via echografie een acute pancreatitis vastgesteld. Aangezien het urineonderzoek een glucosurie aantoonde 

en ook het fructosaminegehalte in het serum gestegen was, kon een bijkomende diagnose van diabetes 

mellitus gesteld worden. Verdere behandeling met intraveneuze infuustherapie, anti-emetica, zuurremmers, 

pijnmedicatie en initieel een snel- en kortwerkend en vervolgens een langwerkend insulinepreparaat konden 

de patiënt stabiliseren. De therapie werd later nog aangevuld met ursodeoxycholzuur omwille van een 

episode van posthepatische icterus. Twee problemen bleven zich echter voordoen tijdens de eerste 

hospitalisatieperiode van tien dagen. Ten eerste weigerde de kattin te eten, waardoor moest overgegaan 

worden tot het plaatsen van een naso-oesofagale voedingssonde. Ten tweede werden geregeld episodes 

van zeer hoge lichaamstemperatuur (tot 40,6°C) gezien waarvoor geen duidelijke onderliggende oorzaak 

werd gevonden, uitgezonderd een vermoeden van een infectieuze pneumonie op radiografie van de thorax 

die leidde tot het opstarten van een antibioticumkuur. Naast koorts was ook hyperthermie een mogelijkheid, 

toegeschreven aan stress veroorzaakt door de hospitalisatie en de frequente manipulaties doorheen de dag, 

waardoor werd beslist de kattin na tien dagen huiswaarts te sturen. Ook thuis bleef de dyorexie aanhouden 

en na een periode met een oesofagale voedingssonde en een grondige work-up werd besloten om de 

eetlust op te wekken met mirtazapine. De kattin begon hierna zelfstandig te eten en bleek ondertussen in 

remissie te zijn gegaan voor haar diabetes. Toen de jeukklachten een maand na presentatie terug de kop 

opstaken, werd een vlooienallergie dermatitis vastgesteld die behandeld werd met ciclosporine. 

Keywords: cat – acute pancreatitis – diabetes mellitus – remission - obesity 
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Inleiding 

Pancreatitis is een inflammatie van het exocriene weefsel van de alvleesklier. Recent werd een 

indeling van feliene pancreatitis voorgesteld op basis van histologische bevindingen, naar analogie 

met de classificatie uit de humane geneeskunde. Hierbij wordt chronische pancreatitis beschouwd als 

een progressief verergerende aandoening gekarakteriseerd door fibrose, infiltratie door mononucleaire 

cellen en acinaire atrofie, daar waar de acute vorm verondersteld wordt om reversibel te zijn en 

kenmerken vertoont van neutrofiele inflammatie, interstitieel oedeem, ischemie, inflammatie en 

necrose van mesenteriaal vet. In nog andere gevallen is er een acute inflammatie bovenop een 

chronische pancreatitis aanwezig, die dan de benaming acuut op chronische of chronische actieve 

pancreatitis krijgt (De Cock et al., 2007). Deze indeling omvat wellicht het enige correcte gebruik van 

de benamingen ‘acuut’ en ‘chronisch’, aangezien de verschillen tussen beide types histologisch en 

functioneel zijn en niet noodzakelijk klinisch. Herhaaldelijke episodes van acute pancreatitis kunnen 

namelijk doen denken aan een chronische aandoening en andersom gebeurt het geregeld dat een 

chronische pancreatitis plots klachten veroorzaakt na een lange subklinische fase waarbij reeds veel 

schade is berokkend aan de pancreas (Watson, 2015).    

De hoge prevalentie van histologische veranderingen, ook bij gezonde patiënten, heeft vragen doen 

rijzen betreffende het klinische belang van milde chronische laesies, maar wijst anderzijds ook op het 

feit dat pancreatitis bij katten onder-gediagnosticeerd wordt (Bazelle en Watson, 2014). Dit kan 

grotendeels verklaard worden door de aard van de symptomen bij de kat, die vaak mild en aspecifiek 

zijn. De behandeling van acute pancreatitis is voornamelijk gebaseerd op ondersteunende en diëtaire 

maatregelen (Watson, 2014).  

Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen pancreatitis en diabetes mellitus (DM), maar oorzaak 

en gevolg onderscheiden is tot nu toe moeilijk gebleken, aangezien beiden complexe aandoeningen 

zijn van de pancreas (Caney, 2014; Davidson, 2015). Diabetes mellitus bij de kat ontstaat wanneer 

gebrekkige insulinesecretie van de β-cellen van de eilandjes van Langerhans in de pancreas niet 

meer in staat is om te compenseren voor insulineresistentie (Rand et al., 2004). Insulineresistentie bij 

katten wordt veelal geassocieerd met aanwezigheid van obesitas. In een studie werd aangetoond dat 

een gewichtstoename van 44% over 10 maanden tijd resulteerde in een halvering van de 

insulinegevoeligheid (Appleton et al., 2001). De tweede component in de pathogenese van type 2 DM 

bij de kat is een daling in insulinesecretie. De daling in insulinegevoeligheid zal allereerst resulteren in 

een compensatoire stijging van insulinesecretie, tot op een punt dat de β-cellen niet meer in staat zijn 

om hun insulineproductie verder te verhogen of wanneer compensatoire hypertrofie van β-cellen niet 

meer mogelijk is (Ahren en Pacini, 2005).   

De patiënt beschreven in deze casus maakte tegelijkertijd een acute pancreatitis en een episode van 

DM door. Na een vijftal weken ging de diabetes mellitus in remissie. De aanwezige obesitas en de 

problemen met de eetlust maakten het simultaan management van twee verschillende maar wellicht 

sterk verbonden aandoeningen extra uitdagend. 
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Literatuurstudie 

1. FELIENE ACUTE PANCREATITIS 

1.1. PREVALENTIE EN RISICOFACTOREN 

Pancreatitis wordt beschouwd als één van de belangrijkste aandoeningen van de exocriene pancreas 

bij de kat. Prevalentiecijfers zijn echter sterk uiteenlopend tussen de verschillende studies, gaande 

van minder dan 3% (Steiner en Williams, 1999) over 14% (Weiss et al., 1996) tot 67% (De Cock et al., 

2007). De grote variaties zijn wellicht het gevolg van verschillende gebruikte studiepopulaties en 

studieontwerpen (klinisch versus histologisch) (Bazelle en Watson, 2014). De hoogste gerapporteerde 

prevalentie van chronische pancreatitis bedraagt 67% waarvan 45% bij klinisch schijnbaar gezonde 

katten. In hetzelfde onderzoek werd de acute vorm teruggevonden bij 15,7% van de dieren. Deze 

cijfers waren het resultaat van histopathologisch onderzoek van de volledige pancreas bij katten 

aangeboden voor autopsie (De Cock et al., 2007).   

De uitlokkende factoren van acute pancreatitis zijn onbekend en daarom wordt de aandoening vaak 

gecategoriseerd als idiopathisch (Watson, 2014). Van den Bossche et al. (2010) brachten de 

risicofactoren voor acute pancreatitis uit de literatuur samen en de resultaten zijn hieronder 

overzichtelijk weergegeven (Tabel 1).  

Risicofactor Uitleg 

Ras Gedomesticeerde kortharen en Siamezen 

Geslacht Controversieel (geen geslachtspredispositie, gecastreerde mannetjes) 

Leeftijd  Geen leeftijdspredispositie, in de meeste gevallen katten ouder dan 7 

jaar, suppuratieve vorm meer in jonge dieren (gemiddeld 3,5 jaar) 

Ischemie Verminderde doorbloeding en verandering in microvasculaire 

permeabiliteit 

Gelijktijdige aandoening Cholangiohepatitis, inflammatory bowel disease, hepatische lipidose 

Obstructie van de 

ductus pancreaticus 

Obstructie van de galgang door cholelithiasis, ingedikte gal, trauma, 

neoplasie of strictuur 

Medicatie Organofosfaten, steroïden 

Infectie Feline infectieuze peritonitis, Toxoplasma gondii, Herpesvirus, 

Amphimerus pseudofelineus 

Trauma Chirurgische manipulatie, high rise syndrome 

Overige Uremie, hypocalcemie, lipodystrofie 

Tabel 1. Risicofactoren van acute pancreatitis bij de kat (naar Van den Bossche et al., 2010). 

Vele risicofactoren voor ontwikkeling van pancreatitis bij de hond, zoals een vetrijk dieet en 

aanwezigheid van endocriene aandoeningen, zijn momenteel niet erkend bij de kat. 

Een studie heeft aangetoond dat bij 100% van de katten met de chronische vorm en bij 83% met de 

acute vorm er een gelijktijdige aandoening aanwezig is. Hierbij gaat het om inflammatoire 

aandoeningen van het gastrointestinaal stelsel, lever en galgangen naast aandoeningen van de nier, 
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DM en neoplasie (Ferreri et al., 2003). Vooral inflammatory bowel disease (IBD) en cholangiohepatitis 

komen vaak voor in combinatie met pancreatitis, hetgeen geleid heeft tot de benaming ‘triaditis’ 

(Weiss et al., 1996; Callahan et al., 2011).  

1.2. KLINISCHE SYMPTOMEN 

Aspecifieke symptomen zijn de meest voorkomende klachten bij de kat. Bovendien wordt de diagnose 

van een acute pancreatitis vaak bemoeilijkt door de aanwezigheid van andere aandoeningen (o.a. 

triaditis) die gelijkaardige klachten kunnen geven. De meest voorkomende symptomen en hun 

prevalentie bij kleine huisdieren zijn weergegeven in tabel 2. 

Klinische tekenen Kat Hond 

Anorexie 63 – 100% 91% 

Acuut braken 
35 – 52% 90% (waarvan 10% 

hematemesis) 

Zwakte/Lethargie 50 – 100% 79% 

Polyurie/polydipsie 20% 50% 

Diarree 
11 – 15% 33% (met 16% melena en 4% 

hematoschezie) 

Neurologische symptomen 15% 20% 

Gewichtsverlies 33% 11% 

Tachypnee 74% Prevalentie niet gekend 

Dyspnee 20% Prevalentie niet gekend 

Dehydratatie 33 – 92% 97% 

Pijnlijke abdominale palpatie 9 – 25% 50% 

Koorts 7% 32% 

Icterus 15 – 54% 26% 

Bijgeruis hart Prevalentie niet gekend 20% 

Coagulopathie Prevalentie niet gekend 11% 

Hyperthermie 68% 7% 

Tabel 2. Prevalentie van klinische tekenen geassocieerd met acute pancreatitis bij hond en kat (naar 

Van den Bossche et al., 2010).  

Sommige gevallen van acute pancreatitis worden geassocieerd met ernstige systemische 

aandoeningen zoals cardiovasculaire shock en diffuse intravasale stolling (DIS) (Armstrong en 

Williams, 2012; Bazelle en Watson, 2014). Acute pancreatitis is ook een voorbeeld van een niet-

infectieuze oorzaak van systemic inflammatory response syndrome (SIRS) (Davies en Hagen, 1997). 

Hierbij raakt de lokale inflammatoire reactie, getriggerd door de schade aan het pancreasweefsel, 

ontregeld met een gegeneraliseerde activatie van neutrofielen en monocyten tot gevolg (Watson, 
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2015). Hierdoor wordt er schade berokkend aan het vasculair endotheel doorheen het lichaam met de 

longen, de nieren, de lever en de darmen als voornaamste risico-organen (Holbeck en Grände, 2002; 

Talukdar en Swaroop Vege, 2011) en eventueel multiple organ dysfunction syndrome (MODS) tot 

gevolg (Brady en Otto, 2001). Ook pulmonair thromboembolisme is een zeldzame maar ernstige 

complicatie van pancreatitis (Schemerhorn et al., 2004). 

1.3. DIAGNOSE 

Om andere ziektes uit te sluiten en om afwijkingen passend bij een pancreatitis vast te stellen, kan 

een bloedonderzoek uitgevoerd worden. Ondanks het feit dat veranderingen op hematologie en 

biochemie niet specifiek en dus niet diagnostisch zijn, worden deze testen sterk aangeraden. Zij 

kunnen namelijk belangrijke informatie verstrekken over de algemene toestand van de patiënt en de 

ernst van de pancreatitis (Xenoulis, 2015) en worden verder uitgebreid besproken in de casus.  

Het voornaamste probleem bij de kleine huisdieren is nog steeds de afwezigheid van een gouden 

standaard voor een antemortem non-invasieve diagnose van acute pancreatitis (Xenoulis en Steiner, 

2012). Maar ook een negatieve invasieve enkelvoudige bioptname kan de aandoening niet met 

zekerheid uitsluiten en omgekeerd blijken histologische veranderingen niet steeds gecorreleerd te zijn 

met kliniek (Pratschke et al., 2015).  

Feline pancreatic lipase immunoreactivity of fPLI concentratie blijkt momenteel de meest gevoelige en 

meest specifieke serum merker te zijn voor pancreatitis bij de kat (Xenoulis, 2015).  De sensitiviteit 

van de test bedraagt 54% bij milde gevallen, maar bereikt 100% bij ernstigere vormen van pancreatitis 

(Forman et al., 2004) en de specificiteit varieert tussen 67 en 100% (Forman et al., 2004). De 

voordelen van de fPLI test in vergelijking met de verouderde traditionele lipase activiteit test berusten 

op de eigenschappen van de stof: ten eerste is het pancreatisch lipase uitsluitend afkomstig van de 

alvleesklier en ten tweede detecteren de gebruikte immunoassays enkel dit specifieke lipase dankzij 

de unieke structuur van de molecule (Xenoulis, 2015). De fPLI test, die gebruikmaakt van polyklonale 

antilichamen, werd verder aangepast en leidde tot het ontstaan van de recentere Spec fPL test, die 

gebruikmaakt van monoklonale antistoffen. Uitgebreide studies ontbreken nog, maar de sensitiviteit en 

specificiteit zouden respectievelijk 79% en 82% bedragen (Forman et al., 2009). De Spec fPL test 

wordt sindsdien algemeen beschouwd als de meest gevoelige en daarom preferentiële test 

(Armstrong en Williams, 2012), ondanks een relatief hoge kostprijs, een beperkte beschikbaarheid en 

het onvermogen om onmiddellijke resultaten te genereren (Opligger, 2013). Recent werd aangetoond 

dat een nieuwe DGGR-lipase test een goede kandidaat zou zijn voor toekomstige kostenefficiëntere 

diagnostiek bij de kat, aangezien de studieresultaten een grote overeenkomst vertonen met de 

resultaten bekomen via pancreasspecifieke lipases (fPLI/Spec fPLI) (Opligger et al., 2013).   

Trypsin-like-immunoreactivity (TLI) is een zeer geschikte en frequent gebruikte test voor de diagnose 

van exocriene pancreas insufficiëntie (EPI) bij hond en kat. Bovendien stijgt TLI ook in de acute fase 

van pancreatitis, waardoor het ook voor deze aandoening een diagnostisch hulpmiddel kan zijn. De 

specificiteit zou bij de kat 82% bedragen, maar de sensitiviteit blijkt sterk afhankelijk te zijn van de 

bovenste referentiewaarde waarmee gewerkt wordt (Gerhardt et al., 2001; Forman et al., 2004).  

Ook beeldvorming kan een hulpmiddel zijn in de diagnose van AP en een bijkomend voordeel is dat 

andere abdominale organen bekeken kunnen worden, hetgeen een meerwaarde is bij de feliene 

patiënt vanuit het oogpunt van triaditis. In normale katten is de pancreas klein en moeilijk te 

identificeren, maar indien men over een goed toestel en veel ervaring beschikt, is ook echografie een 

geschikte manier om tot een diagnose te komen. Typische abnormaliteiten op echografie zijn een 
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vergrote, hypo-echogene pancreas (eventueel met cavitaire laesies), hyperechogeen peripancreatisch 

en mesenteriaal vet, peritoneale effusie, lokale lymfadenopathie en dilatatie van de ductus 

choledochus. In ervaren handen bedraagt de specificiteit  73% bij een sensitiviteit van 50-67%, 

hetgeen doet concluderen dat een normaal echografisch beeld van het abdomen een pancreatitis niet 

kan uitsluiten. Bovendien is in sommige feliene patiënten met een histologisch bevestigde AP de 

pancreas normaal of niet zichtbaar op echografie (Saunders et al., 2002). In een recent onderzoek 

werd aangetoond dat er slechts een zwakke correlatie bestaat tussen de resultaten van de als 

betrouwbaar beschouwde lipase testen en echografisch onderzoek, hetgeen pleit voor een voorzichtig 

interpreteren van echografische beelden (Opligger et al., 2014). Bij een minderheid van de patiënten 

ziet men op radiografie een lokale peritonitis in het craniale abdomen, pleurale effusie en een beeld 

van functionele ileus met gas in het duodenum en algemeen gedilateerde darmen (Gerhardt et al., 

2001). 

1.4. BEHANDELING 

Omwille van de mogelijke systemische gevolgen van de aandoening wordt acute pancreatitis 

beschouwd als een spoedgeval, waarbij vloeistoftherapie, pijnbestrijding en nutritionele ondersteuning 

de drie pijlers zijn (Watson, 2014). 

1.4.1. Vloeistoftherapie 

Aangezien het merendeel van de patiënten met een acute, ernstige pancreatitis wordt aangeboden in 

hypovolemische shock, is het wachten tot een definitieve diagnose niet aangewezen (Watson, 2014). 

Een snel aspecifiek ingrijpen door middel van intraveneuze toediening van kristalloïden (Ringer lactaat 

of 0,9% NaCl) is noodzakelijk om de vochtverliezen in de derde ruimte te compenseren en om het 

intravasculair volume te onderhouden (Warndorf et al., 2011). Bij de hond is aangetoond dat colloïden 

zoals dextraan voor een snellere genezing kunnen zorgen, zeker bij patiënten met hypoproteïnemie 

(Horton et al., 1989). Ook transfusie van plasma zou, ondanks de hoge kostprijs, een alternatief 

kunnen zijn bij dieren met ernstige hypoalbuminemie, aangezien het net als colloïden oedeemvorming 

rond de pancreas zal verminderen en de perfusie van het orgaan zal promoten (Mansfield, 2012). 

Regelmatige controle van elektrolyten is noodzakelijk om afwijkingen snel te kunnen aanpakken. 

Kalium supplementatie is noodzakelijk om verliezen via diarree, braken en urine en de verminderde 

opname via de voeding te compenseren. Indien een klinisch relevante hypocalcemie aanwezig is, 

moet deze behandeld worden door toediening van calciumgluconaat en dit onder nauwkeurige 

monitoring van de calciumgehaltes in het bloed (Armstrong en Williams, 2012). 

1.4.2. Analgesie 

Pijnbestrijding is een zeer belangrijk aspect in het management van AP en kan verzorgd worden voor 

korte tijd via opioïden zoals methadon, buprenorfine of butorfanol (deze laatste heeft bovendien anti-

emetische eigenschappen) of voor langere tijd via een transdermale fentanylpatch (Armstrong en 

Wiliams, 2012; Bazelle en Watson, 2015).  

1.4.3. Nutritionele ondersteuning 

Tegenwoordig is men ervan overtuigd dat enterale voeding zo vroeg mogelijk in het verloop van de 

ziekte aangeraden is, ook bij ernstige gevallen. Nutritionele ondersteuning wordt best binnen de 48u 

na opname opgestart of zelfs meteen indien de anorexie reeds sinds 5 of meer dagen aanwezig is. Dit 
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nieuwe inzicht is geëxtrapoleerd uit verschillende onderzoeken bij de mens, uit experimentele 

modellen bij de hond en uit een retrospectieve studie bij de kat (Jensen en Chan, 2014). Een 

bijkomend argument tegen het nuchter houden van katten is het bijkomend risico op hepatische 

lipidose en vanuit dit standpunt zou enterale voeding zelfs in alle gevallen binnen de 48u moeten 

gestart worden indien mogelijk. Een elementair dieet, vetarme voeding of zelfs frequent gevoederde 

kleine hoeveelheden van een vloeibaar hersteldieet zijn een goede keuze (Watson, 2014). 

1.4.4. Andere 

Vooraleer op een terugkeer van de eetlust gehoopt kan worden, moeten braken en misselijkheid 

aangepakt worden. De dopaminerge antagonist metoclopramide kan gebruikt worden, maar de 

voorkeur gaat uit naar maropitant, een krachtig centraal en perifeer werkend anti-emeticum via 

neurokinine (NK1) receptor (Hickman et al., 2008). Een bijkomend argument voor het het gebruik van 

maropitant is dat de stof bovendien voor viscerale analgesie zou zorgen omdat substance P, die 

inwerkt op de NK1 receptor, een rol speelt in pijn geassocieerd met pancreatitis, maar geen klinische 

studies hebben de efficaciteit aangetoond bij de kat (Boscan et al., 2011, Watson, 2014). Ondansetron 

of dolasetron, anti-emetica die werkzaam zijn via 5-HT3 antagonisme, worden best vermeden 

aangezien ze bij de mens pancreatitis kunnen triggeren (Alberti-Flor, 1995; Watson, 2014).  

Ondanks het feit dat bewijs voor werking bij de kat ontbreekt, wordt vaak therapie met 

maagzuurremmers opgestart, aangezien de slokdarm geïrriteerd kan worden tijdens het braken en de 

dieren gepredisponeerd zijn voor maagulcera door hypovolemie en een lokale peritonitis. Preventief of 

na opmerken van melena of hematemesis kan een behandeling met sucralfaat en H2-antagonisten of 

protonpompinhibitoren ingesteld worden (Watson, 2014).  

Inflammatie van de pancreas is meestal steriel en infectieuze complicaties zijn zeldzaam bij kleine 

huisdieren, maar kunnen ernstig zijn indien ze optreden, waardoor het gebruik van breedspectrum 

antibiotica bij dieren met ernstige AP kan verantwoord worden. Gepotentialiseerde sulfonamiden of 

een combinatie van fluoroquinolones met metronidazole of ampicilline zijn in die gevallen aangeraden 

(Watson, 2014). 

2. FELIENE DIABETES MELLITUS 

2.1. PATHOGENESE 

Bij de kat komt de vorm van DM gelijkend op type 2 diabetes bij de mens het meeste voor (Rand et 

al., 2004) en de pathogenese werd lange tijd samengevat onder de noemer ‘β-cel exhaustion’. Toch 

blijkt deze uitputting van β-cellen secundair aan chronische hyperfunctie tegenwoordig een te 

simplistische verklaring te zijn voor het falen van β-celfunctie in insulineresistente individuen (Rand, 

2013a). Vele insulineresistente katten kunnen namelijk goed compenseren en ontwikkelen nooit DM 

(Rand et al., 2004) en andere diersoorten zoals de hond met vaak gelijkaardige niveaus van 

insulineresistentie, ontwikkelen nooit type 2 diabetes (Verkest et al., 2011). DM kan het gevolg zijn van 

specifieke aandoeningen die insulineresistentie veroorzaken zoals acromegalie en 

hyperadrenocorticisme (Scott-Moncrieff, 2010). Type 1 diabetes, geassocieerd met schade door een 

auto-immuun proces, is erg zeldzaam bij de kat (Woods et al., 1994; Root et al., 1995; Zini et al., 

2012). Daarnaast komen nog verschillende andere types voor die naar analogie met de classificatie bij 

de mens onder de naam ‘andere specifieke types’ vallen, zoals DM geassocieerd met een 

carcinoma van de pancreas (Goossens et al., 1998).   

