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bronchiectasie



astma







Casus 1: Kat, lethargie, dikke buik





Ddx ? Volgende stap ?





Case 2: Keeshond, 6j, V 

Anamnese: 

2wk geleden dode duif opgegeten, eet nu niet meer, drinkt nog, slappere, donkere 
stoelgang. Nu hematochezia. Geen opname van medicatie. Ontworming ok.

Klin oz: T: 38,4°C, pijnlijk craniaal abdomen, hijgen. HF: 200sl/min, CVT<2sec. Roze M

CBC: CRP ↑↑, Leucocytose, neutro’s ↑, Stolling no, leverenzymes ↑

→Klinisch significante systemische ontsteking

→ RX abdomen



RX abdomen



• RX bevindingen: verminderd serosaal detail craniaal. Rest: nt
significant

Ddx: 

• leeftijd (jong dier)

• anorectisch dier (weinig tot geen vet)

• (Focaal) peritoneaal vocht

• Inflammatoir proces, ((non)septic) Peritonitis

→ Hier: sterk vermoeden van hemorrhagische GE



Volgende stap → echografie abdomen: Hier niet gebeurd door acuut 
abdomen → Exploratieve laparotomie

Diagnose:

Perforerende ulcus dun darm (geen CA, geen tumor, severe inflammation?) 

→ enterectomie

Splenomegalie → splenectomie: Histologie: EMHP



Vervolg

• Behandeling: 

• Breed spectrum AB

• Pijnstilling: buprenorfine, ((nsaids ??))

• Gastro Intestinal Low Fat dieet/blikvoer: geleidelijk opbouw (dag 
per dag)

• Maropitant + Metoclopramide

• Probiotica?



Case 3: FV, 5j, acute lethargie. Verdere vragen voor anamnese? 



- Verhaal van trauma? Geen idee.

- Binnen- of buitenkat? 

- Advies: VD opname: Is er niet.

- RX bevindingen: 
- maagas naar Cr verplaatst
- Lever subjectief verkleind
- Silhouette sign ventraal aspect Diafragma met hartschaduw-ventraal VCC
- Rest: geen significante rx bevindingen

Meest waarschijnlijke Diagnose? 
Diafragmatic hernia → bevestigd met echo + laparotomie (leverlobe in)



Case 4

• Yorkshire, 7j 6m, V

• Acuut dikkere buik, moeilijk stoelgang maken. Moeilijk trap op

• Niet braken, geen diarree

• Alg oz: geen significante abno (volgens collega) 

• CBC (in uitvoering)

→ RX abdomen



Case 4



RX bevindingen

- Vernauwde tussenwervelruimte L2-3 : hernia?

- Remoddeling Re femurhals + afplatting acetabulum: OA + subluxatie R

- Vergrote hartschaduw + dorsale verplaatsing trachea: bijgeruis? → anamnese vergroten.  

- Hepato- en splenomegalie: leeftijds gerelateerd? US abdomen (linken aan CBC)

- Abdominaal vet ++ : pupd?

- Veel gas en inhoud vnl. in colon: paralytische ileus door pijn rug/heup?

- Verder onderzoek vereist! Proprioceptie ok ? RX thorax + MRI rug …



Case 5

• Bouvier, MC, 10 jaar

• Acute lethargie

• Vermagerd

• Af en toe hoesten 

• Alg oz: normaal, Auscultatie normaal, geen bijgeruis, Temp ok

• RX thorax





• Volgende stap?

• Echocardiografie

• Diagnose? 



- Volgende stap?

- Behandeling? 

- Opvolging?

• DCM: 
• Klinisch onderzoek
• Anamnese!!
• Primair (idiopathisch) of secundair DCM (metabool, inflammatoir/infectieus 

(troponine I), toxisch, taurine deficiëntie, …)
• Screening (occult, preklinische patiënten! + ECG (24h)
• Behandeling: Pimobendan bid + furo bid



Casus 6

• Duitse Herder pup, M, 8wk

• groeiachterstand

• