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Boeken:  

- Small Animal Critical Care (de bijbel),  
- Textbook of Small Animal Emergency Medicine (de Nelson en Couto van de ECC)  
- Veterinary Emergency & Critical Care Manual (protocols, weinig tot geen uitleg) 

Wanneer is een patient kritisch? 
- Een eerste criterium is het feit dat het dier niet meer kan wandelen 
- De 3 belangrijkste organen zijn  

o Hart 
o Longen 
o Hersenen 
o We gaan dood door 1 van deze 3... n boutade, maar n goeie leidraad. Dit zijn 

dus de 3 belangrijkste orgaansystemen om in de gaten te houden! 
- In humane geneeskunde is 1 van de triage systemen de qSOFA (quick sequential 

organ failure assessment), en als er 2 abnormale waarden zijn, dient de patient 
sneller geevalueerd te worden. qSOFA bestaat uit bewustzijn, ademhaling en 
bloeddruk... ter illustratie van het belang van deze 3 orgaansystemen. 

 
- Wanneer we denken aan cardiovasculair instabiele patienten, dienen we ons klinisch 

onderzoek te richten op de 6 Perfusie – parameters  
o CVT 
o Kleur mucosa 
o HF !context! 

▪ Hond: 60-120 → Hond: HF 60 (vb Addison) – 120 (vb CV instabiel)  
▪ Kat: 160 = heel rustig of igv septische/cardiogene shock = bradycardie 
▪ Gallopritme = sterke indicatie voor een onderliggend hartprobleem 
▪ Hartruis = intensiteit is indicatief voor mogelijk onderliggend 

hartprobleem 
o Polskwaliteit  

▪ Is verschil systolische en diastolische bloeddruk 
▪ Afhankelijk tonus bloedvaten, werk hart, en vulling bloedvaten 

o Temperatuur !context! 
▪ 39.2°C geëxciteerd vs lat decubitus en 38.9°C 
▪ Temperatuur van extremiteiten kan harder varieren igv vasoconstrictie 
▪ Hypothermie kan bradycardie veroorzaken, bradycardie 

hypothermie... 
o Bloeddruk 

▪ SAP → doppler  
▪ SAP, DAP en MAP → oscillometer 
▪ Oscillometer minder goed voor spoedpatiënt/shock 

• Zwak signaal/tachycard = moeilijk meten; vaak fout 
geruststellende informatie – doppler dichter bij werkelijkheid 

• Kan vaak tot 25mmHg overschatten bij eerder lage 
bloeddrukken! 

▪ SAP: 80-90mmHg < x <140-150mmHg 
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▪ Gedaald + lactaat → shock  
▪ Goeie parameter voor stabilisatie over tijd → trend! (bloeddruk wijzigt 

sneller dan lactaat, aangezien bij een te lage bloeddruk het 
metabolisme nog steeds anaeroob is, hoewel de bloeddruk misschien 
al beter is dan bij presentative. Wijzigingen dienen ook gevolgd te 
worden door positieve evolutie van overige perfusion parameters) 

▪ Neem aub niet meteen een bloeddruk bij dyspnee patiënten. Dyspnee 
wijst op ademhalingsproblemen. Moeilijke ademhaling vergt meer 

energie... de bloeddruk zal waarschijnlijk wel snor zitten       . 
- BOZ 

o Lactaat 
▪ Downstream marker van wat er in de weefsels écht gebeurt qua 

metabolisme. Daarentegen is de bloeddruk maar een upstream 
marker van de druk op de bloedvaten. Dit is niet noodzakelijk 
hetzelfde als de hoeveelheid bloed dat naar de weefsels gaat, en nog 
minder van de hoeveelheid O2 dat naar de weefsels gaat, want dat 
hangt ook nog af van de hematocriet. Voeg daar nog bij dat perfusie 
van verschillende organen anders geregeld kan zijn... Lactaat is een 
preciesere marker van de toestand van de weefels dan bloeddruk.  