Ten slotte bestaat er nog een vorm van DM die geassocieerd is met pancreatitis en veroorzaakt 
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wordt enerzijds door uitgebreide inflammatoire schade en fibrose doorheen de exocriene pancreas 

met incidentele vernietiging van de endocriene pancreas (Rand et al., 2004) en anderzijds door de 

inflammatie die de perifere insuline resistentie induceert of verergert (Shoelson et al., 2006; Tilg en 

Moschen, 2008). Het onderzoek van Zini et al. (2010b), waarbij in 26 van 40 katten met natuurlijk 

voorkomende DM een verhoogde lipase activiteit aangetoond kon worden, wordt soms als bijkomend 

argument voor de causale rol van pancreatitis gebruikt, maar men mag niet vergeten dat een stijging 

in serum lipase niet geschikt is voor de diagnose van deze aandoening bij de kat (Parent et al., 1995; 

Davison, 2015). Een tweede scenario waarbij DM de oorzaak is van de pancreatitis is ook mogelijk. 

Bijvoorbeeld omdat hyperglycemie en hyperlipidemie, typisch voor feliene DM, bij de mens kunnen 

bijdragen aan een inflammatoire respons (Shoelson et al., 2007), hetgeen suggereert dat metabole 

veranderingen bij DM zouden kunnen bijdragen tot het ontstaan van pancreatitis. Een derde optie is 

natuurlijk dat beide aandoeningen volledig toevallig samen kunnen voorkomen, maar de sterke 

anatomische relatie tussen het exocriene en het endocriene deel van de pancreas doet vermoeden 

dat dit niet het geval is (Davison, 2015). Ook de prevalentiecijfers spreken deze laatste hypothese 

tegen: in een postmortem onderzoek op katten met DM konden Goossens et al. (1998) bij de helft van 

de dieren tekenen van pancreatitis terugvinden, meerbepaald 95% chronisch en 5% acuut. Aangezien 

de prevalentie van chronische pancreatitis bij deze dieren met DM gelijkaardig was aan deze 

gevonden in klinisch gezonde katten (zie hoger), wordt de gewichtigheid van deze bevinding wel in 

vraag gesteld (Caney, 2013). Andersom is dan weer aangetoond dat ongeveer 15% van de katten met 

chronische pancreatitis ook aan diabetes lijdt (Gerhardt et al., 2001; Ferreri et al., 2003). Een 

biochemische merker voor acute pancreatitis, namelijk fPLI, blijkt ook gestegen te zijn bij verschillende 

gevallen van feliene diabetes en is gecorreleerd met de serum fructosamine gehaltes (Forcada et al., 

2008). 

2.2. REMISSIE 

Een typisch fenomeen voor de kat met diabetes mellitus is de mogelijkheid om in remissie te gaan, 

gewoonlijk binnen de 4 tot 6 weken na de diagnose en de start van de behandeling (Nelson, 2014). 

Volgens Marshall et al. (2009) kan remissie het beste beschreven worden als het vermogen om 

gedurende minstens twee weken na stopzetting van de insulinetherapie een euglycemische status te 

behouden. De definitie van Zini et al. (2010a) verschilt lichtjes en beschrijft remissie als het vermogen 

om zonder insulinetherapie gedurende 4 weken een euglycemische status te behouden zonder de 

terugkeer van de klinische symptomen die bij DM horen. Prevalentiecijfers in de literatuur spreken 

elkaar tegen door verschillen in studiepopulatie, insulineprotocols en tijdstip van beoordeling van het 

resultaat (Gostelow et al., 2014). Na behandeling met glargine, een langwerkend insulineanaloog, 

variëren de percentages van remissie tussen 17% binnen de 10 à 12 weken (Weaver et al., 2006; Hall 

et al., 2009) en 64% na minstens 10 weken, met cijfers gaande tot 84% bij recent (<6 maanden) 

gediagnosticeerde gevallen (Roomp en Rand, 2009). Marshall et al. (2009) beweren zelfs een 

remissiepercentage van 100% te bereiken bij hun studiegroep van nieuw gediagnosticeerde katten 

waarbij tegelijk aanwezige ziektes werden uitgesloten.  

Het fenomeen remissie is een rechtstreeks gevolg van de pathogenese van feliene DM, aangezien 

deze impliceert dat een verstoorde functie van de β-cellen eerder dan een absoluut verlies in aantal β-

cellen de oorzaak is. Dit betekent dat de insulineproducerende cellen in theorie in staat zijn om te 

herstellen wanneer de bloedglucosespiegel gecontroleerd wordt (Rand en Marshall, 2005) en hiervoor 

is vroege en goed opgevolgde behandeling met insuline het meest geschikt (Feldman et al., 1997; 
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Roomp et al., 2009; Gottlieb en Rand, 2013a). Ook een koolhydraatarm dieet zou het bereiken van 

remissie vergemakkelijken (Kirk, 2006; Coradini et al., 2011).  

Bij sommige katten is er echter wel reeds irreversibele celschade opgetreden en is het bereiken van 

remissie niet meer mogelijk, meestal door een persisterende hyperglycemie die leidt tot vroege, 

ernstige β-cel dysfunctie en verlies van β-cellen via apoptose (Majno en Joris, 2001; Zini et al., 2009), 

ook wel glucosetoxiciteit genoemd (Rand, 1999; Osto et al., 2012). Het is niet duidelijk of remissie 

minder waarschijnlijk is bij katten met gelijktijdige pancreatitis (Zini et al., 2010b), maar de combinatie 

van beide aandoeningen zorgt in ieder geval voor een moeilijkere glycemische controle door een 

variatie aan inflammatiegraad in de pancreas en door braken en/of abdominale pijn leidend tot 

anorexie (Davison, 2015).  
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Klinische casusbespreking 

1. SIGNALEMENT 

De casus handelt over een Europese Korthaar van 9 jaar. Deze kattin was vermoedelijk gesteriliseerd. 

Opvallend was een ernstige obesitas, met een lichaamsgewicht van 5,550 kg en een body condition 

score (BCS) van 9/9.  

2. ANAMNESE 

Sinds een week voor aanbieden op de faculteit was de kat minder actief en vertoonde ze partiële 

anorexie. Sinds twee dagen was haar toestand verergerd met erge lethargie, totale anorexie en acuut 

braken. Urineren verliep nog normaal, maar defaeceren was vermoedelijk afwezig aangezien sinds 

enkele dagen geen faeces werden opgemerkt in de kattenbak.   

De kattin werd zeven jaar geleden geadopteerd uit het asiel en verbleef sinds drie jaar bij de huidige 

eigenaars. Ze werd binnenshuis gehouden en had geen contact met andere dieren, aangezien de 

andere kat uit het gezin enkel buiten leefde. Ze  werd ad libitum gevoederd met korrels van het merk 

Whiskas
®
. Sinds meer dan een jaar vertoonde de kat geregeld hoestbuien die 2 à 5 minuten 

aanhielden. Er werden hiervoor nooit verdere diagnostische stappen ondernomen. Een vermoedelijke 

diagnose van felien astma werd gesteld en een cortisonekuur werd opgestart, met verbetering van de 

symptomen tot gevolg. Omdat er sinds de laatste maanden ook ventrale pruritus aanwezig was, werd 

er maandelijks een intramusculaire injectie met cortisone toegediend. Het preparaat en de dosis 

waren niet gekend en de laatste injectie dateerde van een week voor presentatie op de faculteit. 

3. LICHAMELIJK ONDERZOEK 

Bij aanbieden van de kat op de faculteit was deze duidelijk apathisch. De capillaire vullingstijd (CVT) 

bedroeg meer dan twee seconden en er waren zwakke polsen aanwezig bij een hartfrequentie van 

200 bpm. Het dier had bovendien zeer plakkerige mucosae en een vertraagde huidturgor. De 

lichaamstemperatuur bedroeg 38,9 °C en de ademhalingsfrequentie 32/min.. De buikpalpatie was 

soepel en er was een kleine blaas palpeerbaar. Ten slotte was er alopecie zichtbaar ter hoogte van 

het caudale abdomen, hoogstwaarschijnlijk van traumatische oorsprong. 

4. PROBLEEMLIJST 

- Lethargie  

- Anorexie  

- Dehydratatie (Plakkerige mucosae, verminderde huidturgor)      

- Verlengde capillaire vullingstijd  

- Zwakke polsen  

- Acuut braken  

- Obesitas  

- Zelftraumatische alopecie  

5. DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

5.1. ASPECIFIEKE KLACHTEN 

Erge apathie en zwakte, een zwak geslagen pols, tachycardie en een mild verlengde CVT kunnen bij 

gecombineerd voorkomen wijzen op de aanwezigheid van shock. In combinatie met tekenen van 



 

11 
 

dehydratatie wijst dit in de richting van een hypovolemische shock. Onze patiënt bezat een 

hartfrequentie van 200 bpm, hetgeen beschouwd wordt als een (hoog) normale hartfrequentie voor de 

kat onder kliniekomstandigheden (Côté et al., 2011). Bovendien waren de lichaamstemperatuur en de 

ademhalingsfrequentie normaal, hetgeen ons deed vermoeden dat de patiënt nog niet in 

shocktoestand was en dus nog in staat was om te compenseren.  Op basis van de afwijkingen op het 

lichamelijk onderzoek werd het percentage dehydratatie vastgepind op 8% (Tabel 3). 

Percentage dehydratatie Klinische tekenen 

<5% Niet detecteerbaar 

5-6% Subtiel verlies van de huidturgor 

6-8% Duidelijk vertraagde huidturgor 

Lichte toename in capillaire vullingstijd 

Eventueel lichte inzakking van de ogen in de 

orbita 

Eventueel droge mucosae 

10-12% Compleet verlies van huidturgor 

Duidelijke verlenging van de capillaire 

vullingstijd 

Ogen weggezakt in de orbita 

Droge mucosae 

Mogelijke tekenen van shock (tachycardie, 

koude extremiteiten, snelle en zwakke pols) 

12-15% Duidelijke tekenen van shock 

Nakende dood indien geen correctie van de 

dehydratatie 

Tabel 3: Klinische tekenen van dehydratatie met hun overeenkomstig percentage dehydratatie 

volgens DiBartola (2000).  

Onze patiënt vertoonde een vertraagde huidturgor, een toegenomen capillaire vullingstijd, zeer 

plakkerige mucosae en een zwakke pols zonder uitgesproken tachycardie. Deze vaststellingen 

zorgden ervoor dat het percentage dehydratatie werd vastgepind op 8%. 

De meest voorkomende systemische aandoeningen bij de kat die als vage symptomen anorexie en 

lethargie kunnen geven zijn uremie, diabetes ketoacidose (DKA), neoplasie en de meeste 

aandoeningen die resulteren in inflammatie en koorts, zoals acute pancreatitis, pyelonefritis of een 

urineweginfectie (Michel, 2001). 

5.2. ACUUT BRAKEN 

Aangezien het braken slechts sinds twee dagen voor de eerste consultatie aanwezig was, werd dit 

beschouwd als acuut braken. Oorzaken voor braken kunnen zich zowel in het gastro-intestinaal stelsel 

als erbuiten bevinden. Als gastro-intestinale oorzaken denkt men vooreerst aan een inflammatie van 

het spijsverteringsstelsel, een vreemd voorwerp, een obstructie, intussusceptie, volvulus, dilatatie of 

een infectieuze oorzaak. De extra-gastrointestinale oorzaken kan men indelen in intra-abdominale 
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oorzaken en extra-abdominale oorzaken. Intra-abdominaal denkt men aan aandoeningen van de 

lever, de pancreas, de nieren of aan een peritonitis of een pyometra. Extra-abdominaal zijn 

endocriene aandoeningen zoals diabetes ketoacidose en metabole, neurologische of toxische 

oorzaken van belang. Ook aandoeningen die moeilijker gecategoriseerd kunnen worden, kunnen een 

rol spelen, zoals een kat met hartfalen (Willard, 2009). 

5.3. OBESITAS 

Obesitas ontstaat wanneer de energieopname van een individu te hoog ligt in verhouding tot het 

energieverbruik. In deze situatie kon dit verklaard worden door het feit dat de kat thuis korrels ad 

libitum kreeg en een binnenhuiskat was die weinig fysieke inspanning leverde. Obesitas is bij de kat 

een risicofactor voor verschillende aandoeningen waaronder  DM (Appleton et al., 2001) en feliene 

ideopathische cystitis (FIC) (Forrester en Towell, 2015) en moet idealiter bij elk dier aangepakt 

worden. Bij ernstig zieke patiënten is de aanpak van obesitas echter geen prioriteit aangezien 

allereerst stabilisatie nodig is en aangezien onvoldoende energieaanvoer en plotse overgang van type 

voeder een risico inhouden voor vertraagde genezing respectievelijk anorexie met eventueel zelfs 

hepatische lipidose tot gevolg. 

5.4. ZELFTRAUMATISCHE ALOPECIE 

De symmetrische kaalheid op het caudaal abdomen zonder huidletsels was suggestief voor een 

alopecie van zelftraumatische oorsprong. Oorzaken hiervoor zijn jeuk (parasitair of allergisch), 

ongemak en pijn (bijvoorbeeld FIC) en zelden stress (bijvoorbeeld hyperthyroïdie of een 

gedragsstoornis) (Monika Linek, 2008). Voor differentiatie waren echter bijkomende onderzoeken 

nodig die op het moment van aanbieden van de patiënt geen prioriteit waren.  

6. DIAGNOSTISCH EN THERAPEUTISCH PLAN 

Na controle van de luchtwegen, de ademhaling en de circulatie en het uitvoeren van een volledig 

lichamelijk onderzoek werd beslist dat het verhelpen van de dehydratatie de belangrijkste stap was om 

de patiënt te stabiliseren en de circulatie te vrijwaren. De kattin werd gehospitaliseerd in de intensive 

care unit van de faculteit en aangezien ze vage symptomen vertoonde werd gekozen voor een 

bloedonderzoek als eerste stap in het diagnostisch plan. Een algemeen bloedonderzoek 

(hematologie, biochemie, elektrolyten) en veneuze bloedgassen (omwille van erge lethargie) werden 

bepaald. Na de bloedname kon een intraveneuze katheter geplaatst worden waarlangs een bolus van 

5ml/kg Hartmann
®
 infuus werd gegeven. In afwachting van de resultaten werd de vloeistoftherapie 

verder gezet met als doel een correctie van de dehydratatie. Dit gebeurde door middel van 

infuustherapie met Hartmann
®
 éénmaal onderhoud (11 ml/u) aangevuld met een extra hoeveelheid 

van deze infusievloeistof ter correctie van de dehydratatie van 8% over 8 uur (52 ml/u). Hartmann
®
 

bevat een evenwichtige concentratie aan elektrolyten en is ook aangewezen in gevallen van lichte 

acidose. Ondertussen werd ook ondersteunende medicatie opgestart: maropitant (Cerenia
®
), een anti-

emeticum en ranitidine (Zantac
®
), een H2-antihistaminicum.  

7. RESULTATEN EN BESPREKING 

7.1. BLOEDONDERZOEK 

De resultaten van het initiële onderzoek zijn overzichtelijk weergegeven in bijlage 1 onder dag 0. 
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Op hematologie was er een uitgesproken monocytose en eosinofilie naast een matige basofilie te 

zien. Dit aspecifieke zogenaamde stress-leucogram wees in de richting van een actieve inflammatie 

ergens in het lichaam. Het hematocriet bedroeg 50,2%, hetgeen een waarde is die hoog normaal is, 

met gestegen rode bloedcel indices (hemoglobine gehalte, RDW, MHCH). Dit wees op 

hemoconcentratie door een verminderd circulerend volume, passend bij de klinische dehydratatie 

(Couto, 2014).  

De belangrijkste afwijkingen werden echter gezien op biochemie. Ureum en creatinine waren beiden 

duidelijk gestegen en deze azotemie kon differentiaal-diagnostisch ingedeeld worden in een 

prerenale, een renale of een postrenale oorzaak. Aangezien de patiënt reeds twee dagen niet meer 

had gegeten, deze duidelijk gedehydrateerd was op het lichamelijk onderzoek en de resultaten op 

hematologie compatibel waren met hemoconcentratie, werd deze azotemie minstens partieel 

toegeschreven aan een prerenale oorzaak (zie verder voor urineonderzoek) (Lunn, 2011). Ook was er 

een zeer uitgesproken hyperglycemie aanwezig. Een waarde van 19,13 mmol/L was onverwacht bij 

een kat die reeds twee dagen volledig anorectisch was. Differentiaaldiagnostisch denkt men bij 

hyperglycemie bij de kat aan diabetes mellitus, een urinaire obstructie, nierinsufficiëntie, neoplasie van 

de pancreas (adenocarcinoma, glucagonoma), pheochromocytoma, acromegalie of aan een infectie 

ergens in het lichaam zoals pancreatitis, stomatitis, pyelonefritis of een urineweginfectie (Tilley en 

Smith, 2016a). Aangezien ook stress bij de kat een uitgesproken invloed kan hebben op de glycemie 

(Tilley en Smith, 2016a), werd serum opgestuurd naar een extern labo voor fructosaminebepaling. 

Fructosamine geeft bij de kat een idee van de bloedglucosespiegels over een periode van 2 à 3 

weken (Greco et al., 2001; Bennett, 2002), waardoor de invloed van stress door het bezoek aan de 

dierenarts of de hospitalisatie niet in rekening hoeft gebracht te worden. De volgende ochtend was het 

resultaat van dit onderzoek beschikbaar (Tabel 4). 

Parameter Gemeten waarde Referentiewaarde 

Fructosamine (mmol/L) 0,54 < 0,29 

Fructosamine (µmol/L) 538 Normaal: 200-300 

Ideale controle diabetes: < 470 

Onvoldoende controle: > 600 

Tabel 4: Resultaten fructosaminebepaling op serum in extern labo. 

Het fructosaminegehalte in het serum van de patiënt lag duidelijk boven de referentiewaarden en 

duidde op een langdurige hyperglycemie. Het resultaat van 538 µmol/L benaderde de waarde van 

>600 µmol/L die gezien wordt bij onvoldoende controle van diabetes. 

Wat elektrolyten betreft waren een lichte hypochloremie en hypocalcemie aanwezig. De 

hypochloremie kon bij deze patiënt wellicht volledig toegeschreven worden aan het braken. Een 

nefropathie met verlies van NaCl was minder waarschijnlijk aangezien het natriumgehalte niet 

afwijkend was (Tilley en Smith, 2016b). De hypocalcemie veroorzaakte geen klinische symptomen en 

had in het licht van de afwijkingen op het lichamelijk onderzoek als belangrijkste differentiaaldiagnose 

acute nierinsufficiëntie (ANI), pancreatitis en ethyleenglycol intoxicatie (Holowaychuck, 2013; Tilley en 

Smith, 2016b).  

Lage waarden voor het veneus HCO3 en het veneus totaal CO2 bij een normaal pH gehalte brachten 

een gecompenseerde metabole acidose aan het licht. Differentiaal-diagnostisch denkt men bij 
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metabole acidose bij de kat vooral aan DKA, ANI, overmatige productie van lactaat door een 

anaëroob mechanisme of ethyleenglycol intoxicatie (Tilley en Smith, 2016c). 

7.2. URINEONDERZOEK  

Met het oog op een algemeen urineonderzoek inclusief cultuur werd via cystocenthese een urinestaal 

genomen. Om de patiënt een minimum te stabiliseren en omwille van praktische redenen kon slechts 

enkele uren na het starten van de infuustherapie urine genomen worden. Een dipstick in huis was 

sterk positief voor glucose en deze glucosurie werd later bevestigd. Het urinesediment en de 

urinecultuur waren niet afwijkend en de resultaten van de belangrijkste overige parameters voor deze 

patiënt zijn weergegeven in onderstaande tabel (Tabel 5). 

Parameter Gemeten waarde Referentiewaarde 

Soortelijk gewicht 1,027 1,035-1,060 

Eiwit 639 mg/L 0 - 140 mg/L 

Eiwit/creatinine ratio 0,42 < 0,40 

Glucose dosage 33,855 mmol/L 0,333 - 1,110 mmol/L 

Creatinine 151 mg/dl / 

Ketonen Negatief Negatief 

Tabel 5: Resultaten van het urineonderzoek. 

Waarden in het blauw en rood zijn lager dan de ondergrens van de referentiewaarde respectievelijk 

hoger dan de bovengrens van de referentiewaarde. 

Een geconcentreerde urine met een soortelijk gewicht van minstens 1.035 had de hypothese van 

prerenale azotemie bevestigd (Lunn, 2011), maar aangezien de urine pas na opstarten van de 

vloeistoftherapie werd opgevangen is deze waarde van 1,027 weinig betrouwbaar. De proteïnurie 

spreekt dan weer in het voordeel van een renale oorzaak voor de azotemie. Er werd geen ketonurie 

gezien, ondanks de het vermoeden van DKA omwille van de gecompenseerde metabole acidose. 

De combinatie van een hyperglycemie en een glucosurie wezen op een overschrijden van de 

nierdrempel van 16 mmol/L (Kruth en Cowgill, 1982) en maakten het mogelijk om diabetes mellitus te 

diagnosticeren (Rand et al., 2004 ). Aangezien DKA van de differentiaal-diagnostische lijst geschrapt 

werd omwille van de afwezigheid van ketonurie (Rand, 2013b), moesten de afwijkingen op het 

lichamelijk onderzoek aan een andere aandoening toegeschreven worden. Bij samenbrengen van de 

symptomen van lethargie, dehydratatie, anorexie en acuut braken met de verschillende differentiaal-

diagnoses op bloedonderzoek bleven er als voornaamste opties pancreatitis en nierinsufficiëntie over. 

