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SAMENVATTING 

In deze casuïstiek wordt een hond gepresenteerd met klachten van dysfagie, regurgiteren, 

spierzwakte, inspanningsintolerantie en hoesten. De symptomen passen in het klinisch beeld van 

meerdere aandoeningen. De patiënt is opgenomen in de Vakgroep Kleine Huisdieren van de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke voor verdere diagnostiek om te komen tot een correcte diagnose.  

Een algemeen bloedonderzoek werd uitgevoerd om een systemische of endocrinologische oorzaak 

van de spierzwakte uit te sluiten. Een neurologisch onderzoek werd uitgevoerd om betrokkenheid van 

het centraal of perifeer zenuwstelsel na te gaan. Er is een lijst van mogelijke differentiaaldiagnosen 

opgesteld. Hierop heeft men zich gebaseerd om een verder diagnostisch plan uit te stellen om 

stapsgewijs de mogelijke aandoeningen uit te sluiten. Op basis van de resultaten van de uitgevoerde 

testen werd de diagnose van myasthenia gravis gesteld. Myasthenia gravis is zowel bij mensen, 

honden als katten een ernstige auto-immuunziekte waarbij de signaaloverdracht ter hoogte van de 

neuromusculaire eindplaat aangetast is.  

Na het stellen van de diagnose van myasthenia gravis, is er verdere diagnostiek gebeurd om een 

megaoesofagus en aspiratiepneumonie bij de patiënt na te gaan. Dit zijn de meest voorkomende 

complicaties bij myasthenia gravis. Een aspiratiepneumonie is potentieel fataal en dient snel 

onderkend te worden. Onfortuinlijk werden beide complicaties bij de patiënt vastgesteld. 

In de behandeling van de aandoening zijn er drie belangrijke pijlers waaraan voldaan moet worden om 

tot succes te kunnen komen: (1) Het ondersteunen van het ademhalings- en spijsverteringsstelsel, (2) 

de symptomatische behandeling en (3) de immunosuppressieve behandeling. De behandeling van de 

patiënt is gestart op basis van het ondersteunend voederen van de patiënt om de vitaliteit van de 

patiënt te waarborgen. Tegelijkertijd is een symptomatische medicamenteuze therapie opgestart. Pas 

in een tweede fase van de behandeling is het aan de orde om op het niveau van de onderliggende 

immuunrespons te behandelen. De patiënt ontwikkelde echter ernstige complicaties en is 

geëuthanaseerd in de eerste fase van de behandeling. 

  



 

INLEIDING 

Myastenia gravis is in de humane geneeskunde de best gekende en meest bestudeerde 

immuungemedieerde aandoening (Drachman, 2016). De aandoening komt ook bij honden en katten 

voor. Myasthenia gravis werd oorspronkelijk bij de mens beschreven als een aandoening die 

zeldzaam was en inspanningsintolerantie als hoofdklacht had (Palmer en Baker, 1974). Tegenwoordig 

is geweten dat myasthenia gravis een immuungemedieerde aandoening is waarbij er auto-antistoffen 

gevormd worden tegen de nicotine acetylcholine receptoren, die zich bevinden ter hoogte van de 

neuromusculaire juncties. De antistoffen zorgen ervoor dat de acetylcholine receptoren niet meer 

beschikbaar zijn voor de binding met acetylcholine. Hierdoor zal de neuromusculaire transmissie 

onderbroken worden en zullen de spieren niet langer reageren op zenuwprikkels.  

Klinisch zien we bij myasthenia gravis patiënten een spiervermoeidheid die optreedt tijdens het doen 

van een inspanning. Tijdens de inspanning zal de spierzwakte verergeren tot het punt waarop de 

spieren volledig buiten werking treden. De inspanningsintolerantie van de spieren ontstaat doordat er 

steeds minder acetylcholinereceptoren beschikbaar zijn voor bezetting met acetylcholine waardoor de 

neuromusculaire transmissie steeds zwakker wordt tot deze niet meer kan optreden. Na rust zal de 

spierzwakte terug verdwenen zijn (Drachman, 2016). Afhankelijk van de patiënt zullen alle spieren of 

enkele focale spiergroepen in het proces betrokken zijn. De meest voorkomende klachten zijn uitval 

van de spieren van de ledematen, dysfagie door uitval van de bespiering van de slokdarm en 

respiratoire insufficiëntie door betrokkenheid van de ademhalingsspieren (Drachman, 2016). 

Deze masterproef handelt over een hond met myasthenia gravis. In het eerste deel wordt dieper 

ingegaan op de aandoening myasthenia gravis zelf. Er wordt een overzicht gegeven van de etiologie, 

klinische presentatie, diagnostiek, behandelingsmethoden en prognose op basis van wat er de 

afgelopen decennia verschenen is in de literatuur. In een tweede deel volgt de stapsgewijze 

uitwerking van de klinische casuïstiek omtrent een myasthenia gravis patiënt. Er wordt in de casus 

nadruk gelegd op de differentiaaldiagnose en de verschillende methoden die gebruikt werden om de 

diagnose te stellen. Er is ook uitgewerkt hoe de patiënt opgevolgd is tijdens de hospitalisatie en hoe 

de therapie aangepast werd naargelang de klinische toestand van de patiënt. Een lange termijn 

opvolging van de patiënt was hier niet mogelijk omwille van de keuze van de eigenaar voor 

euthanasie. De klinische casus wordt afgesloten met een kritische toetsing van het gevolgde protocol 

bij de casuspatiënt aan de bevindingen die teruggevonden werden in de geraadpleegde literatuur. 

  



 

LITERATUURSTUDIE 

1. Neuromusculaire transmissie 
Het neuromusculaire systeem bestaat uit motorische eenheden. Een motorische eenheid zelf bestaat 

uit een zenuwcellichaam, een zenuwcelaxon, een neuromusculaire eindeplaat en spiervezels. Een 

defect in elk onderdeel van de motorische eenheid zal aanleiding geven tot een onderbreking van de 

neuromusculaire transmissie. Er wordt gesproken van een neuromusculaire aandoening (Glass en 

Kent, 2002; Sjaastad et al., 2010).  

De motorische zenuwcellichamen zijn gelokaliseerd in de ventrale hoorn van het ruggenmerg. Ter 

hoogte van de ruggenmergsegmenten C6-T2 en L4-S1 is de ventrale hoorn sterk verdikt. Ter hoogte 

van deze segmenten in de ventrale hoorn bevinden zich de motorneuronen die instaan voor de 

innervatie van de spiervezels die de beweging van de ledematen mogelijk maken. De 

zenuwcelaxonen verlaten de grijze stof van het ruggenmerg (ventrale hoorn) tussen de laterale en 

ventrale funiculi van het ruggenmerg en vormen tezamen de ventrale zenuwwortels. De ventrale 

zenuwwortel en de dorsale zenuwwortel vormen per segment samen de spinale zenuw. De spinale 

zenuwen van verschillende segmenten zullen zich organiseren tot een perifere zenuw. Een individueel 

axon zal op zijn uiteinde opsplitsen in verschillende takken. Elke tak neemt de innervatie van een 

spiervezel voor zijn rekening. De plaats waar de connectie tussen het axon en de spiervezel zal 

plaatsvinden, wordt de neuromusculaire eindplaat of synaps genoemd. Een groep spiervezels die 

geïnnerveerd wordt door takken van dezelfde zenuwvezel, wordt een motorische eenheid genoemd 

(Glass en Kent, 2002; Sjaastad et al., 2010). 

De actiepotentiaal start in het cellichaam van de 

motorische zenuwvezel en spreidt zich doorheen het 

axon van de zenuwvezel tot aan het presynaptische 

membraan. Ter hoogte van het presynaptische 

membraan zal neurotransmitter vrijgesteld worden. De 

actiepotentiaal bereikt het axonuiteinde en als reactie 

hierop zullen presynaptische calciumkanalen zich 

openen opdat calcium vanuit de extracellullaire ruimte 

de zenuwvezel kan binnenkomen (zie figuur 1). De 

calciuminflux resulteert in exocytose van vesikels, die 

gevuld zijn met neurotransmitter, meer bepaald 

acetylcholine, in de synaptische spleet (zie figuur 1). 

Acetylcholine zal zich verspreiden in de synaptische 

spleet en binden op de acetylcholinereceptoren ter 

hoogte van het postsynaptische sarcolemma (zie 

Figuur 1: Simplistische voorstelling van de neuromusculaire transmissie. (1) openen van de calciumionkanalen, (2) vrijstelling 
van acetylcholine in de synaptische spleet, (3) binding van acetylcholine aan de acetylcholinreceptor, (4) opening van de 
natriumionkanalen, (5) opening van de calciumionkanalen vanuit het sarcoplasmatisch reticulum (naar Shelton, 2002). 



 

figuur 1). Als reactie hierop openen de natriumkanalen die verbonden zijn met de receptoren. Natrium 

zal via de kanalen in de spiervezel bewegen (zie figuur 1). De postsynaptische membraan zal 

depolariseren en de depolarisatie zal zich verspreiden als een actiepotentiaal over het ganse 

sarcolemma van de spiervezel (Glass en Kent, 2002; Shelton, 2002; Sjaastad et al., 2010). 

De actiepotentiaal verspreidt zich binnenin de spiervezel, wat resulteert in het vrijzetten van calcium 

uit het sarcoplasmatisch reticulum in het sarcoplasma, dat de myofilamenten omgeeft (zie figuur 1). 

Het calcium dat vrijgezet wordt in het cytosol bindt aan troponine, wat op zijn beurt gebonden is aan 

tropomyosine. Tropomyosine is gebonden aan actine. Door de binding zal de structuur van de keten 

veranderen wat ervoor zorgt dat actine en myosine kunnen binden. Deze binding resulteert in de 

uiteindelijke spiercontractie (Glass en Kent, 2002; Shelton, 2002; Sjaastad et al., 2010). 

In de synaptische spleet bevindt zich acetylcholinesterase wat het acetylcholine zal hydroliseren. Op 

deze manier wordt de binding tussen acetylcholine en de acetylcholinereceptor verbroken. De 

degradatieproducten van acetylcholine worden heropgenomen door de presynaptische membraan en 

gerecycleerd (Glass en Kent, 2002; Shelton, 2002; Sjaastad et al., 2010). 

2. Etiologie 
Er zijn twee grote varianten van myasthenia gravis, de verworven en de congenitale vorm. Beiden 

worden gezien bij honden en katten. De verworven vorm komt vaker voor dan de congenitale vorm 

(Dickinson et al., 2005). 

De congenitale vorm wordt gekenmerkt door een deficiëntie of functionele stoornis in de 

neuromusculaire transmissie ter hoogte van een pre-, synaptisch of postsynaptisch defect (Engel et 

al., 2003). De verworven vorm ontstaat doordat de acetylcholinereceptor het doel wordt van een auto-

immuunrespons wat resulteert in een depletie van de acetylcholinereceptor (Lindstorm et al., 1988). 

Beide vormen zullen aanleiding geven tot een gelokaliseerde of gegeneraliseerde spierverzwakking. 

De congenitale vorm van myasthenia gravis is een zeldzame aandoening die beschreven is bij zowel 

honden als bij katten (Shelton, 2002; Indrieri et al., 1983). De symptomen komen tot uiting vanaf de 

speenleeftijd met progressieve zwakte die erger wordt bij inspanning (Shelton, 2016). De 

hondenrassen waarbij de congenitale vorm beschreven is, zijn de jack russel terriër, de springer 

spaniël, teckel, gammel dansk honsehund en foxterriër (Shelton, 2002).  

De verworven vorm is een frequent voorkomende auto-immune aandoening, die zowel honden als 

katten treft (Shelton, 2002). Bij deze aandoening maakt het immuunsysteem auto-antistoffen aan 

tegen de nicotine acetylcholinereceptoren, die zich bevinden ter hoogte van de neuromusculaire 

eindplaat en een belangrijke rol spelen in de neuromusculaire transmissie. Het auto-immune karakter 

van de ziekte werd voor het eerst beschreven door Lennon et al. in 1978. Er werd aangetoond dat 

auto-antistoffen in staat waren van de acetylcholinereceptoren te bezetten en af te breken. Bij 98% 

van de patiënten met de verworven vorm kunnen auto-antistoffen tegen de acetylcholinereceptor 

teruggevonden worden in het serum (Shelton, 1998).  



 

Bij honden ontstaat de aandoening meestal op een leeftijd tussen 3 en 10 jaar, bij katten op een 

leeftijd tussen 2 tot 3 en 9 tot 10 jaar bij katten (Penderis, 2008). Er zijn ook reeds enkele casussen 

bekend van het voorkomen van de verworven auto-immune vorm bij jonge dieren (Palmer et al., 

1980). Hondenrassen die het meest getroffen worden door de aandoening zijn de akita, de 

terriërrassen, de Schotse terriër, de Duitse staander en de chihuahua. Andere populaire rassen 

waarbij de aandoening frequent gezien wordt, zijn de Duitse herder, de golden retriever, de labrador 

retriever en de teckel (Shelton et al., 1997). Deze laatstgenoemde rassen geven ook aanleiding tot 

een morbiditeit van 50% van alle myasthenia gravispatiënten. De aandoening komt iets minder vaak 

voor bij intacte reuen, dan bij intacte of gecastreerde/gesteriliseerde teven en gecastreerde reuen. Bij 

de kat zien we de aandoening vooral bij de abessijn en somali (Shelton et al., 2000). 

3. Symptomen 
Myasthenia gravis kan zich klinisch op drie verschillende manieren tot uiting brengen bij de hond: als 

lokale vorm, gegeneraliseerde vorm of acute fulminante vorm (zie tabel 1).  

36-43% van de patiënten met myasthenia gravis lijdt aan de lokale vorm (Dewey et al., 1997). Bij de 

lokale vorm zijn er slechts één of een beperkt aantal spiergroepen in het proces betrokken. De reden 

waarom slechts bepaalde spiergroepen bij de aandoening betrokken zijn, is onbekend (Webb et al., 

1997). De lokale vorm komt het meest tot uiting met symptomen van regurgiteren en 

megaoesophagus door een geblokkeerde neuromusculaire transmissie bij de slokdarminnervatie, 

dysfagie door een onderbreking van de neuromusculaire transmissie bij de farynxinnervatie, dysfonie 

door een aantasting van de larynxinnervatie of uitval van verschillende spieren in en rondom het 

aangezicht door defecten in de innervatie met de craniale zenuwen die aanleiding geven tot o.a. 

ptosis, salivatie, afhangende lippen (Shelton et al., 1990; Shelton et al., 1997; Shelton, 1999; 

Dickinson et al., 2005). Een voorbeeld hiervan is het vertraagd of afwezig zijn van de palpebrale reflex 

(Dewey et al., 1997). Het gevaar bij patiënten met een megaoesofagus bestaat dat ze regurgiteren en 

dat ze hierdoor en aspiratiepneumonie ontwikkelen (Mace et al., 2013; Anor, 2014). Patiënten met een 

aspiratiepneumonie presenteren zich met tachypnee, dyspnee of orthopnee en koorts. Ze kunnen een 

inspiratoire stridor, hoest en positieve tracheareflex ontwikkelen (Glass en Kent, 2002). 

57%-64% van de patiënten met myasthenia gravis presenteert zich met een gegeneraliseerde vorm 

waarbij meerdere spiergroepen, waaronder de spieren die instaan voor het bewegen van de 

ledematen betrokken zijn (Dewey et al., 1997). 13% van deze groep patiënten zal geen oesofagale of 

faryngeale dysfunctie hebben (Shelton, 1999; Shelton et al., 1997). Dit maakt dat bijna 90% van de 

patiënten een megaoesofagus ontwikkelt. De slokdarm van een hond bevat een groot deel 

dwarsgestreept spierweefsel waardoor de slokdarm gevoelig is voor de gevolgen van de 

immuunrespons tegen de acetylcholinereceptor (Dewey et al., 1997). De symptomen zijn afhankelijk 

van welke spiergroepen in de aandoening betrokken zijn en zijn gelijkaardig aan de symptomen 

besproken bij de lokale vorm. 

Bij de twee bovengenoemde vormen, zullen de spieren hun capaciteit om te contraheren herwinnen 

na een rustperiode (Anor, 2014). De symptomen die hier beschreven worden, zijn niet 



 

pathognomonisch voor myasthenia gravis. Andere neuro- en myopathieën kunnen gelijkaardige 

symptomen vertonen 

Er wordt ook een derde vorm van myasthenia gravis onderscheiden, namelijk de acute fulminante 

vorm die voorkomt bij 5% van de patiënten die lijden aan myasthenia gravis (Dewey et al., 1997; King 

en Vite, 1998). De symptomen van myasthenia gravis ontstaan acuut en er is een snelle progressie in 

ernst van aantasting van de neuromusculaire transmissie. De patiënten worden vaak non-ambulatoir 

en in laterale decubitus aangeboden. Ze vertonen spierzwakte, terwijl de reflexen en het pijngevoel 

vaak nog aanwezig zijn. Meestal zullen initieel enkel de appendiculaire spieren aangetast zijn en 

volgen later de intercostale en diafragmaspieren waardoor de patiënten in ademnood komen 

(Penderis, 2008; Shelton, 2002). Vaak ontwikkelen deze patiënten ook een aspiratiepneumonie 

secundair aan de megaoesofagus omwille van het regurgiteren (King en Vite, 1998). De prognose van 

acute fulminante myasthenia gravis is gereserveerd tot slecht omwille van de hoge kans op het 

ontwikkelen van een ademhalingsdepressie en aspiratiepneumonie. Dit leidt vaak tot sterfte (King en 

Vite, 1998). 

Classificatie Klinische symptomen Percentage van de patiënten 
Lokale vorm Spierzwakte in één of meerdere spiergroepen. 

Geen klinische symptomen van verzwakking van de 
van de voorhand of achterhand. 

36-43% 

Gegeneraliseerde 
vorm 

Brede range van klinische symptomen: milde tot 
ernstige zwakte of megaoesofagus 
Achterste ledematen zijn vaker aangetast dan de 
voorste ledematen. 

57-64% 

Fulminante vorm Acute start en snelle ontwikkeling van klinische 
symptomen. 
Ademnood 
Tetraparese 
Aspiratiepneumonie 

<5% van de patiënten met 
gegeneraliseerde vorm 

Tabel 1: Classificatie van de vormen van myasthenia gravis (naar Khorzad et al., 2001). 

4. Diagnostiek 
Basisdiagnostiek 

Een patiënt die zich presenteert met spierzwakte dient eerst opgewerkt te worden met een volledig 

bloedonderzoek (complete bloedceltelling en biochemie) en urineonderzoek om een systemische 

oorzaak van de spierzwakte uit te sluiten: endocrinologische problemen (schildklier, diabetes mellitus, 

hypo- en hyperadrenocorticisme), ernstige anemie, elektrolytenimbalans (natrium, kalium, calcium, 

fosfaat en magnesium), hyper- en hypoglycemie, nierfalen, … (Shelton, 2010). Het bloedonderzoek 

kan ook gevolgen van myasthenia gravis aan het licht brengen, bv. dehydratatie doordat de patiënt 

niet in staat is te eten en drinken door dysfagie of regurgiteren (Penderis, 2008). 

Indien een patiënt zich aandient met de klacht van regurgiteren, is het van groot belang een 

radiografische opname van de thorax te maken. De patiënt wordt gecontroleerd op het aanwezig zijn 

van een megaoesogafus en secundair hieraan een aspiratiepeumonie (Dewey et al., 1997). 



 

Een neurologisch onderzoek omvat de testen voor de houdingsreacties, proprioceptie, evaluatie van 

de gang en houding tijdens stap, plaatsingsreacties, evaluatie van de craniale spieren, reflexbogen, 

spiertonus en het oppervlakkige en diepe pijngevoel (Glass en Kent, 2002). Het neurologisch 

onderzoek is bij myasthenia gravis patiënten meestal geheel normaal. De spinale reflexen en 

houdingsreacties zullen niet onderbroken zijn. Ze kunnen eventueel vertraagd zijn. Bij dieren met een 

ernstige spierzwakte is het soms moeilijk om een reflex als normaal te beschouwen. De dieren hebben 

vaak last hun hoofd rechtop te dragen door de verzwakking van de halsspieren. Dit mag niet verward 

worden met nekpijn. Elektromyografisch onderzoek zal meestal ook niet afwijkend zijn (Khorzad et al., 

2011). 

“Tensilon”-test 

De “Tensilon”-test is een veelgebruikte test bij de diagnose van myasthenia gravis. Het is een zeer 

eenvoudige en goedkope test, maar de sensitiviteit en specificiteit zijn niet hoog. Er zijn vals positieve 

resultaten aangezien andere myo- en neuropathieën ook een positief resultaat kunnen geven bij de 

“Tensilon”-test. Ook vals negatieve resultaten komen voor. De “Tensilon”-test kan enkel een 

voorlopige waarschijnlijkheidsdiagnose geven van myasthenia gravis (Shelton, 1999). 

Bij de “Tensilon”-test zal er een kortwerkend anticholinesterase product toegediend worden. Het 

meest gebruikte is edrophonium chloride (Tensilon®). Edrophonium chloride wordt intraveneus 

toegediend aan een dosis van 0,1-0,2 mg/kg bij de hond (King en Vite, 1998). Een tweede product dat 

gebruikt kan worden, is neostygmine methylsulfaat aan een dosis van 40µg/kg intramusculair of 

20µg/kg intraveneus (Shelton, 2002). Bij een patiënt met myasthenia gravis zal het toedienen van het 

anticholinesterase leiden tot een snelle en enorme verbetering van de spierzwakte voor een korte 

periode (Shelton, 1999). Patiënten met de acute fulminante vorm zullen vaak negatief testen 

aangezien de beschikbare acetylcholinereceptoren enorm laag zijn (King en Vite, 1998). 

Elektrische stimulatie van de spier 

Een tweede test die eenvoudig is, is een test waarbij de amplitude van de actiepotentiaal die 

doorheen een spiervezel loopt evolueert na herhaaldelijke stimulatie. Bij een normale neuromusculaire 

transmissie zal de amplitude van de actiepotentiaal steeds gelijk van grootte zijn. Bij een patiënt met 

myasthania gravis neemt de grootte van de amplitude af na herhaaldelijke stimulatie (zie figuur 2). 

Deze methode is weinig sensitief en specifiek. De grootte van de amplitude kan ook lager zijn bij 

andere pathologieën in de zenuw, de spiervezels en de neuromusculaire eindplaat (Sims en McLean, 

1990). 



 

 

Figuur 2: Elektrische stimulatie van de spieren ter hoogte van de tarsus bij een kat. De amplitude van de actiepotentiaal neemt 
af na herhaaldelijke stimulatie met een frequentie van 3 Hz. De patiënt werd verdacht van myasthenia gravis (naar Williams, 
2004). 

Single-fiber elektromyografie is een sensitieve test om een vertraagde of afwezige neuromusculaire 

transmissie te detecteren. De methode is echter weinig specifiek (Shelton, 2002). 

Serumantistoffentitter 

De goudenstandaard voor het stellen van de diagnose van myasthenia gravis is het detecteren van 

auto-antistoffen in het serum tegen de acetylcholinereceptor. De test die gebruikt wordt, is een 

immunoprecipitatie radio-immunoassay (Shelton, 1999). In het serum worden immunoglobuline G en 

immunoglobuline M gedetecteerd die complexen zullen vormen met de acetylcholinereceptoren. De 

test kan gebeuren met labeling opdat de antistoffen ook in beeld gebracht kunnen worden. De test is 

positief wanneer een antistoffentiter van meer dan 0,6 nmol/l bij de hond wordt gemeten (Shelton, 

2002). 

De test is diersoortspecifiek. Er kunnen kruisreacties optreden, maar desondanks is de test relatief 

diersoortspecifiek. De hoeveelheid antistoffentiter die gevonden wordt, is niet gecorreleerd met de 

ernst van de spierzwakte van de patiënt (Shelton, 1999). Binnen de patiënt zal de antistoffentiter wel 

correleren met de ernst van de ziekte, maar niet tussen patiënten (Shelton, 2010). 

Met de test worden 98% van de myasthenia gravis gedetecteerd. 2% van de patiënten test negatief. 

Vals positieve resultaten worden zeer zelden gezien (Shelton, 1998). Er dient vermeld te worden dat 

in het beginstadium van de aandoening de antistoffentiter te laag kan zijn om positief te testen. Er 

wordt aangeraden om bij een eerste negatieve test te hertesten na 1-2 maanden om te kijken of er 

een seroconversie heeft plaatsgevonden (Lennon, 1997; Shelton, 1998). 

Onder het aandeel van de patiënten die negatief test voor de radio-immunoassay vallen ook de 

seronegatieve myasthenia gravis patiënten. Dit is een groep van patiënten met dezelfde symptomen 

als patiënten met myasthenia gravis. Er kan bij deze groep echter geen antistoffentiter tegen de 

acetylcholinereceptor gedetecteerd worden. De resultaten van andere testen, o.a. “Tensilon”-test en 

elektrostimulatie, en de klinische presentatie passen geheel in het beeld van een myasthenia gravis 

patiënt. Bij opstarten van een anticholinesterasetherapie zullen ze ook klinisch verbeteren. Een 

myasthenia gravis patiënt valt onder de categorie van seronegatieve patiënt wanneer alles in het 



 

beeld van myasthenia gravis past en er minstens twee negatieve antistoffentiterbepalingen met 

minstens een maand tussentijd gemeten zijn (Shelton, 1998). 

Er zijn een aantal mogelijke oorzaken voor het verklaren van de seronegatieve myasthenia gravis 

patiënten: (1) De antistoffentiter is te laag voor de huidige detectielimieten, (2) de antistoffen hebben 

een hoge affiniteit voor de acetylcholinereceptor waardoor de circulerende titer erg laag is en (3) er 

worden auto-antistoffen aangemaakt tegen andere elementen dan de acetylcholinereceptor die een 

cruciale rol spelen in de neuromusculaire overdracht (Dickinson et al., 2005). 

In de humane geneeskunde zijn er reeds een aantal structuren gevonden waartegen ook antistoffen 

gevormd worden bij myasthenia gravis patiënten. Deze structuren hebben ook een enorm belangrijke 

rol in de neuromusculaire overdracht. Men heeft al antistoffen kunnen detecteren tegen eiwitten van 

de dwarsgestreepte spiervezels (oa. actine, myosine, sarcoplasmatisch reticulum) (Williams en 

Lennon, 1986; Gautel et al., 1993). Bij honden zijn reeds soortgelijke antistoffen aangetroffen bij 

myasthenia gravis patiënten (Garlepp et al., 1984). Er zijn ook patiënten gevonden met antistoffen 

tegen de ryanodinereceptor, een receptor die een rol speelt bij de spiercontractie (Skie et al., 1995; 

Skie et al., 1998; Shelton et al., 2001). Zowel bij de mens als hond zijn er patiënten beschreven met 

antistoffen tegen muscle-specific-kinase-enzym, een enzyme met belangrijke rol ter hoogte van de 

neuromusculaire eindplaat (Khorzad et al., 2011). Dieren die leiden aan de congenitale vorm van 

myasthenia gravis zullen ook geen antistoffentiter hebben tegen de acetylcholinereceptor (Dickinson 

et al., 2005). 

Spierbiopten 

Een invasieve manier van testen voor de aandoening is het nemen van een spierbiopt en het aantal 

acetylcholinereceptoren gaan bepalen. Bij een myasthenia gravis patiënt is er een sterke daling van 

het aantal acetylcholinereceptoren. De test is het duidelijkst voor patiënten die leiden aan de 

congenitale vorm van myasthenia gravis. De verworven vorm zal ook een daling geven van het aantal 

receptoren aangezien de immuunrespons de receptoren zal vernietigen (Dickinson et al., 2005). 

5. Myasthenia gravis en geassocieerde aandoeningen 
Myasthenia gravis is een auto-immuunziekte die kan voorkomen met andere aandoeningen. Bij het 

stellen van de diagnose van myasthenia gravis is het belangrijk om andere aandoeningen uit te 

sluiten. Myasthenia gravis is geassocieerd met hypothyroïdie, hypoadrenocorticisme, 

thrombocytopenie, hemolytische anemie en als paraneoplastisch syndroom geassocieerd met een 

thymoma, osteogeen sarcoma, cholangiocellulair carcinoma en anaalzak adenocarcinoma (Klebanow, 

1992; Shelton, 1999). 

De oestrus, dracht en partus kunnen bij teven ook myasthenia gravis uitlokken. Indien dit het geval is, 

is het aangeraden om een ovariohysterectomie uit te voeren bij de teef (Shelton et al., 1997; Shelton, 

1999). 

 



 

6. Behandeling 
Ondersteunende behandeling 

Myasthenia gravis patiënten kunnen te maken hebben met een dysfagie door betrokkenheid van de 

faryngeale spieren. Ze zijn niet in staat om water en voedsel op te nemen aangezien ze de 

slikbeweging niet kunnen uitvoeren. Deze patiënten dienen nutritioneel en hydraterend ondersteund te 

worden met infuustherapie. Patiënten die een megaoesofagus hebben, worden best rechtopstaand, 

waarbij de slokdarm een verticale richting aanneemt, gevoederd opdat de kans op het optreden op 

regurgitatie verkleind wordt. Het voedsel wordt verdeeld over meerdere kleine porties in plaats van 

over één tot twee maaltijden. Na het voederen dient de patiënt best tien minuten lang nog 

rechtopstaand (zie figuur 3) of in een sternale houding gehouden worden (Webb et al., 1997). Indien 

het risico op regurgiteren te groot is, dient er een maagsonde geplaatst te worden. Regurgiteren houdt 

namelijk een enorm risico in op het ontwikkelen van een aspiratiepneumonie en dient vermeden te 

worden. Patiënten die toch een aspiratiepneumonie ontwikkelen, worden meteen behandeld met een 

breedspectrum antibioticum. Ampicilline en aminoglycosiden dienen vermeden te worden omwille van 

het negatieve effect op de neuromusculaire transmissie (Shelton, 2002). 

Patiënten die lijden aan de acute fulminante vorm 

dienen opgenomen te worden en behandeld te 

worden op de intensive care unit van het ziekenhuis. 

Bij deze groep patiënten zijn vaak de 

ademhalingsspieren betrokken in het ziekteproces 

waardoor ze respiratoir ondersteund moeten worden 

(Anor, 2014). Ze worden best ondersteund met een 

combinatie van zuurstoftherapie, mechanische 

ventilatie, aërosoltherapie en coupage (Shelton, 

2002). De patiënten met ernstige spierzwakte worden 

ook regelmatig gedraaid om doorligwonden en 

longhypostase te vermijden (Shelton, 2002). 

Anticholinesterase producten 

Een symptomatische behandeling bestaat uit het toedienen van anticholinesterase producten. Door 

middel van deze therapie wordt enkel het symptoom, namelijk de spierzwakte, behandeld en niet de 

onderliggende oorzaak van de aandoening, namelijk de auto-immuunrespons (Watson en Lisak, 

1994). De anticholinesterase behandeling heeft als effect dat de actie van acetylcholine ter hoogte van 

de neuromusculaire eindplaat langer aanhoudt (Shelton, 2002). Slechts een klein deel van de 

patiënten kan jarenlang enkel en alleen met de anticholinesterase producten behandeld worden. De 

anticholinesterase medicatie wordt initieel ingezet aangezien er een enorme verbetering van de 

patiënten op korte termijn teweeg gebracht kan worden met deze producten (Drachman, 2016). Bij 

Figuur 3: Hond met myasthenia gravis die gevoederd wordt 
in verticale positie door gebruik te maken van een speciaal 
ontworpen voederstoel (naar Khorzad et al., 2011) 



 

honden hebben de anticholinesterase producten een minder goed effect ter hoogte van de 

musculatuur van de slokdarm dan op de musculatuur van de skeletspieren (Dewey et al., 1997). 

Ondanks het slechts symptomatisch aanpakken van de aandoening vormt deze behandeling de 

bouwsteen van de behandeling van myasthenia gravis. 

Pyridostigmine bromide (Mestinon®) is een langwerkend anticholinesterase product. De dosis 

waarmee gestart wordt bij honden is 0,5-3 mg/kg elke acht tot twaalf uur. Het product wordt per oraal 

toegediend (Anor, 2014). Een alternatief product is neostigmine bromide (Prostigmin®) dat toegediend 

wordt aan een dosis van 2 mg/kg per oraal (Shelton, 2002). Pyridostigmine bromide is echter te 

verkiezen door de langere werkingsduur en het beperkter zijn van de neveneffecten (Khorzad, 2011) 

Bij patiënten met de acute fulminante vorm is het onmogelijk om per oraal medicatie toe te dienen. 

Deze patiënten dienen behandeld te worden met de parenterale toediening van de anticholinesterase 

producten. Neostigmine bromide kan intramusculair elke zes uur aan een dosis van 0,04 mg/kg 

toegediend worden. Een alternatief is een constant rate infusion van pyridostigmine bromide aan een 

dosis van 0,01-0,03 mg/kg/u (Anor, 2014). 

Mogelijke nevenwerkingen van de anticholinesterase producten zijn misselijkheid, diarree, gastro-

intestinale krampen, hypersalivatie en toenemende traanproductie. Bij het zien van deze 

nevenwerkingen wordt atropine als antidoot toegediend (Shelton, 2002). 

Immunosuppressieve therapie 

De immunosuppressieve therapie gaat de auto-immuunrespons tegengaan en de bron van de 

aandoening aanpakken. Er wordt gewerkt volgens 3 mechanismen: onderdrukken van de celcyclus, 

onderdrukken van de T-helper lymfocyten en/of onderdrukken van de B-lymfocyten (Sathasivam, 

2008). De immunosuppressieve medicatie kan niet gebruikt worden zolang er een aspiratiepneumonie 

aanwezig is (Anor, 2014). De immunosuppressieve medicijnen hebben een goed resultaat bij de 

myasthenia gravis patiënt. Het gebruik is echter niet zonder nevenwerkingen waardoor het aan te 

raden is regelmatig een bloedonderzoek uit te voeren. In het begin is het aan te raden elke twee 

weken een bloedonderzoek uit te voeren tot de bloedceltelling en metabole parameters stabiel zijn 

(Drachman, 2016). 

In de humane geneeskunde zijn de meest gebruikte immunosuppressiva corticosteroïden, 

cyclosporine en tacrolimus (Ponseti et al., 2005). Glucocorticoïden hebben enorm goede resultaten 

wat betreft het blokkeren van de auto-immuunrespons (Dewey et al., 1997). Het exacte mechanisme 

waarop ze de auto-immuunrespons blokkeren is onbekend. Een hypothese luidt dat ze binding 

aangaan met intracellulaire receptoren die instaan voor de genexpressieregulatie en op die manier de 

immuunrespons tegenwerken. Corticosteroïden hebben tot effect dat er een verlaging is van de 

neutrofielenrekrutering, de werking van de macrofagen en het vrijstellen van pro-inflammatoire 

cytokines door dezelfde macrofagen. Er is ook een inhibitie van de activatie van T-lymfocyten 

(Sathasivam, 2008). Het gebruik van corticosteroïden is echter niet zonder nadelen daar er een 

heleboel nevenwerking beschreven zijn: polyfagie, polydipsie, polyurie, hijgen, spieratrofie, gastro-



 

intestinale ulceraties, infectiegevaar, ontwikkelen van diabetes mellitus door insulineresistentie, 

ontwikkelen van obesitas,… (Khorzad et al., 2011). Het is af te raden glucocorticosteroïden te 

gebruiken bij patiënten die lijden aan obesitas, diabetes mellitus, ongecontroleerde hypertensie, 

gastro-intestinale ulceraties, recidiverende infecties en aspiratiepneumonie (Shelton, 2002). 

Cyclosporine is een calcineurin inhibitor en verhindert de ondersteuning van de B-lymfocyten door de 

T-helper lymfocyten. Cyclosporine bij de hond wordt per oraal aan een dosis van 6-12 mg/kg bid of 

intraveneus aan een dosis van 3-6 mg/kg bid gebruikt (Bexfield et al., 2006). Cyclosporine heeft het 

voordeel dat het arsenaal aan nevenwerkingen minder groot is dan bij de corticosteroïden, maar het 

nadeel dat het per patiënt anders gemetaboliseerd wordt. Dit leidt ertoe dat de dosis per individu 

gemonitord moet worden om effect te verkrijgen van de behandeling. Cyclosporine is nefrotoxisch 

(Drachman, 2016). 

Azathioprine is een purineanaloog dat de proliferatie van zowel T- als B-lymfocyten tegengaat. 

Secundair is het ook verantwoordelijk voor een daling van de antistoffenaanmaak tegen de 

acetylcholinereceptor (Dewey, 1998). Het product wordt vaak samen gebruikt met corticosteroïden 

opdat de dosis van de corticosteroïden gereduceerd kan worden. De dosis waaraan azathioprine 

gebruikt wordt, is 1-2 mg/kg per oraal. Mogelijke neveneffecten zijn hepatotoxiciteit, gastro-intestinale 

irritatie en beenmergsuppressie. Ze worden echter zelden gezien en wanneer ze voorkomen, kan een 

dosisaanpassing de neveneffecten wegnemen (Dewey, 1998; Khorzad et al., 2011). 

Mycofenolaat mofetil verhindert de synthese van nieuwe lymfocyten door de purine synthese te 

blokkeren. Intraveneus wordt er gedoseerd aan 15 mg/kg in 500 ml van een 0,45% zoutoplossing en 

2,5% dextroseoplossing over een periode van vier uren of 16 mg/kg over een periode van twee uren. 

Per oraal kan er bij honden gedoseerd worden aan 7-15 mg/kg bid (Abelson et al., 2009). Dewey et al. 

(2000) hebben reeds een succesvolle behandeling met mycofenolaat mofetil bij de hond 

gerapporteerd. Abelson et al. (2009) vermelden gewichtsverlies, gastro-intestinale irritatie en milde 

allergische reacties na parenterale toediening als mogelijke nevenwerkingen bij de hond. 

Leflunomide onderdrukt de proliferatie van de T- en B-lymfocyten, de productie van immunoglobulines 

en interfereert met de celadhesie. Er zijn weinig nevenwerkingen van het product bekend (Gregory et 

al., 1998). Cyclofosfamide, tacrolimus en etanercept zijn reeds in de humane geneeskunde 

onderzocht, maar in de diergeneeskunde bestaan er nog geen publicaties (Khorzad et al., 2011). 

Intraveneuze immunoglobulines 

In de humane geneeskunde wordt er reeds gebruik gemaakt van de techniek van het toedienen van 

intraveneuze immunoglobulines (IVIG). In de diergeneeskunde is het reeds beschreven, maar wordt 

het zelden toegepast (Masroujeh et al., 2010; Drachman, 2016). Deze therapie dient om op korte 

termijn een verbetering te krijgen bij de patiënt met myasthenia gravis. IVIG wordt over een reeks van 

vier tot vijf infusies toegediend waarna er binnen één tot twee weken een spectaculaire verbetering 

van de symptomen optreedt. Dit is enkel een symptomatische therapie. De onderliggende etiologie 

van de aandoening wordt niet bestreden. 



 

Plasmapheresis 

Plamapheresis wordt in de humane geneeskunde reeds als behandelingsmethode gebruikt, maar 

zelden in de diergeneeskunde omwille van de hoge kostprijs. Het plasma wordt mechanisch gezuiverd 

van de auto-antistoffen tegen de acetylcholinereceptoren en nadien terug toegediend aan de patiënt. 

De patiënten zullen symptomatisch snel verbeteren, maar ook bij deze techniek wordt de 

onderliggende auto-immuunrespons niet behandeld (Kaynar et al., 2008; Drachman, 2016). 

Vaccinatie 

Galin et al. (2007) hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van vaccins in de strijd tegen de 

verworven vorm van myasthenia gravis. Het doel is om vaccins te ontwikkelen die de auto-

immuunrespons tegen de acetylcholinereceptor opheffen. De vaccins kunnen gebruikt worden in 

combinatietherapie of als enkelvoudige therapie waarbij ze het spontaan in remissie gaan, 

ondersteunen. De vaccins zijn ontwikkeld met de gedachte dat immunosuppressieve therapie wel 

succesvol is in de behandeling van myasthenia gravis, maar dat er ook een interferentie is met de 

gunstige immuunrespons van het lichaam (Johns, 1987; Xu et al., 2001). 

7. Remissie/prognose 
De prognose van verworven myasthenia gravis is steeds gereserveerd. Algemeen wordt er een 

mortaliteit van 40-60% gezien (Bexfield et al., 2006). Bij honden die gediagnosticeerd worden met 

myasthenia gravis op de leeftijd van 1 jaar is de mortaliteit ongeveer 60%. De patiënten sterven 

omwille van de respiratoire complicaties (Dewey et al., 1999). 

Shelton en Lindstrom (2001) hebben een studie uitgevoerd naar spontane remissie bij de hond. 87% 

van de myasthenia gravis patiënten (47 van 53 patiënten) ging in spontane remissie. Bij 95,7% van de 

patiënten die in remissie gingen, werd er geen recidief voor de aandoening gerapporteerd op lange 

termijn. Shelton (2002) stelt in een studie naar de spontane remissie bij de hondenpopulatie van 

myasthenia gravis patiënten met de verworven vorm dat gemiddeld remissie zes en halve maanden 

optreedt na het stellen van de diagnose. De patiënten in de studie werden enkel en alleen 

ondersteunend behandeld en kregen anticholinesterase medicatie toegediend om de periode tot de 

remissie te overbruggen. Er kan gesproken worden van remissie wanneer er voldaan wordt aan de 

volgende voorwaarden: (1) Er zijn geen klinische symptomen meer, (2) de patiënt krijgt geen 

medicatie toegediend en (3) de antistoffentiter valt binnen het referentie-interval (Shelton, 2010). De 

antistoffentiter dient regelmatig gecontroleerd te worden om herval van de patiënt op te sporen.  

Dickinson et al. (2005) hebben een studie gedaan naar congenitale myasthenia gravis bij 

miniatuurteckels. De pups gingen vier tot zes maanden na het stellen van de diagnose in remissie 

zonder medische behandeling. In andere rassen gebeurt dit niet bij de congenitale vorm. De 

congenitale vorm treedt op vanaf de speenleeftijd en de ziekte zal progressief erger worden naarmate 

de dieren ouder worden. Anticholinesteraseproducten bieden slechts een tijdelijke oplossing. 

Uiteindelijk worden de patiënten geëuthanaseerd of sterven een natuurlijke dood. 



 

Het uitvoeren van chirurgische ingrepen of toedienen van vaccinaties gaat steeds gepaard met 

lichamelijke stress en kan een rol spelen in recidieven van myasthenia gravis (Shelton, 2010). 

Spontane remissie wordt bij katten niet gezien in tegenstelling tot bij honden (Shelton, 2016).  



 

 

KLINISCHE CASUÏSTIEK 

1. Signalement 
De patiënt is een Duitse staander, vrouwelijk intact van zes jaar (10/05/2010). De patiënt is op dinsdag 

11 oktober 2016 aangeboden in de Vakgroep  Kleine Huisdieren aan de Faculteit Diergeneeskunde te 

Merelbeke.  

2. Anamnese 
Op woensdag 5 oktober 2016 merkte de eigenaar op dat de patiënt zwakte op de achterhand 

vertoonde. Het is sinds woensdag progressief verergerd en vrijdag 7 oktober 2016 was de hond niet 

meer in staat om te eten of te drinken. De hond zakte continu door de achterhand, enkel in staat om 

enkele passen te wandelen waarna ze moest neerzitten om te rusten. De hond behield een goede 

eetlust en ondernam pogingen om te eten, maar slikken lukte niet meer. 

Op 10 oktober 2016 heeft de eigen dierenarts een mega-oesophagus vastgesteld door middel van 

een thoraxradiografie. De patiënt hoestte sinds 9 oktober 2016. De dierenarts startte een behandeling 

met een antibioticum aangezien de kans bestond dat de hond een aspiratiepneumonie opgelopen 

had. 

De medische voorgeschiedenis bestond uit een heup- en bekkenfractuur een vijftal jaar geleden. Ze is 

hiervoor behandeld en volledig hersteld. 

3. Lichamelijk onderzoek 
Algemeen lichamelijk onderzoek 

Bij aanbieden op de faculteit werd er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Het lichaamsgewicht van 

de patiënt was 28,1 kg. De Body Condition Score werd een 5/9 bevonden. De algemene indruk was 

alert. De ademhalingsfrequentie per minuut kon niet bepaald worden aangezien de patiënt aan het 

hijgen was. Het ademhalingstype was normaal. De hartfrequentie bedroeg 120 slagen per minuut met 

een goede polskwaliteit. De mucosae waren normaal roze, vochtig en de capillaire vullingstijd bedroeg 

minder dan 2 seconden. De lichaamstemperatuur was 39,2 °C, wat licht hypertherm is als de 

referentiewaarden van 38°C-39°C in acht genomen worden. De stijging is echter zeer licht en werd 

niet als koorts beschouwd. Longauscultatie en hartauscultatie vertoonden beiden geen afwijkingen. Er 

werd geen opzetting van de lymfeknopen opgemerkt.  

Neurologisch onderzoek 

Op basis van de klachten werd de patiënt onderworpen aan een algemeen neurologisch onderzoek. 

Bij inspectie bleek dat de hond een inspanningsintolerantie had. Na enkele passen moest ze 

neerzitten om uit te rusten. Ze zakte door de benen. Na een korte rustpauze was de hond in staat 

terug enkele passen te zetten. Op palpatie van de achterhand konden geen duidelijke tekenen van 



 

pijn uitgelokt worden. De overige parameters van het standaard neurologisch onderzoek waren 

normaal (kopzenuwen, reflexen, houdingsreacties, strabismus, nystagmus,…). 

4. Probleemlijst 
• Zwakte op de achterhand 

• Inspanningsintolerantie 

• Mega-oesophagus 

• Dysfagie 

• Hoesten	

5. Differentiaaldiagnose 
Het bewustzijn, het gedrag, de houdingsreacties en de reflexen zijn normaal. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat het centrale zenuwstelsel niet betrokken is in de pathologie. De pathologie 

situeert zich hoogstwaarschijnlijk op het neuromusculaire niveau.  

Neuromusculaire aandoeningen zijn aandoeningen waarbij de zenuwen en/of de spieren en/of 

synapsen aangetast zijn. Deze aandoeningen interfereren met de normale structuur en/of functie van 

de ‘motorische eenheid’. De geleiding van de zenuw naar de spieren verloopt suboptimaal waardoor 

er zwakte (parese) of verlamming (plegie) optreedt. De motorische eenheid bestaat uit de cellichaam 

van het motorneuron (Dit is het neuron dat de spier aanstuurt.), het axon van het motorneuron, het 

telodendron (Dit is het vertakte uiteinde van een axon.) van het motorneuron, de neuromusculaire 

eindplaten en de spiercellen die door het neuron geïnnerveerd worden.  

Op dit niveau dient er verder een onderscheid gemaakt te worden tussen: (1) Een neuropathie is een 

aandoening waarbij het cellichaam, het axon en/of het telodendron van het motorneuron aangetast is. 

(2) Een motorneuronaandoening is een aandoening waarbij het cellichaam aangetast is. (3) Een 

radiculopathie is een aandoening waarbij het axon of de myelineschede rondom de (dorsale en/of 

ventrale) zenuwwortelis  aangetast is. (4) Een distale axonopathie is een aandoening waarbij het 

telodendron of distale axon aangetast is. (5) Een synapsaandoening is een aandoening van de 

neuromusculaire eindplaten. (6) Een myopathie is een aandoening van de spieren zelf. Combinaties 

tussen een zenuw- en spieraandoening zijn mogelijk. Er wordt gesproken van neuromyopathieën. De 

aandoeningen kunnen gegeneraliseerd of gelokaliseerd voorkomen. De symptomen van zowel een 

zenuwtype als spiertype staan opgesomd in onderstaande tabel (zie Tabel 2). 

 

Symptoom Zenuwtype Spiertype 

Pijngevoel Verminderd, (normaal) of 
(versterkt) 
Paresthesie 

Normaal of (versterkt) 

Parese/Plegie Aanwezig Voornamelijk parese, zelden plegie (evt. na 
inspanning) 

Houdingsreacties Abnormaal Normaal 



 

Reflexen Abnormaal Normaal 
Spiertonus Atonie of hypotonie Normotonie of hypertonie 
Spieratrofie Neurogene atrofie (snel) Onbruiksatrofie (traag) 
Uitval craniale 
zenuwen 

Aanwezig 
Dysphagie  
(pharyngeale dysfunctie) 
Regurgitatie  
(oesophageale dysfunctie) 
Dysphonie  
(laryngeale dysfunctie) 
Dyspnee  
(laryngeale dysfunctie) 

Aanwezig 
Regurgiteren (mega-oesophagus) 

Tabel 2: Differentiatie tussen het zenuw- of spiertype van een neuromusculaire aandoening. 

De houdingsreacties, de reflexen (patellareflex, buigreflex en anusreflex) en het pijngevoel waren bij 

deze patiënt normaal aanwezig. Dit sluit een neuromusculaire aandoening van het zenuwtype uit. Er 

werd een diffuse perifere neuromyopathie van het spiertype vermoed.  

In de differentiaaldiagnose nemen we op: 

1. Immuungemedieerd:  

Myasthenia Gravis (zie literatuurstudie)  

Polymyositis: Auto-immuunrespons tegen spiereiwitten waardoor de spieren ontsteken. 

Symptomen zijn spierzwakte, spierpijn en koorts. 

2. Infectieus:  

Botulisme: Clostridium botulinum is een bacterie. De bacterie zet het neurotoxine C vrij dat 

selectief bindt ter hoogte van de presynaptische receptoren binnen de synaps. De 

acetylcholinevrijstelling in de synaps wordt door deze binding geblokkeerd (Shelton, 2002). 

(Neospora, Toxoplasma, Leishmania) 

3. Metabool:	

Hypothyroïdie 

Hypoadrenocorticisme 

4. Intoxicatie:  

Organofosfaatesters en carbamaatesters: Dit zijn langwerkende anticholinesterase producten die 

irreversibel zullen binden aan de acetylcholinesterase in de synaptische spleet. Dit heeft als 

gevolg dat acetylcholine zich zal opstapelen in de synaptische spleet en er continu een cholinerge 

stimulatie van de spiervezels is. Dit leidt tot spierverlamming (Shelton, 2002). 



 

Tekenparalyse: In het speeksel van teken (Dermacentor en Ixodes) is er een toxine aanwezig dat 

interfereert met de acetylcholinevrijstelling in de synaptische spleet. Dit verhindert de 

neuromusculaire transmissie (Shelton, 2002). 

5. Medicatie: Aminoglycosiden, anti-arritmica, fenothiazines, methoxyfluraan en 

magnesmiumsupplementen kunnen de neuromusculaire transmissie blokkeren (Shelton, 

2002). 

6. Cholinerge crisis:  

Een cholinerge crisis ontstaat wanneer er een overstimulatie is van de acetylcholinreceptoren ter 

hoogte van de neuromusculaire eindplaat. Deze overstimulatie ontstaat door een teveel aan 

acetylcholine in de synaptische spleet als gevolg van een blokkering van het acetylcholinesterase 

enzyme. We zien dit bij een overdosis van anticholinesterase medicatie (Khorzad et al., 2011). 

7. Neoplasie:  

Paraneoplastisch syndroom bij een thymoma, osteogeen sarcoma, cholangiocellulair carcinoma 

en anaalzak adenocarcinoma (Klebanow, 1992; Shelton, 1999). 

6. Diagnostisch Plan 
“Tensilon”-test 

Op 11 oktober werd de “Tensilon”-test uitgevoerd. Bij deze test werd 0,3  ml edrophonium chloride, 

een anti-acetylcholinesterase product, toegediend. Dit blokkeert de opruiming van acetylcholine in de 

synaptische spleet door het enzyme acetylcholinesterase waardoor de concentratie van acetylcholine 

in de synaptische spleet hoger blijft en meer kans heeft de receptoren te bezetten. De test was 

duidelijk positief bij de patiënt. 

Antistoffentiter bepaling 

Op 11 oktober 2016 werd een bloedonderzoek uitgevoerd om de serumtiter van Ach-R-As 

(Acetylcholine-Receptor-Antistoffen) te bepalen aangezien myastenia gravis aan de hand van de 

symptomen en het neurologisch onderzoek de belangrijkste differentiaaldiagnose was. De serumtiter 

was 1,63 nmol/l. De serumtiter viel boven de referentiewaarde van 0,6 nmol/l wat de diagnose van 

myasthenia gravis bevestigde (zie bijlage 1). 

Radiografische opname van de thorax  

De eigen dierenarts had reeds een radiografie van de thorax genomen aangezien de hond plots 

begon te hoesten. Op de radiografische opname van de dierenarts is een mega-oesophagus te zien.  

Differentiaaldiagnose van mega-oesophagus:  

- Congenitaal 

- Immuungemedieerd (oa. myasthenia gravis) 



 

- Toxisch 

- Hypertrofische musculaire dystrofie 

- Deficiëntie 

- Idiopatisch 

De thoraxradiografie werd herhaald om een aspiratiepneumonie uit te sluiten als oorzaak van het 

hoesten. De eerste radiografie bij de eigen dierenarts werd gemaakt op 10 oktober. De radiografie 

werd in de kliniek herhaald op 11 oktober, op 14 oktober en 16 oktober. Er zijn een rechts-links 

laterale en ventrodorsale opname gemaakt van de thorax.  

Resultaten van 11 oktober 2016 (zie figuur 4 en 5): 

De slokdarm was gevuld met gas en zichtbaar in de cervicale regio. De dorsale en ventrale wand van 

de slokdarm waren zichtbaar. De dorsale wand van trachea is zichtbaar. De m. longi colli is omwille 

van de aanwezigheid van gas in de slokdarm prominenter zichtbaar. Er was een milde ventrale 

verplaatsing van de trachea opgemerkt door de omvangstoename van de slokdarm. 

Er was een focaal slecht gedefinieerd interstitieel tot alveolair patroon in het longveld aanwezig. Dit 

gebied was gesupponeerd op de zesde rib van de linkerzijde en op het ventrale aspect van de thorax. 

De rest van de longen hadden een diffuus interstitieel patroon. 

Differentiaaldiagnose van het interstitieel tot alveolair longpatroon: 

- Aspiratiepneomonie 

- Longbloeding 

- Longfibrose 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Rechtslaterale 

thoraxopname met 

megaoesofagus (zwarte pijl) 

en focaal interstitieel tot 

alveolair patroon in het 

longveld (rode pijl) en diffuus 

interstitieel	patroon.	

. 

 



 

 

 

Resultaten van 14 oktober 2016: 

De bevindingen omtrent de mega-oesophagus waren 

onveranderd. Het interstitieel tot alveolair patroon op het 

niveau van de zesde rib werd niet gedetecteerd. 

Resultaten van 16 oktober 2016: 

Er werden geen tekenen van pneumonie meer 

opgemerkt. De mega-oesophagus was nog steeds 

aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen bloedonderzoek 

Op 16 oktober 2016 werd een algemeen bloedonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 1). Hematologisch 

onderzoek wees een leukocytose (WBC 21,76x10^9/L, referentiewaarde 5,05-16,76x10^9/L),  

neutrofilie (NEU 19,23x10^9/L, referentiewaarde 2,95-11,64x10^9/L) en lichte reticulocytopenie 

(RETIC 8,0 K/µL, referentiewaarden 10,0-110,0 K/µL) uit. Biochemisch onderzoek en een ionogram 

wezen geen abnormaliteiten uit. De resultaten van het bloedonderzoek zijn indicatief voor een 

inflammatoir proces. 

Echografie van het abdomen en cytologie 

Op 17 oktober werd er een echografie van het abdomen uitgevoerd aangezien er klachten waren van 

misselijkheid. De misselijkheid was reeds aanwezig voor de ademhalingsklachten en werden niet 

gelinkt aan elkaar. Al de buikorganen werden één voor één gescreend. Uit het onderzoek kwamen 

een milde spleno- en hepatomegalie naar voren. Er werd een FNA (fijne naald aspiraat) genomen 

onder echografische begeleiding. De kwaliteit van de stalen was matig en niet diagnostisch. 

7. Diagnose 

Figuur 5:Ventrodorsale thoraxopname met focaal interstitieel 
tot alveolair in het longveld en diffuus interstitieel 
longpatroon 



 

De diagnose van de patiënt was myasthenia gravis. De diagnose kon gesteld worden aan de hand 

van de symptomen, de positieve “Tensilon”-test, de aanwezigheid van een mega-oesophagus op 

radografische opname en de aanwezigheid van een significant gestegen antistoffentiter tegen de 

acetylcholinereceptoren. Deze laatste test is de goudenstandaard voor het bevestigen van myastenia 

gravis bij honden, katten en mensen. 

De symptomen van hoesten, tachypnee, koorts, versterkte ademgeluiden in combinatie met een 

mega-oesophagus en tekenen van een interstitieel tot alveolair longpatroon met ventrale lokalisatie op 

een radiografische opname wezen in de richting van een secundaire aspiratiepneumonie ten gevolge 

van regurgitatie door de mega-oesophagus. 

8. Therapeutisch Plan 
Het therapeutisch plan bestond uit het toedienen van Mestinon® 10mg (Pyridostigmine bromide), een 

cholinesteraseblokker, en Synulox® (Amoxicilline-clavulaanzuur) ready-to-use injectie. Synulox is 

actief tegen luchtweginfecties waarbij Stafylococcen, Streptococcen, Pasteurella spp. en Bordetella 

bronchiseptica. Mestinon® werd gegeven aan een begindosis van 0,5 mg/kg tid en werd op basis van 

de opvolging van de klinische presentatie verhoogd gedurende de hospitalisatieperiode.  

Synulox werd gegeven aan een dosis van 20 mg/kg tid. Er werd ook beslist om Losec® (omeprazole) 

40mg intraveneus toe te dienen aan 1mg/kg sid en Cerenia® (maropitant) 10mg/ml injectie sid tegen 

de misselijkheid.  

Omwille van de aspiratiepneumonie was het belangrijk om de lichaamstemperatuur en de ademhaling 

op te volgen. Aërosoltherapie, zuurstoftherapie en clapping werden uitgevoerd om de luchtwegen 

meer toegankelijk te maken. De situatie verslechterde in de loop van de hospitalisatieperiode 

waardoor beslist werd om Enrofloxacine (Baytril 2,5% injectie) 5,7ml bid op te starten.  

De patiënt werd ondersteunend behandeld. Er werd rechtopstaand voedsel gegeven en na de maaltijd 

werd de patiënt een langere tijd sternaal gehouden. De patiënt kreeg ook infuustherapie ringerlactaat 

eenmaal onderhoud toegediend. 

Dagelijks werd tijdens de wandelingen gecontroleerd hoelang de patiënt kon lopen voordat er 

inspanningsintolerantie optrad. Op basis van deze gemeten tijden werd de dosis Mestinon® dagelijks 

aangepast. 

Uiteindelijk werd beslist door de eigenaars om euthanasie te plegen omwille van de slechte prognose 

door de aspiratiepneumonie. 

  



 

BESPREKING 

Deze casuïstiek handelt over een hond met myasthenia gravis. Myasthenia gravis is zowel in de 

humane als de diergeneeskunde de meest bestudeerde en best begrepen auto-immuunziekte 

(Drachman, 2016). Tal van onderzoeken zijn reeds gepubliceerd omtrent de oorsprong van de ziekte, 

de diagnostiek en de behandeling. De patiënt uit de casuïstiek is een schoolvoorbeeld van een 

myasthenia gravis patiënt. Dat maakt deze casuïstiek interessant aangezien het typische beeld van de 

aandoening aan de hand van één patiënt onder de loep genomen kan worden. Stap voor stap zijn al 

de diagnostische technieken uitgevoerd om de diagnose van myasthenia gravis als meest 

waarschijnlijke aandoening te bevestigen en de secundaire gevolgen van de aandoening in beeld te 

brengen. In het bovenstaande literatuuroverzicht is het ideale plan uit de doeken gedaan. Bij het 

overlopen van de verschillende handelingen die gebeurd zijn tijdens het onderzoeks- en 

behandelingsplan van de patiënt, wordt het duidelijk dat er volgens een goed uitgedacht plan te werk 

gegaan is.  

De patiënt is aangeboden met de klachten van spierzwakte, inspanningsintolerantie, dysfagie en 

hoesten. Spierzwakte en inspanningsintolerantie hebben een brede waaier van mogelijke oorzaken 

waardoor het belangrijk is om via diagnostische onderzoeken eerst de meest waarschijnlijke oorzaken 

uit te sluiten. Op neurologisch onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden die de spierzwakte kunnen 

verklaren waardoor lokalisatie ter hoogte van het centraal zenuwstelsel uitgesloten kon worden. De 

oorzaak van de aandoening moet dan in het perifere zenuwstelsel of systemisch gezocht worden. De 

differentiaaldiagnose is opgesteld. Myasthenia gravis werd bovenaan de lijst gezet. Ondanks het feit 

dat myasthenia gravis een zeldzame aandoening is, passen de symptomen, het ras, het geslacht en 

de leeftijd bij de aandoening (Shelton et al., 1997; Shelton et al., 2000). Andere grote kanshebbers zijn 

polymyositis, hypothyroïdie, organofosfaat- en carbamaatester intoxicatie, botulisme, tekenparalyse, 

neoplasie en andere neuromusculaire aandoeningen ((Klebanow, 1992; Shelton, 1999; Shelton, 2002; 

Khorzad et al., 2011). In samenspraak met de eigenaar en om kosten te besparen, is beslist om eerst 

de meest waarschijnlijke diagnose na te gaan.  

Een snelle diagnose kan gesteld worden door het uitvoeren van de “Tensilon”-test waarbij er een 

kortwerkend anticholinesterase product geïnjecteerd wordt. De test was zeer duidelijk positief. Enkele 

seconden na de injectie was de hond in staat gedurende enkele minuten te stappen zonder 

spierzwakte te vertonen. Dit bevestigde het vermoeden van myasthenia gravis (Shelton, 1999). De 

test is echter weinig specifiek waardoor een bevestigende test noodzakelijk is. De goudenstandaard 

voor het stellen van de diagnose van myasthenia gravis is het bepalen van de antistoffentiter tegen de 

acetylcholinereceptor (Shelton, 1999). Er werd een bloedstaal genomen en ingezonden om de auto-

antistoffentiter te bepalen. Op basis van de “Tensilon”-test heeft men beslist de behandeling voor 

myasthenia gravis reeds op te starten aangezien het enkele dagen duurt voor het resultaat van de 

antistoffentiterbepaling beschikbaar is. Het resultaat van de antistoffentiterbepaling bevestigde 

uiteindelijk de aandoening myasthenia gravis. De antistoffentiter bevond zich boven 0,6 nmol/l 

(Shelton, 2002), namelijk 1,63 nmol/l. Deze test heeft een zeer hoge sensitiviteit en specificiteit 



 

waardoor de kans op een vals positief resultaat erg klein is. Er kan met een zekerheid van 98% 

gezegd worden dat de patiënt uit de casus aan verworven myasthenia gravis lijdt (Shelton, 1998). De 

patiënt is op het moment van het ontwikkelen van de symptomen reeds 6 jaar waardoor de 

congenitale vorm van myasthenia gravis uitgesloten is (Shelton, 2016). Daarbij komt dat er een 

duidelijke stijging is van de auto-antistoffen wat wijst op een auto-immuunrespons. Patiënten met de 

congenitale vorm zijn namelijk seronegatief. Aangezien er zowel aantasting was van de 

appendiculaire spieren als de spieren die bezenuwd worden door de craniale zenuwen (dysfagie als 

symptoom) kan gesteld worden dat deze patiënt lijdt aan de gegeneraliseerde vorm van myasthenia 

gravis (Dewey, 1997). 

Vervolgens zijn de secundaire gevolgen van de algemene spierzwakte opgespoord via verschillende 

diagnostische technieken. Een megaoesofagus is een veel voorkomende complicatie bij myasthenia 

gravis patiënten door de betrokkenheid van de oesofagale spieren in de aandoening (Shelton, 1999; 

Shelton et al., 1997). Het vaststellen van een megaoesofagus gebeurt deels op basis van het 

symptomenbeeld waarbij regurgiteren het belangrijkste symptoom is (Mace et al., 2013). Bij een 

megaoesofagus is de slokdarm gedilateerd. Dit kan in beeld gebracht worden door middel van een 

radiografische opname van de thorax. Bij een megaoesofagus zal de slokdarm gevuld zijn met gas 

(zwarte kleur) terwijl het normaal een virtuele ruimte is. Door de inhoud van de slokdarm is de dorsale 

wand van de trachea ook zichtbaar, daar deze normaal niet gecapteerd wordt op een radiografische 

opname. Door de omvangstoename van de slokdarm zal de trachea ook ventraal verplaatst worden 

(Mace et al., 2013). Bij de patiënt in de casuïstiek waren er geen klachten van regurgiteren waardoor 

een megaoesofagus initieel niet verwacht zou worden. De patiënt ontwikkelde echter klachten van 

hoesten, waardoor men toch besloten heeft een radiografische opname van de thorax te maken. Een 

tweede, vaak voorkomende complicatie bij myasthenia gravis is het ontwikkelen van een 

aspiratiepneumonie. Deze kan ontstaan doordat er bij patiënt met een megaoesofagus tijdens het 

regurgiteren een deel van de slokdarm(- of maag)inhoud in de trachea terecht komt en afzakt naar de 

longen. Patiënten met een aspiratiepneumonie vertonen ademhalingssymptomen (hoesten, dyspnee, 

stridor,…) en koorts (King en Vite, 1998). Op de thoraxfoto werd een megaoesofagus en een focaal 

interstitieel tot alveolair longpatroon vastgesteld. Dit laatste is sterk verdacht voor een 

aspiratiepneumonie. Een antibioticumbehandeling is opgestart. 

Een ander secundair gevolg van de spierzwakte bij een myasthenia gravispatiënt is dysfagie door 

betrokkenheid van de faryngeale spieren. Uit de anamnese kan er opgemaakt worden dat de patiënt 

lijdt aan dysfagie. De patiënt was belet om zelfstandig te eten en te drinken. Een hond met dysfagie is 

namelijk wel in staat het voedsel of water op te nemen, maar kan het niet doorslikken door verlamming 

van de farynxspieren. Dit maakte het noodzakelijk om de patiënt nutritioneel te ondersteunen en 

dehydratatie te voorkomen. Bij de patiënt is infuustherapie opgestart en heeft men de patiënt 

rechtopstaand eten gegeven. De patiënt werd na de maaltijd geobserveerd voor het optreden van 

regurgitatie. Andere craniale zenuwen kunnen ook betrokken zijn in de aandoening, maar bij de 

patiënt waren geen aanwijzingen hiervoor te bespeuren (Shelton et al., 1990; Shelton et al., 1997; 

Shelton et al., 1999; Dickinson et al., 2005). 



 

De standaardbehandeling voor een patiënt met myasthenia gravis is het opstarten van een 

anticholinesterasebehandeling en immunosuppressieve behandeling. Het doel van de 

anticholinesterasebehandeling is om de symptomen van de aandoening weg te nemen waardoor de 

patiënt terug normaal kan functioneren (Watson en Lisak, 1994). Het doel van de 

immunosuppressieve aandoening is om de onderliggende immuunrespons te behandelen 

(Sathasivam, 2008). De anticholinesterasetherapie wordt gestart aan de minimumdosis en de dosis 

wordt aangepast wanneer het resultaat ontoereikend is. Bij deze casuïstiek werd geopteerd voor het 

gebruik van Mestinon® met pyridostigmine bromide als actief bestanddeel. De evolutie van de patiënt 

werd dagelijks geëvalueerd door tijdens het wandelen de afstand die er afgelegd werd te meten en de 

dosis werd dagelijks verhoogd aangezien het gewenste resultaat uitbleef. De immunosuppressieve 

therapie werd niet onmiddellijk opgestart omwille van de aspiratiepneumonie. Het is 

tegenaangewezen om immunosuppressieve middelen toe te dienen wanneer een infectie aanwezig is. 

De pneumonie zou anders kunnen verergeren (Ansor, 2014). 

Na enkele dagen hospitalisatie en behandelen werd de toestand van de patiënt slechter. De hond 

deed het respiratoir niet goed omwille van de aspiratiepneumonie. De hond vertoonde ook, losstaand 

van de myasthenia gravis, misselijkheid. Er is beslist een echografie van het abdomen uit te voeren 

om te trachten de oorzaak van de nausea te achterhalen. Er werden een spleno- en hepatomegalie 

vastgesteld. Een FNA kon de oorzaak van de orgaanvergroting niet bevestigen. Door de leeftijd van 

de hond was een neoplastisch proces niet uit te sluiten. Er werd gekozen voor euthanasie. De 

aandoening myasthenia gravis kent een mortaliteit van 40-60% (Bexfield et al., 2006) waarbij deze 

patiënt gerekend kan worden. De meest voorkomende oorzaak van de mortaliteit bij myasthenia 

gravis is het ontwikkelen van een secundaire aspiratiepneumonie. De patiënt beantwoord dus ook aan 

dit beeld. 

De dood van de patiënt maakt een langetermijnopvolging van de behandeling en evaluatie van een 

verdere klinische voor- of achteruitgang onmogelijk. De casuïstiek blijft hierdoor beperkt tot het 

typische signalement, de typische klinische presentatie, de meest optredende complicaties, de 

diagnostiek en de opstartbehandeling van een myasthenia gravis patiënt. Er kan gesteld worden op 

basis van wat er in de literatuur beschreven is, dat al de noodzakelijke stappen genomen zijn om de 

diagnose van myasthenia gravis te bevestigen. Er is verder onderzoek gebeurd naar bijkomende 

complicaties opdat de behandeling van de patiënt hieraan aangepast kon worden. Ondanks de 

slechte afloop bij deze patiënt, was er de mogelijkheid om te werken met een schoolvoorbeeld van 

een myasthenia gravis patiënt en kan er geconcludeerd worden dat er op een zeer correcte manier 

omgegaan is wat betreft het stellen van de diagnose en het opstarten van de behandeling.   
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Bloedonderzoek 

11/10/2016 

Ach-R-As (hond): 1,63 nmol/l (0 - 0,6) 

16/10/2016 

Biochemie: Idexx Chem10: (zie afz. resultaten) | ALB: 31 g/L (23 - 40) | ALB/GL: 0,8 | ALKP: 127 U/L 

(23 - 212) | ALT: 38 U/L (10 - 125) | UREA: 2,1 mmol/L (2,5 - 9,6) | BUN/CR: 8 | CREA: 72 μmol/L (44 

- 159) | GLOB: 37 g/L (25 - 45) | GLU: 7,16 mmol/L (4,11 - 7,95) | TP: 68 g/L (52 - 82)  

Hematologie: Hematologie (Idexx): (zie afz. resultaten) | WBC: 21,76 x10^9/L (5,05 - 16,76) | LYM: 

1,67 x10^9/L (1,05 - 5,10) | MONO: 0,63 x10^9/L (0,16 - 1,12) | NEU: 19,23 x10^9/L (2,95 - 11,64) | 

EOS: 0,21 x10^9/L (0,06 - 1,23) | BASO: 0,02 x10^9/L (0,00 - 0,10) | %LYM: 7,7 % | %MONO: 2,9 % | 

%NEU: 88,3 % | %EOS: 1,0 % | %BASO: 0,1 % | HCT: 49,6 % (37,3 - 61,7) | RBC: 7,26 x10^12/ (5,65 

- 8,87) | HGB: 17,5 g/dL (13,1 - 20,5) | RETIC: 8,0 K/μL (10,0 - 110,0) | %RETIC: 0,1 % | MCV: 68,3 fL 

(61,6 - 73,5) | RDW: 15,8 % (13,6 - 21,7) | MCHC: 35,3 g/dL (32,0 - 37,9) | MCH: 24,1 pg (21,2 - 25,9) 

| PLT: 183 K/μL (148 - 484)  

Ionogram: Na/K/Cl: (zie afz. resultaten) | Na: 153 mmol/L (144 - 160) | K: 4,3 mmol/L (3,5 - 5,8) | Cl: 

119 mmol/L (109 - 122)  
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SAMENVATTING 

In deze casuïstiek worden twee jonge nestgenoten van een reuzenras beschreven met klachten van 

mankheid op de voor- en achterpoten. De symptomen passen in het klinische beeld van enkele 

orthopedische aandoeningen die gezien worden bij jonge honden. De patiënten werden aan de 

faculteit onderworpen aan verschillende diagnostische technieken om tot een correcte diagnose te 

komen. 

Op basis van de radiografieën kon de oorzaak van het manken in de voorhand reeds achterhaald 

worden. Er waren duidelijke tekenen van osteochondrosis dissecans van het schoudergewricht. De 

radiografieën van de tarsi waren onvoldoende om een juiste diagnose te stellen. Aan de hand van de 

CT-scan kon geconcludeerd worden dat beide honden ook leden aan erge bilaterale osteochondrosis 

dissecans ter hoogte van de tarsi.  

Ondanks de ernstige en multipele letsels, werd besloten om de honden aan de schouder- en tarsale 

gewrichten te behandelen. De chirurgie werd succesvol uitgevoerd. Vier jaar later werden de honden 

in het kader van deze masterproef opnieuw onderzocht. Boven alle verwachtingen vertoonden de 

honden nauwelijks klachten en was er slechts een beperkte opzetting van de gewrichten. Het 

radiografisch en CT onderzoek toonden opvallend weinig degeneratieve veranderingen in de 

behandelde gewrichten.  

Osteochondrosis is een gewrichtsaandoening die frequent bij opgroeiende dieren van grote 

hondenrassen voorkomt. SchouderOCD komt het meest voor, is gemakkelijk te diagnosticeren op 

basis van het radiografisch onderzoek en heeft doorgaans een zeer goede prognose. In tegenstelling 

daarmee komt OCD van de tarsus beduidend minder frequent voor, is CT noodzakelijk voor een 

nauwkeurige diagnose en is de prognose na behandeling niet steeds goed. Bij grote fragmenten wordt 

een slechtere prognose gegeven, maar het tegendeel was waar in deze casuïstiek.  
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INLEIDING 

De term osteochondrosis dissecans (OCD) is voor de eerste maal gebruikt door Köning in 1887. 

Köning gebruikte de term voor het beschrijven van losse osteochondrale fragmenten in de gewrichten 

van een mens (Köning, 2013). Osteochondrosis is beschreven bij de mens, het varken, het paard, de 

hond en het kalf (Craig en Riser, 1965; Reiland, 1978; Alexander, 1980; Trotter en Mcllwraith, 1981; 

Bauer et al., 1987; Baxter et al., 1991). Soms wordt de term osteochondritis gebruikt. Bij velen is deze 

term minder geliefd en wordt osteochondrosis gebruikt, aangezien er geen ontsteking aanwezig is als 

primair letsel. De term osteochondrosis betekent letterlijk ‘been-kraakbeen toestand’ en wordt gebruikt 

om een ziekte te omschrijven waarbij de omvorming van kraakbeenweefsel naar beenweefsel centraal 

staat (Ytrehus et al., 2007). Aan de faculteit Diergeneeskunde van de Ugent verkiest men wel de term 

osteochondritis vanaf het moment er een losse flap of osteochondraal fragment aanwezig is wat 

steeds tot een ontstekingsproces leidt. 

Osteochondrosis (OC) is een ontwikkelingsstoornis waarbij er een lokale verstoring optreedt in de 

enchondrale ossificatie (Milton, 1983; Carlisle et al., 1990). Aan de basis van deze stoornis ligt een 

multifactoriële etiologie (Ekeman en Carlson, 1998; Ytrehus et al, 2007). Bij de hond zien we dat 

individuen van de medium- en grote rassen met een gemiddelde leeftijd van vijf tot negen maanden 

het gevoeligst zijn voor het ontwikkelen van osteochondrosis (Novotny en Runyon, 1986). Algemeen 

komt de aandoening vaker voor bij mannelijke dieren dan vrouwelijke dieren (Olsson et al., 1980; Fox 

en Walker, 1993; Nap en Hazewinkel, 1994). Er is ook een raspredipositie beschreven, maar deze is 

per gewricht anders (Leighton, 1998). De aandoening doet zich typisch voor ter hoogte van de lange 

beenderen (Carlson et al., 1991). De predilectieplaatsen zijn: (1) het caudale centrale aspect van de 

humeruskop, (2) het mediale aspect van de distale humeruscondyl, (3) de mediale en laterale 

trochleakam van de talus en (4) de laterale femurcondyl (Ytrehus et al., 2007). De aandoening kan 

zich op meerdere locaties binnen hetzelfde individu voordoen en kan ook bilateraal symmetrisch 

optreden (Ytrehus et al, 2007). 

Osteochondrosis kan zich uiten in drie verschillende vormen: (1) Osteochondrosis latens waarbij de 

aandoening zich beperkt tot het epifyseale kraakbeen. (2) Osteochondrosis manifesta waarbij de 

aandoening gepaard gaat met een vertraging van de enchondrale ossificatie. Dit defect is zichtbaar op 

radiografie. (3) Osteochondrosis dissecans waarbij er een fissuur ontstaat die zorgt voor een 

scheiding tussen het gewrichtskraakbeen en het subchondrale bot (Milton, 1983; Ytrehus et al, 2007; 

Biezynski et al., 2012). Er ontstaat een kraakbeenflap en wanneer deze loskomt, spreekt men van een 

gewrichtsmuis (Harari, 1998). 

Deze masterproef handelt over twee nestgenoten die aangeboden werden aan de faculteit 

Diergeneeskunde met klachten van manken in de voor- en achterpoten. Beide nestgenoten werden 

gediagnosticeerd met OC(D) van het schouder- en tarsaalgewricht. In het eerste deel van de 

masterproef wordt er een beknopt overzicht gegeven van de pathofysiologie, de invloed van 

verschillende factoren, de symptomen, de diagnostiek, de behandeling en de prognose van OC(D) 

met nadruk op OC(D) in het schoudergewricht en het tarsaalgewricht. In een tweede deel wordt de 
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casuïstiek stapsgewijs uitgewerkt met nadruk op de diagnostiek en therapie. De patiënten zijn enkele 

keren op controlebezoek geweest en deze worden besproken in de casuïstiek. De masterproef wordt 

afgesloten met een discussie waarin de casus kritisch getoetst wordt aan de bevindingen in de 

literatuur. Er wordt extra aandacht besteed aan de opmerkelijke verschillen die beide patiënten 

vertonen met de geraadpleegde literatuur bij de beschouwing van de prognose.  
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LITERATUURSTUDIE 

1. Pathofysiologie van OC(D) 
Er zijn in de literatuur heel wat hypothesen te vinden omtrent het ontstaan van osteochondrosis: de 

vorming van fragiel kraakbeen, het falen van de differentiatie van de chondrocyten, necrose van het 

subchondrale beenweefsel en het falen van de bloedvoorziening van het groeiende kraakbeen. De 

laatste hypothese heeft momenteel de grootste draagkracht (Ytrehus et al, 2007). 

Bij de foetus zijn de premature beenderen opgebouwd uit kraakbeenweefsel. Op het uiteinde van de 

lange beenderen bevinden zich twee regio’s die gespecialiseerd groeikraakbeen bevatten tijdens de 

periode van de skeletale groei en ontwikkeling. Er is een physis of groeiplaat aanwezig aan beide 

kanten van het lange been. De groeiplaat vormt het primaire ossificatiecentrum. In de epifyse van het 

been bevindt zich een secundair ossificatiecentrum.  Tussen beide centra ligt het epifyseaal 

kraakbeen. De epifyse van het been wordt uiteindelijk bedekt met gewrichtskraakbeen, wat 

verantwoordelijk is voor de vorm van het uiteinde van het lange been (Ytrehus et al., 2007). 

Tijdens de enchondrale ossificatie wordt het groeikraakbeen ter hoogte van de groeiplaat dunner 

doordat een deel van het kraakbeen beetje bij beetje vervangen wordt door een proces van 

celproliferatie, synthese van extracellulaire matrix, cellulaire hypertrofie, mineralisatie van de matrix en 

een invasie van bloedvaten (Lefebvre en Smits, 2005; Ytrehus et al., 2007). Het overblijvende 

kraakbeen wordt uiteindelijk omgezet in het gewrichtskraakbeen (Van Weeren, 2006). Bij 

osteochondrosis treedt er een verstoring op van deze omzetting naar beenweefsel omwille van een 

ischemie. Tijdens de enchondrale ossificatie worden de chondrocyten voorzien van bloed via kleine 

haarvaten. Bij trauma aan deze bloedvaten, worden de chondrocyten niet langer van bloed voorzien 

en zullen ze falen in hun differentiatie. Hierdoor ontstaat er lokaal een verdikte laag kraakbeen (Craig 

en Riser, 1965; Novotny en Runyon, 1986; Ekeman et al., 1990).  Op de dwarsdoorsnede van het 

gewricht zal er een zone te zien zijn waar het kraakbeen dikker is dan het omliggende kraakbeen 

(Ytrehus et al., 2007). Histologisch zijn er hypertrofische chondrocyten aanwezig in het letsel (Hill et 

al., 1984). Dit is slechts een hypothese, maar ze wordt onderbouwd door enkele studies (Riddel, 1975; 

Trueta en Trias, 1961). De verstoring van de bloedvoorziening zal zich vooral voordoen ter hoogte van 

de plaatsen waar er nieuwgevormde haarvaten aanwezig zijn. Deze bloedvaten zijn voornamelijk 

gevoelig tijdens hun aanleg. Dit verklaart waarom specifieke locaties, namelijk de plaatsen waar de 

haarvaten nieuw aangelegd worden, gepredisponeerd zijn voor het ontwikkelen van OC(D) en waarom 

de letsels vaak bilateraal voorkomen (Ytrehus et al., 2007). 

Op het bepaald moment in dit proces zal het gewrichtskraakbeen geen bloedvaten meer bevatten. De 

aanvoer van nutriënten zal voornamelijk verlopen via diffusie vanuit het synoviaal gewrichtsvocht. Op 

plaatsen waar het gewrichtskraakbeen te dik is, zullen de chondrocyten in de diepere lagen door de te 

grote afstand geen nutriënten meer ontvangen. Dit leidt tot necrose van de chondrocyten in de diepere 

lagen (Olsson, 1981; Ekeman en Carlson, 1998). Het verlies van chondrocyten in de diepere lagen 

kan zorgen voor het ontstaan van breuklijnen. Het weefsel is namelijk veel gevoeliger aan de 

biomechanische stress in het gewricht (Dingemanse et al., 2001). Deze fissuren ontstaan op de plaats 
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waar de gecalcifieerde en niet-gecalcifieerde weefsels elkaar ontmoeten. Er wordt gesproken van 

osteochondrosis dissecans (Harari, 1998; Kuroki et al, 2005; Ytrehus et al., 2007). In dit stadium kan 

de fissuur zich verder uitbreiden en kan er een kraakbeenflap gevormd worden. Er wordt gesproken 

van osteochondrosis dissecans. Deze flap kan in het defect aanwezig blijven of loskomen (Novotny en 

Runyon, 1986). Bij osteochondrosis manifesta zal in het verdikte weefsel geen fissuur ontstaan, maar 

zal door een gebrek aan de nutriënten, de enchondrale ossificatie vertraagd verlopen (Ytrehus et al., 

2007). 

Er zijn een aantal factoren waarvan er aangenomen kan worden dat ze een invloed hebben op de 

ontwikkeling van OCD-letsels. Zo zou een snelle groei bij honden gepaard gaan met een verhoogde 

incidentie van skeletale aandoeningen waaronder osteochondrosis dissecans (Ytrehus et al., 2007). 

Erfelijkheid wordt als een belangrijke predisponerende factor beschouwd daar er in bepaalde rassen 

duidelijk een hogere prevalentie aanwezig is voor het ontstaan van OC(D) (Ytrehus et al., 2007). Een 

factor die bij de erfelijkheid aanleunt, is de anatomie. OC(D) komt voor in gewrichten die door hun 

bouw en vorm onderhevig zijn aan grote krachten en microtrauma (Ytrehus et al., 2007). Trauma staat 

bovenaan de lijst met oorzakelijke factoren voor OC(D) bij alle diersoorten (Ytrehus et al., 2007). De 

predilectieplaatsen waar de letsels voorkomen, zijn locaties die onder hoge lokale biomechanische 

stress staan. De rol die trauma speelt, is echter gelinkt aan het stadium van de aandoening. Trauma is 

voornamelijk betrokken in de omvorming van subklinische letsels naar klinische letsels. Over de rol 

van trauma in het ontstaan van de primaire letsels is weinig bekend, maar zal hoogstwaarschijnlijk 

beperkt zijn aangezien trauma niet kan verklaren waarom letsels op de predilectieplaatsen en vaak 

bilateraal symmetrisch voorkomen (Ytrehus et al., 2007). De laatste twee factoren die een rol hebben 

in het ontstaan van OCD zijn de voeding (Ytrehus et al., 2007) en de geslachtshormonen. Mannelijke 

dieren zijn vaker aangetast dan vrouwelijke dieren in de meeste gewrichten (Biezynski et al., 2012). In 

de tarsus zou er een predipositie zijn voor vrouwelijke dieren volgens Smith et al. (1985), Breur et al. 

(1989) en Morgan et al. (2000). Andere studies beweren dat er geen geslachtspredipositie in de tarsus 

is en beide geslachten evenveel kans maken op het ontwikkelen van OC(D) (Beale et al., 1991; Breur 

et al., 1989; Montgomery et al., 1994). 

2. Voorkomen en prevalenties 
De vier gewrichten waar OCD bij de hond beschreven is, zijn het schoudergewricht, het 

ellebooggewricht, het kniegewricht en het tarsaalgewricht. Maar liefst 74% van de honden met OC(D) 

heeft deze aandoening in het schoudergewricht (Montgomery et al., 1994). De predilectieplaats is het 

mediale aspect van het caudale derde van de humeruskop (Story, 1978; Johnston, 1998; Kippenes en 

Johnston, 1998; Butterworth en Cook, 2006). SchouderOCD wordt voornamelijk gezien bij jonge 

honden, vier tot tien maanden oud, van medium tot grote hondenrassen (Van Bree en Van Ryssen, 

1998; LaFond et al., 2002; Kuroki et al., 2005). Rassen die gepredisponeerd zijn, zijn de Duitse dog, 

de Pyreneeseberghond, de Ierse wolfshond, Labraddorretriever, golden retriever, bernersennenhond 

en border collie (Butterworth en Cook, 2006). Ook bij kleine hondenrassen is het reeds beschreven 

(Bruggeman et al., 2010). Niet alle letsels zullen symptomen geven van zodra ze ontstaan, maar ze 

kunnen in de toekomst aanleiding geven tot manken. 43-65% van de OC(D) letsels in het 
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schoudergewricht komen bilateraal voor. Bij slechts 3-5% vertonen de patiënten bilateraal klachten 

(Van Bree, 1990). De meest voorkomende symptomen bij OC(D) van het schoudergewricht zijn 

stijfheid in het aangetaste lidmaat en een acuut of progressief verergerend ontstaan van de mankheid. 

Het manken zal erger zijn na inspanning. De dieren zullen minder actief zijn omwille van de pijn 

waardoor er spieratrofie ontstaat (Biezynski et al., 2012). 

OCD ter hoogte van de tarsus heeft een prevalentie van 4 tot 9% (Montgomery et al., 1994). OC(D) 

wordt in de tarsus gezien bij jonge honden, gemiddeld zes tot twaalf maanden, van middelgrote tot 

reuzenrassen (Montgomery et al., 1994; Fitch en Beale, 1998; Dingemanse et al., 2011). De rottweiler, 

Labradorretriever en bullterriër zijn de gevoeligste rassen voor het ontwikkelen van OC(D) in het 

tarsale gewricht (Montgomery et al., 1994; Miller en Hulse, 2006). In 75% van de gevallen komt OC(D) 

voor ter hoogte van de mediale taluskam en in 25% van de gevallen ter hoogte van de laterale 

taluskam. De laterale taluskam wordt vaak over het hoofd gezien (Montgomery et al., 1994). De letsels 

bevinden zich in 80% op het proximale aspect bij de mediale taluskam (Wisner et al., 1990; Beale et 

al., 1991). Sommige onderzoekers beweren echter dat het dorsale aspect van de mediale taluskam 

vaker aangetast is (Gielen et al., 2002). Op de laterale taluskam komen 70% van de letsels voor op 

het proximale aspect. Ze kunnen ook voorkomen ter hoogte van het dorsale en distale aspect (Wisner 

et al., 1990; Beale et al., 1991). In 44% van de gevallen zijn de tarsi bilateraal aangetast (Montgomery 

et al., 1994). De typische symptomen die gezien worden bij een OC(D) van de tarsus zijn een 

opzetting van het tarsaal gewricht (Gielen et al., 2005) en een hyperextensie van het tarsocrurale 

gewricht waardoor de honden een zeer rechte, opgeheven houding aannemen (Beale et al., 1991; 

Montgomery et al., 1994; Miller en Hulse, 2006). De letsels zorgen ook voor een instabiliteit van het 

gewricht en een progressief verergerende degeneratieve gewrichtsaandoening (degenerative joint 

disease of DJD) (Fitch en Beale, 1998). De honden manken op één van de achterpoten. Dit manken 

start subtiel en wordt geleidelijk aan erger over enkele maanden heen (Wisner et al., 1990; Beale et 

al., 1991). Het manken zal ook verslechteren na inspanning en langere periodes van rust (Beale et al., 

1991; Montgomery et al., 1994). In 50% van de gevallen komt OC(D) aan de tarsus bilateraal voor, 

waarbij de patiënten slechts unilateraal manken of duidelijk erger op één poot (Robins et al., 1983; 

Basher et al., 1988; Wisner et al., 1990). Het is belangrijk om beide tarsi te onderzoeken (Montgomery 

et al., 1994). 

Bij patiënten die lijden aan bilaterale OCD, bevinden de grootste letsels en degeneratieve 

veranderingen zich aan de kant waarop het dier (het meeste) mank is. Van Bree (1994) heeft in het 

schoudergewricht in een studie een correlatie gevonden tussen de grootte van het fragment en de 

getoonde klinische symptomen. Hoe groter het fragment, hoe meer de patiënten pijn en manken 

vertonen. Dit is eenvoudig te verklaren. Grotere letsels zorgen voor meer incongruentie van het 

gewricht en een goede congruentie is enorm belangrijk voor de stabiliteit van een gewricht. Bij 

incongruentie komt er meer druk te staan op het gewrichtskapsel en de ligamenten waardoor de 

dieren meer pijn ervaren (Johnston, 2001; Dieppe en Lohmander, 2005).  
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3. Diagnostiek 
De diagnose van OC(D) wordt gesteld op basis van de anamnese, het lichamelijk onderzoek, het 

orthopedisch onderzoek en bijkomende medische beeldvorming. Indien deze onderzoeken niets 

opleveren, kan een diagnostisch artroscopisch onderzoek overwogen worden (Van Bree en Van 

Ryssen, 1998). De meest gebruikte diagnostische technieken in de orthopedie zijn de radiografie, 

contrast artrografie, echografie, de CT-scan, de MRI-scan, de scintigrafie en de diagnostische 

artroscopie (Van Bree et al., 1992; Long en Nyland, 1999; Murphy et al., 2008). 

Kraakbeen is niet zichtbaar op een normale radiografische opname tenzij er een significante 

dystrofische calcificatie of beenvorming gebeurd is. OCD-letsels bestaan uit dikker kraakbeen ten 

opzichte van het aangrenzende kraakbeen. Hierdoor worden de lesies aanzien als een afvlakking van 

het onderliggende been. Het onderscheid tussen OC en OCD is vaak heel moeilijk te maken op een 

gewone radiografie tenzij de kraakbeenflap gemineraliseerd is. Schuine en skyline projecties bovenop 

de standaardprojecties hebben vaak een meerwaarde bij het in beeld brengen van de defecten 

(DeCamp et al., 2016). De diagnose van OCD van het schoudergewricht kan meestal gesteld worden 

met behulp van een mediolaterale radiografische opname van het schoudergewricht. De sensitiviteit 

en specificiteit van een radiografie voor het stellen van schouder OCD is namelijk hoog (Kippenes en 

Johnston, 1998). De typische radiografische bevindingen zijn: (1) een subchondraal defect met 

afvlakking van de humeruskop, (2) een sclerotische rand ter hoogte van het defect, (3) de 

aanwezigheid van een gemineraliseerde flap of gewrichtsmuis in het gewricht, (4) eventueel de 

aanwezigheid van secundaire osteoartritis die gekenmerkt wordt door een osteofytvorming aan de 

caudale rand van het glenoïd en de humeruskop en het vacuümeffect waarbij er gas aanwezig is in de 

gewrichtsruimte (Van Bree, 1992; Butterworth en Cook, 2006). Met behulp van een contrast artrogram 

kan in beeld gebracht worden of de kraakbeenflap zich los in de gewrichtsruimte bevindt of niet (Story, 

1978; Butterworth en Cook, 2006). Wanneer de radiografische opnames en/of artrografie geen letsel 

tonen, maar de hond toch sterk verdacht is van een OCD, dan bestaat de optie een CT- of MRI-scan 

te maken. CT- en MRI-scans zijn diagnostische technieken die een goed detail geven van de letsels in 

de gewrichten (Kippenes en Johnston, 1998).  

De tarsus is een zeer complex gewricht, dat bestaat uit meerdere beenderige structuren en 

ligamenten, waardoor het stellen van de diagnose van OCD niet erg eenvoudig is met radiografie. De 

verschillende structuren in beeld brengen is moeilijk omwille van de superpositie van de structuren die 

bekomen wordt bij het omzetten van een 3D structuur in 2D. Het in beeld brengen van de laterale 

taluskam is de grootste uitdaging met radiografie. Slechts in 73% van de gevallen kan de diagnose 

van OCD ter hoogte van de laterale taluskam gesteld kan worden op basis van een radiografisch 

onderzoek. Zelfs wanneer alle aanbevolen projecties genomen zijn (Gielen et al., 2005; Dingemanse 

et al., 2011). De opnames waarbij de laterale taluskam het best in beeld wordt gebracht, zijn de twee 

schuine opnames, een mediolaterale projectie met volledige flexie en extensie en de skyline projectie 

(Carlusle en Reynolds, 1990; Fitch en Beale, 1998). Radiografische tekenen van OCD ter hoogte van 

de taluskam zijn: (1) een vergrote gewrichtsruimte, (2) een afgenomen hoogte van de taluskam, (3) 

een discontinuïteit van de aflijning van de taluskam en (4) eventueel een gemineraliseerd los fragment 
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(Gielen et al., 2005). Bij een vermoeden van OCD ter hoogte van de laterale taluskam wordt zo goed 

als altijd een CT-scan aanbevolen om het probleem dat zich voordoet met radiografie te omzeilen 

(Gielen et al., 2001). De CT-scan laat toe de exacte lokalisatie, aantal en grootte van de fragmenten te 

bepalen. Dit helpt bij het plannen van een operatie en het stellen van een prognose (Zinman en Reis, 

1982; Zinman et al., 1988; Gielen et al., 2002; Gielen et al., 2005). Naast de CT-scan is het ook 

mogelijk om meteen een diagnostische artroscopie te doen, gevolgd door eventueel een chirurgische 

artroscopie. Artroscopie staat toe dat gans het gewricht bekeken wordt en de grootte van de 

fragmenten goed kan ingeschat worden. Het gewricht is echter klein en complex waardoor een 

artroscopie van de tarsus geen eenvoudige opgave is (Van Ryssen et al., 1993).  

4. Behandeling 
Na het stellen van de diagnose van osteochondrosis (dissecans) kunnen er twee behandelingsopties 

voorgelegd worden aan de eigenaar: een conservatieve behandeling of een chirurgische behandeling. 

De beste behandelingsoptie voor OCD is het uitvoeren van een operatie. Tijdens de operatie wordt de 

OCD flap verwijderd en het letsel gecurreteerd. De twee mogelijke operaties die uitgevoerd kunnen 

worden, zijn een artrotomie of artroscopie. Een artrotomie is de meer invasieve methode van beide 

opties. Hierbij wordt het gewricht chirurgisch geopend. Het nadeel van deze techniek is, dat als de flap 

zich niet bevindt op de plaats waar deze verwacht wordt, men het ganse gewricht moet afspeuren 

terwijl het geopend is. Artroscopie is een weinig invasieve manier waarbij er slechts kleine 

steekincisies gemaakt worden om de instrumenten naar binnenin het gewricht te brengen. Andere 

voordelen zijn dat de chirurg door middel van de camera een mooi beeld krijgt van gans het gewricht 

en het subchondrale bed, er een minimaal chirurgisch trauma aanwezig is waardoor de postoperatieve 

zorg minder zwaar is en er minder complicaties optreden (Damur, 2002; Van Ryssen, 2006). Tijdens 

één anesthesie kunnen ook beide kanten geopereerd worden bij een bilateraal probleem. Nadelen 

van artroscopie zijn de moeilijkheidsgraad van het leerproces, de hoge kostprijs (Damur, 2002), de 

beperking van de gewrichten om een artroscoop in te brengen (Van Ryssen, 2006) en het feit dat door 

de continue stroom van vocht, het subchondrale weefsel vocht opneemt en dit de ware 

gezondheidstoestand kan maskeren (Olivieri et al., 2007). Rudd et al. (1990) hebben in hun review 

naar OCD ter hoogte van het schoudergewricht gezien dat de uitkomst bij het uitvoeren van een 

artrotomie minder succesvol is dan bij een atroscopie. 

Een conservatie behandeling wordt soms verkozen boven een chirurgische behandeling wanneer de 

patiënt slechts milde symptomen vertoont. Andere argumenten voor een conservatie therapie zijn een 

ouder dier of een financiële factor (Dingemanse et al., 2011). Bij een conservatieve therapie wordt de 

patiënt behandeld met ontstekingsremmers, voedingssupplementen, bewegingsrestrictie en eventueel 

fysiotherapie. De succesratio van deze therapie verschilt sterk tussen verschillende studies en er 

bestaat weinig gedocumenteerd bewijs over. De studie van Lenehan en Van Sickle (1985) geeft aan 

dat in 65% van de gevallen er succes gekend was bij een conservatieve therapie van OCD in het 

schoudergewricht op een tijdspanne van vier tot tien weken. De studie van Biezynski et al. (2012) 

geeft een succes van 0%. Er wordt aangeraden dat wanneer na enkele weken blijkt dat de therapie 
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niet aanslaat, toch overgegaan wordt op chirurgie. Smith et al. (1991) raden een conservatieve 

therapie aan bij patiënten die reeds erge DJD ontwikkeld hebben. Bij deze patiënten biedt een 

chirurgie namelijk weinig meerwaarde. 

5. Prognose 
De prognose voor OCD in het schoudergewricht is goed tot uitstekend (Rudd et al., 1990). De 

revalidatieperiode is gemiddeld zes tot acht weken. Bij grotere letsels kan de revalidatieperiode 

oplopen tot vier à vijf maanden (Butterworth en Cook, 2006). Vijfenzeventig % van de patiënten die 

chirurgisch behandeld worden, zullen volledig mankvrij zijn, bij 22,5% is er een minimaal manken 

aanwezig en bij 2,5% is er een blijvende ergere mate van manken na de operatie aanwezig omwille 

van degeneratieve veranderingen (Johnston, 1998). De degeneratieve veranderingen uiten zich in de 

aanwezigheid en de grootte van osteofyten en subchondrale sclerose (Gielen et al., 2007). In het 

schoudergewricht worden de osteofyten typisch gevormd ter hoogte van de caudale rand van het 

glenoïd en de caudale rand van de humeruskop (Butterworth en Cook, 2006).  

De prognose van OCD ter hoogte van de tarsus is steeds gereserveerd. Een slechtere uitkomst kan 

geassocieerd worden met de minderwaardige biomechanische eigenschappen van het 

vervangingsweefsel in vergelijking met gezond hyalien kraakbeen (Minas en Nehrer, 1997). Andere 

mogelijke oorzaken van een minder goede uitkomst zijn de toegang voor inflammatoire mediatoren tot 

het blootliggende subchondrale beenweefsel en een slechte ingroei van fibrocartilagineus weefsel 

vanuit het onderliggende subchondrale beenweefsel (Fitzpatrick et al., 2010). De prognose is ook 

afhankelijk van de grootte van de letsels, de instabiliteit, de lokalisatie van het defect binnen het 

gewricht, het bilateraal voorkomen van de letsels en ernst van de secundaire osteoarthritis die reeds 

aanwezig is op het moment dat de diagnose gesteld wordt (Smith et al., 1985; Beale et al., 1991; Fitch 

en Beale, 1998; Dingemanse et al., 2011). In het tarsaalgewricht uit secundaire osteoartritis zich als 

osteofyten, die typisch gevormd worden ter hoogte van het craniale en caudale oppervlak van de 

distale tibia, de talus, calcaneus en mediale en laterale maleoli (Smith et al., 1985; Montgomery et al., 

1994; Miller en Hulse, 2006).  

Ook de leeftijd waarop de diagnose gesteld wordt, heeft zijn belang. Er wordt gezien dat bij honden 

ouder dan twaalf maanden, de prognose minder goed is. Vaak is er bij deze patiënten al meer 

osteoarthritis aanwezig wat negatieve gevolgen heeft op lange termijn (Breur et al., 1989). Bij jonge 

dieren ziet men ook dat de capaciteit van het natuurlijke helingsproces van het gewrichtskraakbeen 

hoger ligt (Van Weeren en Brama, 2003). Bij grote fragmenten zal de prognose ongunstiger zijn, zeker 

in het tarsaalgewricht (Smits et al., 2013). Grote fragmenten zorgen namelijk voor een grotere 

malarticulatie en instabiliteit van het gewricht (Beale et al., 1991; Fitch en Beale, 1998; Kippenes en 

Johnston, 1998). Deze instabiliteit neemt toe na het verwijderen van het fragment (Gielen et al., 2007). 

Hierdoor zal er na het verwijderen van het gewricht meer degeneratieve veranderingen in het gewricht 

optreden (Wisner et al., 1990). Bij unilaterale aantasting met een klein letsel is de prognose ook beter 

dan bij bilaterale aantasting met grotere letsels (Bruer et al., 1989). In de literatuur wordt er ook 

opgemerkt dat patiënten met letsels ter hoogte van de laterale taluskam een betere prognose hebben 
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dan patiënten met letsels ter hoogte van de mediale taluskam (Beale et al., 1991). Binnen de laterale 

taluskam hebben de letsels ter hoogte van het dorsale aspect van de laterale taluskam de beste 

prognose. Dit is namelijk een plaats waar er weinig gewicht gedragen moet worden en er minder kans 

is op het optreden van degeneratieve veranderingen (Beale et al., 1991). Verder speelt de keuze van 

de chirurgische techniek een rol ook een belangrijke rol in de prognose (Smith et al., 1985; Fitch en 

Beale, 1998). De resultaten van een artroscopie zijn doorgaans beter dan van een artrotomie (Rudd et 

al., 1990). Ter hoogte van het tarsale gewricht zijn niet alle onderzoekers het erover eens dat een 

chirurgische behandeling van het OCD-letsels een goede uitkomst biedt (Rosenblum et al., 1978; 

Mason en Lavelle, 1979; Smith et al., 1985; Breur et al., 1989; Beale et al., 1991). Hiertegenover staat 

de publicatie van Beale et al. (1991) waarin aangeraden wordt om OCD ter hoogte van de tarsus op 

een vroege leeftijd te verwijderen. Na het wegnemen van de flap zullen er vaak progressief 

verergerende degeneratieve veranderingen optreden in het gewricht, maar de honden doen het vaak 

klinisch beter dan wanneer de flap in het gewricht blijft zitten. Beale et al. (1991) beschrijft een volledig 

normale gang post-chirurgisch bij 58% van de patiënten, terwijl in andere publicaties 

slaagpercentages beschreven worden van slechts 27%, 26% en 11% (Mason en Lavelle, 1979; Smith 

et al., 1985; Breur et al., 1989; Beale et al., 1991). De studies van Smith et al. (1985) en Breur et al. 

(1989) geven aan dat er op lange termijn geen verschil is tussen operatief versus niet operatief 

behandelen van tarsale OCD. Er zijn ook reeds alternatieve chirurgische technieken beschreven 

waarbij het fragment niet verwijderd wordt, maar waarbij het fragment terug vastgemaakt wordt met 

cyanoacrylaat of technieken waarbij het defect opgevuld wordt met een autograffe (Fitch en Beale, 

1998). Het is echter zo dat of er nu geopteerd wordt voor een chirurgie of niet, de meeste patiënten 

een vorm van DJD zullen ontwikkelen (Beale et al., 1991).  

In het review van Breur et al. (1989) werd aangehaald dat op lange termijn slechts 20-25% van de 

patiënten met een tarsus OCD volledig mankvrij zijn na behandeling (Rosenblum et al., 1978; Olson et 

al., 1980; Smith et al., 1985). De dieren die niet mankvrij zijn, vertonen vaak een blijvende 

hyperextensie van de tarsus en een blijvende opzetting van het gewricht (Fitch en Beale, 1998; Miller 

en Hulse, 2006). Bij dieren die erg mank blijven, is arthrodese een mogelijke oplossing (Miller en 

Hulse, 2006). 
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KLINISCHE CASUÏSTIEK 

1. Signalement 
Er werden twee nestgenoten aangeboden op de leeftijd van zeven maanden aan de faculteit 

Diergeneeskunde. Het ging om twee vrouwelijke dieren, een kruising tussen een Rottweiler en Sint-

Bernard. 

2. Anamnese 
De twee nestgenoten werden een eerste keer ontvangen op de leeftijd van zeven maanden. Beide 

honden waren rond de leeftijd van drie maanden geleidelijk aan beginnen manken. De eerste hond 

was mank op de rechtervoorpoot, de tweede hond op de rechtervoor- en rechterachterpoot. Beiden 

uitten hun manken op een andere manier. Bij de eerste hond begon het manken met het zetten van 

ongelijke passen en het evolueerde naar stappen op drie poten. Bij de tweede hond was het manken 

achteraan vooral duidelijk aanwezig en ze ontlastte de knie en de tarsus tijdens het zitten door een 

gestrekte poot aan te nemen. Na een tijd nam het manken vooraan de overhand. Bij beide honden 

was er geen trauma bekend. Beide honden waren huishonden. Er waren geen algemene klachten en 

de eetlust en drankopname waren onveranderd. 

De eigen dierenarts vermoedde bij de eerste hond een letsel ter hoogte van de rechterschouder en bij 

de tweede hond een letsel in de rechterschouder en beide tarsi. Er waren radiografische opnames van 

de verdachte gewrichten en bij de tweede hond ook van de heupen genomen. Op basis van de letsels 

zichtbaar op radiografie zijn beide honden doorverwezen naar de faculteit. Ze werden beiden 

gedurende twee tot drie maanden behandeld met meloxicam siroop. Dit heeft bij beiden geen 

verbetering gegeven. 

3. Lichamelijk onderzoek 
Algemeen lichamelijk onderzoek 

Bij aanbieden op de faculteit werd er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Het lichaamsgewicht van 

de eerste patiënt (1) was 36 kg, van de tweede patiënt 32,5 kg (2). De Body Condition Score werd een 

2,5/5 bevonden voor beide patiënten. De algemene indruk was alert (1 en 2). De 

ademhalingsfrequentie per minuut kon niet bepaald worden aangezien beide honden aan het hijgen 

waren. Het ademhalingstype was normaal. De hartfrequentie bedroeg 136(1)/132(2) slagen per 

minuut met een goede polskwaliteit. De mucosae waren normaal roze, vochtig en de capillaire 

vullingstijd bedroeg minder dan 2 seconden (1 en 2). De lichaamstemperatuur was 39,1(1)/38,7(2) °C. 

39,1°C is licht hypertherm als de referentiewaarden van 38°C-39°C in acht genomen worden. De 

stijging is echter zeer licht en wordt niet als koorts beschouwd. Longauscultatie en hartauscultatie 

vertoonden beiden geen afwijkingen (1 en 2). Er werd geen opzetting van de lymfeknopen opgemerkt 

(1 en 2).  
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Orthopedisch onderzoek 

Op basis van de klachten werden de patiënten onderworpen aan een algemeen orthopedisch 

onderzoek.  

De eerste patiënt vertoonde bij het stappen en draven op de rechte lijn een erge mankheid op de 

rechtervoorpoot. De vier ledematen van de patiënt werden gepalpeerd waarbij de gewrichten elk 

afzonderlijk getest werden op bewegingsmogelijkheid, pijnlijk bij flexie en extensie, opzetting en 

crepitatie. Bij het linkerellebooggewricht was er min of meer een reactie bij de hond waar te nemen. 

Het was onduidelijk of het over een pijnreactie ging. De linkerschouder vertoonde geen afwijkingen. In 

de rechterschouder was de plooibaarheid normaal. Er was een matige pijnreactie bij flexie en geen 

pijnreactie bij extensie. De plooibaarheid van de linker- en rechtertarsus was matig beperkt en er was 

geen pijnreactie bij flexie in beide tarsi.  

De tweede patiënt vertoonde bij het stappen en draven op de rechte lijn een erge mankheid in de 

rechtervoorpoot. Soms was er geen steunname aanwezig. Op beide achterpoten was de hond matig 

mank. Ook bij deze patiënt werden de vier ledematen gepalpeerd en werd elk gewricht afzonderlijk 

geëvalueerd. In de linker- en rechterschouder was er een matige pijnreactie bij flexie aanwezig. De 

plooibaarheid van de linker- en rechtertarsus was matig beperkt en in beide tarsis was er een matige 

pijnreactie bij flexie aanwezig. 

4. Probleemlijst 
Patiënt 1: Patiënt 2: 
Erg manken rechtervoorpoot Erg manken rechtervoorpoot met intermitterende 

steunname 

Pijnreactie linkerellebooggewricht? Matig manken linkerachterpoot 

Pijnreactie flexie rechterschouder Matig manken rechterachterpoot 

Matig beperkte plooibaarheid linkertarsus Pijnreactie flexie linkerschouder 

Matig beperkte plooibaarheid rechtertarsus Pijnreactie flexie rechterschouder 

 Matig beperkte plooibaarheid linkertarsus 

 Pijnreactie flexie linkertarsus 

 Matig beperkte plooibaarheid rechtertarsus 

 Pijnreactie flexie rechtertarsus 

 

Bij de eerste patiënt wordt het probleem gelokaliseerd ter hoogte van de rechterschouder en beide 

tarsi. Bij de tweede patiënt wordt het probleem gelokaliseerd ter hoogte van beide 

schoudergewrichten en beide tarsi. 

5. Differentiaaldiagnose  
De differentiaaldiagnose die gemaakt wordt in dit stadium van het onderzoek is gebaseerd op het 

signalement, de anamnese en de bevindingen op lichamelijk en orthopedisch onderzoek. In de 
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differentiaaldiagnose worden de aandoeningen opgenomen die we bij jonge, grote hondenrassen zien 

ter hoogte van de schouder en de tarsus. De aandoeningen die aanleiding geven tot chronisch matig 

tot erg manken staan bovenaan de lijst (Van Ryssen, 2016). 

Schouder:  

Osteochondrosis dissecans 

(ontwikkelingsstoornis) 

Deze aandoening staat helemaal bovenaan de 

differentiaaldiagnose aangezien zowel de leeftijd, 

het ras en de uiting van het manken bij deze 

aandoening passen. 

Ruptuur van de bicepspees (gemengde 

aandoening) 

Deze aandoening staat in de 

differentiaaldiagnose aangezien zowel het ras en 

de uiting van het manken bij deze aandoening 

passen. De aandoening komt echter minder vaak 

voor dan OCD in het schoudergewricht waardoor 

de aandoening lager staat in de 

differentiaaldiagnose. 

Calcificatie ter hoogte van het caudale glenoïd 

(gemengde aandoening) 

Deze aandoening staat bovenaan in de 

differentiaaldiagnose aangezien zowel het ras en 

de uiting van het manken bij deze aandoening 

passen. De aandoening komt echter minder vaak 

voor dan OCD in het schoudergewricht waardoor 

de aandoening lager staat in de 

differentiaaldiagnose. 

Schouderluxatie (congenitale aandoening) Deze aandoening is minder waarschijnlijk 

aangezien ze voornamelijk voorkomt bij kleine 

hondenrassen en het manken is vaak niet erg 

uitgesproken. De aandoening is ook zeldzaam. 

Traumatische fractuur van de schouder, 

schouderuxatie 

Deze aandoeningen zijn minder waarschijnlijk 

aangezien ze zeldzaam zijn bij de hond. Het 

manken ontstaat acuut. Er is ook geen verhaal 

van trauma en acuut verlies van steunname 

bekend. 

Polyarthritis (auto-immune aandoening) Deze aandoening is minder waarschijnlijk 

aangezien er geen algemene klachten aanwezig 

zijn en ook de andere gewrichten niet opgezet of 

pijnlijk waren. 

Panosteïtis (metabole aandoening) Deze aandoening is minder waarschijnlijk 

aangezien het zich vooral uit ter hoogte van het 

ellebooggewricht en het manken verspringt. De 

leeftijd van drie maanden is te jong voor 

panosteïtis. 
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Een verder onderscheid tussen de aandoeningen die bovenaan de differentiaaldiagnose staan, zal 

gemaakt moeten worden op basis van de bevindingen die naar voren komen bij verdere diagnostische 

stappen, in de eerste plaats het radiografisch onderzoek. 

Tarsus:  

Osteochondrosis dissecans 

(ontwikkelingsstoornis) 

Deze aandoening staat bovenaan de 

differentiaaldiagnose aangezien de leeftijd, het 

ras en de uiting van het manken bij deze 

aandoening passen. Het is echter een 

zeldzamere aandoening. 

Traumatische intra-articulaire tarsale fracturen, 

tarsusluxatie 

Deze aandoening is minder waarschijnlijk 

aangezien het manken meestal acuut ontstaat en 

er geen verhaal van trauma bekend is. 

Polyarthritis (auto-immune aadoening) Deze aandoening staat in de 

differentiaaldiagnose aangezien er meerdere 

gewrichten aangetast zijn. De aandoening is 

echter minder waarschijnlijk aangezien er twee 

nestgenoten aangetast zijn, de dieren erg jong 

zijn en er geen algemene klachten aanwezig zijn 

bij beide dieren. 

Verder worden ook belangrijke oorzaken van achterpootmanken bij jonge grote honden opgenomen in 

de differentiaaldiagnose, o.a. heupdysplasie en een ruptuur van de voorste kruisband. De pijn van 

deze aandoeningen kan uitstralen naar de andere gewrichten van de achterpoot. 

6. Diagnostisch Plan 
Radiografische opnames 

De standaardradiografieën die gemaakt worden voor het detecteren van letsels ter hoogte van het 

schoudergewricht, zijn de mediolaterale opname en de craniocaudale opname. Eventueel kan een 

opname in pronatie en supinatie, waarbij de poot naar binnen wordt gedraaid, genomen worden 

(Meier et al., 2001; Wall er al., 2015). De tarsus is een zeer complex gewricht en om het volledig in 

beeld te brengen via radiografische opnames zijn er zes projecties nodig: een plantarodorsale 

opname, een plantaromediale opname in extensie, een plantaromediale opname in flexie, een schuine 

(45°) dorsomediale-plantarolaterale opname, een schuine (45°) dorsomediale-plantaromediale 

opname en een dorsoplantaire projectie in flexie (=skyline-projectie) (Montgomery et al., 1994). 
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De doorverwijsdierenarts had reeds enkele 

radiografische opnames gemaakt. Bij de 

eerste hond werden reeds opnames 

gemaakt van beide schoudergewrichten, 

beide tarsi en de heupen. Op de 

radiografische opname van de 

rechterschouder (figuur 1, A) was een 

afvlakking van het caudale aspect van de 

humeruskop zichtbaar. Er was een 

radiopaque lijn (1,05 cm) zichtbaar die 

gesuperposeerd en parallel liep met het 

caudale aspect van de humeruskop. Op de 

faculteit werd een artrogram gemaakt om het 

letsel beter te kunnen beoordelen (figuur 1, 

B). Het artrogram toont dat het letsel een 

losse OCD-flap is. De opname van de 

linkerschouder en de heupen vertoonde 

geen significante afwijkingen. De beide tarsi 

waren opgezet maar de radiografieën toonden 

geen letsels. De bevindingen op de opnames 

kwamen overeen met OCD van het 

rechterschoudergewricht. Orthopedisch 

onderzoek deed ook vermoeden dat beide 

tarsi een letsel vertoonden. De RX opnames 

gaven echter geen uitsluitsel. 

Bij de tweede hond werden er door de eigen 

dierenarts reeds opnames genomen van de 

linkerschouder, de beide tarsi en de heupen. 

Aan de faculteit besloot men nog een 

opname te nemen van de rechterschouder 

en een artrogram van beide schouders te 

doen. In het linkerschoudergewricht was er 

een duidelijke afvlakking van het caudale 

aspect van de humeruskop te zien (figuur 2, 

A). Na de injectie met contraststof was er 

een groot ovoïd radioluscent fragment van 1,27 

cm te zien in de caudale gewrichtszak van het 

schoudergewricht (figuur 2, B). Ook in het 

Figuur 1: Standaardradiografie (A) van het 
rechterschoudergewricht van patiënt 1. Ter hoogte van de pijl is 
een afvlakking van het caudale deel van de humeruskop 
aanwezig. Het artrogram (B) toont een vullingsdefect op dezelfde 
plaats. Er is contraststof aanwezig onder het OCD-letsel. Dit duidt 
op de aanwezigheid van een losse OCD-flap. 

Figuur 2: Standaardradiografie (A) toont de linkerschouder van 
patiënt 2. De witte pijl toont een afvlakking van het caudale deel 
van de humeruskop. De rode pijlen tonen een grote gewrichtsmuis 
in de caudale gewrichtsafzakking. Het atrogram (B) toont de 
gewrichtsmuis, aangeduide met rode pijlen, duidelijker dan de 
standaardradiografie. 

Figuur 3: De figuur toont twee standaard radiografische opnames 
van de tarsus van hond 2. (A) toont een defect ter hoogte van de 
laterale taluskam van de linkertarsus. (B) toont een defect ter 
hoogte van de laterale taluskam van de rechtertarsus. De pijlen 
duiden een radioluscente lijn aan. Dit is de breuklijn tussen het 
defect en de rest van de talus. 
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rechterschoudergewricht was er een afvlakking te zien van de humeruskop. Na injectie met 

contraststof was er een abnormale vulling te zien in de gewrichtsruimte ter hoogte van deze 

afvlakking. Dit suggereert de aanwezigheid van een kraakbeendefect. De radiografieën van de tarsi 

toonden een opzetting in beide gewrichten en deed de aanwezigheid van een letsel vermoedden (zie 

figuur 3, A en B). De heupfoto’s vertoonden geen significante afwijkingen. De bevindingen op de 

radiografische opnames kwamen overeen met bilaterale OCD van beide schoudergewrichten met in 

de linkerschouder een groot verplaatst kraakbeenfragment in de caudale gewrichtsuitzakking. 

CT-scan 

De eigenaars waren gemotiveerd een CT-scan uit te voeren bij beide honden aangezien de tarsale 

gewrichten bij beide honden erg verdacht waren van letsels. Tijdens een CT-scan van de tarsus 

worden de dieren in een ventrale positie gepositioneerd waarbij de tarsi in extensie gebracht worden. 

Deze positie laat toe de tarsi perfect symmetrisch te positioneren (Gielen et al., 2007). 

De CT-beelden van de eerste hond toonden 

in de linkertarsus de aanwezigheid van een 

schuine, lateromediale radioluscente lijn ter 

hoogte van het dorsale en distale deel van 

de laterale taluskam. Het fragment was licht 

verplaatst. Er waren weinig degeneratieve 

veranderingen in het gewricht zichtbaar. Na 

het toedienen van contraststof werd 

duidelijk dat het fragment hoofdzakelijk los 

zat. Bij de rechtertarsus (figuur 4, A) werd 

er een fragmentatie van vrijwel het volledige 

proximale deel van de laterale taluskam 

gezien. Verder naar distaal toe was de 

tarsus intact. Caudoproximaal van de 

laterale taluskam was er een vierkant fragment zichtbaar. Verder naar proximaal waren er nog enkele 

fragmenten zichtbaar. Er was mogelijk een plat fragment aanwezig is de peesschede van de diepe 

buiger. Er waren weinig degeneratieve veranderingen in het gewricht zichtbaar. De contraststudie 

wees uit dat er enkele vullingsdefecten aanwezig waren in de caudale gewrichtsuitzakking. Het plat 

fragment bevond zich ook in deze uitzakking en niet in de peesschede van de diepe buiger. Op CT 

werd een bilaterale OCD van de tarsi vastgesteld. 

Bij de tweede hond toonden de CT-beelden de aanwezigheid van een onregelmatige radioluscente lijn 

zichtbaar ter hoogte van het craniale aspect van de laterale taluskam dat aanleiding gaf tot een licht 

verplaatst fragment in de linkertarsus (figuur 5, A en B). De afmetingen van het fragment waren 

ongeveer 15 mm proximodistaal, 3-4 mm craniocaudaal en 3-4 mm mediolateraal. Ter hoogte van de 

talus was er duidelijke sclerose aanwezig. In de rest van het gewricht zijn de degeneratieve 

veranderingen beperkt. Op de beelden van de rechtertarsus was er een onregelmatige radioluscente 

Figuur 4: Beeld (A) zien we een CT-beeld van de laterale taluskam van 
de rechtertarsus pre-operatief. De pijlen duiden een enorm groot OCD-
letsel aan. Beeld (B) toont een CT-opname vier jaar postoperatief waarop 
nog steeds een defect te zien is, aangduid met een cirkel. Het defect is 
nooit opgevuld geweest met vervangingsweefsel. 
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lijn zichtbaar ter hoogte van de laterale taluskam dat aanleiding geeft tot een groot fragment, 

zichtbaar. Het fragment besloeg dorsaal de volledige breedte van de taluskam. Naar craniaal en 

distaal werd het fragment dunner en smaller. Het fragment was eerder aan de laterale kant van de 

laterale trochleakam gesitueerd. De afmetingen van het fragment waren ongeveer 10 mm 

mediolateraal en distaal 2-3 mm mediolateraal. Proximodistaal besloeg het fragment bijna de volledige 

taluskam. In de rest van het gewricht waren de degeneratieve veranderingen beperkt. De CT-beelden 

bevestigden het vermoeden van een bilaterale OCD van de tarsus bevestigd. Rechts bevond zich een 

kleiner, licht verplaatst fragment. Links bevond zich een zeer groot fragment. 

 

Figuur 5: De figuur toont CT-beelden van de linkertarsus van patiënt 2. Beeld (A) toont een letsel ter hoogte van 
de laterale taluskam op een dwarse doorsnede doorheen de talus. Beeld (B) toont hetzelfde letsel op 
longitudinale doorsnede doorheen de tarsus. Door beide beelden samen te bekijken, kan de grootte van het 
fragment beter ingeschat worden. Beeld (C) toont dezelfde tarsus vier jaar postoperatief. Het defect is opgevuld 
met vervangingsweefsel. Er zijn nauwelijks tekenen van secundaire osteoarthrose te zien. 

Gewrichtspunctie 

Tijdens het uitvoeren van het artrogram werd er een gewrichtspunctie gedaan. Er werd 0,2 ml normaal 

gewrichtsvocht gecollecteerd bij de eerste hond in het rechterschoudergewricht. Bij de tweede hond 

werden beide schoudergewrichten gepuncteerd. In de linkerschouder werd er 0,4 ml normaal 

gewrichtsvocht gecollecteerd en in de rechterschouder kon men geen gewrichtsvocht collecteren. Bij 

duidelijke degeneratieve veranderingen zal er meer dan één milliliter gewrichtsvocht zijn, met een 

verlaagde viscositeit en 3000-10000 gekernde cellen per microliter waarvan >90% mononucleaire 

cellen zijn (Fitch en Beale, 1998). 

7. Diagnose 
De meest waarschijnlijke differentiaaldiagnose, osteochondrosis dissecans ter hoogte van het 

schouder- en tarsaalgewricht, werd door middel van radiografisch onderzoek en een CT-scan 

bevestigd. Bij de eerste patiënt werd een OCD in de rechterschouder en beide tarsi vastgesteld. Bij de 

tweede patiënt werd bilaterale OCD van het schouder- en tarsaalgewricht gevonden via RX en CT. 
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8. Therapeutisch Plan 
De afgelopen twee tot drie maanden werden de honden reeds conservatief behandeld met een NSAID 

(Meloxicam) door de eigen dierenarts. Deze therapie had bij beide honden geen baat. In samenspraak 

met de eigenaar werd besloten de fragmenten artroscopisch te verwijderen. Bij een eerste artroscopie 

zouden de fragmenten ter hoogte van de schouders verwijderd worden. Tijdens een tweede 

artroscopie zouden de tarsi van de honden behandeld worden. 

Artroscopie van de schouders  

Beide honden werden onder anesthesie gebracht, 

gebruik makend van het volgende anesthetische 

protocol: Premedicatie met Dexmedetomidine IV 

(0,01 mg/kg), Methadon IV (0,4 mg/kg) en 

meloxicam SC (0,2mg/kg), inductie met Propofol IV 

op effect en onderhoudsanesthesie door middel 

van gasanesthesie met isofluraan. Intra-operatief 

werd een CRI Fentanyl toegediend. 

De drie artroscopisch geopereerde schouders 

(figuur 6 en 7) werden langs lateraal benaderd. Bij 

een artroscopie wordt er eerst een naald in het 

gewricht gebracht waarlangs een artroscentesis 

gedaan wordt. Het gewrichtsvocht wordt 

gecollecteerd om de hoeveelheid, de consistentie, 

de kleur en de rekbaarheid ervan te bepalen. Na 

het verzamelen van het gewrichtsvocht wordt het 

gewricht gespoeld met een Ringer-lactaat oplossing. 

Er wordt één incisie gemaakt waarlangs de 

artroscoop wordt ingebracht via een canule. Met de 

artroscoop wordt eerst het ganse gewricht 

geëxploreerd. Op de plaats waar de letsels zich 

bevinden, zullen via andere steekincisies de 

instrumenten via canules in het gewricht gebracht 

worden. De OCD flap zal in kleine deeltjes 

verwijderd worden. Na het verwijderen van de flap 

worden de randen van het letsel goed afgetast om 

zeker al het losliggende kraakbeen te kunnen 

identificeren. Nadien wordt het defect gedebrideerd 

en gecurreteerd (Van Ryssen, 2006; Olivieri et al., 

2007). 

Figuur 6: Beelden ter hoogte van het caudocentraal deel 
van de humeruskop: De muis is gedeeltelijk verstopt 
achter de humeruskop (A). Met een 3,4mm tang wordt het 
fragment gefixeerd om nadien uit het gewricht te 
verwijderen (B). 

Figuur 7: De figuur toont artroscopische beelden van het 
rechterschoudergewricht van patiënt 2. Beelden ter hoogte 
van het caudocentraal deel van de humeruskop: met een 
19 g-naald wordt de kraakflap opgeheven (A). Het tweede 
beeld toont het defect na verwijderen van de flap (B). 
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Bij de eerste hond werd ter hoogte van de rechterschouder een OCD-fragment gevonden dat craniaal 

vastgehecht was. Het fragment werd verwijderd en er was een matig tot groot letsel aanwezig. Er was 

matige synovitis aanwezig in het gewricht. Bij de tweede hond zat in de linkerschouder het OCD-

fragment volledig los. Het was een zeer groot fragment. Het defect was reeds mooi opgevuld met 

vervangingsweefsel. Ter hoogte van het loszittende fragment was er een matige synovitis aanwezig. 

In de rechterschouder was er een matig tot groot letsel zichtbaar dat vrij mediaal gesitueerd was op de 

humeruskop. Er was ook een kleine afgeronde gewrichtsmuis aanwezig in het gewricht. Er waren 

geen andere kissing lesions aanwezig. Er was een matige synovitis aanwezig.  

Na behandeling werden de steekincisies gesloten met een agraffe. 

Artroscopie van tarsi  

Enkele weken na de schouderatroscopie, werd de tweede hond opnieuw aangeboden op de faculteit 

voor de artroscopische behandeling van de OCD-fragmenten in haar beide tarsi. De CT-scans boden 

de chirurg de kans om de chirurgie goed voor te bereiden. De chirurg beschikte namelijk over 

belangrijke informatie omtrent de exacte lokalisatie, het aantal en de grootte van het/de fragment(en). 

Hetzelfde anesthesieprotocol werd toegepast zoals eerder beschreven. Er werd geopteerd van 

amoxicilline-clavulaanzuur en cefazoline bij te geven. 

Bij de eerste hond werden de fragmenten verwijderd via een plantaromediale benadering van de 

beide tarsi. De tarsi van de tweede hond werden langs lateraal benaderd (figuur 8). Ter hoogte van 

beide laterale taluskammen was er een fragment aanwezig. Het linkerfragment was groot en 

langwerpig. Door de grootte van de fragmenten was de chirurgie niet simpel. De fragmenten waren te 

groot om via een artroscopische opening te verwijderen waardoor er overgegaan moest worden tot 

een mini-artrotomie. De synovitis in beide gewrichten was matig. Na de behandeling werden de 

incisies gesloten door middel van intradermale hechtingen of met agraffes. De fragmenten werden 

opgestuurd voor histopathologisch onderzoek. Histologisch werd de diagnose van OCD bevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Deze figuur toont beelden van de linkertarsus van de tweede patiënt. 
Beelden zijn genomen tijdens de artroscopie ter hoogte van het dorsale gedeelte 
van de laterale taluskam. De pijltjes duiden de axiale rand van het 
osteochondraal fragment aan (A en B). Het uitwendige beeld toont het grote 
fragment na een mini-artrotomie (C).  Het laatste artroscopische beeld toont het 
defect met het bloedende subchondrale bot en de witte kraakbeenrand (D). 
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Postoperatieve nazorg 

Het postoperatief advies van de faculteit Diergeneeskunde luidde dat de honden de eerste weken 

postoperatie rustig gehouden moesten worden. Er werd aangeraden om de honden slechts enkele 

minuten per dag uit te laten aan de leiband opdat ze geen al te bruuske bewegingen konden maken. 

De lengte van de wandelingen werd best gradueel opgedreven. Gedurende drie weken werden de 

honden op een NSAID en een antibioticum gezet. Als voedingssupplement werd het dagelijks 

toedienen van Kynosil aangeraden. Na 10 dagen werd er aangeraden de agraffe te laten verwijderen 

bij de eigen dierenarts. Tot dan werd geadviseerd de honden een kraag op te zetten opdat ze de 

kleine operatieincisies niet konden open likken. 

9. Postoperatieve follow-up 
Controlebezoek 14 dagen post-op 

Twee weken na de artroscopie van de schouders werden beide patiënten aangediend op de faculteit 

voor een controlebezoek veertien dagen na artroscopische behandeling van OCD in de schouder. 

Beide honden deden het goed op de voorpoten. Na de operatie van de tarsi werd er ook aangeraden 

een controlebezoek in te plannen aan de faculteit. Er werd echter besloten dit controlebezoek door de 

eigen dierenarts te laten uitvoeren door de grote afstand tot de faculteit. Er werd wel telefonisch en via 

mail contact gehouden over de vooruitgang van beide honden. De honden stelden het steeds goed. 

Controlebezoek 4 jaar post-op 

Dit jaar werden beide honden op vraag van de dienst orthopedie aangeboden op de faculteit voor een 

langetermijn follow-up.  

Beide honden deden het zeer goed. De eigenaars merkten geen manken meer op bij de honden. De 

honden krijgen een aantal keren per dag een wandeling, maar de duur van de wandelingen werd 

beperkt tot 30 minuten per keer. De honden hadden snel na de operaties geen klachten meer en 

hebben nooit meer medicatie nodig gehad. 

Op lichamelijk onderzoek waren de vitale parameters allemaal normaal. Beide honden werden wel te 

zwaar bevonden, respectievelijk een BCS van 8(1) en 7(2) op 9. Op orthopedisch onderzoek was er 

bij beide honden geen teken van manken te bespeuren bij het wandelen op de rechte lijn. De 

schouders van de honden vertoonden geen afwijkingen. De tarsi vertoonden alle vier een lichte 

opzetting en verdikt kapsel. Er was geen fluctuatie aanwezig. De plooibaarheid was matig beperkt. Er 

was geen pijn uit te lokken bij flexie. 

In het kader van deze masterproef werden de honden opnieuw onderworpen aan een radiografisch 

onderzoek en CT-scan van de schouders en tarsi. Hiervoor werden ze gesedeerd met een combinatie 

van dexmedetomidine, butorphanol en midazolam. Zowel de radiografische opnames als CT-beelden 

toonden slechts lichte degeneratieve veranderingen in de schouders en tarsi van beide honden. Er 

kon geconcludeerd worden dat de evolutie van beide honden gunstig is na de artroscopische 
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wegname van de OCD-fragmenten in de zeven gewrichten. Enkele van de post-operatieve beelden 

werden bijgevoegd opdat de verschillen pre- en postoperatief beter te beoordelen zijn (figuur 4, B; 

figuur 5, C). 
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BESPREKING 

Het signalement van de twee patiënten voldoet volledig aan het verwachtingspatroon. Het gaat om 

twee jonge honden van een groot tot reuzenras, waarbij de symptomen begonnen zijn op een leeftijd 

van drie tot vier maanden leeftijd. OCD in het schouder-, elleboog- en kniegewricht wordt hoofdzakelijk 

gezien bij mannelijke dieren, maar voor het tarsaalgewricht gaat dit niet op. De meningen in de 

publicaties zijn verdeeld, maar zeker is dat er ofwel geen geslachtspredipositie is, ofwel een 

vrouwelijke geslachtspredipositie is (Smith et al., 1985, Breur et al., 1989, Morgan et al., 2000). De 

twee honden zijn een kruising tussen een rottweiler en een Sint-Bernard. De rottweiler is een 

gepredisponeerd ras voor het ontwikkelen van OCD in de tarsus (Montgomery et al., 1994). De 

honden vertoonden ook de typische klachten: Het manken is plots begonnen en progressief erger 

geworden en het manken is erger na rust of inspanning. Beide patiënten vertoonden opgezette 

gewrichten, een mindere beweeglijkheid in de gewrichten en pijnlijkheid bij het buigen en strekken van 

de gewrichten. 

Minder typisch is de lokalisatie van voorkomen van OCD bij deze nestgenoten. Het schoudergewricht 

is het meest aangetaste gewricht met OCD (Montgomery et al., 1994) en vaak komen er bilateraal 

letsels voor (Van Bree, 1990). De letsels komen bijna steeds ter hoogte van de caudale humeruskop 

voor (Montgomery et al., 1994). De patiënten uit de casuïstiek hebben beiden OCD ter hoogte van de 

caudale humeruskop van het schoudergewricht. Eén van hen heeft deze aandoening bilateraal. Ze 

vormen dus geen uitzondering op de meest voorkomende lokalisatie bij shouderOCD. Met de tarsus 

hebben de patiënten wel een minder voorkomende lokalisatie, daar de tarsus slechts in weinig 

gevallen betrokken is bij OCD (Montgomery et al., 1994). Bij beide patiënten bevonden de letsels zich 

ter hoogte van de laterale taluskam, wat redelijk ongewoon is, aangezien meestal de mediale 

taluskam aangetast is. De lokalisatie binnen de laterale taluskam voldeed wel aan de lokalisaties die 

in de literatuur als meest voorkomend aangehaald worden (zie eerder). De patiënten behoren ook tot 

de groep van de bilateraal aangetasten. In de studies van Wisner et al. (1990) en Beale et al. (1991) 

bleek dat 80% van de patiënten met OCD ter hoogte van de laterale taluskam rottweilers waren, 63% 

van deze honden was bilateraal aangetast. De patiënten uit de casuïstiek, passen als kruisingen met 

rottweilers, perfect binnen de resultaten van deze studies. 

De diagnose van het schouderOCD werd bij de patiënten uit de casuïstiek gesteld door middel van de 

standaard radiografische opnamen. De letsels waren zeer duidelijk te zien op de mediolaterale 

opnames. Bij beide patiënten werd een artrogram gemaakt om te beoordelen of de kraakbeenflappen 

losgekomen waren of niet. In de linkerschouder bleek de flap reeds volledig los te zijn gekomen. Bij 

het volledig loskomen van een flap kan er geopteerd worden om deze niet operatief te verwijderen. Er 

bestaat namelijk de kans dat de flap die zich vrij in het gewricht beweegt, zal resorberen door de 

inwerking van enzymen uit het synoviale vocht (Novotny en Runyon, 1986). In deze fase kunnen er 

NSAIDs toegediend worden om de pijn te verzachten. De losse flap kan echter ook mineraliseren. 

Zolang de flap zich in de caudale gewrichtsuitzakking van het schoudergewricht bevindt, levert dit 

geen problemen op. Echter wanneer de flap migreert, kan deze erge DJD veroorzaken. De flap kan 
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zich ook in de peesschede van de bicepspees nestelen en dan geeft de flap grote problemen en dient 

chirurgisch verwijderd te worden (Novotny en Runyon, 1986). De eigenaars hebben bij beide honden 

gekozen voor het operatief verwijderen van de OCD-fragmenten in de schoudergewrichten om 

mogelijke complicaties te voorkomen.  

Het stellen van de diagnose van OCD ter hoogte van de tarsus is gebeurd op basis van radiografieën 

en CT-beelden. De radiografische opnames toonden wel letsels, maar het was onmogelijk om een 

goed beeld te krijgen van de letsels en de ernst ervan in te schatten.  De CT-beelden toonden heel 

duidelijk de fragmenten in alle vier de tarsi. Het werd meteen duidelijk dat het ging om grote 

fragmenten en dat de chirurgie een moeilijke opgave zou worden.  

Ondanks de lage succesvolle uitkomst op lange termijn na het operatief verwijderen van een OCD aan 

de tarsus, werd bij beide patiënten toch voor deze techniek gekozen omwille van de jonge leeftijd van 

de honden, de kleine hoeveelheid degeneratieve letsels in de gewrichten en de bereidheid van de 

eigenaars. Beide honden vertoonden zeer grote fragmenten in de tarsale gewrichten waardoor de 

prognose eerder slecht dan gereserveerd was. Het verwijderen van de fragmenten via artroscopie 

alleen was onmogelijk waardoor de artroscopie aangevuld werd met een mini-artrotomie. De letsels 

werden na het verwijderen van de fragmenten opgefrist. De postoperatieve opvolging van beide 

patiënten werd bij de eigen dierenarts gedaan aangezien de afstand tot de faculteit te groot was. Er 

werd wel via telefonisch contact verzekerd dat de honden het goed maakten. Vier jaar later werd 

besloten om terug contact op te nemen met de eigenaar om te horen hoe de langetermijn-resultaten 

waren. De eigenaar vertelde dat de honden het zeer goed deden en was bereid naar de faculteit terug 

te keren voor een controle RX en CT. Op lichamelijk onderzoek waren er weinig abnormaliteiten bij de 

patiënten op te merken. Beide honden waren niet meer mank en vertoonden slechts een lichte 

opzetting en de beweeglijkheid van de tarsi was matig beperkt. In de schoudergewrichten waren er 

geen abnormaliteiten meer te bespeuren. Tijdens het controlebezoek aan de faculteit werden er ook 

van beide patiënten controleradiografieën en een controle CT gemaakt waarbij de degeneratieve 

veranderingen in de gewrichten bekeken werden. De controle opnames vertoonden slechts kleine 

veranderingen van de hoeveelheid degeneratieve letsels in de tarsi. In vergelijking met wat er in de 

literatuur beschreven is, is dit een opmerkelijk iets. Bij de schoudergewrichten is het geen uitzondering 

dat de patiënten na het operatief verwijderen van de OCD-fragmenten het goed stellen, zelfs na 

enkele jaren. Voor de tarsi ligt dit echter anders. Er zou verwacht worden dat bij het verwijderen van 

zulke grote fragmenten de patiënten nog enige vorm van manken zouden hebben en dat er een 

significante toename zou zijn van DJD in de tarsale gewrichten vier jaar postoperatief. Deze patiënten 

behoren eerder tot de groep van de uitzonderingen, dan tot de groep van de regel. In vele studies 

wordt beweerd dat het chirurgisch verwijderen van grote fragmenten af te raden valt. Bij deze 

patiënten werd er door de dierenartsen en eigenaars toch geopteerd om voor een chirurgische 

wegname van de fragmenten te kiezen. Met deze casus wordt dus aangetoond dat ook het chirurgisch 

verwijderen van grote fragmenten in de tarsi een goede behandelingsmethode is. Natuurlijk blijft ook 

de postoperatieve zorg heel belangrijk om tot een goed eindresultaat te komen. De postoperatieve 

zorg die geadviseerd werd door de dienst Orthopedie, beantwoordt aan de postoperatieve zorgen die 
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teruggevonden worden in de literatuur (Olivieri et al., 2007; Smits et al., 2013).  Deze zorg bestaat uit 

ontstekingsremmers, voldoende rust, bewegingsbeperking door de honden uit te laten aan de leiband, 

het geleidelijk aan opbouwen van de lengte van de wandelingen en het toedienen van een 

voedingssupplement. De rustperiode is belangrijk voor het herstel van de weke delen en het opvullen 

van het defect met een vervangingsweefsel. Dit vervangingsweefsel is een fibrocartilagineus weefsel 

dat groeit vanuit het subchondrale beenweefsel. De bestaande synovitis zal afnemen en het dier wordt 

minder pijnlijk (Morgan et al., 2000; Demko, 2002; Gielen et al., 2002; Gielen, 2003; Gielen et al., 

2007). Fysiotherapie en het gebruik van passieve bewegingen is ook aan te raden aangezien het de 

pluripotente mesenchymale cellen, van waaruit het fibrocartilagineus vervangingsweefsel gevormd 

wordt, stimuleert om dit weefsel te vormen (Johnston, 1998). 

In deze casuïstiek is er een opvolging van vier jaar aanwezig. Om een nog beter beeld te krijgen van 

de lange termijn uitkomst van het artroscopisch verwijderen van grote fragmenten in het 

tarsaalgewricht, is het aan te raden deze patiënten regelmatig te blijven opvolgen. Het zou interessant 

zijn om bij vergelijkbare patiënten ook een lange termijn opvolging te doen, maar zelden zijn de 

fragmenten zo groot als bij de beschreven dieren. Met twee patiënten kan men geen besluiten trekken 

over het resultaat na het verwijderen van grote OCD-fragmenten ter hoogte van de tarsi. Toch toont 

deze casuïstiek aan dat het steeds de moeite waard is om te proberen. 
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