▪ Een gestegen lactaat dat niet het gevolg is van een regionale stoornis, 
of een ziekte/medicatie die lactaatmetabolisme verstoort, is een zeer 
goede marker voor cardiovasculaire shock 

▪ X < 2-2.5 

• Lokaal proces (necr tumor, strangulatie/invaginatie) => ook 
stijging 

• Geen onderscheid systemisch/lokaal proces 

• Stijgt ook bij cortisone (zelfs tot 6 mmol/L) 
▪ Kan ook stijgen bij stress/hoge activiteit, wanneer de noden van de 

weefsels toenemen. Dit zien we soms bij katten waarmee je vecht 
voor de bloedstaalname 

▪ Kat = BC/hypothermie bij shock (minder energieverbruik) = minder  
lactaat <-> hond = tachycardie (meer energieverbruik)! Dit wil zeggen 
dat je soms katten hebt die duidelijk cardiovasculair instabiel zijn, 
maar geen gestegen lactaat hebben. 

 
 
Context! Vb lat decubitus:  
 
L congestief hartfalen → LA/Aorta ratio 1-1.5 

a. Cardiogeen longoedeem: 2 
b. Niet-cardiogeen longoedeem: 1 

 

Shock 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Oorzaken cardiovasculaire shock: 

- Hypovolemie  
- Distributieve shock  

o anafylactische shock 
o septische shock 

- Cardiogene shock 
- Obstructieve shock 

o Maagtorsie 
o Pericardovervulling 
o Tension pneumothorax 

 
Gevolg → sympatisch system: 

- Tachycardie 
- Positieve inotropie 
- VC 
➔ vocht bijhouden 

 
Therapie 

- Hypovolemie  
o vocht  

▪ hond: 80-90mL/kg/u (niet altijd mogelijk bij grote honden)  
▪ kat: 50-60mL/kg/u 

• dit is het equivalent van een circulerend volume... als 
hypovolemie de oorzaak is, zou je dus snel beterschap moeten 
zien. We willen dus ook niet echt de volledige dosis geven, 
tenzij er natuurlijk terzelfdertijd gigantische verliezen zijn. 

• dit geven we in “bolussen”, wat wil zeggen dat we elke 5-10 
minuten de perfusie parameters dienen te controleren. 

▪ Ter vergelijking, onderhoud = 2mL/kg/u 
▪ Als er na een half uur geen beterschap is, is er dus meer aan de hand 

(vb septische shock) 

▪ Besef ook dat wanneer je te veel vocht geeft, alb en 
glycocalyx beschadigt wordt => vicieuze cirkel van vochtuittreding 
▪ Kleine off-topic discussie over een hemoabdomen ten gevolge van een 

miltmassa 

• Een onregelmatige milt is niet per se een tumor  



• Enkel bioptname is sluitend, du seen splenectomie is een goed 
idee, aangezien het dier ondertussen ook gestabiliseerd wordt, 
en mogelijks zelfs genezen. 

o Nodules op lever => vaak nietszeggend <-> caverneuze 
letsels zijn wel vaak maligne 

o Nodules op omentum => bijna steeds maligne 

• Chemo weinig zin bij hemangiosarcoom 
▪ Operatie gebeurt pas op een stabiel dier → dus steeds 1st stabiliseren 

• Hct bepaling + Abdominocentese 

• Bij een bloeding, geldt het principe van “low volume 
resuscitation”. We trachten daar nog meer een “net voldoende 
hoge” bloeddruk te bewerkstelligen. Dus denk aan een 
systolische bloeddruk van 100mmHg. De gedacht is dat we hier 
blijven rekene op compensatie van het lichaam, om zo zeker 
geen te groot bloedvolume te hebben. Meer bloedvolume = 
meer druk op stolsel = meer kans op nieuwe bloeding 

• Ondertussen kan je na stabilisatie de perifere en 
intraabdominale hematocriet terug controleren 

o Gestopte bloeding = hematocriet abdomen stagneert of 
stijgt (door resorptie) 

o Actieve bloeding = hematocriet abdomen daalt verder 
o Hct in bloed daalt in beide gevallen door hemodilutie 

van infuus en eventuele resorptie. Je wil deze wel 
controleren om na te gaan of het dier eventueel een 
transfusie nodig zal hebben.  

o Dehydratatie  hypovolemie 
 

Dehydratie Hypovolemie 

Ogen 
Huid 
Slijmvliezen (vochtigheid) 
SG urine 
Alb 
TP 
Hct 
crea/ureum → ureum stijgt voor 
crea stijgt! 

T° 
BD 
CVT 
Pols 
Slijmvliezen (kleur) 
HF 
Opzetting jugularis/saphenus 
(hydrostatische druk: circ restvolume 
zit in venes) 
Point of care ultrasound: vulling LA, 
LV, caud vena cava 

Op effect: vb starten met 
10mL/kg/u of bolus: je mag dus 
sneller rehydrateren.  
Je moet het 2-3x/dag revalueren 
Vb. + bijgeruis 5/6 – opletten voor 
overhydratatie 
Check urinaire output: heel veel 
plassen/sg daalt zonder 

Hond: 80-90mL/kg/u bolusjes 
Kat: 50-60mL/kg/u bolusjes 
Controle elke 5-10minuten 



nierprobleem = te veel vocht  (<-> 
Opioïden zorgen voor 
vochtretentie) 

 
- Distributieve shock  

o Anafylactische shock 
▪ Komt weinig voor 
▪ Vaccinatie klein/mini-ras, insectenbeet 

▪ ALT, galblaaswand oedeem, hemoabdomen 
o Septische shock 

▪ Donkere slijmvliezen 
▪ Vaak ook hypovolemisch (braken, stoppen met drinken, diarree, 

vochtverlies in abdomen) 
▪ Vocht  
▪ Noradrenaline => VC (spuitpomp!) 
▪ Bij bv pyometra: Eerst stabiliseren dan operatie (obv lactaat) – bij 

onvoldoende reactive op initiële conserv behandeling  risico afwegen 

• Vb chihuahua 10kg (gesloten pyometra): operatie na 
stabilisatie 

o Creat +5.4 mg/dL (4x bovengrens), ureum (>6x 
bovengrens), leuko’s +++73.000, glucose 32 mg/dL, TP 
72 g/L, hct 37%, thrombo’s verhoogd, milde 
hyperkalemie 

o Geen bijgeruis 
o Hypoglycemie? Gigantische inflamm respons, 

dysregulatie hormonale controle glucose + veel 
verbruik + klein rase n dus beperkt vermogen lever om 
glucose vrij te stellen + effecten van inflammatie op de 
lever... 
▪ Geen zin vaak glucose te meten – snelle reactie 

op insuline/glucagon = kan na 10 min toch 
ineens zakken 

▪ ➔ standaard glucose bijgeven (5% glucose 
oplossing) 

▪ Glucose-bolus = binnen half u beter 
▪ POC glucosemonitors, niet zo betrouwbaar voor 

hypoglycemie aan te tonen, want overgevoleig 
hiervoor ➔ labo-app beter/kijken naar klinisch 
beeld 

o Azotemie: meestal pre-renaal  
o GI bloeding? 

▪ Ureum >> Crea: uitdroging, trage resorptie 
ureum in tubuli, GI bloeding 

▪ Thrombo’s verhoogd: GI bloeding 
o Hyperkalemie? => glucose geven voor verplaatsing naar 

intracellulair en infusietherapie om uitscheiding via 



nieren te promoten. Zakt redelijk snel, dient na enkele 
uren gecontroleerd te worden 

o Bloedgastoestel => elektrolyten, acidose en arteriele 
bloedgassen voor dyspnee en kritische patienten.  

o Side topic: onderscheid tussen diabetes ketoacidose 
(binnen gedragen) vs diabetes ketose (binnen 
wandelen) maak je dus typisch klinisch, maar kan je 
dankzij bloedgas toestel nauwer opvolgen, én 
elektrolyten wijzigingen goed opvolgen 

▪ Septische peritonitis  

• Exsudaat (cellen+prot): Bacteriën/toxische neutro’s op cyto 

• Glucose en lactaat op bloed en buikvocht 
o Glucose hoger in bloed dan abdomen (>20mg/dL of 1,1 

mmol/L verschil) 
o Lactaat hoger in abdomen dan bloed (>2mmol/L 

verschil) 

• 30% heeft hyperlactemie → 70% niet in shock => snelle 
diagnose laat toe om in te grijpen vooraleer ze eerst 
gestabiliseerd dienen te worden 