Ethyleenglycol intoxicatie was verenigbaar met de laboratoriumresultaten, maar was door de reeds 

zeven dagen aanwezige symptomen, de afwezigheid van neurologische problemen en de afwezigheid 

van urinaire kristallen minder waarschijnlijk (Tilley en Smith, 2016d). Het lokaliseren van de azotemie, 
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hetgeen een essentiële stap is om een nieraandoening te detecteren, werd sterk bemoeilijkt door het 

tijdstip waarop het urinestaal werd genomen. Aangezien de urine niet geconcentreerd was zoals 

verwacht zou worden bij een louter prerenale lokalisatie, bleven bleven beide opties open. Gedurende 

de nacht werden daarom de urineproductie, de bloeddruk en de glycemie (via glucoseoorprik) 

nauwkeurig opgevolgd. De volgende ochtend werd de kattin grondig geherevalueerd en bleek ze 

opnieuw alert, normaal gehydrateerd en had ze goed geslagen polsen en een hartfrequentie die 

gedaald was naar 172 bpm. Dit was toe te schrijven aan de aspecifieke maar duidelijke gunstige 

vloeistoftherapie waarbij de geschatte dehydratatie gecorrigeerd werd over 8 uur en aan de 

behandeling met maropitant en ranitidine waardoor braken werd voorkomen. Er werd opnieuw bloed 

genomen voor in huis bepaling, waarvan de resultaten weergegeven zijn in bijlage 1. De 

gecompenseerde metabole acidose was opgelost, de tekenen van hemoconcentratie waren niet meer 

aanwezig en ook de azotemie was sterk verbeterd (enkel nog gestegen ureum), hetgeen het belang 

van de prerenale component bevestigde. De belangrijkste afwijking was nog steeds een uitgesproken 

hyperglycemie (15,51 mmol/L).   

Een opvallende verandering op het lichamelijk onderzoek was echter dat de buikpalpatie craniaal niet 

meer soepel was, met zelfs een vermoeden van een massa-effect. Om die reden werd gekozen voor 

een echografie van het abdomen als eerste specifieke diagnostische stap. 

7.3. MEDISCHE BEELDVORMING 

Op echografie van het abdomen werd een matige hoeveelheid anechogene peritoneale effusie 

gevisualiseerd tussen de leverlobben en naast de milt. Vooral rondom de pancreas was het 

vetweefsel uitgesproken hyperechogeen (steatitis). De lever had normale afmetingen maar een 

homogeen mild hyperechogeen parenchym. De galblaas was matig gevuld met anechogene gal, had 

een normale wand en ook de ductus choledochus was normaal in grootte (+/- 1,4 mm). De afwijkingen 

van het pancreasparenchym, wijzend op necrose, zijn beschreven bij de bijhorende echografische 

beelden (Figuur 1-2).  

Figuur 1. Echografisch beeld van het 

corpus (pijlen) van de pancreas (Dienst 

Medische Beeldvorming, Faculteit 

Diergeneeskunde Merelbeke).  

Het parenchym is homogeen maar 

hyperechogeen en het corpus is in grootte 

toegenomen (+/- 2,3 cm). Rondom de 

pancreas zijn felwitte zones van 

hyperechogeen vet of steatitis (pijlpunten) 

zichtbaar. 

 

 

Andere afwijkingen op echografie waren een prominente pancreaticoduodenale lymfeknoop die mild 

hypo-echogeen was en ook omgeven was door hyperechogeen vet (+/- 6,5 mm). De maag was sterk 

gevuld met vloeistof en gas maar had een normaal uitzicht. Het duodenum was matig verdikt (+/- 3,9 

mm) en vertoonde een milde daling van normale aflijning van de wandlagen. Dit deel van het 
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spijsverteringsstelsel vertoonde ook een verminderde peristaltiek. De mesenteriale lymfeknopen 

waren prominent (+/- 7 mm).  

De nieren waren normaal in grootte en vorm en hadden een normale inwendige architectuur. Uterus 

en ovaria waren niet aanwezig, hetgeen het vermoeden bevestigde dat de patiënt een gesteriliseerde 

kattin was. Er werd een abdominocenthese uitgevoerd om vrij abdominaal vocht op te vangen. 

Figuur 2. Echografisch beeld van de 

rechterlob (pijlen) van de pancreas 

(Dienst Medische Beeldvorming, 

Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke).  

Ook hier is het parenchym duidelijk hypo-

echogeen, gezwollen (9,3 mm) en is het 

omgeven door zeer hyperchogeen vet 

(pijlpunten). De linkerlob (niet te zien op 

dit beeld) was ook vergroot, met een 

afmeting van 1,6 cm. 

 

8. DIAGNOSE  

8.1. PANCREATITIS 

Het beeld van een sterk vergrote, hypo-echogene pancreas omgeven door een zone met steatitis en 

wat peritoneale effusie leidde tot een echografische diagnose van een acute (necrotizerende) 

pancreatitis (Saunders et al., 2002). Aangezien de diagnose gesteld werd door een ervaren 

beeldvormer en de letsels zeer uitgesproken waren, werden geen andere specifieke testen (o.a. fPLI) 

meer uitgevoerd. In het medisch dossier werden geen gegevens over de analyse van het buikvocht 

teruggevonden. In geval van acute pancreatitis en ascites verwacht men een non-septisch exsudaat, 

meestal met een hoge lipase activiteit (Bunch, 2003). De echografische diagnose was compatibel met 

de aspecifieke klinische symptomen bij aanbieden en ook met de verandering van de bevindingen op 

buikpalpatie. Het is inderdaad geweten dat bij katten met acute pancreatitis een focus van vetnecrose 

voelbaar kan zijn in het craniale abdomen (Watson, 2014). 

Ook de aspecifieke afwijkingen op het bloed- en urineonderzoek konden verenigd worden met 

afwijkingen die gezien worden bij acute pancreatitis.  

Volgens Watson (2014) is het hematocriet even vaak gestegen als gedaald (20%), waarbij 

dehydratatie respectievelijk anemie, chronische ziekte of gastrointestinale ulceratie een verklaring zijn. 

Andere bronnen rapporteren een normochrome, normocytaire anemie in 55% van de gevallen 

(Mansfield en Jones, 2001; Bunch, 2003). Zoals in deze casus zijn de bloedplaatjes meestal normaal 

(Watson, 2014), maar thrombocytopenie kan ontstaan als een gevolg van DIS (Hess et al., 1998; 

Bunch, 2003). Het is aangeraden om coagulatieprofielen te testen in alle kleine huisdieren die 

verdacht worden van een pancreatitis en het wordt zelfs expliciet geadviseerd bij dieren met 

thrombocytopenie (Hill en Van Winkle, 1993; Hess et al., 1998). Een leukocytose wordt afhankelijk van 

de bron gezien bij 30% (Hill en Van Winkle, 1993; Hess et al., 1998) tot 64% (Gerhardt et al., 2001) 

van de patiënten, een daling van de witte bloedcellen is dan weer aanwezig bij 15% (Hill en Van 

Winkle, 1993; Hess et al., 1998). Een stijging is een logisch gevolg van de inflammatoire respons, een 
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zeldzamere daling wordt veroorzaakt door consumptie en is eventueel een zwakke prognostische 

factor (Watson, 2014).   

Ook op biochemie zijn de afwijkingen variërend en aspecifiek. Ureum en creatinine zijn geregeld 

gestegen in het bloed bij patiënten met AP (respectievelijk 57% en 33%), een azotemie die prerenaal 

van lokalisatie kan zijn (Hill and Van Winkle, 1993; Hess et al., 1998; Gerhardt et al., 2001; Bunch, 

2003). Deze kan verklaard worden door braken, verminderde vochtinname en extravasatie van vocht 

naar de derde ruimte door vasculaire schade (Bunch, 2003). Het is dan ook een aanwijzing voor nood 

aan agressieve vloeistoftherapie (Watson, 2014). Toch kan er een renale component aanwezig zijn en 

daarom is urineonderzoek voor de start van de vloeistoftherapie essentieel. Het is voor de hond 

geweten dat er een voorbijgaande proteïnurie aanwezig kan zijn, een gevolg van de beschadiging van 

de glomeruli door pancreasenzymen (Simpson en Lamb, 1995). Het urineonderzoek gebeurde in deze 

casus na de start van de vloeistoftherapie waardoor het soortelijk gewicht niet betrouwbaar was voor 

de lokalisatie van de azotemie, maar de aanwezige proteïnurie wees in de richting van een 

bijkomende renale component, wellicht een gevolg van de AP aangezien de nieren op echografie 

volkomen normaal waren. Het laboratorium rapporteerde een sterk lipemisch serum, een bevinding 

die strookt met het feit dat hypertriglyceridemie veelvoorkomend is (Bunch, 2003). Het glucosegehalte 

is bij katten in 64% van de gevallen gestegen door een verminderd insuline en gestegen glucagon, 

cortisol en catecholamine of door tegelijk voorkomende diabetes (Watson, 2014). De leverwaarden 

waren in deze casus niet afwijkend, maar gestegen leverenzymes worden geregeld gerapporteerd bij 

AP patiënten. Door hepatische necrose en vacuolisatie door sepsis, lokale effecten van 

pancreasenzymen en/of samenlopende leverziekte zijn de hepatocellulaire of ‘lekkage’ enzymes AST 

en ALT gestegen bij 68% van de katten. Bij de helft van de katten zijn ook de cholestatische enzymes 

ALP en GGT gestegen. Dit kan verklaard worden door biliaire obstructie door acute-op-chronische 

pancreatitis, een samengaande cholangitis of hepatische lipidose (Watson, 2014).  

Het natriumgehalte is bij patiënten met pancreatitis meestal (73%) normaal, zoals ook in deze casus 

het geval was. Het is niet geweten hoe vaak hypochloremie voorkomt bij de kat, maar bij de hond is dit 

elektrolyt door braken gedaald in meer dan 4 van de 5 gevallen (Watson, 2014). De opgemerkte milde 

hypocalcemie wordt door sommige auteurs als een negatief prognostische factor beschouwd (Watson, 

2014). Een milde tot matige hypocalcemie heeft een prevalentie van 45 tot 61%, maar ernstige daling 

wordt slechts bij 9% van de patiënten gerapporteerd. Het onderliggende mechanisme is onvoldoende 

onderzocht, maar vermoedelijk spelen afzetting van calcium en hormonale dysbalans een rol (Bunch, 

2003; Mix en Jones, 2006). 

8.2. DIABETES MELLITUS 

De lethargische toestand van de patiënt bij presentatie op de faculteit gecombineerd met de 

gecompenseerde metabole acidose deed initieel een toestand van diabetes ketoacidose vermoeden. 

Ketonurie bleek echter afwezig, er was geen hypokaliëmie en de gecompenseerde metabole acidose 

zonder uitgesproken daling van de pH was na vloeistoftherapie zeer snel opgelost, waardoor de 

lethargie, de anorexie, het braken en de gecompenseerde metabole acidose eerder werden 

toegeschreven aan de acute pancreatitis. Bovendien wordt metabole acidose geregeld gerapporteerd 

bij gevallen van AP (Hill en Van Winkle, 1993; Hess et al., 1998).  

Diabetes mellitus zelf werd echter wel bevestigd dankzij aantonen van hyperglycemie en glucosurie, 

met gestegen fructosaminegehaltes als versterkend argument voor een hyperglycemie die reeds sinds 

2 à 3 weken aanwezig was (Greco et al., 2001; Bennett, 2002). In de anamnese ontbrak een verhaal 
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van polyurie/polydipsie en polyfagie, hetgeen verschillende redenen kan hebben: de anamnese werd 

onvolledig afgenomen, de eigenaars merkten de symptomen niet op of de episode van diabetes werd 

slechts vrij recent erg genoeg om klinisch waarneembaar te worden en werd snel overstemd door de 

symptomen van de pancreatitis. 

9. THERAPIE EN OPVOLGING 

9.1. DAG 1 – DAG 10 

Na diagnosestelling werd de kattin verder gehospitaliseerd op de intensieve zorgen afdeling van de 

faculteit om haar acute pancreatitis adequaat te behandelen en om haar glucosespiegel voldoende te 

stabiliseren vooraleer haar terug naar huis te sturen. Deze eerste hospitalisatieperiode duurde in 

totaal 10 dagen. 

Op dag 1 werd de ondersteunende behandeling met maropitant en ranitidine verdergezet, aangevuld 

met omeprazole (Emeprid
®
) als anti-emeticum en buprenorphine (Vetergesic

®
) als analgeticum. 

Omwille van de persisterende hyperglycemie werd een constant rate infusion (CRI) met Humuline
®
, 

een snel- en kortwerkend insulinepreparaat, opgestart met als doel het glucosegehalte tussen 8 en 10 

mmol/L te houden. Aangezien insulinetoediening een daling van het kaliumgehalte kan veroorzaken 

door verschuiving van het elektrolyt naar intracellulair, werd ‘s avonds overgeschakeld naar een infuus 

Hartmann
®
 aangevuld met kalium aangezien het bloedonderzoek die ochtend reeds een 

kaliumgehalte van 3,6 mmol/L had aangetoond, een waarde dicht tegen de ondergrens van 3,5 

mmol/L. Bij 56% van de katten met AP is het kalium bovendien gedaald door een verhoogd verlies 

enerzijds via braken en via de nieren door de intensieve vochttherapie, anderzijds door verminderde 

opname en aldosterone release door hypovolemie (Hill en Van Winkle, 1993; Hess et al., 1998). 

Hypokaliëmie vereist een behandeling aangezien deze bijdraagt tot gastrointestinale atonie (Watson, 

2014). ‘s Avonds werd bloed genomen voor bepaling van het fosfaatgehalte, hetgeen een 

hypofosfatemie aan het licht bracht. Deze elektrolietdaling zien we slechts bij 14% van de katten met 

acute pancreatitis en wordt toegeschreven aan de behandeling van diabetes mellitus, die een shift van 

fosfaat in de cellen veroorzaakt (Watson, 2014). Aangezien hypofosfatemie kan leiden tot 

hemolytische anemie bij de kat, dient deze behandeld te worden. Intraveneuze behandeling met een 

fosfaatpreparaat is controversieel, aangezien er een risico bestaat op hyperfosfatemie, hypocalcemie, 

hypotensie, acuut nierfalen en calcificaties van weke delen. De voorkeur gaat daarom uit naar orale 

supplementatie. In deze casus werd gekozen om geen commerciële fosfaatpreparaten in te 

schakelen. Met het oog op de nutritionele ondersteuning die opgestart zou worden, werd geen 

specifieke therapie ingesteld aangezien een normaal gebalanceerd dieet ook beschouwd wordt als 

een adequate behandeling voor hypofosfatemie (Adams et al., 1993).  

Opnieuw werd de glycemie opgevolgd via een glucose oorprik, maar deze keer om de 2 uur zodat de 

veranderingen strikt gecorreleerd konden worden aan de snelheid van de Humuline
®
 CRI. De 

resultaten zijn hieronder weergegeven in tabel 6.   

Doorheen de dag bleef de toestand van de kattin stabiel, met uitzondering van haar 

lichaamstemperatuur die doorheen de dag verschillende keren steeg tot 39,6 °C. Er werd besloten 

deze strikter op te volgen om uit te maken of deze van persisterende of voorbijgaande aard was. Ook 

was ondanks stimulatie de eetlust nog steeds afwezig. De bloeddruk bleef goed, de kat urineerde 

verschillende keren doorheen de dag en braakte niet meer, elementen die ook gedurende de rest van 

de hospitalisatieperiode opgevolgd werden maar steeds stabiel bleven.  
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Tijdstip Bloedglucose (mmol/L) Humuline
® 

CRI snelheid (ml/u) 

10 uur 12,5 7 

12 uur 16,9 10 

14 uur 15,9 10 

16 uur 16,1 10 

18 uur 13,1 7 

23 uur 7,9 5 

24 uur 11,1 5 

2 uur 8,4 5 

4 uur 8,4 5 

6 uur 8,7 5 

8 uur 11,9 5 

Tabel 6: Glucosewaarden gemeten via een glucose-oorprik om de twee uur gecorreleerd met de 

toediening van de CRI. De oplossing werd aangemaakt met 1,1 IE/kg regular insuline opgelost in 250 

ml van een 0,9% zoutoplossing (Hess, 2014). 

Vanaf 23h ‘s avonds kon met een lagere CRI snelheid van 5 ml/u toch ongeveer de beoogde glycemie 

(8 - 10 mmol/L) behouden worden tot en met de volgende ochtend. 

Op dag 2 was de kat opnieuw alert maar was ze opnieuw geregeld hypertherm met een temperatuur 

gaande tot 39,6 °C. Op het bloedonderzoek (bijlage 1) werd voor het eerst een kaliumwaarde onder 

de benedengrens opgemerkt, die echter diezelfde dag opgelost geraakte dankzij verderzetting van het 

gesupplementeerde Hartmann
®
 infuus. Ook de hypofosfatemie was nog aanwezig, net als de vorige 

avond reeds was opgemerkt. Het hematocriet bedroeg slechts 28%.  

De patiënt weigerde voor de vierde dag op rij te eten en omwille van deze persisterende anorexie 

ondanks pijnstilling, gastro-intestinale ondersteuning en afwezigheid van braken of tekenen van 

misselijkheid werd ‘s middags besloten een naso-oesofagale sonde te plaatsen. Dit type sonde heeft 

als voordeel dat ze gemakkelijk te plaatsen is onder lokale anesthesie en dus ideaal is als korte 

termijn oplossing bij de instabiele patiënt (Jensen en Chan, 2014). De positie van de sonde werd 

gecontroleerd via een röntgenfoto (Figuur 3), waarop dankzij de collimatie ook een deel van het 

abdomen zichtbaar was. Het beeld van acute pancreatitis op radiografie omvat inderdaad een focaal 

verlies aan contrast in het craniale abdomen geassocieerd met een lokale peritonitis, een gedilateerd, 

gefixeerd (C-vormig) en lateraal verplaatst proximaal duodenum op VD en caudale verplaatsing van 

het colon transversum. Occasioneel kan door vetnecrose een massa effect gezien worden in de regio 

van de pancreas. Bij vele gevallen van acute of chronische pancreatitis, zowel bij de kat als bij de 

hond, zijn er echter geen afwijkingen op radiografie (Watson, 2014).   

Voor de berekening van de hoeveelheid sondevoeding werd gewerkt met een ziektefactor van 1,2 en 

¼ RER en het aantal maaltijden werd vastgepind op 7 per dag. Er werd sterk de nadruk gelegd op het 

belang van stimuleren met vaste voeding vooraleer de voeding via de sonde toe te dienen, dit 

gebeurde met m/d
®
 (Hill's

®
 Prescription Diet

®
), een voeding voor management van glucose en gewicht 
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die ontwikkeld is voor feliene diabetespatiënten.  

De echografische controle op dag 3 wordt besproken bij figuur 4 en figuur 5. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Rechts laterale radiografie van de thorax (Dienst Medische Beeldvorming, Faculteit 

Diergeneeskunde Merelbeke). 

De naso-oesofagale voedingssonde was gelokaliseerd in de slokdarm en was zichtbaar tot aan de 

crurae van het diafragma (pijl) (moest +/- 3,5 cm naar craniaal getrokken worden). Het dier was 

duidelijk in zeer goede conditie, aangezien een grote hoeveelheid subcutaan (a) en falciform (b) vet 

aanwezig waren. Er was ook een vermoeden van een matig diffuus interstitieel patroon (c). Ventraal 

tussen de derde en de vierde rib was er een kleine ovoïde structuur (pijlpunten) met vet- of weke 

delen opaciteit van 6,4 op 8,8 mm zichtbaar, gesuperponeerd op de craniale longlob. 

 De serosale details in het craniaal abdomen waren sterk verminderd (d). 

Op het bloedonderzoek van diezelfde dag waren vooral een lichte anemie en een gestegen totaal 

bilirubine opvallend (Bijlage 1). De toediening van maropitant werd stopgezet omdat sinds de 

hospitalisatie geen braken meer was opgemerkt.  

Op dag 4 werd de patiënt verplaatst van de ICU naar de kattenstal. Er werd overgeschakeld van 

Humuline
® naar glargine (Lantus

®)
, een traagwerkend insulinepreparaat dat subcutaan wordt 

toegediend. De startdosis van 1 IE tweemaal per dag bleek initieel amper voldoende voor adequate 

controle van de glycemie (Tabel 7). Toch kon deze dosis twee dagen later al verlaagd worden naar 

0,5 IE tweemaal per dag.  
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Figuur 4 (links). Echografische opname van de linkerlob (pijlen) van de pancreas (Dienst Medische 

Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke).  

Deze was nog steeds ernstig gezwollen (+/- 2,2 cm) en hypo-echogeen vergeleken met het sterk  

hyperechogene omringende vet (pijlpunten). 

Figuur 5 (rechts). Echografische opname van het abdomen ter hoogte van de lever (Dienst Medische 

Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke).  

Een kleine hoeveelheid anechogeen vrij vocht (pijlpunten) (te weinig om te aspireren) was aanwezig 

tussen de leverlobben. 

 

Tijdstip Glucosegehalte (mmol/L) Dosis Lantus
®
 

9 uur 13,4 / 

10 uur / 1 IE 

11 uur 15,4 / 

13 uur 7,4 / 

15 uur 4,5 / 

17 uur 8,4 / 

19 uur 8,0 / 

21 uur 14,7 / 

22 uur / 1 IE 

23 uur 17,2 / 

1 uur 13,1 / 

3 uur 15,7 / 

5 uur 12,3 / 

7 uur 15,3 / 

Tabel 7: Glucosewaarden gemeten via de glucose-oorprik om de twee uur gecorreleerd met de 

subcutane toediening van een langwerkend insuline. 
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Op dag 5 was de kattin suffer, had ze een lichaamstemperatuur van 39,8 °C en vertoonde ze 

icterische slijmvliezen. Als differentiaaldiagnose voor icterus onderscheiden we in dit geval 

prehepatische icterus (door hemolyse), hepatische icterus (door lipidose) of posthepatische icterus 

(biliaire obstructie door acute-op-chronische pancreatitis) (Sherding, 2000). Het totaal bilirubine was 

inderdaad gestegen in het bloed zowel op dag 3 als op dag 5 (Bijlage 1), hetgeen het vermoeden van 

een posthepatische icterus bevestigde. Hyperbilirubinemie is inderdaad aanwezig bij 38 - 64% van de 

katten (Hill en Van Winkle, 1993; Hess et al., 1998; Gerhardt et al., 2001; Washabau, 2001) en is het 

gevolg van een cholestase door obstructie van de ductus choledochus (Bunch, 2003; Watson, 2004; 

Mix and Jones, 2006). Deze secundaire extrahepatische biliaire obstructie geraakt vaak opgelost met 

conservatieve behandeling zodat invasieve methodes om decompressie van de galblaas te bekomen 

zelden nodig zijn (Watson, 2014). Bij de mens is bovendien aangetoond dat indien de icterus binnen 

een maand oplost, er geen verschil is in ernst of chroniciteit van secundaire leveraandoeningen 

tussen chirurgische en  medicamenteuze behandeling (Abdallah et al., 2007). Aangezien geen 

gelijkaardige studies zijn uitgevoerd voor huisdieren, is het behandelingsadvies empirisch: indien er 

geen tekenen zijn van complete biliaire obstructie (witte of acholische faeces) en indien de icterus 

geleidelijk opgelost geraakt over 7 tot 10 dagen, is conservatieve behandeling met antioxidanten en 

ursodeoxycholzuur voldoende (Watson, 2014). Een nieuwe controle-echografie van het abdomen 

werd uitgevoerd, waarop een kleine hoeveelheid vrij vocht werd gezien rond de galblaas. Deze was 

matig gevuld met anechogene gal. De pancreas was nog steeds abnormaal (Figuur 6). Bovendien 

was de papilla duodenum 4,5 mm groot en mild prominent, zonder dilatatie van de ductus proximaal 

ervan. Ook de ductus choledochus was prominent (Figuur 7). 