• Niet alle geperforeerde patienten hebben meteen vrij vocht, 
bijv perf maagulcer: bijna geen vocht -> aan infuus: wel vocht 
=> punctie. Je kan wel vrij lucht zien al seen enhanced 
peritoneal stripe sign op POCUS... Als je dit ziet, dan is er du 
seen perforatie (of recente ingreep) 

▪ pancreatitis 

• kat = anorexie en sufheid (geen braken/buikpijn) 

• hond = droge peritonitis tot veel vocht in abd tot 
hemoabdomen, chyloabdomen, zelfs effusie in thorax 
beschreven  

o Dieren met ascites hebben zelden tot nooit furosemide nodig. Je dient eerst 
te weten waarom er ascites is. Dan een gepaste behandeling voor de 
onderliggende oorzaak in te stellen. 

- Cardiogene shock 
o Onvoldoende perfusie – suf/lat decubitus 
o DCM + hartritmestoornis/bijruis 
o Ruptuur chorda tendineae 
o Niet alle patienten met hartaandoeningen zijn in cardiogene shock  

▪ Links CHF (MI, DCM): bloed niet vanuit longen naar hart 

• Bijna nooit cardiogene shock => ademen is actief proces (<-> 
hersenen,  hart)  

• vocht op longen = AHfreq 
▪ low CO: te weinig bloed uit aorta naar weefsels 

• dobutamine (spuitpomp!)-> verbeterd samentrekkende 
functie, maar vraagt meer energie van hart (kan te veel zijn) 

• IV pimobendan: positief lusitropisch: ontspanning en contractie 
van hart vermakkelijken zonder meer van hart te vragen 

▪ rechts CHF 



▪ pulm hypertensie 
- Obstructieve shock 

o Pericard overvulling:  
▪ punctie (intieel niet echt shock: milde compressive hart – Re cong 

hartfalen)  
▪ echo! <-> minder gevoelig: auscultatie: gedempte harttonen (60-70% 

gevoeligheid), RX: rond hart 
▪ zeker geen furosemide 
▪ Een bolus vocht kan niet veel kwaad, maar zal waarschijnlijk wenig 

goeds doen 
▪ 70-80% tumoraal  
▪ LA ruptuur => geen punctie!  

• Onderscheid door klinisch beeld 

• Door mitralis insufficiëntie 

• Bijna altijd klein ras, bijgeruis, ascites, groot LA op echo <-> 
pericard overvulling = naar binnen buigende, kleine atria 

• Therapie: MI behandelen, stress vermijden - om nog korte tijd 
te leven… 

o Maagtorsie 
▪ 80-90% overlevingskans 
▪ Binnen wandelen → ok, niet in shock, geen gegeneraliseerde reden 

voor hoog lactaat 

• Toch hoog lactaat = vermoeden lokale reden, necrose maag 
▪ Laterale decubitus door obstructieve shock  

• Perfusie parameters 

• Bloeddruk 

• Lactaat:  
o X <9.0 mmol/L => 80% kans dat hond het haalt 
o X >9.0 mmol/L => obstructieve shock → decompressie 

en vocht  
▪ indien goeie veneuze opzetting 1st vocht (best 

steeds 2 catheters in grote dieren) – indien niet 
1st decompressie (zonder anesthesie 
naald/orogastrische tube) 

▪ via lactaat opvolgen 

• wnr X gedaald met 4.0mmol/L of 40% = 
prognose 90%  

• onvoldoende gedaald: onvoldoende 
geduld? Andere oorzaak zoals necrose 
maag => necrotisch gedeelte invagineren  

▪ vb Akita, huilen van de pijn, geen braakneigingen, harde massa begin 
abdomen – RX beginnende maagtorsie/mesenterium torsie – lactaat 8, 
opgassen pas laat begonnen => diepe borstkas – maag erg bedekt door 
ribben, dus opzetting pas laat zichtbaar 

Resp-instabiel 
- Abdominale AH 



- Open mond adem 
- Gestrekte nek = orthopnee 
- Blauw/grauw 

 

• Onderscheid expiratoir/inspiratoir: bijgeluiden gebruiken voor localisatie 

Inspiratoir expiratoir 

bovenste luchtwegen → 1/3e ook 
onderste luchtweg probl (asphyxie → 
longoedeem) 
 
Creeer ruimte voor lucht 

- Intubatie: hypoxie (cyanose), 
hypocapnee (verlamming 
Ahspieren), te moe (niet wanneer 
alert en nog blauw aan het 
worden na stress van transport 
etc.) 

- Brachycephalen bij wakker 
worden → bovenkaak opbinden 
achter hoektanden en laten open 
hangen Tracheotomie 

- Cortisone 
Verminder noden 

- Sedatie (butorphanol)  

onderste luchtwegen (longen, 
bronchen, alveolen, pleurale ruime) 

- Ascultatie 
- RX 
- Echo 

 
Te weinig ruimte voor zuurstof 
→ pneumothorax (gedempte geluiden 
dorsaal) => thoracocentesis 
→ pleurale effusie (gedempte ventrale 
geluiden) => thoracocentesis (kan bij kat 
bij zowel linker als rechter hartfalen <-> 
bij hond linker hartfalen enkel 
longoedeem) 
→ cardiogeen longoedeem  (harde 
crepitatie) => diuretica (echo moet 
verbeteren) 
→ fibrose (pulm hypertensie) (zachte 
crepitatie) => sildenafil (verbeteren 
perfusie door vasodilatatie) 
→ asthma → puffer  
 
Crepitatie moeilijker hoorbaar bij kat!  
 
 

 
Echografie – POCUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POCUS long (sternaal) = gevoeliger dan RX 

Lucht 
 
Vocht 
 
Cardiogeen longoedeem 
 
Verslikkingspneumonie (+/- 
thv hart) 



 
 

 
 
Glide sign: beweging pleura bij in/expiratie = afwezig bij pneumothroax => statisch beeld thv 
hoogste punt  
 
Curtain sign: overgang longen – viscera 

Pneumothorax:  
Asynchroon curtain sign =  curtain en organen bewegen in tegengestelde zin 
Double curtain sign =  lever pop-up, vrije lucht in caudaal gedeelte 

 



Lungpoint zoeken (eindpt caudodorsaal waar je glide sign ziet stoppen) 
 
 
Of pneumothorax vaststellen door uitsluiting (dyspnee+trauma+afwezigheid andere 
afwijkingen):  

- Komeetstralen B-strale/ contusie = minder lucht in longen (>3-4 in beeld) 
o L CHF: gegeneraliseerd B-stralen 

- Consolidatie (weefsel zichtb) 
- Long hepatisatie: vb bij aspiratiepneumonie (AB tot CRP genormaliseerd (normaal 

binnen de 2w)) 
- Hernia diafragmatica  
- Pleurale effusie 

o gevoelige plek voor diagnose: caudoventraal 3pt Hart-lever-longkwab-vet 
 
Longkwabtorsie: windhond – mopshondje (kunnen ook hernia krijgen thv tracheal inlet) 

 
POCUS Abdomen  

 
Vrij vocht – galblaas – urineblaas 
 
Oedeem galblaas: Re CHF – pericard effusie - anaphylactische shock – hypervolemie 
 
 

• Zuurstof geven kan je niets mee misdoen en kan je makkelijk door eigenaar laten doen 
voor de neus  

o 1L/10kg insp O2 naar 30-40% 
o FiO2 x PaO2 → lucht <-> pure zuurstof geven = FiO2 x 5 (zelfs gewone flow-by 

doet veel!) 
o Erge zuurstoftekorten => VC in longen  
o Flow-by moet na 15 sec al beterschap geven igv cyanose/kalmering 

• Pro-NT-BNP 
o Sensitieve test, dus gebrek aan stijging sluit hartprobleem uit 



o Niet specifiek, dus stijging wijzigt niet eenduidig op aanwezigheid 
hartprobleem (kan stijgen door verschillende andere oorzaken) 

 

Alg 
 
Medicatie 
 
Cachexie: medicatie volgens reëele gewicht, obesitas volgens ideale gewicht (bij alle medicatie 
– ook antibiotica!) 
 