 

Figuur 6. Echografisch beeld van het corpus 

(pijlen) van de pancreas (Dienst Medische 

Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde 

Merelbeke).   

Het corpus was extreem gezwollen (tot +/- 3,1 

mm) en nog steeds omgeven door een grote 

hoeveelheid hyperechogeen vet (pijlpunten). 

Een gelijkaardig beeld werd gezien ter hoogte 

van de linkerlob (+/- 2,1 cm), niet te zien op 

dit beeld. 

 

 

Een conservatieve behandeling met ursodeoxycholzuur (Ursochol
®
) zorgde voor het verdwijnen van 

de icterus na twee dagen, maar de medicatie werd nog een tiental dagen langer toegediend. De 

patiënt werd overgeplaatst naar een normaal Hartmann
® 

infuus na opnieuw gezien te hebben dat de 

kaliumgehaltes in het bloed normaal waren (Bijlage 1). De kat vertoonde nog steeds amper interesse 

in de aangeboden voeding, waardoor sondevoeding noodzakelijk bleef en zelfs een nieuwe naso-

oesofagale sonde moest geplaatst worden nadat de eerste verstopt was. De kleine diameter is 

inderdaad een gekend nadeel van dit type voedingssondes, aangezien deze predisponeert tot 

verstopping en de keuze aan bruikbare diëten beperkt (Jensen en Chan, 2014).  
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Figuur 7. Echografisch beeld van de ductus 

choledochus (pijlen) (Dienst Medische 

Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde 

Merelbeke).  

Deze was mild prominent (+/- 2,5 mm ter 

hoogte van de oorsprong craniaal, tot +/- 4,3 

mm meer caudaal), maar kon niet over de 

volledige lengte gevolgd worden, wellicht 

secundair aan de omgevende weke delen 

zwelling en de steatitis. 

 

De voornaamste problemen tijdens de laatste vijf dagen van de hospitalisatie waren de persisterende 

anorexie en de soms ernstige hyperthermie (met een piek van 40,8 °C) waarvoor geen onderliggende 

oorzaak gevonden werd. Aangezien het dier om de twee uur moest gemanipuleerd worden voor het 

uitvoeren van de glucose-oorprik was het duidelijk dat de hospitalisatie zeer stresserend was. Toch 

werd de temperatuur gemeten aan het begin van elke manipulatie en werd er een doek voor het hok 

gehangen om stress te verminderen. Omdat op de radiografie van de thorax op dag 2 een vermoeden 

was van een diffuus interstitieel longpatroon, werd een bijkomende ventrodorsale opname van de 

thorax gemaakt (Figuur 8). Door de BCS van de kat was het interstitieel patroon moeilijk te evalueren 

en waren een technisch artefact of een vroeg infectieus interstitieel patroon niet te differentiëren. In 

verband met de koorts of hyperthermie werd toch gekozen voor het opstarten van een antibacteriële 

therapie met amoxicilline-clavulaanzuur (Synulox
®
). De temperatuur stabiliseerde zich slechts voor 

één dag, waarna voor de zekerheid de katheter werd verwijderd om een flebitis uit te sluiten. De 

temperatuur bleef schommelen en er werd beslist om de kattin na 10 dagen hospitalisatie naar huis te 

sturen met orale medicatie (Emeprid
®
, Zantac

®
, Vetergesic

®
 en Ursochol

®
 tot aan de controle over 7 

dagen, Kesium
®
 (amoxicilline-clavulaanzuur) gedurende 5 dagen) en een strikt eetschema, met de 

bedoeling om haar zelfstandig 58 gram m/d
® korrels per dag te laten eten. Een eerste maaltijd van 20 

gram ‘s morgens zou toegediend worden net voor de toediening van insuline, gevolgd door 9 gram 

voeding vier uur later. Dit zou ‘s avonds herhaald worden zodat er in totaal 4 maaltijden en twee 

injecties van 0,5 IE Lantus
®
 gegeven werden. Er was opgemerkt dat de patiënt ondanks 0,5 IE soms 

licht hypoglycemisch was en op het bloedonderzoek waren nog een licht ontstekingsbeeld en een 

lichte anemie van belang (Bijlage 1).  

9.2. DAG 12 - DAG 17 

Twee dagen na thuiskomst werd de kattin opnieuw aangeboden op de faculteit omdat ze thuis 

volledige anorexie bleef vertonen, ondanks een alert en levendig gedrag. Op lichamelijk onderzoek 

waren er geen afwijkingen en haar gewicht was reeds gezakt tot 5 kg. Er werd beslist om de volgende 

dag opnieuw over te gaan tot het plaatsen van een voedingssonde, ditmaal een oesofagale. Dit type 

van tube heeft als nadeel dat er een korte algemene anesthesie nodig is voor de plaatsing, maar 

aangezien de grotere diameter de mogelijkheid biedt om een vloeibaar gemaakt volledig dieet toe te 

dienen, was dit de beste keuze voor deze thuis verblijvende patiënt. Ook de geringere kans op 

verstopping was een argument en dit alles werd afgewogen tegenover de mogelijke nadelen die 

bloeding bij plaatsing, migratie van de sonde en verplaatsing van het aborale einde van de tube bij 
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braken omvatten (Jensen en Chan, 2014). Thuis kon dan sondevoeding toegediend worden indien 

geen eetlust, waar bovenop de toediening van metoclopramide kon verdergezet worden indien nodig. 

De dosis Lantus
®
 werd verlaagd naar 0.25 IE tweemaal per dag. Indien het dier suf was diende een 

glucoseoorprik uitgevoerd te worden en de eigenaars kregen het advies om het verband van de 

voedingssonde om de twee dagen te laten vervangen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Ventrodorsale radiografische opname van de thorax. 

Opvallend was de uitgesproken subcutane (a) en mediastinale (b) (rond de hartschaduw) hoeveelheid 

vet aanwezig. Er was nog steeds een diffuus interstitieel patroon (c) aanwezig, dat toegeschreven 

werd aan de superimpositie en de onvolledige caudale extensie van de long.  

De ovoïde structuur gezien op de radiografie op dag 2 werd niet meer gezien op dit ventrodorsaal 

aanzicht. Er was een matige hoeveelheid bronchiaal patroon (pijlpunten), meer uitgesproken in de 

rechtercaudale longlob en een matige tenting van het diafragma (pijlen). 

 

Diezelfde dag dienden de eigenaars thuis Emeprid
®
 en Zantac

® 
toe, gevolgd door de helft van de 

sondevoeding, maar dit werd binnen de 10 minuten uitgebraakt. Er werd telefonisch advies gegeven 

om de insuline toediening over te slaan, een maaltijd over te slaan en bij de volgende maaltijd 

Emeprid
®
 een uur voor toediening van de maaltijd toe te dienen. De volgende middag braakte de kat 
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echter nog steeds haar voeding uit en werd er geadviseerd de voeding met minder water te mengen 

en eventueel m/d
®
 blik i.p.v. korrels te geven. De eigenaars kwamen dezelfde dag langs voor een 

injectie met maropitant (Cerenia
®
) hetgeen de volgende dag werd herhaald. Op dag 17 werd voor de 

derde achtereenvolgende dag een injectie met maropitant gegeven. Ondanks het feit dat geen 

insuline werd toegediend had de kattin een normale bloedsuikerspiegel, hetgeen het vermoeden deed 

rijzen dat de DM het gevolg was geweest van de pancreatitis en dat ze nu in remissie aan het gaan 

was. De behandeling met insuline werd volledig stopgezet, maar er werd wel ten stelligste aangeraden 

om een speciale voeding voor diabetespatiënten te blijven geven. 

9.3. DAG 21 

Op dag 21 werd de patiënt aangeboden voor een controle-echografie van het abdomen. De pancreas 

was nog steeds verdikt en de steatitis was nog matig tot ernstig, maar er was over het algemeen een 

duidelijke verbetering te zien. Vrij vocht was afwezig. Het dier wilde nog steeds onvoldoende eten en 

er werd besloten de oesofagale voedingssonde nog ter plaatse te laten om indien nodig via deze weg 

te kunnen bijvoederen tot de controle een week later. 

9.4. DAG 28 - DAG 31 

Een week na de laatste consultatie was het gewicht van de kattin verder gezakt tot 4,7 kg, maar bleek 

dat de patiënt nog steeds onvoldoende at en bovendien weigerde m/d
®
 te eten, ondanks inspanningen 

van de eigenaars. In samenspraak met de eigenaars werd een algemeen bloedonderzoek uitgevoerd 

om de onderliggende oorzaken van de dyorexie op te sporen. Aangezien hierop geen afwijkingen te 

zien waren, uitgezonderd een zeer lichte monocytose en neutrofilie en een hematocriet van 28,8%, 

werd besloten de eetlust te proberen opwekken met mirtazapine (Mirtazapine
®
) 15 mg ¼ tablet per 

dag. Mirtazapine is samen met cyproheptadine het enige geneesmiddel dat aangewezen is voor 

eetluststimulatie bij de kat. De antagonistische werking op zowel de postsynaptische serotonine 

receptoren als de presynaptische alfa2-receptoren zorgt voor een stijging van noradrenaline en een 

toename van de eetlust. Bovendien antagoniseert de stof ook 5-HT2 receptoren, die via kernen in de 

hypothalamus ook eetluststimulerend werken. Het verminderen van misselijkheid en braken wordt 

tenslotte toegeschreven aan het antagonisme van de 5-HT3 receptor (Agnew en Korman, 2014). 

Indien dit nog steeds geen voldoende verbetering zou geven, kon alsnog overwogen worden de 

slokdarmsonde te verwijderen, aangezien mechanische storing soms aanleiding kan geven tot 

anorexie bij katten.  

Een maand na de eerste consultatie (dag 31) kwam de kattin opnieuw op controle en bleek dat haar 

eetlust duidelijk verbeterd was sinds het opstarten van mirtazapine. Ze wenste echter nog steeds geen 

m/d
®
 te eten, haar gewicht was stabiel gebleven op 4,7 kg maar er werd veralgemeende spieratrofie 

opgemerkt. In samenspraak met de dienst diervoeding werd de oesofagale voedingssonde verwijderd 

en werd een plan opgesteld om geleidelijk over te schakelen naar m/d
®
 met als doel behoud van het 

lichaamsgewicht in de initiële fase (RER) en een ideaal lichaamsgewicht van 3,7 kg . Na herstel kon 

dan overgeschakeld worden op een gewichtsverlies programma gebaseerd op 0,8 RER. Er werd 

geadviseerd om geleidelijk over te schakelen, beginnend met ¼ en geleidelijk opbouwen. 

9.5. DAG 49 

Bijna 50 dagen na de eerste aanbieding op de faculteit kwam de kat terug op consultatie. Haar eetlust 

en klinische toestand waren ondertussen in orde, maar de jeukklachten staken opnieuw de kop op. Op 
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dermatologisch onderzoek werd een miliaire dermatitis vastgesteld en werden vlooienfaeces 

gevonden in het stofmonster bovenop eosinofielen in een afdrukpreparaat van de halsstreek. De 

diagnose van vlooienallergie werd gesteld en er werd aangeraden om de kattin en de buitenhuiskat 

beiden strikt te ontvlooien. Aangezien cortisone niet verenigbaar was met het verleden van diabetes 

mellitus, werd gekozen voor een behandeling met ciclosporine (Neoral
®
). 

10. PROGNOSE 

De prognose van acute pancreatitis bij de kat hangt af van de ernst van de aandoening op het 

moment van presentatie. Erge acute pancreatitis, zeker de necrotizerende vorm, heeft een zeer hoge 

mortaliteitsgraad en vereist intensieve zorgen, maar is in tegenstelling tot de chronische vorm volledig 

reversibel op histologisch en functioneel niveau (Watson 2014; Watson, 2015). Er bestaat geen 

bruikbaar scoringssysteem voor de kat (Watson, 2015) en ook bij de hond zijn er slechts enkele 

vruchteloze pogingen ondernomen om via een scoringssysteem prognose en complicaties te 

voorspellen (Ruaux en Atwell, 1998; Mansfield et al., 2008). Aangezien katten bovendien vaak slechts 

milde klinische symptomen vertonen, wordt best elke kat verdacht van de ernstige vorm van de 

aandoening tot het tegendeel bewezen is (Watson, 2014). Naast het hoger besproken risico op 

systemische aandoeningen zoals shock, DIS en SIRS zijn ook andere gevolgen van de acute 

pancreatitis potentieel levensbedreigend. Oligurie, renale azotemie, icterus, erg gestegen 

leverenzymen, hypocalcemie, ernstige hyperglycemie, hyperkaliëmie of leukocytose wijzen op een 

ernstige vorm van de aandoening en meestal op een slechte prognose (Xenoulis, 2015).   

Deze patiënt werd nauwkeurig opgevolgd in de intensive care unit, ook na stabilisatie van de klinische 

parameters. Dankzij de juiste diagnose en therapie en een adequate langdurige opvolging, ook tussen 

de specialist en de eigenaars via e-mailverkeer omwille van de problemen met de voeding, is de kattin 

volgens de eigenaars ondertussen terug de oude en heeft ze volgens hen momenteel een normaal 

lichaamsgewicht.  
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Discussie 

Deze casus beschrijft een gecompliceerd geval van acute pancreatitis bij een obese patiënt. De 

nadruk in deze casus ligt initieel op stabilisatie van de patiënt, na vaststelling van de belangrijkste 

afwijkingen op lichamelijk onderzoek en algemeen bloedonderzoek. Op deze manier kan tijd gekocht 

worden om verdere diagnostische stappen te ondernemen zonder dat de patiënt oncomfortabel is of 

minstens zonder dat deze in levensgevaar verkeert. De ondersteunende maatregelen die in dit geval 

werden genomen in de eerste uren van de hospitalisatie, namelijk vloeistoftherapie, toediening van 

een anti-emeticum en het proberen toedienen van voedsel, overlapten reeds met twee van de drie 

grote pijlers van de therapie voor acute pancreatitis. De derde pijler, namelijk analgesie, werd pas na 

diagnose verschaft, maar dit kunnen we verklaren door de initieel soepele abdominale palpatie die 

deed vermoeden dat buikpijn afwezig was of tenminste niet zeer uitgesproken was. Deze afwezigheid 

van een acuut abdomen komt overeen met de lage prevalentie van abdominale pijn die in de literatuur 

gerapporteerd wordt bij de kat (Van den Bossche et al., 2010) en is een eerste voorbeeld van een 

typisch speciesspecifiek element in deze casus. 

De bijkomende diabetes mellitus werd bij deze kat snel onderkend, adequaat aangepakt en 

nauwkeurig opgevolgd. Zoals hoger besproken kan een pancreatitis sterfte van β-cellen en perifere 

insulineresistentie versterken, met een sneller klinisch significant worden van DM in genetisch 

gevoelige of obese katten. Anderzijds kan ontsteking van het exocriene pancreasweefsel uitgelokt of 

versterkt worden door hyperglycemie ten gevolge van diabetes mellitus, obesitas, acromegalie, 

inflammatie of exogene toediening van medicatie (Davidson, 2015). Beide scenario’s zijn in deze 

obese, gepredisponeerde patiënt mogelijk, hoewel de plots opgekomen ernstige symptomen en de 

afwezigheid van een periode van PU/PD en polyfagie eerder in de richting van een primaire 

pancreatitis wijzen. Een belangrijk gegeven uit de anamnese is dat de aanvang van de klinische 

symptomen overeenstemde met een cortisone injectie bij de eigen dierenarts, zodat we een drug-

induced pathologie niet kunnen uitsluiten. Steroïden zijn een risicofactor voor DM (Scott-Moncrief, 

2010) en het is geweten dat deze medicatie een episode van de aandoening kan uitlokken bij dieren 

met pancreaspathologie en een subklinische DM, vermoedelijk door inductie van een hyperglycemie. 

Los van speculaties over causaliteit blijft de belangrijkste conclusie dat de clinicus alert moet blijven 

voor het mogelijk coëxisteren van beide aandoeningen. Op het niveau van diagnostiek kan de glucose 

intolerantie bij patiënten met pancreatitis milder zijn, resulterend in concentraties van glucose die 

boven de normaalwaarde liggen maar onder de grenswaarde voor diabetes. Ook andere 

laboratoriumwaarden zoals stijging van leverenzymes en cholesterol komen voor bij zowel pancreatitis 

als diabetes en maken de differentiatie van beiden soms moeilijk (Caney, 2013).  

Naast vage klinische symptomen is een tweede speciesspecifiek element uit deze casus het feit dat 

onze diabetespatiënt in remissie gegaan is, niettegenstaande dat de glucosespiegel door de 

pancreatitis en de persisterende anorexie moeilijker te reguleren was. Dit fenomeen van remissie, dat 

de levenskwaliteit van de kat verbetert en een belangrijk doel is van de behandeling (Gottlieb en 

Rand, 2013), kan een extra stimulans zijn voor eigenaars om DM bij katten meteen adequaat te 

behandelen. Communicatie met en motivatie van de eigenaar zijn essentieel, zeker als men weet dat 

een geschatte 30% van de katten met diabetes geëuthanaseerd wordt gedurende het eerste 

behandelingsjaar omwille van de financiële en emotionele last die de insuline-injecties en de frequente 

controlebezoeken bij de dierenarts met zich meebrengen (Niessen et al., 2010a, 2010b).  
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Opmerkelijk is dat in een onderzoek van Roomp en Rand (2009) alle dieren die in de 6 maanden voor 

diagnose van DM een toediening van corticosteroïden hadden gekregen, remissie bereikten. Een 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat een toediening van steroïden voor een zeer acute opstoot van 

symptomen zorgt, hetgeen meestal tot een snelle diagnose en behandeling van DM leidt. Een andere 

beschouwing is dat drug-induced DM niet onder type 2 diabetes valt en dus afhankelijk zou zijn van 

eenvoudiger omkeerbare pathologische processen. Een alternatief is dat de insulineresistentie die 

geassocieerd wordt met toediening van corticosteroïden een onderliggend mankement in de β-

celfunctie ontmaskert, bijvoorbeeld door een onderliggende ziekte als type 2 diabetes of pancreatitis 

(American Diabetes Association, 2011), een stelling die interessant is in het kader van deze casus. 

Toen de jeukproblemen een maand na de injectie met het (vermoedelijk langwerkend) 

cortisonepreparaat opnieuw de kop opstaken en een vlooienallergie dermatitis werd gediagnosticeerd, 

waren corticosteroïden tegenaangewezen i.v.m. het verleden van diabetes. Dankzij een goede 

onderlinge communicatie tussen de verschillende specialisten en een grondig afgenomen anamnese 

kon gekozen worden voor een adequate behandeling met ciclosporine.  

Ook na remissie is het belangrijk overgewicht aan te pakken om insulineresistentie te verminderen en 

over te schakelen op een voeding aangepast aan de pre-diabetische status waarin de dieren 

verkeren. Bij deze specifieke patiënt werd dit bemoeilijkt door het probleem van persisterende 

dyorexie, waardoor de prioriteit eerst een geleidelijke overgang was naar een voeding die verdragen 

werd. Een uitgebreid voedingsadvies met verschillende combinaties van types voeding en het 

adviseren van een gewichtsreductie programma na herstel van het dier werden wel duidelijk 

gecommuniceerd.   

Metoclopramide werd verschillende dagen toegediend aan de patiënt, maar de anti-emetische werking 

ervan wordt betwist bij de kat, aangezien deze diersoort weinig dopaminereceptoren heeft in de 

chemoreceptor trigger zone (Armstrong en Williams, 2012). Dit zou willen zeggen dat de patiënt na 

stopzetting van maropitant na 3,5 dagen geen adequaat anti-emetisch effect meer zou gehad hebben. 

Zowel braken als tekenen van misselijkheid werden echter niet opgemerkt, dus dit zal wellicht niet de 

oorzaak zijn geweest van de persisterende anorexie. Toch mogen we niet vergeten dat misselijkheid 

bij de kat niet altijd opgemerkt wordt (Bazelle en Watson, 2014) en in deze casus braakte de patiënt 

opnieuw na terugkeer naar huis, hetgeen onvoldoende gecontroleerd werd door metoclopramide. Hier 

kunnen we nog bij vermelden dat een experimentele studie aangetoond heeft dat gevallen van acute 

pancreatitis zelfs baat kunnen hebben bij infusie van dopamine, waardoor het gebruik van een 

dopamine receptor antagonist in theorie tegenaangewezen is (Karanjia et al., 1990). Als zuurremmend 

therapeuticum werd ranitidine gebruikt, een stof die ook prokinetische effecten heeft op de bovenste 

delen van het gastrointestinaal stelsel. Dit is dubbel, aangezien dit bevorderlijk kan zijn bij gevallen 

van paralytische ileus, maar dit anderzijds ook pijn en ongemak kan verhogen (Bazelle en Watson, 

2014; Watson, 2014).   

Sommige katten met chronische gastrointestinale aandoeningen of vergevorderde (chronische) 

pancreatitis hebben een laag cobalaminegehalte in het bloed door een tekort aan intrinsieke factor, 

geproduceerd in de pancreas en nodig voor de opname van vitamine B12 uit de darm. Een controle 

van deze vitamine kan daarom aangeraden zijn, indien nodig gevolgd door parenterale toediening 

ervan (Bazelle en Watson, 2014).   

Mirtazapine en cyproheptadine zijn de enige eetluststimulatoren die aangewezen zijn voor gebruik bij 

de kat (Agnew en Korman, 2014). Na een uitgebreide work-up om onderliggende redenen voor de 
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anorexie uit te sluiten, bleek mirtazapine bij onze patiënt een gunstig effect te hebben op de eetlust. 

Het is wel geweten dat deze stof met voorzorgen moet gebruikt worden bij patiënten met DM, 

aangezien het een indirect effect kan hebben op de regulatie van de bloedglucosespiegel (Plumb, 

2011). De behandeling werd echter opgestart nadat remissie verondersteld was. Bovendien was het 

gebruik van cyproheptadine minder aangewezen aangezien dit therapeuticum vooral gebruikt wordt 

voor eetluststimulatie over lange termijn en pas na een aantal dagen effectief begint te werken (Marks, 

1998; Norris et al., 1998). Ook is het volledig tegenaangewezen in gevallen van hepatische lipidose, 

een gevaar dat door de persisterende anorexie in deze obese patiënt nog steeds niet geweken was, 

zelfs na terugkeer naar huis. 

Op basis van de bevindingen op echografie en de typische presentatie werd de pancreatitis 

bestempeld als acuut. De biliaire obstructie die optrad na enkele dagen met bijkomende icterus is een 

typisch secundair probleem bij een acuut-op-chronische presentatie (Watson, 2014), maar enkel 

histopathologisch onderzoek na bioptname had ons toegelaten de pancreatitis met zekerheid in te 

delen (Watson, 2015). Deze biliaire obstructie werd bestempeld als extrahepatisch, maar had op het 

eerste zicht ook intrahepatisch kunnen zijn. Dit als gevolg van zwelling van hepatocyten bij hepatische 

lipidose, met als gevolg een hepatische icterus bij deze obese patiënt die tijdens de 

hospitalisatieperiode in totaal een halve kilogram lichaamsgewicht verloor. Hepatische lipidose wordt 

gekenmerkt door een massieve vetaccumulatie in de hepatocyten met verlies van de levercelfunctie 

tot gevolg. Een combinatie van verschillende factoren zou verantwoordelijk zijn. Een overdreven 

mobilisatie van perifeer vet naar de lever is vooral een probleem bij periodes van anorexie of stress in 

voordien obese katten. Ten tweede leidt anorexie ook tot een tekort aan proteïnen en andere 

nutriënten die metabolisatie en transport van vet uit de lever zouden mogelijk maken, zoals 

methionine, carnitine en taurine. Tenslotte resulteren tegelijk voorkomende primaire problemen met 

eetlust in persisterende en uitgesproken anorexie, waarschijnlijk veroorzaakt door stoornissen op 

neurohumoraal niveau. Perifere insulineresistentie zou volgens recente onderzoeken geen relevante 

rol spelen. De secundaire vorm van hepatische lipidose komt voor bij katten met pancreatitis, DM, 

andere leveraandoeningen, IBD en neoplasie en kan door een ingewikkelde neuroendocriene 

stressrespons zelfs voorkomen bij katten met een normale tot zelfs lage BCS (Watson, 2014). Toch 

bleek na bloedonderzoek de icterus posthepatisch te zijn, aangezien het totaal bilirubine gestegen 

was en de leverwaarden niet afwijkend waren. Bovendien werd er steeds zeer veel aandacht besteed 

aan het in adequate hoeveelheden voeden van de kat met een aangepast hersteldieet via een naso-

oesofagale sonde, zodat een tekort aan nutriënten maximaal vermeden werd. In totaal werd zelfs tot 

driemaal toe een sonde geplaatst omdat dit nodig geacht werd voor de ondersteuning van de patiënt. 

Ten derde was er geen klinische verslechtering merkbaar en werd er geen hepatomegalie opgemerkt 

op lichamelijk onderzoek.  

De presentatie en symptomen van deze obese Europese Korthaar met pancreatitis in combinatie met 

diabetes mellitus blijken dus, na doornemen van de literatuur, niet buitengewoon maar zelfs typisch te 

zijn. Het geval was extra uitdagend door de hyperthermie en de persisterende anorexie, maar dankzij 

een goede opvolging en motivatie van de eigenaars kon de kat in remissie gaan voor diabetes en 

volledig herstellen van de episode van acute pancreatitis. 
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Bijlage 

 

Parameter Dag 0 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 10 Referentie- 

waarde 

Hematologie 

WBC (x10^9/L) 14,51 / / 14,88 / / 17,61 / / 2,87 – 17,02 

LYM (x10^9/L) 2,11 / / 10,22 / / 12,18 / / 0,92 – 6,88 

MONO (x10^9/L) 5,62 / / 2,93 / / 3,68 / / 0,05 – 0,67 

NEU (x10^9/L) 1,75 / / 0,68 / / 0,82 / / 1,48 – 10,29 

EOS (x10^9/L) 4,58 / / 0,86 / / 0,73 / / 0,17 – 1,57 

BASO (x10^9/L) 0,45 / / 0,19 / / 0,20 / / 0,01 – 0,26 

HCT (%) 50,2 37 28 29,0 / 30 25,4 / 25 30,3 – 52,3 

RBC (x10^12/L) 13,06 / / 8,05 / / 7,09 / / 6,54 – 12,20 

HGB (g/dL) 18,7 / / 10,1 / / 8,9 / / 9,8 – 16,2 

RETIC (K/µL) 18,3 / / 20,1 / / 41,8 / / 3,0 – 50,0 

RDW (%) 33,9 / / 28,4 / / 27,9 / / 15,0 – 27,0 

MHCH (g/dL) 37,3 / / 34,8 / / 35,0 / / 28,1 – 35,8 

PLT (K/µL) 187 / / 252 / / 279 / / 151 – 600 
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Biochemie 

ALB (g/L) 25 19 / 23 / / 25 / / 23 – 39 

ALKP (U/L) <10 <10 / 37 / / 50 / / 14 – 111 

ALT (U/L) 122 69 / 93 / / 136 / / 12 – 130 

UREA (mmol/L) 33,9 15,7 / 3,9 / / 4,4 / / 5,7 – 12,9 

BUN/CREA 50 49 / 12 / / 11 / /  

CREA (µmol/L) 170 83 / 76 / / 99 / / 71 – 212 

GLOB (g/L) 59 34 / 33 / / 33 / / 28 – 51 

GLU (mmol/L) 19,13 15,51 / 6,70 / / 6,00 / / 3,95 – 8,84 

TP (g/L) 84 53 / 56 / / 58 / / 57 – 89 

TBIL (µmol/l) / / / 38 / 66 / 13 11 0 – 15 

Ionogram 

Na (mmol/L) 151 151 155 om 7u  

153 om 17u 

158 158 156 157 158 / 150 – 165 

K (mmol/L) 3,8 3,6 3,3 om 7u   

3,6 om 17u 

4,1 5,0 5,3 4,8 5,8 / 3,5 – 5,8 

Cl (mmol/L) 109 114 117 om 7u 

118 om 17u 

120 121 119 122 122 / 112 – 129 

Ca (mmol/L) 1,81 / / / / / / / / 1,95 – 2,83 
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Fos (mmol/L) / 1,35 om 10u 

0,80 om 20u 

0,84 om 7u 

1,00 om 17u 

1,30 / / 1,79 / / 1,00 – 2,42 

Bloedgassen 

AnGap (mmol/L) 26,1 22 / / / / / / /  

Ven pH 7,36 7,42 / / / / / / / 7,31 - 7,42 

Ven HCO3 (mmol/L) 18,9 24,1 / / / / / / / 20,0 – 29,0 

Ven tCO2 (mmol/L) 20 25,3 / / / / / / / 21,0 – 31,0 

Bijlage 1: Vergelijkend overzicht van de resultaten van de opeenvolgende bloedonderzoeken.  

Dag 0 wijst op de dag waarop de patiënt werd aangeboden, dag 1 is de eerste dag van de hospitalisatie. Waarden in het blauw en rood zijn lager dan de 

ondergrens van de referentiewaarde respectievelijk hoger dan de bovengrens van de referentiewaarde. Een schuine streep wijst erop dat de parameter op die 

bepaalde dag niet werd onderzocht. 
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Samenvatting 

In deze masterproef wordt een casuïstiek besproken omtrent een kattin van middelbare leeftijd die 

sinds een aantal jaren last had van een zware ademhaling en sinds een week voor presentatie last 

had van progressief verergerende stridor en dyspnee. De doorverwijzende dierenarts had zowel op 

radiografie als op tracheoscopie een tracheale massa vastgesteld. Op de faculteit werd de 

tracheoscopie herhaald met als doel bioptname voor histopathologisch onderzoek en karakterisering 

van de massa, hetgeen leidde tot de diagnose van een adenocarcinoma. Een CT-scan om pulmonaire 

metastasen uit te sluiten en om de precieze lokalisatie en de mate van infiltratie van de massa te 

bepalen, ging de eigenlijke excisie van de massa vooraf. De anesthesie werd geïnduceerd door 

middel van een intramusculaire injectie van alfaxalone. Omwille van de midcervicale lokalisatie van de 

tumor was het gebruik van een endotracheale tube niet mogelijk voor de toediening van zuurstof en 

isofluraan voor onderhoud van de anesthesie, waardoor gebruik gemaakt werd van een laryngeaal 

masker in de eerste fase van de chirurgische ingreep. Aangezien de excisie van de tumor het 

reseceren van verschillende cervicale trachearingen impliceerde, was onderhoud van de anesthesie 

met isofluraan niet mogelijk gedurende de volledige duur van de ingreep en werd er daarom gebruik 

gemaakt van een constant rate infusion (CRI) alfaxalone voor totale intraveneuze anesthesie (TIVA), 

in combinatie met een CRI fentanyl voor verzekering van de analgesie. Tijdens de resectie van de 

trachea werd er gebruik gemaakt van jet ventilation in de distale trachea en na anastomose van de 

twee delen van de luchtpijp werd het dier geïntubeerd met een endotracheale tube voor verdere 

zuurstoftoediening. Het dier werd postoperatief rustig gehouden, de ademhalingsfrequentie en  

-kwaliteit werden nauwgezet opgevolgd en er werd amoxicilline en buprenorfine toegediend. Een 

controle twee weken na operatie toonde aan dat de behandeling succesvol was geweest: de 

ademhalingsklachten waren volledig verdwenen en de kattin verkeerde in goede algemene toestand. 

Keywords: cat – alfaxalone – total intravenous anaesthesia - TIVA – tracheal adenocarcinoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
 

Inleiding 

Voor de anesthesie van dieren kunnen injecteerbare anesthetica, inhaleerbare anesthetica of een 

combinatie van beide gebruikt worden. Intraveneus of intramusculair injecteerbare agentia worden 

geregeld gebruikt bij kortdurende ingrepen, daar waar voor langdurige chirurgische ingrepen vaak 

inhalatieve agentia worden ingeschakeld (Luisito, 2011).   

Bij totale intraveneuze anesthesie of total intravenous anaesthesia, afgekort als TIVA, wordt de 

anesthesie geïnduceerd en onderhouden door middel van intraveneuze agentia alleen (Kästner, 

2007). Het gebruik van TIVA is geïndiceerd in situaties waarbij de passende aanvoer en/of opname 

van inhalatie anesthetica niet mogelijk is omwille van een ernstige respiratoire aandoening of omwille 

van de aard van de ingreep (bijvoorbeeld een bronchoscopie, een tracheoscopie of een laryngeale 

inspectie). TIVA kan ook een oplossing zijn wanneer de uitrusting die vereist is voor inhalatie 

anesthesie niet beschikbaar is, zoals bij een spoedinterventie buiten de dierenartsenpraktijk, of 

wanneer de uitrusting niet compatibel is met de omgeving, zoals bij een MRI-scan. Andere indicaties 

zijn enerzijds zeer korte ingrepen die slechts een kortdurende anesthesie met snelle recovery 

vereisen, anderzijds situaties waarbij een langdurige algemene anesthesie nodig is, zoals bij patiënten 

in de intensive care unit die langdurige mechanische ventilatie vereisen (Kennedy, 2016).  

Er bestaat een aantal voorwaarden waaraan anesthetica die voor TIVA gebruikt worden idealiter 

zouden moeten voldoen. Deze eigenschappen omvatten onder andere wateroplosbaarheid (om 

toxiciteit geassocieerd met het oplosmiddel te minimaliseren), stabiliteit in oplossing en het niet 

schadelijk zijn voor de perivasculaire weefsels bij extravasatie. Bovendien zijn de anesthetica best 

voldoende geconcentreerd om volume overload te vermijden, zijn zij niet absorbeerbaar door plastiek, 

niet bevorderend voor bacteriële groei en hebben zij bovendien een snelle aanvang van werking. Ook 

stoffen met een snelle clearance geassocieerd met een snelle en voorspelbare recovery, zonder 

nevenwerkingen, die potent en vetoplosbaar zijn en die indien mogelijk relatief goedkoop en chemisch 

compatibel met andere middelen zijn, worden beschouwd als ideaal. Tot op heden voldoet geen enkel 

agens bij solotoediening aan al deze voorwaarden (Luisito, 2011).   

Propofol wordt dankzij zijn eigenschappen beschouwd als de farmacologische grondslag voor TIVA. 

Het vertoont een relatief snelle eliminatie, zelfs na langdurige infusie, en het zorgt bij de mens voor 

een kwaliteitsvolle recovery (Egan, 2015). In de diergeneeskunde wordt ook alfaxalone steeds vaker 

gebruikt, aangezien deze stof een gelijkend farmacokinetisch profiel heeft als propofol en dus ook 

ideaal is voor toediening via constant rate infusion (CRI) (Raisi en Musk, 2012).  
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Literatuurstudie 

1. TOTALE INTRAVENEUZE ANESTHESIE (TIVA)  

1.1. ALGEMEEN  

Totale intraveneuze anesthesie of total intravenous anaesthesia, afgekort als TIVA, is het induceren 

en onderhouden van de anesthesie door middel van intraveneuze agentia alleen. Een intraveneus 

anestheticum dat hypnose, spierrelaxatie en immobiliteit tot effect heeft, wordt in de regel 

gecombineerd met een analgetisch middel zoals een opioïd, een alfa2-agonist of ketamine (Kästner, 

2007). TIVA is gebaseerd op het principe dat de plasmaconcentratie die nodig is om anesthesie te 

bewerkstelligen snel moet bereikt worden en behouden moet worden over de tijdspanne waarin 

anesthesie gewenst is. Na toediening van een aanvangsdosis wordt het anestheticum snel 

herverdeeld over de weefsels en geëlimineerd, waardoor een constant rate infusion (CRI) opgestart 

moet worden indien men de gewenste plasmaconcentratie wilt behouden (Luisito, 2011). De meest 

nauwkeurige aanpassing van de anesthesiediepte kan echter bekomen worden dankzij target-

controlled infusion (TCI) apparatuur, die de concentratie van een agens in het bloed meet en de afgifte 

ervan afstemt op een vooraf ingestelde concentratie. Ook intermitterende bolussen zijn een optie voor 

onderhoud van de anesthesie, maar deze methode is niet te verkiezen wanneer men een zo stabiel 

mogelijk anesthesieniveau wil behouden. Continue infuussystemen zorgen namelijk voor minder 

variatie in plasmalevels van het anestheticum met minder veranderingen in hemodynamische, 

respiratoire en centrale effecten, hetgeen voor de patiënt veiliger is (Kästner, 2007). Bovendien kan de 

infuussnelheid nauwkeurig aangepast worden aan de noden van de patiënt en is de totale 

toegediende hoeveelheid van een anestheticum lager dan bij intermitterende IV bolussen. Het grote 

nadeel van het gebruik van een CRI is de kostprijs van een infusietoestel dat accuraat de gekozen 

dosis kan leveren (Luisito, 2011). In de praktijk zorgen distributieprocessen over de tijd, chirurgische 

stimulatie en individuele of rasgerelateerde verschillen in farmacokinetiek en in gevoeligheid er 

meestal voor dat de infuussnelheid aangepast moet worden tijdens een ingreep, zodat aan de noden 

van de individuele patiënt kan voldaan worden (Kästner, 2007).   

Alfaxalone en propofol, twee injecteerbare anesthetica, zijn dankzij hun eigenschappen uitermate 

geschikt voor toediening via CRI. Ze hebben een snelle aanvang van werking, een korte 

werkingsduur, een snelle redistributie en een korte halfwaardetijd (Morgan en Legge, 1989, Whittem et 

al., 2008). Ook ketamine kan in combinatie met propofol gebruikt worden voor TIVA bij de kat (Luisito, 

2011), maar de diepte van de anesthesie kan niet snel aangepast worden door verandering van de 

infusiesnelheid, hetgeen wel het geval is bij sologebruik van alfaxalone of propofol (Campagna et al., 

2015). Bij sologebruik van ketamine zullen bepaalde metabolieten ook accumuleren en resulteren in 

verlengde effecten. Bovendien kunnen tijdens de recovery epileptiforme aanvallen en hypertonus 

voorkomen. Thiopental, methohexital en etomidaat zijn andere agentia die getest zijn als 

onderhoudsagens, maar deze zijn omwille van hun neveneffecten afgeraden voor gebruik bij TIVA 

(Luisito, 2011). Natrium pentobarbital wordt wel gebruikt, bijvoorbeeld bij oncontroleerbare 
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epilepsieclusters (Platt en McDonnell, 2000; Raith et al., 2010), mechanische ventilatie (Clare, 2008) 

en tetanuspatiënten (Low et al., 2006).  Benzodiazepines, zoals midazolam en diazepam, kunnen in 

combinatie met opioïden (fentanyl, remifentanil, alfentanil, sufentanil) gebruikt worden voor TIVA. 

Vooral fentanyl, een pure µ-agonist die 50 maal zo potent is als morfine, wordt wijd gebruikt. 

Remifentanyl ondergaat non-hepatische metabolisatie en heeft een onmiddellijk effect na toediening 

dankzij snelle equilibratie van de gehaltes in bloed en hersenen (Luisito, 2011).  

De agentia die de voorkeur verdienen zijn dus alfaxalone en propofol. Toch blijkt er een verschil te 

bestaan tussen beide anesthetica, voornamelijk op vlak van effect op de ademhaling. Propofol kan bij 

de kat geregeld respiratoire depressie en apnee veroorzaken (Liehmann et al, 2006). Bij toediening 

van 5-15 mg/kg alfaxalone IV zouden 12,5-25% van de katten in apnee gaan (Muir et al., 2009). 

Taboada en Murison (2010) en O’Hagan et al. (2012) namen echter geen apnee waar na inductie van 

de anesthesie met alfaxalone bij de kat. In een onderzoek van Schwarz et al. (2014) vertoonde ook 

geen enkel dier apnee en bovendien was er geen daling in de arteriële haemoglobine 

zuurstofsaturatie (SpO2) < 90%. Campagna et al. (2015) spraken de afwezigheid van apnee na 

gebruik van alfaxalone tegen en toonden aan dat er geen verschil was in voorkomen van apnee bij 

gebruik van alfaxalone of propofol bij de kat. In de alfaxalone groep werden wel hogere SpO2 levels, 

minder hypercapnee en een lagere nood aan ventilatoire ondersteuning waargenomen, hetgeen 

insinueert dat alfaxalone bij de kat een bredere therapeutische breedte heeft dan propofol. Bij de hond 

veroorzaakt propofol  vaker postinductie apnee (Keates en Whittem, 2012), maar komt hypoventilatie 

even vaak voor bij gebruik van alfaxalone als van propofol (Suarez et al., 2012). Beide anesthetica 

zorgen voor een stabiel cardiovasculair systeem en werken beschermend tegen hypotensie 

(Liehmann et al., 2006; Campagna et al., 2015). Premedicatie met acepromazine blijkt wel een 

predisponerende factor te zijn voor het ontwikkelen van hypotensie in combinatie met alfaxalone 

(Schwarz et al., 2014). 

1.2. ALFAXALONE 

1.2.1. Werkingsmechanisme 

Alfaxalone (3α-hydroxy-5α-pregnane-11,20-dione) is een synthetisch neuroactief steroïde dat via 

interactie met de gamma aminoboterzuur (GABAA) receptor anesthesie en spierrelaxatie 

bewerkstelligt (Harrison en Simmonds, 1984; Albertson, 1992). De stof is commercieel verkrijgbaar, 

opgelost in 2-hydroxypropyl-β cyclodextrine  (Alfaxan®, Jurox plc, Worcestershire).  

De GABAA receptor bezit een chloride ionkanaal voor de neurotransmitter GABA dat neuronale 

exciteerbaarheid inhibiteert (Harrison en Simons, 1984; Albertson, 1992). De GABAA receptor is een 

transmembranair ionkanaal met verschillende isovormen (α1-6, β1-3, γ1-3, δ, ε, θ, π, ρ1-3) die de 

affiniteit van de receptor agonist, de kans op opening, de geleiding en andere farmacologische 

eigenschappen bepalen (Lambert et al., 2003; Olsen en Sieghart, 2008). Bij binding van alfaxalone op 

de receptor wordt het effect van endogeen GABA versterkt en krijgt men een influx van chloride ionen 

in de cel met hyperpolarisatie van het neuron en inhibitie van de voortzetting van de actiepotentiaal tot 
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gevolg (Lambert et al., 2003). Er blijkt ook een concentratiegebonden effect te bestaan: bij lage 

concentraties kan alfaxalone de amplitude van de ionstromen moduleren, waar het bij hogere 

concentraties een agonistisch effect uitoefent, gelijkend op dat van barbituraten (Cottrell et al., 1987; 

Paul en Purdy, 1992; Lambert et al., 1995). Verschillende agentia oefenen hun effect uit via inwerking 

op de GABAA receptor en de variabiliteit in de effecten die ze teweegbrengen is het gevolg van de 

variatie in drugspecificiteit voor een bepaalde subunit van de receptor. Specifiek voor alfaxalone blijkt 

dit de α1β1ɣ2L receptor te zijn (Maitra en Reynolds, 1998).  

1.2.2. Farmacokinetiek 

De farmacokinetiek van alfaxalone blijkt bij de kat volgens Whittem et al. (2008) niet-lineair en dus 

niet-dosis afhankelijk te zijn. Bij agentia die wel lineair zijn zullen de plasmaconcentratie en de area 

under the curve (AUC) verhogen in verhouding tot de verhoging in toegediende dosis. Bij non-lineaire 

drugs zijn de effecten en de duur ervan niet voorspelbaar voor verschillende dosissen en kan de 

individuele variabiliteit bovendien groter zijn dan bij lineaire drugs. De snelle clearance van de stof is 

bovendien suggestief voor een snelle metabolische clearance van de hoofdgroep. Er zou inderdaad 

een snelle hepatische clearance optreden (Warne et al., 2015), waarbij via cytochroom P450 vijf 

verschillende Fase I metabolieten gevormd worden. Via conjugatie worden de Fase II metabolieten 

alfaxalone-sulfaat en alfaxaloneglucuronide gevormd (BCFI, 2015), maar men verdenkt ook een rol 

van de nieren, de longen en de hersenen (Warne et al., 2015). De exacte excretieweg bij de kat blijft 

onbekend, maar aangezien bij deze diersoort dezelfde metabolieten worden geproduceerd als bij de 

mens en de rat, kan er via extrapolatie gesteld worden dat de renale excretieroute wellicht ook van 

belang is (Warne, 2013). Ook via de faeces zouden de metabolieten uitgescheiden worden (BCFI, 

2015).  