Alternatieve IV catheterisatie:  

- intra-osseus  
o katheder = 60€ 
o bij kat roze naald, kleinere naald bij kitten/puppy) – verband rondzetten voor 

fixatie 
o vb humerus in lengterichting – femus (prox naar dist) – ook ok voor medicatie 

- cut down tot op bloedvat 
- echobegeleid (bv igv perifeer oedeem)  
- jugularis, saphena, oor (vb bij Basset), tong 
- SC/IP geen vervanging voor IV in shock door perifere VC 

 
PIJNSTILLING 

- NSAIDs en cortico’s zo veel mogelijk vermijden bij spoedpatiënt! 
o Chr NSAIDs is niet gelinkt aan CNI, wel risico voor ANI (hypoperfusie van nier 

verergerd door NSAIDs) 
o GI ulceraties – hond is gevoeliger dan mens -> vaak geen klin Sn bij gezonde 

patiënten! 
o Complicaties groter bij hypo/hypertensie, aanw GI problemen 
o COX-selectieve, minder problemen (maar nog steeds bijwerkingen) 

- Opioïden 
- Reg block (bupivacaïne), epidurale catheter 
- Pijnscores gebruiken! (North Carolina Painscale, Glasgow Painscale)  
- Lidocaine pijninfuus of combi met morfine/ketamine – infuuspomp!  
- VASG.org (vet anesthesia – analgesia) 

 
HYPERTHERMIE 

- Oorzaak: 
o Hitteschock - Externe temperatuur 

▪ Ventilatie  
▪ Geen koeling met ijs (VC) – lauw water 
▪ Evt alcohol op de pootjes 

o + dyspnee 
▪ Anesthesie – intubatie – ventilatie 

o Koorts: afkoelen geen zin 
▪ NSAIDs evt vermijden om controle mogelijk te maken 
▪ Pas problemen bij bv half u op 43°C 



- Opletten dat ze niet te ver afkoelen (niet tot 38°C afkoelen!) 
 
HYPERKALEMIE 

- Oorzaak 
o Verminderde excretie: CNI is zeer zelden de oorzaak, dan dient dit end stage te 

zijn in associatie met oligurie. 
o Addison 
o Urinaire obstructie (catheterisatie kater: eerste mm penis richting staart 

houden, daarna naar boven en voor en evt. epidurale) 
o Ruptuur blaas/urinewegen 
o Algemeen slecht zijn – sepsis → acidose → hyperK+ 
o Veel K+ in cel – art thromb/kat vast in kantelraam – cellyse, plotse reperfusie 
→ hyperK+ 

o Chemo -> tumorlysis 
- Therapie  

o Isotone crystalloiden 
o Glucose-infuus – verdunnen + verhoogde excretie nieren 
o Glucose +insuline, beseffende dat we nu moeten monitoren voor 

hypoglycemie 
o (salbutamol/terbutaline) B-agonisten zorgen ook voor beweging van K naar 

intracellulair. Weinig literatuur over. 
o Ca-gluconaat  

▪ doet niets aan K+-conc - antagonistisch effect op neg effecten van K+ 
op hart  

▪ ➔ bij zeer hoog gehalte K+ is glucose-infuus niet voldoende, zeker 
geven! 

▪ Ausc/ECG voor normalisatie / uitgewerkt effect 
 
SCHERP VV BIJ NORMAAL KLINISCH OZ 

- Geen maagzuurremmer bij bv kippenbotjes (meeste worden verteerd) 
o Eerder constipatie (bij veel), hemmorrhagische enteritis ipv perforatie 

- Evt endoscopisch verwijderen 
- Maag spoelen, maar dan zeker intuberen met opgeblazen cuff 
- Satéstok: best onmiddellijk eruit halen – kan perforeren en moeilijk terug te vinden 

 
ACUTE HEMORRHAGISCHE ENTERITIS 

- Anamnese!  
o DDx: Vv, Parvopup, neoplasie uitsluiten 

- Welke uren gebraakt: braken verminderen – opgeschoven 
- Therapie 

o Uitdroging tegengaan (90% van de patienten is dit afdoende) 
o Hydrostatische – osmotische druk – permeabiliteit → bij intense 

diarree/braken → Intra-abdob druk zakt enorm → veneuze retour 
o Cerenia? Indien al paar uur geleden gebraakt, misschien niet geven, om sneller 

te weten of het probleem er nog wel is. Als patient suf is, en je 
verslikkings/aspiratie pneumonie vreest, misschien toch beter geven om risico 
te vermijden 