Het distributievolume na een enkele injectie van de klinische doses van 2 en 5 mg/kg bedraagt 

respectievelijk 2,4 l/kg en 1,8 l/kg en de gemiddelde halfwaardetijd voor eliminatie uit het plasma is 

ongeveer 45 minuten. Aangezien een voorbijgaande postinductie apnee kan optreden, wordt het 

aangeraden om de stof traag in te spuiten en om endotracheale intubatie en zuurstoftoediening toe te 

passen. Hogere dosissen kunnen leiden tot ademhalingsdepressie (BCFI, 2015).   

De therapeutische index van alfaxalone, die een maat is voor de toxiciteit van een product, is niet 

specifiek gekend voor de kat  (Warne et al., 2015). De veiligheid van het product is niet nagegaan bij 

dieren jonger dan 12 weken (BCFI, 2015), maar in een onderzoek van O’Hagan et al. (2012) kon de 

anesthesie veilig geïnduceerd worden bij katten van minder dan 12 weken ouderdom. De veiligheid 

van het product werd niet nagegaan tijdens de dracht of de lactatie, maar proeven bij drachtige 

muizen, ratten en konijnen toonden echter geen schadelijke gevolgen aan. Het gebruik bij drachtige 

dieren dient dan ook gebaseerd te zijn op een risico/baten analyse (BCFI, 2015). 

1.2.3. Farmacodynamiek 

Alfaxalone werd voor het eerst bekendgemaakt als nieuw anestheticum in 1971, waarbij het 

gecoformuleerd werd met het gelijkaardige maar minder potente neuractief steroïde alfadolone (Child 
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et al., 1971). Deze formulering was beschikbaar voor zowel humaan als veterinair gebruik, maar ging 

gepaard met belangrijke neveneffecten geassocieerd met histaminerelease (O’Hagan et al., 2012). Bij 

de kat omvatten deze voornamelijk hyperemie en oedeem van de oorschelpen en de voorpoten, naast 

urticaria en erytheem van de huid (Dodman, 1980). Het was wachten tot 1999 op een gelyofiliseerd 

poeder van alfaxalone en cyclodextrines, maar dit was enkel geregistreerd voor de kat. Pas in 2001 

kwam de formulering zoals wij deze nu kennen op de markt onder de merknaam Alfaxan®, een 

nieuwe product dat de neveneffecten van de oude formulering niet meer vertoonde (Warne et al., 

2015). Sindsdien zijn er relatief weinig studies uitgevoerd die de farmacodynamiek van alfaxalone bij 

de kat onderzochten, maar de belangrijkste bevindingen werden gebundeld door Warne et al. (2015) 

(Tabel 1).   

Orgaansysteem Effect en commentaar 

Cardiovasculair Dosisafhankelijke afname in hartfrequentie, hartdebiet (CO), gemiddelde 

arteriële bloeddruk (MAP) en systemische vasculaire weerstand (SVR) 

Goede tolerantie voor cardiovasculaire effecten bij gezonde katten 

Respiratoir Dosisafhankelijke afname in ademhalingsfrequentie en minuutvolume 

vergelijkbaar met propofol 

Dosisafhankelijke toename in postinductie apnee met verminderde frequentie 

van voorkomen bij trage toediening 

Centraal 

zenuwstelsel 

Dosisafhankelijke afname in cerebrale doorbloeding, cerebraal metabool 

zuurstofverbruik (CMRO2) en intracraniale druk 

Resultaten geëxtrapoleerd uit bevindingen voor alfadione 

Potentiële klinische toepassing voor neuroanesthesie 

Neuromusculair Meer kans op het centraal blijven van het oog tijdens inductie vergeleken met 

propofol 

Positie van het oog minder betrouwbaar als evaluatie van de diepte van de 

anesthesie  

Geschikt voor de evaluatie van de laryngeale functie 

Hepatisch en 

renaal 

Geen neveneffecten gekend 

Metabolisme en 

excretie 

Gemetaboliseerd via Fase I en Fase II hepatisch metabolisme 

Zou meer voordelig zijn voor langdurige toediening dan propofol met minder 

kans op accumulatie 
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Hematologie en 

biochemie 

Geen veranderingen gekend 

Analgesie Geen analgetisch effect 

Bijkomende toediening van analgetica vereist voor pijnlijke procedures 

Endocrien Geen daling van het testosterongehalte bij mannelijke gedomesticeerde katten 

en cheetahs 

Resultaten geëxtrapoleerd uit bevindingen voor alfadione 

Effecten op bijnierfunctie zijn nog niet geëvalueerd 

Inductie en 

recovery 

Vlotte inductie en recovery 

Grotere incidentie van trillen en fietsen tijdens recovery in vergelijking tot 

propofol 

Recovery afhankelijk van leverfunctie: leverinsufficiëntie kan recovery 

verlengen 

Tabel 1: Samenvatting van de farmacodynamische effecten van alfaxalone  

bij de kat (naar Warne et al., 2015) 

1.2.4. Gebruik en dosering 

Alfaxalone kent verschillende toepassingsmogelijkheden in de diergeneeskunde. Bij de kat kan het 

gebruikt worden voor inductie en voor onderhoud van de anesthesie. In de bijsluiter wordt geen 

vermelding gemaakt van gebruik van alfaxalone als sedativum, maar het is geweten dat 2 mg/kg 

alfaxalone IM in combinatie met 0,2 mg/kg butorfanol IM, een snelle, diepe en kortdurende sedatie 

induceert (Ribas et al., 2015). Ook soloadministratie van 5 mg/kg alfaxalone IM kan een sedatie 

teweegbrengen. In combinatie met dexmedetomidine zorgt alfaxalone zelfs voor een algemene 

anesthesie, maar toevoeging van deze alfa2-agonist zorgt wel voor een milde daling in hartfrequentie 

en in arteriële zuurstofsaturatie van het haemoglobine (Rodrigo-Mocholí et al., 2016). Premedicatie 

met alfa2-agonisten kan de duur van de anesthesie op een dosisafhankelijke manier verlengen, 

waarbij de recovery eventueel verkort kan worden door het gebruik van een antagonist (BCFI, 2015). 

Volgens de bijsluiter is Alfaxan® een oplossing voor intraveneuze injectie. De posologie die wordt 

aangeraden voor de kat is weergegeven in tabel 2. In de literatuur zijn echter grote verschillen terug te 

vinden wat betreft inductie- en onderhoudsdosissen van alfaxalone bij de kat (Tabel 3). Deze 

verschillen zijn hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de verschillen in premedicatie. Het is bijvoorbeeld 

geweten dat dexmedetomidine bij de hond de bloedcirculatietijd verhoogt vergeleken met 

acepromazine en methadon (Rocchi et al., 2013). Deze tragere circulatie verlengt de tijdspanne 

waarop het perifeer toegediende anestheticum een anesthetisch niveau bereikt in de hersenen. 
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 Zonder premedicatie Met premedicatie 

Inductie 5 mg/kg 5 mg/kg 

Onderhoud infuus 10-11 mg/kg/uur 7-8 mg/kg/uur 

Onderhoud bolus 1,3-1,5 mg/kg (per 10 min) 1,1-1,3 mg/kg (per 10 min) 

Tabel 2. Aangeraden dosissen voor intraveneuze toediening van alfaxalone  

(Alfaxan®, Jurox plc, Worcester) bij de kat voor inductie en  

onderhoud van de anesthesie (naar BCFI, 2015) 

Inductiedosis IV Onderhouds
dosis IV 

Premedicatie Referentie 

4,7 +/- 1,2 mg/kg 
 
 
11,6 +/- 0,3 mg/kg 
 
 
 
1,87 +/- 0,5 mg/kg 
 
 
2,57 +/- 0,41 mg/kg 
 
 
 
1,7 (0,7-3,0) mg/kg 
 
 
 
11,6 +/- 0,3 mg/kg 
 
 
4,3 mg/kg (3,4-7,0) 
aan 2 mg/kg/min 
2,1 mg/kg (1,5-
2?5) aan 0,5 
mg/kg/min 
 

/ 
 
 
10,7 +/- 0,8 
mg/kg/uur 
 
 
10,76 +/- 
0,96 
mg/kg/uur 
11,62 +/- 
1,37 
mg/kg/uur 
 
0,18 (0,06-
0,26) 
mg/kg/min 
 
10,7 +/- 0,8 
mg/kg/uur 
 
/ 

0,05 mg/kg acepromazine IM en 
0,3 mg/kg meloxicam SC 
 
0,03 mg/kg acepromazine SC, 
0,3 mg/kg morfine SC en 0,04 
mg/kg atropine SC 
 
0,2 mg/kg butorfanol IM en 20 
µg/kg medetomidine IM 
 
0,2 mg/kg butorfanol IM en 0,1 
mg/kg acepromazine IM 
 
 
20 µg/kg medetomidine IM en 
0,3 mg/kg morfine IM 
 
 
0,01 mg/kg medetomidine IM en 
0,3 mg/kg meloxicam SC 
 
20 µg/kg buprenorfine IM en 
alfaxalone 3,0 mg/kg SC 
 
 

Taboada en Murison 
(2010) 
 
O’Hagan et al. (2012) 
 
 
 
Schwarz et al. (2014) 
 
 
 
 
 
 
Beths et al. (2014) 
 
 
 
Campagna et al. (2015) 
 
 
Bauquier et al. (2015) 
 
 
 

Tabel 3. Vergelijking van de gebruikte dosissen alfaxalone voor  

inductie en onderhoud van de anesthesie in relatie tot de gebruikte  

premedicatie naargelang verschillende bronnen 

premedicatie (Campagna et al., 2015). Dit wordt bevestigd door de bevinding dat katten die 

gepremediceerd worden met medetomidine voor inductie en onderhoud met alfaxalone een slechtere 

kwaliteit van recovery hebben (Beths et al., 2014). Een tweede verklaring voor de grote verschillen in 

gerapporteerde dosissen is de toedieningsweg en -snelheid van de medicatie. De onderzoeken met 

de hoogste inductiedosissen waren de onderzoeken waarbij een spuitpomp werd gebruikt, waardoor 
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er geen onderbreking was in de toediening en de vroege effecten ervan niet werden waargenomen 

(Campagna et al., 2015). Bauquier et al. (2015) bevestigden dat de infusiesnelheid van alfaxalone 

voor inductie een invloed heeft op de totale vereiste dosis, waarbij een lagere infusiesnelheid de 

relatieve potentie van de stof versterkt zonder voordelen op cardiovasculair vlak.  

Het gebruik van TIVA impliceert dat de toediening van inhalatie anesthetica overbodig wordt. Toch 

betekent dit niet dat endotracheale intubatie evenzeer overbodig is, aangezien directe toegang tot de 

luchtweg een veiligheid betekent: de luchtweg blijft patent en indien apnee of hypoventilatie optreden 

kan er geassisteerd geventileerd worden. Indien geen ademhalingsapparatuur beschikbaar is, kan 

zelfs enkel een AMBU bag een hulpmiddel zijn. Ook zuurstof kan op deze manier makkelijk 

toegediend worden voor het geval de zuurstofsaturatie niet voldoende hoog kan gehouden worden 

(Kennedy, 2016).  

2. TRACHEALE TUMOREN 

2.1. ALGEMEEN 

Tumoren van de trachea komen zelden voor bij de kat (Roach en Krahwinkel, 2009), een bevinding  

die overeenstemt met de situatie bij de mens, waar slechts 2% van de respiratoire tumoren afkomstig 

zijn van de trachea (Ahn et al., 2009). Een hypothese voor de weinig voorkomende neoplastische 

invasie van de trachea zou de unieke anatomische morfologie van de structuur kunnen zijn. Deze 

bestaat namelijk uit een stevig patent lumen met een dynamische luchtflow en een kinociliair 

respiratoir epitheel. Nog onbekende immunologische verdedigingsmechanismen tegen neoplasie zijn 

bovendien niet uit te sluiten (Howard en Tolbert, 2015). Er zijn geen predisponerende factoren gekend 

voor tracheale neoplasie (Morris en Dobsen, 2001).  

De typische presentatie van feliene patiënten met tumoren van de trachea zijn katten van middelbare 

leeftijd, met een gemiddelde van 9,5 jaar en een range van 2 tot 13 jaar, zonder 

geslachtspredispositie (Brown en Rogers, 2003). Enkel voor osteochondroma’s ligt de leeftijd veel 

lager: deze tumoren treden meestal op bij dieren jonger dan 2 jaar (Hedlund, 2007). Europese 

Kortharen zijn overgerepresenteerd in vele studies, maar dit kan uiteraard het gevolg zijn van de 

disproportionele aanwezigheid van het ras in de populatie (Jakubiak et al., 2007). Specifiek voor 

tracheaal lymfoma lijkt er een predispositie te zijn voor Siamese katten (Brown en Rogers, 2003; 

Jakubiak et al., 2007). Er blijkt geen significant verschil te bestaan in predilectieplaats voor de 

tumoren: zowel de cervicale als de intrathoracale trachea worden even vaak aangetast (Howard en 

Tolbert, 2015), hetgeen betekent dat tumoren zich kunnen bevinden van net caudaal van de larynx tot 

op het niveau van de carina (Clarke, 2014). 

2.2. KLINISCHE SYMPTOMEN 

Bij het verschijnen van klinische symptomen is het niet ongebruikelijk dat reeds 40 tot 50% van het 

lumen van de trachea geoccludeerd is (Nelson, 1985). De typische klachten van dyspnee, stridor, 

wheezing, dysfonie en hoesten (Brown en Rogers, 2003; Jakubiak et al., 2007) zijn aspecifiek  en 
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onvoldoende voor de diagnose van een feliene tracheaaltumor. Zij leiden dan ook vaak tot een 

verkeerde diagnose met het opstarten van een ondersteunende therapie omwille van het vermoeden 

van een algemene respiratoire aandoening. Dit resulteert in uitgesteld ingrijpen en verergering van de 

klinische symptomen (Howard en Tolbert, 2015). 

2.3. DIAGNOSE 

Naast een uitgebreid lichamelijk onderzoek, inclusief tracheale palpatie, auscultatie en een laryngeale 

examinatie, blijft radiografie de meest toegankelijke manier voor diagnosestelling van tracheale 

neoplasie. Aangezien de lucht aanwezig in de trachea een uitstekend natuurlijk contrastmiddel is, zijn 

intratracheale massa’s gemakkelijk te identificeren. Het gevaar bestaat echter dat de diagnose gemist 

wordt indien enkel een röntgenfoto van de thorax wordt genomen. Door collimatie is het cervicale deel 

van de trachea onvolledig zichtbaar en bovendien hebben vele dieren met een intratracheale tumor 

tegelijk ook een longpathologie. Daarom moet bij het vermoeden van een pathologie ter hoogte van 

de trachea ook steeds een radiografie van de halsstreek gemaakt worden, met anders een risico op 

misdiagnose en uitstel van adequate therapie (Howard en Tolbert, 2015).  Voor controle van longmeta-

stasen is ook radiografie van de thorax aangewezen (Hedlund, 2007).  

Een bijkomende goedkope test is het uitvoeren van een oesofagogram. Dit hulpmiddel heeft zijn 

belang in het uitsluiten van artefacten zoals superimpositie van de slokdarm of extraluminale 

compressie door omgevende weefsels (Dugas et al., 2011).   

Voor pre-operatieve beoordeling van de peritracheale invasie en de te volgen chirurgische strategie, 

zijn vaak meer invasieve of duurdere middelen vereist, zoals tracheoscopie, computed tomography 

(CT) (Dugas et al., 2011; Jamjoom et al., 2014) of Magnetic Resonance Imaging (MRI). Tracheale 

tumoren hebben op tracheoscopie een variabel uitzicht, gaande van oedemateuze roze massa’s tot 

diffuse verdikkingen van de wand. Bioptname en histopathologisch onderzoek voor karakterisatie van 

de tumor zijn essentieel voor een gerichte en gepaste aanpak (Hedlund, 2007). 

2.4. BEHANDELING 

Zoals bij vele aandoeningen die de levenskwaliteit van de patiënt sterk compromitteren, moet de 

behandeling geïndividualiseerd worden voor elk dier, afhankelijk van de verwachtingen van de 

eigenaar. Aangezien tumoren van de trachea in de regel een laag metastaserend vermogen hebben, 

is agressief chirurgisch ingrijpen aangeraden indien de tumor reseceerbaar blijkt te zijn (Howard en 

Tolbert, 2015). Zowel cervicaal als thoracaal gelokaliseerde tumoren kunnen verwijderd worden via 

een techniek van resectie en anastomose. Studies uit het verleden toonden aan dat tot 50% van de 

trachea verwijderd kan worden zonder secundaire stenose (Nelson, 1985). Tegenwoordig is men 

echter van mening dat resectie van meer dan 30% van de trachea leidt tot negatieve veranderingen in 

de diameter van het lumen van lobaire bronchi, ondanks het feit dat de tracheale diameter 

onveranderd blijft (Souza en Reinero, 2014).  

Eenvoudige endoscopische debulking met een ijzerdraad is minder invasief en is een ingreep die 

naast onmiddellijke verbetering van de klinische toestand van de patiënt ook kan zorgen voor een 
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verlengde overlevingsduur zonder nood aan ondersteunende medicamenteuze therapie. Toch is deze 

techniek niet zonder gevaar, aangezien tumoren van de trachea vaak sterk gevasculariseerd en 

invasief kunnen zijn. Om die reden zijn intraluminale bloedingen en cervicaal of mediastinaal 

emfyseem indien de wand van de trachea doorboord wordt belangrijke complicaties. Communicatie 

met de eigenaar waarbij het palliatieve karakter van de debulking samen met de kans op recidieven 

worden benadrukt, is daarom van essentieel belang (Queen et al., 2010).  

Een andere behandelingsstrategie die als palliatief beschouwd wordt, is tracheale stenting. Dit kan de 

evolutie van de aandoening niet voorkomen en wordt daarom enkel beschreven voor patiënten waarbij 

chirurgisch ingrijpen geen oplossing is. In een onderzoek van Culp et al. (2007) werden er geen 

complicaties opgemerkt na plaatsing van de stent bij een kleine populatie katten, maar men weet uit 

de humane literatuur dat verplaatsing van de stent en strictuurvorming veelvoorkomende complicaties 

zijn (Gaissert et al., 2009).  

Primaire lymfoïde tumoren van de trachea bezitten een hogere metastaseringsgraad en vereisen 

omwille van dit meer agressieve karakter chemotherapie en radiatie, ondanks het palliatieve aspect 

van deze behandeling en de slechte prognose (Howard en Tolbert, 2015).  

Indien een agressieve behandeling omwille van de tumorlokalisatie, het anesthetisch risico, financiële 

beperkingen of verwachtingen van de eigenaar niet mogelijk is, is een ondersteunende 

medicamenteuze behandeling een mogelijkheid, ondanks het feit dat dit zelden zal resulteren in 

verdwijnen van de klinische symptomen. Anti-inflammatoire medicatie, bronchodilatoren en antibiotica 

tegen secundaire bacteriële infecties kunnen de symptomen verlichten. Nauwgezette opvolging van 

de patiënt door zowel eigenaar als dierenarts is echter essentieel, aangezien een groeiende tumor 

een risicofactor is voor acute respiratory distress met verstikking tot gevolg (Howard en Tolbert, 2015). 

2.5. PROGNOSE 

Het kleine aantal gedocumenteerde gevallen in de literatuur maakt voorspellen van de afloop van de 

ziekte moeilijk. Over het algemeen wordt de prognose voor katten met tracheale tumoren als 

gereserveerd beschouwd, maar dit is afhankelijk van het type tumor en de gekozen behandeling. Na 

chirurgische resectie varieert de mean survival time (MST) van 3 - 35 maanden, daar waar na 

endoscopische debulking de MST 1 - 35 maanden bedraagt (Howard en Tolbert, 2015). 
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Klinische casusbespreking 

1. SIGNALEMENT 

Deze casus handelt over een Europese Korthaar van 10 jaar en 3 maanden oud. Deze gesteriliseerde 

kattin had een lichaamsgewicht van 4,15 kg en een body condition score (BCS) van 5/9. 

2. ANAMNESE 

Sinds een jaar ademde de kattin zwaarder en sinds een week voor presentatie op de faculteit waren 

de symptomen verergerd, waarbij ze uitgesproken dyspnee en open muil ademhaling vertoonde. Er 

werd ook voor het eerst hoesten opgemerkt. Twee dagen na het verergeren van de symptomen stelde 

de doorverwijzende dierenarts de waarschijnlijkheidsdiagnose van een pneumonie. Deze gaf een 

injectie met diuretica (preparaat niet gekend), een injectie met ontstekingsremmers (preparaat niet 

gekend) en startte een orale antibioticumtherapie op met 50 mg amoxicilline-clavulaanzuur (Synulox®, 

Zoetis Belgium, Louvain-la-Neuve) 1 tablet tweemaal daags. Aangezien de behandeling niet voor 

verbetering zorgde, werden twee dagen later bij de dierenarts röntgenfoto’s van de thorax genomen 

en werd er een tracheoscopie uitgevoerd. Beide onderzoeken brachten een duidelijke onregelmatige 

massa in de trachea aan het licht en het dier werd doorverwezen naar de faculteit. De laatste 

toediening van amoxicilline-clavulaanzuur dateerde van de dag voor presentatie.   

De kattin was nooit cyanotisch geweest, had nooit gebraakt of dysfagie vertoond en had buiten een 

hoektand probleem en een sublinguaal abces in het verleden nooit gezondheidsproblemen gehad. Het 

dier was een buitenhuiskat die de laatste weken binnenshuis werd gehouden. De andere kat uit het 

gezin was gezond. Ontvlooiing, vaccinatie en ontworming waren in orde.  

3. LICHAMELIJK ONDERZOEK 

Op lichamelijk onderzoek bij aankomst op de faculteit maakte de kattin een alerte indruk en had ze 

een ademhalingsfrequentie van 28 ademhalingen per minuut en een hartfrequentie van 148 slagen 

per minuut. Haar lichaamstemperatuur bedroeg 37.8 °C. De capillaire vullingstijd bedroeg minder dan 

twee seconden, de mucosae waren roze en er was geen lymfadenopathie van de oppervlakkige 

lymfeknopen. Wanneer het dier niet gemanipuleerd werd, was er een rustige ademhaling zonder 

stridor aanwezig. Bij manipulatie ademde het dier moeilijker en was er zowel bij inspiratie als bij 

expiratie een duidelijke stridor hoorbaar. Hart- en longauscultatie waren niet afwijkend. 

4. PROBLEEMLIJST EN DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

4.1. STRIDOR 

Stridor wordt gedefinieerd als een luid, hoogtonig muzikaal geluid, veroorzaakt door obstructie van de 

bovenste luchtwegen (Bohadana et al., 2014). Het is typisch luider hoorbaar bij auscultatie van de 

nekregio dan van de borstwand en wordt veroorzaakt door turbulente luchtpassage doorheen een 

vernauwd segment van de bovenste luchtwegen (Sarkar et al., 2015). De differentiaaldiagnose voor 

inspiratoire stridor omvat pathologie van de extrathoracale grote luchtwegen, daar waar expiratoire 



  

13 
 

stridor geassocieerd wordt met pathologie van de intrathoracale grote luchtwegen. Bij deze patiënt 

was de stridor hoorbaar bij zowel inspiratie als expiratie, hetgeen suggestief is voor een betrokkenheid 

van de volledige trachea (bijvoorbeeld trachea collaps) of een gefixeerde luchtwegobstructie 

(bijvoorbeeld een massa) (Kirby en Rudloff, 2005). 

4.2. MASSA IN DE TRACHEA 

De refererende dierenarts had zowel op radiografie van de cervicale regio als op tracheoscopie een 

massa met onregelmatig uitzicht gevisualiseerd. Als differentiaaldiagnose voor een massa in de 

trachea onderscheiden we een abces, een poliep, een hematoom of neoplasie. Feliene tumoren van 

de trachea zijn zeldzaam en omvatten lymfoma, carcinoma, adenocarcinoma, adenoma, squameus 

cel carcinoma, neuroendocrien carcinoma, basaal cel carcinoma (Clarke, 2014) en osteochondroma 

(Hedlund, 2007).   

Een vreemd voorwerp was mogelijk maar minder waarschijnlijk omwille van de beschrijving van de 

massa als uitgaande van het tracheaal epitheel. 

5. DIAGNOSTISCH PLAN 

5.1. TRACHEOSCOPIE MET BIOPTNAME 

Aangezien bij de eigen dierenarts reeds een intratracheale massa was vastgesteld maar er geen 

verdere details beschikbaar waren over de precieze lokalisatie, het uitzicht en macroscopische 

invasiviteit van de massa en er bovendien geen bioptname gebeurd was, werd beslist om de 

tracheoscopie te herhalen. Op die manier kon de exacte positie van de massa beter beoordeeld 

worden en kon er bovendien een definitieve diagnose gesteld worden over de aard van de massa. 

Deze tracheoscopie kon de dag van aanbieding op de faculteit ingepland worden. 

Omwille van het feit dat het hier ging om een kat van middelbare leeftijd en er recent geen 

bloedonderzoek was uitgevoerd, werd voor de volledigheid en voor de inschatting van het 

anesthesierisico een pre-anesthetisch bloedonderzoek uitgevoerd. Zowel op hematologie als op 

biochemie waren er geen afwijkingen te zien. Er was geen ontstekingsbeeld aanwezig en de 

nierwaarden lagen ruimschoots binnen de normale grenzen. Vervolgens werd het lichamelijk 

onderzoek herhaald, met extra aandacht voor hart- en longauscultatie, aangezien bij elke patiënt waar 

sedatie of anesthesie noodzakelijk wordt geacht een gedegen pre-anesthetisch onderzoek op zijn 

plaats is. De American Society of Anesthesiologists (ASA) raadt aan om na het vervolledigen van de 

evaluatie van de patiënt, deze steeds onder te verdelen in één van de vijf klassen van de ASA 

Physical Status Classification (ASA-PSC) (Tabel 4). Het is geweten van patiënten met een ASA score 

van 3 of meer dat zij bijna vier maal meer kans maken op peri-anesthetische complicaties dan 

patiënten met een score van 1 of 2. Dit inzicht kan bijdragen tot de identificatie van risicopatiënten en 

aanpassing van het anesthetisch plan (Posner, 2007). Omwille van de ademhalingssymptomen van 

de kattin werd zij onderverdeeld in de ASA klasse III, hetgeen betekende dat zij op dat moment een 

ernstige systemische aandoening had die de normale functie belemmerde (Posner, 2007).   
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ASA Physical Status I Een normale patiënt zonder aandoening 

ASA Physical Status II Een patiënt met een milde systemische aandoening die normale functie 
niet belemmert 

ASA Physical Status III Een patiënt met een ernstige systemische aandoening die normale 
functie belemmert 

ASA Physical Status IV Een patiënt met een ernstige systemische aandoening die een 
constante levensbedreiging vormt 

ASA Physical Status V Een stervende patiënt die niet verwacht wordt 24 uur te overleven 
zonder operatie 

E Duidt aan dat de patiënt als een spoedgeval beschouwd wordt 

Tabel 4. De ASA Physical Status Classification system, met uitzondering van de ASA Physical Status 

VI die als overbodig beschouwd wordt in de diergeneeskunde (hersendode patiënt waarvan de 

organen worden verwijderd voor transplantatie) (naar Posner, 2007) 

Op de tracheoscopie werd inderdaad een intraluminale massa gevisualiseerd in de midcervicale regio 

van de trachea. De massa had een brede basis, een wit spekkig aspect en was voornamelijk ventraal 

gelegen over het verloop van vier trachearingen. Er werd een biopt genomen voor histopathologisch 

onderzoek. Na de tracheoscopie werd de kattin gehospitaliseerd voor opvolging van de 

ademhalingskwaliteit en -frequentie en kreeg ze zuurstof toegediend omdat ze nog een tweetal uren 

tachypnee vertoonde. Achteraf normaliseerde de ademhaling zich en de patiënt kon de volgende 

ochtend huiswaarts keren.  

In afwachting van de resultaten van het histopathologisch onderzoek werd geadviseerd het dier zo 

rustig mogelijk te houden en de ademhaling goed op te volgen. Initieel was er geen dyspnee 

aanwezig, maar na enkele dagen oordeelde de eigenaar dat zijn kattin het steeds benauwder kreeg 

en moest er ingegrepen worden. Een injectie met corticosteroïden (preparaat niet gekend) drie dagen 

voor presentatie zorgde voor kortstondige verbetering, maar gedurende de laatste 24 uur voor de 

tweede presentatie op de faculteit moest de kattin bij de refererende dierenarts in een zuurstofkooi 

gehouden worden. De ademhalingskwaliteit verbeterde hierdoor zeer sterk en de kattin wilde nog eten 

en drinken, maar verwijdering uit de kooi zorgde binnen het uur voor terugkerende dyspnee met open 

muil ademhaling.  

5.2. HISTOPATHOLOGISCH ONDERZOEK 

Tijdens een tweede consultatie op de faculteit werden de resultaten van het histopathologisch 

onderzoek en de verder te ondernemen stappen besproken met de eigenaar. Omwille van de ernstige 

dyspnee die de kattin vertoonde bij het verblijven buiten de zuurstofkooi, werd deze slechts kort voor 

vertrek naar de faculteit uit de zuurstofkooi gehaald. Het transport in de auto gebeurde zonder 

significante problemen. Bij aankomst op de faculteit had de kattin een uitgesproken tachypnee (92 

ademhalingen per minuut) en was de stridor opnieuw duidelijk. Verder waren er geen afwijkingen op 

het lichamelijk onderzoek. Het lichaamsgewicht van de kattin was gezakt naar 3.950 kg sinds de 
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laatste consultatie vier dagen eerder.   

Het histopathologisch onderzoek van het biopt bracht aan het licht dat de intratracheale massa een 

adenocarcinoma was. Aangezien het al dan niet aanwezig zijn van metastasen en de lokale 

invasiviteit van de massa de verdere aanpak van de aandoening zouden bepalen, werd een CT-scan 

van de cervicale regio en de thorax geadviseerd om zowel de intratracheale massa als de longen 

gedetailleerd in beeld te brengen. Indien na de CT-scan geoordeeld zou worden dat de massa 

verwijderbaar was, zou aansluitend overgegaan worden tot chirurgische excisie van de massa. De 

kattin werd gehospitaliseerd op de faculteit met het oog op de CT-scan de volgende ochtend. Ze werd 

gehospitaliseerd in de intensive care unit zodat de ademhaling continu visueel kon gecontroleerd 

worden en zodat toediening van 2 liter zuurstof per minuut mogelijk was in het hok. Er werd ‘s avonds 

nog een laatste maaltijd aangeboden, waarin de kattin geen interesse toonde. Ze dronk ‘s nachts 

éénmaal en werd verder zoveel mogelijk met rust gelaten om opwinding te vermijden. Ze vertoonde ‘s 

nachts geen dyspnee maar wel continu tachypnee met waarden tussen de 48 en de 78 ademhalingen 

per minuut.  

5.3. CT-SCAN 

De volgende ochtend werd de kattin naar de voorbereidingsruimte overgebracht voor anesthesie 

voorgaand aan de geplande CT-scan. Aangezien het hier een patiënt met dyspnee betrof, werd zij zo 

goed als mogelijk gepreoxygeneerd met 2 liter zuurstof per minuut via een masker dat zo dicht 

mogelijk bij de snuit geplaatst werd. Het dier bleek ondanks voorzichtige benadering en rustige 

manipulatie echter zeer gestresseerd te zijn, waardoor het uitvoeren van een volledig pre-anesthetisch 

onderzoek niet mogelijk was of in ieder geval niet verantwoord was met de ademhalingsproblemen 

van het dier in het achterhoofd. De hartausculatie kon nog herhaald worden en nadien werd beslist dat 

het anesthesieprotocol kon aangevat worden, aangezien het dier de avond voordien reeds een 

uitgebreid lichamelijk onderzoek had ondergaan en hierop buiten de tachypnee en de stridor geen 

significante afwijkingen opgemerkt waren. Omwille van de symptomen van stridor en dyspnee die 

duidelijker werden in periodes van stress, werd geoordeeld dat de patiënt tot ASA klasse III behoorde, 

hetgeen overeenkomt met een patiënt met een ernstige systemische aandoening die normaal 

functioneren belemmert (zie hoger). Omwille van de toediening van corticosteroïden bij de eigen 

dierenarts drie dagen eerder, werd op de anesthesiefiche duidelijk vermeld dat toediening van 

NSAID’s tegenaangewezen was. 

Het plaatsen van een katheter voor intraveneuze toegang was niet mogelijk omwille van de 

agressiviteit van de patiënt. Bovendien was analgesie niet vereist omwille van de niet-invasieve aard 

van de CT-scan. Men was van mening dat het geven van een intramusculaire injectie voor inductie 

van de anesthesie zonder premedicatie na het plaatsen van het dier in een dwangkooi het veiligste 

zou zijn voor zowel practicus als dier. De anesthesie werd om die reden meteen geïnduceerd met een 

intramusculaire injectie van 5 mg/kg alfaxalone (Alfaxan®, Jurox plc, Worcestershire). Een eerste IM 
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injectie van 1 ml alfaxalone had bij de kattin niet het gewenste effect en werd aangevuld met een 

tweede IM injectie van 1 ml, hetgeen overeenkwam met een totale dosis van 5mg/kg.   

Het dier werd vervolgens verwijderd uit de dwangkooi en er werd vastgesteld dat het oog 

ventromediaal weggedraaid was en de kaaktonus verminderd was. Er werd 2 ml lidocaïne 

(Xylocaïne® 2%, AstraZeneca, Brussel) met een spuitje op de larynx gesprayed. Aangezien het 

gebruik van een endotracheale tube in verband met de lokalisatie van de tumor tegenaangewezen 

was bij deze patiënt, werd gebruik gemaakt van een laryngeaal masker (maat 1) voor de toediening 

van isofluraan (Isoflo®, Abbott, Queensborough) voor onderhoud van de anesthesie in 2 liter zuurstof 

per minuut. De plaatsing van het laryngeale masker verliep zonder problemen. De klinische 

parameters van de patiënt werden nauwlettend in de gaten gehouden. Het dier werd gemonitord via 

pulseoximetrie, capnografie en analyse van de luchtweggassen. Intraveneuze toegang werd na 

inductie van de anesthesie verzorgd door het plaatsen van een 22G katheter in de rechter vena 

cephalica. Er werd via deze weg 5 ml/kg/uur Ringerlactaat kristalloïde oplossing (Vetivex® Ringer 

Lactaat, Dechra, Staffordshire) toegediend. De haren boven het zoolkussentje van een achterpoot 

werden geschoren om tijdens de operatie niet-invasieve Doppler bloeddrukmeting mogelijk te maken.  

Na het bereiken van een eind tidale concentratie isofluraan (ETiso%) van ongeveer 1,1% werd de 

patiënt losgekoppeld van de apparatuur en overgebracht naar de afdeling medische beeldvorming 

voor een CT-scan. Het dier werd in sternale decubitus gepositioneerd en het onderhoud van de 

anesthesie werd ook tijdens de scan verzorgd door inhalatie van isofluraan met behulp van het 

laryngeale masker. De verdamper werd eerst ingesteld op een waarde van 2% en later op 1,5% om 

een ETiso% tussen 1,1% en 1,3% te verzekeren. De zuurstoftoediening bedroeg 2 liter O2 per minuut 

en de eind tidale CO2 (ETCO2) schommelde tussen 37 en 44 mmHg. Na een tiental minuten werd 

contrastmiddel intraveneus geïnjecteerd, 10 minuten later gevolgd door een tweede injectie met 

contrastmiddel. Tijdens elke injectie werd het CT-toestel stopgezet en kon de patiënt van dichtbij 

lichamelijk onderzocht worden. Gedurende de hele beeldvormingsprocedure bleef de patiënt stabiel 

met goed geslagen polsen, roze mucosae, een capillaire vullingstijd korter dan twee seconden en een 

afwezige palpebrale reflex. Na het beëindigen van de scan werd de patiënt losgekoppeld en opnieuw 

overgebracht naar de voorbereidingsruimte in afwachting van de evaluatie van de beelden. De 

lichaamstemperatuur van het dier bedroeg op dat moment 36,5°C. 

Op de CT-beelden was ter hoogte van het caudale aspect van de tweede halswervel tot en met het 

caudale aspect van de derde halswervel ventraal links een scherp omschreven structuur zichtbaar met 

volgende afmetingen: lengte 8,8 mm, hoogte 4,6 mm en breedte 7,6 mm. Na intraveneuze 

contrastinjectie was er matige captatie zichtbaar met centraal een licht heterogeen en hypodenser 

aspect (Figuur 1-3). Het beeld was het meest indicatief voor neoplasie (lymfosarcoma, 

adenocarcinoma, squameus cel carcinoma, chondrosarcoma), maar een poliep of een abces waren 

niet uitgesloten. Bilateraal en ventraal in de thorax was er een verhoogde densiteit zichtbaar, passend 

bij atelectase. Er was een veralgemeende en duidelijke megaoesofagus aanwezig en de maag was  
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Figuur 1. Sagittaal CT-beeld van de cervicale regio  

(Dienst Medische Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke) 

Ventraal is het cervicale deel van de trachea zichtbaar met midcervicaal ter hoogte van de derde 

halswervel (C3) een goed omschreven massa (pijl). De periferie van de massa capteert sterk het 

contrast (a), met centraal een iets hypodensere zone (b). Dorsaal van de trachea is een sterk met 

lucht gevulde slokdarm zichtbaar (ster) (gegeneraliseerde megaoesofagus). 

Figuur 2. (links) Transversaal CT-beeld van de hals ter hoogte 

van de derde halswervel (Dienst Medische Beeldvorming, 

Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke)  

De massa (pijl) occludeert het grootste deel van het lumen van     

de trachea (pijlpunt) en vertoont opnieuw een contrast- 

capterende periferie (a) met een hypodenser centrum (b). De  

uitgesproken megaoesofagus (ster) is opnieuw zichtbaar . 

                                     Figuur 3. (rechts) Dorsaal CT-beeld van kop tot hals op het niveau van de 

                                  trachea (Dienst Medische Beeldvorming, Faculteit Diergeneeskunde Merelbeke)  

                                                           De intratracheale massa (pijl) breidt zich uit over 4 trachearingen. 
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gevuld met een groot volume gas, beiden hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van de anesthesie. Er 

waren geen indicaties voor metastase, maar dit kon niet met 100% zekerheid worden uitgesloten. 

De combinatie van de resultaten van de bioptname en de CT-beelden leidde tot de diagnose van een 

verwijderbaar intraluminaal tracheaal adenocarcinoma. De best mogelijke behandeling omvatte een 

excisie van de tumor met marges van 1 cm. In dit geval moest er een deel van de trachea verwijderd 

worden, met één macroscopisch normale kraakbeenring craniaal en één normale ring caudaal van de 

tumor. Als alternatief kon er geopteerd worden voor een palliatieve behandeling, waarbij een stent zou 

geplaatst worden in de trachea. Na communicatie met de eigenaar koos deze voor een radicale 

excisie van de tumor en gaf deze zijn akkoord om zijn kat meteen aansluitend te laten opereren. 

6. THERAPIE 

In de voorbereidingsruimte werd de anesthesie onderhouden terwijl de patiënt klaargemaakt werd 

voor chirurgie. Het operatieveld, dat overeenkwam met de ventrale nekregio van larynx tot 

borstingang, werd met ruime marges zorgvuldig geschoren. Tijdens de preparatie van de patiënt 

ademde deze spontaan en schommelde de ademhalingsfrequentie tussen de 15 en de 24 

ademhalingen per minuut. De isofluraan verdamper werd zo bediend dat de ETiso% opnieuw rond de 

1,1% bleef. De perifere zuurstofsaturatie (SpO2) bedroeg 91 à 92%, de ETCO2 bleef stabiel rond 35 

mmHg en de hartfrequentie bevond zich steeds tussen 130 en 135 slagen per minuut. Aangezien 

zowel alfaxalone als isofluraan geen analgetische eigenschappen bezitten en het dier niet 

gepremediceerd was, werd net voor verplaatsing van het dier naar het operatiekwartier 0,2 mg/kg 

methadon (Comfortan®, Eurovet Animal Health, Bladel) IV toegediend, een opioïd met goede 

analgetische eigenschappen.  

Op de operatietafel werd de kattin in dorsale decubitus gepositioneerd op een warm water 

circulerende verwarmingsmatras en werd de operatiezone gescrubd met een hibitane-alcohol 

protocol. Aangezien de plaatsing van de operatiedoek over het operatieveld regelmatige controle van 

de buccale mucosae, de capillaire vullingstijd, de pupilreflex en de linguale pols intra-operatief sterk 

zou bemoeilijken, werd de patiënt tijdens de ingreep opgevolgd via beoordeling van de femorale pols. 

Dit werd aangevuld met elektronische monitoring via elektrocardiografie, een oesofagale thermometer, 

pulseoximetrie, capnografie en analyse van de anesthesiegassen. Bovendien werd de bloeddruk 

gemeten door middel van een Doppler toestel, waarvan de probe aan de plantaire zijde van de 

achterpoot boven het zoolkussen werd bevestigd. Proximaal van de tarsus werd een aangepaste cuff 

bevestigd. 

De chirurgie werd aangevat en kort na het maken van een incisie in de middellijn van de ventrale hals 

vanaf de larynx tot 1 cm craniaal van het sternum, werd met behulp van een spuitpomp een IV bolus 

van 2 µg/kg fentanyl (Fentadon®, Eurovet Animal Health, Bladel) toegediend en werd vervolgens een 

CRI van 5 µg/kg/uur opgestart om goede intraoperatieve analgesie te verzekeren. De subcutis werd 

vrijgeprepareerd en de sternohyoideus en de sternothyroideus spieren werden in de middellijn 

geopend. Inspectie toonde een duidelijk afwijkende trachea op het niveau van de schildklieren. De 
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structuur werd vrijgeprepareerd en er werden twee steunhechtingen geplaatst op een afstand van 

twee trachearingen craniaal en twee trachearingen caudaal van de massa. De ETiso% schommelde 

tijdens dit eerste deel van de ingreep rond de 1,4% en de zuurstoftoediening bedroeg 1 liter zuurstof 

per minuut. Een tiental minuten na aanvang van de chirurgie steeg de ETCO2 echter tot 63 mmHg in 

combinatie met een SpO2 van 87% en werd besloten de patiënt mechanisch te ventileren om deze 

hypoventilatie te verhelpen. Dit gebeurde aan een frequentie van 6 ademhalingen per minuut en een 

tidaal volume van 100 ml. De ETCO2 bleef ondanks dit ingrijpen hoog met een waarde die steeg van 

71 tot 79 mmHg, maar aangezien de SpO2 tussen 95 en 98% bleef, het tidaal volume reeds hoog was 

en de patiënt geen tekenen van cyanose vertoonde, werd deze waarde getolereerd. Aangezien het 

openen van het lumen van de trachea, een niet-steriel orgaan, tijdens een electieve ingreep 

beschouwd wordt als het maken van een proper-gecontamineerde wonde (Fossum en Willard, 2007), 

was antimicrobiële profylaxie aangewezen bij deze patiënt. Dit werd verzorgd door een twintigtal 

minuten na aanvang van de chirurgie 20 mg/kg amoxicilline (Clamoxyl®, Zoetis, Louvain-La-Neuve) IV 

te injecteren. Een klein uur na de start van de chirurgie brak het moment aan waarop de eigenlijke 

excisie van de tumor zou aangevat worden. Dit omvatte het scherp doorsnijden van de trachea, 

waardoor de toediening van isofluraan via het laryngeale masker voor onderhoud van de anesthesie 

niet verdergezet kon worden. De toediening van het inhalatieanestheticum werd stopgezet en er werd 

overgegaan op TIVA zodat er geen flow van anestheticum via de trachea meer vereist was. Na een IV 

bolus alfaxalone van 1,5 mg/kg werd door middel van een spuitpomp een CRI opgestart van 0,2 

mg/kg/uur. De zuurstoftoediening via het laryngeale masker werd nog voortgezet tot net voor het 

scherp doorsnijden van de trachea in het midden van de kraakbeenringen. Hierna werd meteen een 

zuurstofsonde in het distale deel van de trachea geplaatst om een goede oxygenatie te verzekeren 

tijdens de excisie van de tumor. Er werd 3 liter O2 per minuut toegediend via jet ventilation. De 

eigenlijke excisie van de tumor duurde ongeveer 30 minuten en tijdens deze periode schommelde de 

SpO2 tussen de 76 en de 83%, hetgeen getolereerd werd. In totaal werden zeven trachearingen 

verwijderd via de split-cartilage techniek. Het verwijderde weefsel, dat een fragment van de trachea 

van 3,0 x 2,0 x 2,0 cm met een massa van 1,0 x 1,0 x 0,8 cm omvatte, werd opgestuurd naar een 

extern laboratorium voor histopathologisch onderzoek. De luchtpijp werd enkelvoudig gehecht met 

poliglecaprone 4/0 (Monocryl®) hechtmateriaal. De zuurstofsonde in de distale trachea tussen de 

hechtingen werd verwijderd en meteen na het plaatsen van de laatste hechting werd de patiënt  

geïntubeerd met een endotracheale tube. Hierna kon het dier tot het einde van de ingreep 

mechanisch beademd worden met 1,8 liter O2 per minuut, een tidaal volume van 100 ml, een PIP van 

10 cm H2O en een PEEP van 1 cm H2O. Inspectie van de trachea toonde een mooie appositie zonder 

overmatige tractie. Kort voor het einde van de ingreep steeg de systolische arteriële bloeddruk (SAP) 

van de patiënt van 100 naar 150 mmHg hoewel deze tijdens de rest van de ingreep stabiel was 

gebleven rond de 80 mmHg. Er werd daarom een IV bolus fentanyl van 2 µg/kg toegediend, hetgeen 

een verlagend effect had op de bloeddruk. De spieren en subcutis werden doorlopend gesloten met 

poliglecaprone 4/0 en de huid werd intradermaal gesloten met hetzelfde hechtmateriaal.   
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De chirurgie was afgelopen en zowel de CRI fentanyl als de CRI alfaxalone werden stopgezet. De 

totale duur van de anesthesie bedroeg 2 uur en 50 minuten. De mechanische ventilatie werd 

stopgezet en de patiënt werd visueel opgevolgd in combinatie met capnografie om te controleren of de 

spontane ademhaling snel genoeg op gang kwam. De patiënt vertoonde gedurende een drietal 

minuten apnee en werd een aantal keren manueel geventileerd, waarna de ademhaling op gang 

kwam en zich stabiliseerde op een frequentie van 17 ademhalingen per minuut.  