o Probiotica op dat moment geen zin 
o Na paar dagen niet beter 

▪ BOZ nier/lever ok  
▪ kan even duren indien darm sterk beschadigd – kan 5/6d duren 

o Metronidazole: geen reden om te geven – enkel bij chronische enteritis (2-
3mnd) 

o Geen speciale nazorg 
 
ASCITES  

- Starling’s Law 
o Hydrostatische druk: PH  

▪ Duwt cellen en EW naar buiten  
▪ afh van locatie 

• Lever: grote poriën dus bij gestegen druk een gemodifieerd 
transudaat. Andere porien minder groot, dus minder eiwitten 
die uitsijpelen... vb levercirrhose -> transudaat 

o Osmotische druk: PO 
o Permeabiliteit: P 

- Transudaat 

o Puur: daling oncotische druk: EW 
▪ PLE, PLN (glomerulair letsel, lekkage EW) 
▪ levercirrhose 

o Gemodifieerd: stijging hydrostatische 
▪ Rechter congestief hartfalen 
▪ Pericardovervulling  
▪ Blaasruptuur (initieel puur transudaat), dan ontsteking die karakter 

doet wijzigen naar gemodifieerd transudaat 
▪ FIP: weinig cellen (zitten in granulomen)!, wel veel EW 

- Exsudaat  
o Gestegen permeabiliteit 
o Vb peritonitis, pancreatitis 

- Oorzaak: 
o Chyloabdomen: TG hoger in bloed 
o Uro-abdomen: K+, Crea hoger dan in bloed 
o Septische peritonitis: Lact hoger dan in bloed (2 mmol/L hoger dan) , glucose 

lager (20mg/dL lager dan) (Necrose/neoplasie: ook verhoging lactaat) 
o (Re)HF 

- Therapie 
o Diuretica niet nodig 
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DIABETES KETOACIDOSE 

- Sn: alg slecht, suf,  
▪ Niet elke diabetes patiënt ontwikkelt diabetes ketoacidose indien onbehandeld 

• Vermageren – PU/PD - polyfagie 

• Stress  
➔  inbalans – cortisol – shift! 

▪ 50% heeft pancreatitis op moment van diagnose 
- Diagnose 

o BOZ: glycemie, uremie 
o UOZ: ketonen, glucose 
o Bloedgas: compensatie nog mogelijk? 

- Therapie 
o Rehydradatie en perfusie: hyperglycemie door slechte hydratatie en perfusie 
→ bij rehydratie en reperfusie terug uitscheiding door nieren) 

o Glucose  
▪ mag niet te snel zakken  

• hersenen! Hyperglycemie veroorzaakt Gedehydrateerde 
hersenen→ aanmaak sorbitol → gaat niet direct weg → te snel 
zakken glucose: oedeem), mag niet sneller zakken dan 3-
6mmol/h  

• grootste nadeel van hyperglycemie is dehydraterend effect 
door osmotische diurese 

▪ Evt kortwerkende insuline (indien mogelijk IV via spuitpomp <-> beter 
geen SC/IM bolus ivm slechte perfusie en plotse opname wanneer er 
terug reperfusie is) 

▪ Doel = 150-250 mg/dL (we weten dan dat de cellen terug glucose 
kunnen gebruiken, en vermijden terzelfdertijd hypoglycemie!) 

▪ Evt SC glucosemeter (Freestyle Libre) 
o Om 6-8u elektrolyten ctl 

▪ K+!; vaak K+ depletie IC -> in bloedbaan – PU/PD (dus niet per se 
hyperK+) – bij opname spoed K+ niveau afh van urine-output; maar na 
behandeling vaak wel na 6-8u in hypoK+ => hoger supplementen door 
hoger verlies 

▪ hypoK: ventroflexie (minder bij hond), plantigrade stand (kan ook bij 
hypoglycemie) – hyper gevaarlijker dan hypo 

o langdurig stabiliseren 
▪ prognose 70-75% indien goed management! 
▪ Overschakeling – check dagritme klant voor insuline-injectie (niet 2x 

kort na elkaar!) 
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INTOXICATIE 
- Symptomatisch → Vervangmiddelen en ondersteunende therapie  
- Eruit/Eraf (maagspoeling (indien vaste substantie 2-4u), doen braken (apomorfine, 

xylazine, morfine, zout-oplossing beter niet door eigenaar thuis laten doen 
(zoutintoxicatie!), (!verdunde! waterstofperoxide)); topicaal afspoelen) 

- Niet laten overgeven bij corrosief/erosief => anesthesie-intubatie (trachea-ballon 
oppompen om aspiratie te voorkomen) en maag spoelen (maag sonderen – lauw 
kraantjeswaker max 20mL/kg en overhevelen) 

- Actieve kool: vloeibare oplossing tegenwoordig beschikbaar – via sonde 
(enterohepatische cyclus doorbroken, opname minder) 

- Reeds in bloedbaan:  
o IV lipid-emulsies – lipofiele stoffen (permethrine),  
o hemodialyse – hydrofiele stoffen (kostprijs+ver!; ethyleenglycol),  
o bloedpurificatie-decontaminatie (doorverwijzen) 

- Antidoot: opioïden-naloxone, benzo’s-Flumazenil 
o Rattenvergif → vitK 1e d 5mg/kg BID – duur van geven is afh van grootte van 

hond, 2 dagen stoppen en daarna hercontroleren – PT genormaliseerd = veilig 
o Ivermectine – afwachten 
o Slakkengif: neuro sn controleren  
o Compost: Tremorgene mycotoxines → metocarbamol geven 
o Batterijen → overgeven, maagspoelen, endoscopie etc. 

 
 

IMHA 
- Oorzaak 

o ? 
o Neoplasie 
o Infectie 
o Babesia, Mycoplasma, (((Anaplasma, Ehrlichia,Leishmania)))) 
o (tenzij je Babesia of Mycoplasmen ziet op perifeer bloeduitstrijkje, mag je met 

immunosuppressiva behandelen zonder enorme schrik voor deze infectieuze 
aandoeningen 

- Sn: Geelzucht + bloederige urine, hct zakt snel  
- Diagnose:  

o Hematurie vs hemaglobinurie → ddx door centrifugeren 
o Acute hemolyse: auto-agglutinatie test – bloeduitstrijkje (sferocyten) 

- Therapie:  

o Indien duidelijke onderliggende oorzaak – 1st aanpakken  diagnostic yield 
o Bloedtransfusies tot hemolyse onder controle (<-> HF in rust hoog = geen 

compensatie meer; eetlust weg; braken, rustiger geworden, incontinentie, 
dyspnee, inspanningsintolerantie)  
▪ Hond => DEA1+ of – testen,  
▪ geen aangeboren As tegen opp-prot die hij niet heeft – productie As 

kan vrij snel optreden => idealiter cross-match, maar door 
immunosuppressiva vaak geen immuunreactie  

o Immunosuppressiva hebben +/- week nodig om te werken! 



▪ Opstart kleine rassen 2 mg/kg BID – langdurig (maand) – grote rassen 
(labrador en +)  1.5 mg/kg BID  

▪ Veel platliggen (thrombo-emboli) → inhibitor bloedplaatjes 
aggregatie: clopidogrel/plavix 

▪ Elke maand verminderen met 1/4e tot richting 1 mg/kg → indien goed 
blijven verder afbouwen tot uiteindelijk stop (elke maand – zeker 
maand na vermindering telkens terug zien) Duurt dus makkelijk 6 
maanden 

▪ Bij fulminante, intravasculaire, auto-agglutinatie positieve patienten: 
overwegen om meteen tweede immunosuppressiva op te starten 

• Cyclosporine (direct bij erge vorm indien budget): snellere 
recovery  

• Mycofenolaat = immunosuppressiva met minder bijwerkingen 
(steroidresponsive meningitis) 

- Sommige langdurig ondergrens hct (geen signaal voor aanmaak omdat 
zuurstofspanning ok)  

 
Bloedtransfusie kat 
→ bloedgroep weten! alice veterinary diagnostics (alvedia) 
→ bloed hond geven (wetende dat het over 48u wordt afgebroken en reactie geeft) 
 
 
Terugkerende nierproblemen/azotemie kat 

- Basaal cortisol voor addison (zeer zeldzaam bij kat) 
- Ureterale stenen kat 

 
Hct kitten/puppy heeft lagere hct + minder vermogen voor urineconcentratie 
 
 
 
 
 