Op het einde van de ingreep werd een intramusculaire injectie van 20 µg/kg buprenorfine 

(Vetergesic®, Ceva Santé Animale, Brussel) toegediend om postoperatieve analgesie te verzekeren. 

7. OPVOLGING 

De kat werd in de intensive care unit van de faculteit gehospitaliseerd met als doel een zeer 

nauwgezette opvolging van de recovery met de nadruk op de ademhalingsfrequentie- en kwaliteit. De 

tracheotube werd voorzichtig verwijderd bij het opmerken van de eerste slikbewegingen. De patiënt 

vertoonde geen excitatie en er was geen sprake van tachypnee of dyspnee. De lichaamstemperatuur 

steeg dankzij de warmtelamp gestaag van 35,1°C tot 38°C. De kattin werd op intraveneuze 

vochttherapie met Ringerlactaat oplossing anderhalve maal onderhoud (15 ml/uur) geplaatst omwille 

van de te verwachten verliezen door tachypnee en ze werd nuchter gehouden. De ademhaling werd 

opgevolgd en de frequentie bevond zich tussen de 24 en 56 ademhalingen per minuut. Ook werd er 

aandacht besteed aan observatie van de halsregio om de vorming van subcutaan emfyseem tijdig op 

te merken, aangezien dit zou wijzen op een slechte appositie van de trachea. De IM injecties met 20 

µg/kg buprenorfine werden om de 6 uur herhaald om analgesie te verzekeren. Er werd op 8 en 16 uur 

na de operatie nog een IV injectie van 20 mg/kg amoxicilline toegediend. Verder werden er zeer 

duidelijke richtlijnen gegeven die inhielden dat het dier uiterst voorzichtig gemanipuleerd moest 

worden om opwinding te voorkomen.   

De volgende dag werd de behandeling met buprenorfine om de 6 uur verdergezet en werd de 

antibioticatherapie stopgezet. De kattin werd op Ringerlactaat oplossing éénmaal onderhoud geplaatst 

(10 ml/uur). Ze urineerde verschillende keren maar defaeceerde niet. Ondanks stimulatie met 

verschillende soorten voeding had de kattin geen eetlust. Naarmate de hospitalisatieperiode vorderde 

werd de patiënt ook zichtbaar onrustiger, hetgeen nadelig was voor de heling na de ingreep. Daarom 

moest er éénmalig overgegaan worden tot de IV toediening van 0,02 mg/kg acepromazine (Placivet®, 

Kela laboratoria, Hoogstraten). Twee dagen na de operatie werd besloten de patiënt huiswaarts te 

laten keren met buprenorfine 20 µg/kg driemaal daags gedurende twee dagen en hokrust gedurende 

twee weken. Een controlebezoek twee weken later werd geadviseerd.  

De prognose voor deze patiënt was sterk afhankelijk van het resultaat van het histopathologisch 

onderzoek van de gereseceerde massa, aangezien onvolledige verwijdering de kans op recidieven en 

later metastasen zou verhogen. Het verslag van het histopathologisch onderzoek omschreef de 

massa als uitgaande van de mucosale klieren en bestaande uit dicht gepakte acini gevuld met een 

geringe hoeveelheid eosinofiel secreet. Het was afgelijnd door een licht tot matig pleiomorf kuboïdaal 
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epitheel soms met gevacuoliseerd cytoplasma en omgeven door een geringe hoeveelheid collageen 

bindweefsel met occasioneel geringe fibrose. Er was een gering aantal mitosen aanwezig. De 

diagnose van een adenocarcinoma met lage graad van maligniteit uitgaande van de mucosale klieren 

van de trachea werd herbevestigd en bovendien werd vermeld dat deze tussen de trachearingen 

infiltreerde maar het omgevende bindweefselkapsel niet penetreerde. De tumor bleek nipt volledig 

verwijderd met een proximale craniodorsale rand van 0,4 cm en een distale rand van 0,2 cm. 

Op controlebezoek twee weken na de ingreep werd vernomen dat de patiënt na thuiskomst meteen 

goed was beginnen eten en drinken. De kattin had gedurende 48 uur na thuiskomst veel geslapen 

maar had het voor de rest zeer goed gedaan, waardoor de postoperatieve anorexie wellicht kon 

toegeschreven worden aan de stress die gepaard ging met de hospitalisatie. Bovendien had de kat 

sinds thuiskomst geen ademhalingsproblemen meer vertoond. Op lichamelijk onderzoek bij dit 

controlebezoek waren er geen afwijkingen, buiten een milde tachypnee van 44 ademhalingen per 

minuut. Het lichaamsgewicht was significant toegenomen tot 4,8 kg. De incisieplaats in de halsstreek 

was droog en gesloten en vertoonde geen roodheid, zwelling of uitvloei. Omwille van de afwezigheid 

van klinische symptomen en de volledige verwijdering van de massa werd de ingreep als geslaagd 

beschouwd. Omwille van de neoplastische aard van de massa werd aan de eigenaar aangeraden om 

zijn huisdier levenslang regelmatig te laten controleren op lokale recidieve of op metastasen. Een 

eerste controlebezoek bij de eigen dierenarts werd aangeraden na 3 maanden en vervolgens 

levenslang om de 6 maanden. 
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Discussie 

Bij het formuleren van een anesthetisch plan wordt van de anesthesist verwacht dat hij of zij een 

aantal therapeutische beslissingen neemt die aangepast zijn aan de individuele patiënt. In theorie 

kunnen bij zo goed als elke patiënt de voordelen en de nadelen van inhalatie- of intraveneuze 

anesthetica tegenover elkaar afgewogen worden. In deze casus zorgde de aanwezigheid van een 

intratracheale tumor er echter voor dat endotracheale intubatie voor toediening van isofluraan en 

zuurstof moeilijk tot onmogelijk was. Tijdens de initiële niet-invasieve handelingen, zoals de CT-scan, 

kon dit probleem omzeild worden door gebruik te maken van een laryngeaal masker, waardoor 

onderhoud van de anesthesie met inhalatie anesthetica toch mogelijk was. Men is over het algemeen 

van mening dat het gebruik van een laryngeaal masker een volwaardig alternatief is voor de 

endotracheale tube bij de kat (Asai et al., 1998; Cassu et al., 2004). Het is voor de mens bovendien 

aangetoond dat het gebruik van een laryngeaal masker niet vanzelfsprekend gepaard gaat met een 

hogere contaminatie van de omgevingslucht met anesthesiegassen in vergelijking tot een 

endotracheale tube (Hoerauf et al., 1996). Excisie van de tumor vereiste echter het openen van de 

trachea, waardoor ook het laryngeaal masker geen alternatief meer bood voor onderhoud van de 

anesthesie. De keuze voor TIVA bij deze patiënt was dus een noodzaak en de overgang van inhalatie 

anesthesie naar totaal intraveneuze anesthesie net voor het insnijden van de luchtpijp verliep vlot. 

Deze overgang tussen beide types anesthesie was vereist omdat er niet van in het begin van de 

anesthesie voor TIVA gekozen werd en dit om verschillende redenen. Er werd ten eerste gekozen 

voor een stapsgewijze aanpak, waarbij een anesthetisch protocol werd uitgewerkt dat zorgde voor een 

zo efficiënt en veilig mogelijke anesthesie tijdens de verdere diagnostische aanpak van de patiënt, 

namelijk de CT-scan. Dit betekent niet dat er geen rekening werd gehouden met een eventuele 

ingreep achteraf, aangezien reeds alfaxalone werd gebruikt voor inductie van de anesthesie. Ten 

tweede was goede oxygenatie van de kattin essentieel in verband met lokalisatie van de tumor. 

Aangezien dit via het laryngeale masker mogelijk was gedurende de volledige ingreep, uitgezonderd 

tijdens de eigenlijke excisie van de tumor, kon tegelijk ook isofluraan toegediend worden. Hierdoor 

was het opstarten van een CRI met een intraveneus anestheticum niet vereist vanaf het begin van de 

anesthesie. Ten derde was het opsplitsen van de anesthesie in twee delen ook een manier om de 

kosten te drukken voor de eigenaar, aangezien de kostprijs voor TIVA beduidend hoger ligt dan deze 

van inhalatie anesthesie.  

Een extra moeilijkheid die opdook in deze casus was het niet hanteerbaar zijn van de patiënt net voor 

de anesthesie. Het niet kunnen herhalen van het pre-anesthetisch onderzoek had gelukkig geen grote 

gevolgen, aangezien de patiënt bij aankomst op de faculteit de dag voordien wel een volledig 

lichamelijk onderzoek had toegelaten. Bovendien was er bij de eerste presentatie op de faculteit een 

bloedonderzoek gebeurd en beschikte men over een uitgebreide anamnese. Ondanks het feit dat 

deze kattin buiten de ademhalingsproblemen volledig gezond was, kreeg zij ASA klasse III 

toebedeeld. Dit is eigenlijk niet verwonderlijk wanneer men de definitie van deze klasse bekijkt, die 

vermeldt dat de patiënten in deze klasse lijden aan een ernstige systemische aandoening die normale 
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functie onmogelijk maakt. Deze kattin had slechts milde symptomen bij presentatie op de faculteit, 

maar aangezien elke anesthesie een invloed uitoefent op het respiratiestelsel en deze kattin reeds bij 

lage stressniveaus zoals zachte manipulatie duidelijke verergering van de symptomen vertoonde, 

paste dit bij de stelling dat de aandoening het normaal functioneren van de patiënt compromitteerde. 

Door het weinig coöperatief zijn van de patiënt moest het anesthesieprotocol meteen aangepast 

worden, aangezien het plaatsen van een katheter te riskant was voor zowel anesthesist, in verband 

met het agressief gedrag van het dier, als voor het dier zelf, in verband met verergerende dyspnee bij 

manipulatie en stress. Er werd uiteindelijk geen premedicatie toegediend en alfaxalone werd niet IV, 

zoals gepland was, maar IM geïnjecteerd. Een opmerking die we hierbij kunnen geven is dat TIVA 

volgens Kästner (2007) gedefinieerd wordt als het induceren en onderhouden van de anesthesie met 

IV middelen, hetgeen zou betekenen dat bij deze patiënt in de regel geen TIVA werd toegepast 

aangezien de inductie gebeurde via een IM injectie. Luisito (2011) vermeldt in zijn definitie van TIVA 

echter enkel onderhoud van de anesthesie. Een tweede verschil dat we kunnen vermelden tussen 

beide definities is dat Luisito (2011) specifiek vermeldt dat het onderhoud van de anesthesie via een 

CRI moet gebeuren, daar waar Kästner (2007) dit niet specifieert en verschillende opties open laat, 

zodat zowel intermitterende boli, een CRI als een TCI onder de benaming TIVA kunnen vallen.  

Specifiek voor deze casus is het ook belangrijk te vermelden dat ondanks het feit dat de klinische 

symptomen van de kattin bij presentatie op de faculteit eerder mild waren en enkel waarneembaar 

waren bij opwinding, het belang van een adequate diagnosestelling met een gepaste behandeling niet 

onderschat mocht worden. Aangezien katten voornamelijk doorheen de neus ademen en slechts met 

open muil ademen of hijgen bij ernstige compromittering van de ademhaling, is het waarschijnlijk dat 

eigenaars niet meteen veranderingen in het ademhalingscomfort opmerken. Bovendien kan de 

sedentaire levensstijl van veel katten ervoor zorgen dat ook inspanningsintolerantie slechts laat wordt 

waargenomen (Clarke, 2014). Symptomen geassocieerd met acute breathing disorder (ABD) bij de kat 

komen voor in de volgende volgorde, van minst naar meest ernstig: verhoogde 

ademhalingsfrequentie, verandering in ademhalingspatroon met verhoogde ademhalingsinspanning, 

verandering in houding, open muil ademhaling, cyanose en sterfte (Kirby en Rudloff, 2015). Uit de 

anamnese was geweten dat er reeds open muil ademhaling was waargenomen, hetgeen getuigt van 

een reeds ernstige graad van aantasting van de normale ademhalingscapaciteit.  Obstructie van de 

bovenste luchtwegen wordt geassocieerd met respiratory distress, hypoxemie, hypercapnee en een 

aantal secundaire complicaties zoals hyperthermie, niet-cardiogeen longoedeem en 

aspiratiepneumonie. Opvolging van de temperatuur is essentieel aangezien ernstige en langdurige 

hyperthermie ten gevolge van onvoldoende verwijdering van warmte kan leiden tot respiratoire-, 

cardiovasculaire-, neurologische-, renale- en coagulatiestoornissen met eventueel multiorgan 

dysfunction syndrome (MOS), multiorgan failure (MOF) en diffuse intravasale stolling (DIS) tot gevolg 

(Clarke, 2014). Het was een goede keuze om de tracheoscopie te herhalen met als doel 

histopathologisch onderzoek van een biopt te kunnen uitvoeren, aangezien lymfoma de meest 

gerapporteerde intratracheale tumor is bij de kat en deze zich in tegenstelling tot de andere tumoren 
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wel agressief kan gedragen (Howard en Tolbert, 2015). Aangezien de thoraxradiografieën van de 

eigen dierenarts niet ter beschikking waren en deze drie dagen voor de eerste presentatie van de 

patiënt genomen waren, had het herhalen van thoraxradiografieën nuttig kunnen zijn om niet-

cardiogeen longoedeem of aspiratiepneumonie uit te sluiten voor de anesthesie, aangezien het 

geweten is dat katten met een tracheale neoplasie vaak ook longpathologie hebben. Op die manier 

had een eventuele antibioticatherapie kunnen opgestart worden om secundaire bacteriële infecties 

aan te pakken. Aangezien preoperatief niet enkel een CT scan van de volledige cervicale regio, maar 

ook van de longen werd genomen, kan het niet herhalen van de thoraxradiografieën zeker 

verantwoord worden. In dit geval werd de patiënt postoperatief bovendien goed klinisch opgevolgd. 

Over het algemeen blijkt het geven van een zinvolle prognose aan de eigenaar moeilijk omwille van 

het klein aantal gerapporteerde cases in de literatuur. Bovendien lijken de algemene 

overlevingsintervallen uit sommige studies weinig zinvol. Jakubiak et al. (2007) toonden bijvoorbeeld 

een gemiddelde overlevingstijd van katten met kwaadaardige laryngeale of tracheale tumoren aan van 

15,5 dagen. De range die zij vermelden blijkt echter 1 - 1109 dagen te omhelzen, hetgeen het nut van 

deze mean survival time (MST) van 15,5 dagen sterk in twijfel trekt. Ondanks het palliatieve aspect 

van endoscopische debulking komt de MST na deze vorm van behandeling sterk overeen met de MST 

na chirurgische resectie van de tumor (Howard en Tolbert, 2015). Dit zou enerzijds de grotere kans op 

recidieve na debulking kunnen tegenspreken, of zou ons anderzijds de geloofwaardigheid van het 

curatieve effect van een chirurgische resectie in twijfel kunnen doen trekken. 

 Ondanks het feit dat TIVA met propofol geregeld onderzocht is bij de kat en er geen vermeldingen zijn 

van post-anesthetische complicaties, is het geweten dat propofol bij deze diersoort over het algemeen 

slechter metaboliseerbaar is dan bij de hond en leidt tot verlengde recovery’s. Bovendien zijn feliene 

erythrocyten gevoeliger aan de oxidatieve effecten van het anestheticum, met gevaar voor Heinz body 

anemie. Alfaxalone is bij deze diersoort een welkom alternatief, aangezien deze stof een gelijkend 

farmacokinetisch profiel heeft als propofol en dus ook ideaal is voor CRI (Raisi en Musk, 2012). 

Bovendien heeft alfaxalone een kleinere invloed op het respiratoir systeem, waardoor de stof 

geprefereerd wordt voor inductie en onderhoud van de anesthesie, zeker indien er geen mogelijkheid 

is tot gecontroleerde ventilatie (Kennedy, 2016). Alfaxalone werd een decennium geleden nog niet 

standaard vermeld als gepast anestheticum voor TIVA, hetgeen doet vermoeden dat deze stof in de 

diergeneeskunde nog volop aan terrein zal winnen in de komende jaren.  

De gebruikte dosissen alfaxalone in deze casus vergelijken met de dosissen vermeld in de literatuur is 

moeilijk om verschillende redenen. Ten eerste is er reeds binnen de literatuur een grote variatie terug 

te vinden aan dosissen voor zowel inductie als onderhoud van de anesthesie met alfaxalone. De 

toedieningsweg, de dosis en de keuze van premedicatie spelen hierbij ongetwijfeld het grootste 

aandeel in. Ten tweede had men in deze casus te maken met een moeilijk handelbare patiënt. De 

afwezigheid van een intraveneuze toegang leidde ertoe dat het anesthetisch plan van premedicatie en 

inductie moest aangepast worden naar een onmiddellijke inductie van de anesthesie via een 

intramusculaire injectie van alfaxalone. De inductiedosis van 5 mg/kg ligt hoger dan in de meeste 
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referenties voor inductie (zie hoger), maar aangezien het dier niet gepremediceerd werd en de 

toediening via intramusculaire en niet via intraveneuze weg gebeurde, is dit niet zo verwonderlijk. Voor 

IM injectie wordt in de literatuur soms een dosis van 10 mg/kg aangeraden, maar dit komt overeen 

met grote te injecteren volumes en vergroot de kans op verlengde recovery met excitatie (Warne et 

al., 2014). In een onderzoek van Tamura et al. (2015) werden de sedatieve effecten van IM injectie 

van alfaxalone onderzocht zonder premedicatie, waarbij gezien werd dat de stof dosis-afhankelijke 

sedatieve effecten teweegbrengt die acceptabel zijn vanaf 2,5 tot 10 mg/kg. Rodrigo-Mocholì et al. 

(2016) toonden aan dat een solo-injectie van 5 mg/kg alfaxalone IM een diepe anesthesie 

teweegbrengt, een dosis en toedieningswijze die in deze casus zelfs voldoende bleken voor inductie 

van de anesthesie, aangezien de plaatsing van een laryngeaal masker mogelijk was na deze dosis. 

Hoge IV dosissen kunnen hypotensie veroorzaken en een recovery met tremoren, ataxie en 

opisthotonus vanaf dosissen van 2,5 mg/kg worden gerapporteerd (Campagna et al., 2015), 

neveneffecten die in deze patiënt niet opgemerkt werden. De onderhoudsdosis van 0,2 mg/kg/min of 

12 mg/kg/uur die in deze casus gehandhaafd werd, komt wel goed overeen met de dosissen 

gerapporteerd in de literatuur (zie hoger). 

Inhalatie is nog steeds de meest gebruikte administratieroute voor moderne anesthetica, ondanks een 

groeiende bezorgdheid omtrent de bijwerkingen ervan. De negatieve eigenschappen van lachgas en 

halothaan zijn tamelijk goed gekend, maar over deze van nieuwere gehalogeneerde 

hydrocarbonverbindingen is minder geweten. Chronische blootstelling zou een reductie in antioxidant 

activiteit in plasma en erythrocyten, inhibitie van de apoptose van neutrofielen, depressie van centrale 

neuro-respiratoire activiteit, toename in DNA-breuken, effecten op hersendoorbloeding en 

veranderingen in nierfunctie veroorzaken. Bovendien hebben inhalatie anesthetica ook negatieve 

effecten op het milieu door hun beschadiging van de ozonlaag en hun eigenschappen van 

broeikasgassen. Hier komt nog eens bij dat het gehalte aan inhalatie anesthetica in vele 

operatiekwartieren en voorbereidingsruimtes hoger is dan de toegestane gehaltes zoals vastgelegd in 

nationale richtlijnen (Irwin  et al., 2009). Volgens internationale verdragen zal de emissie van deze 

volatiele agentia in de atmosfeer verboden worden vanaf het jaar 2030  (Joubert, 2009), hetgeen 

impliceert dat TIVA in de komende jaren zowel in de humane als in de diergeneeskundige sector 

vermoedelijk sterk aan belang zal winnen. In de humane geneeskunde wordt er in de sector van de 

pediatrische anesthesie steeds meer interesse getoond in TIVA (Morton, 2013) en vooral in de 

neurochirurgie wordt in de meerderheid van de gevallen voor TIVA gekozen (Zuleta-Alarcòn et al., 

2015). Bij ernstig zieke honden blijkt TIVA minder cardiovasculaire depressie te veroorzaken dan 

onderhoud met inhalatie anesthetica, tenminste wanneer aangepaste protocols gebruikt worden 

(Keegan en Green, 1993; Deryck et al., 2010). De technologie omtrent monitoring tijdens TIVA 

ontwikkelt zich duidelijk, aangezien naast het gebruik van een CRI via een spuitpomp nu ook TCI een 

mogelijkheid is. Ook het meten van propofol in uitgeademde gassen zou in de toekomst een nieuwe 

manier kunnen zijn om de concentratie in de patiënt te monitoren (Egan, 2015).  In de 

diergeneeskunde zou de hogere kostprijs vergeleken met inhalatie anesthesie echter een struikelblok 
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kunnen blijven. De keuze voor TIVA was bij deze patiënt echter een noodzaak omwille van de massa 

in de trachea en het intra-operatief openen van de trachea. Er kan geconcludeerd worden dat dankzij 

een geïndividualiseerd anesthetisch plan deze patiënt met een zeldzame aandoening een succesvolle 

ingreep kon ondergaan. 
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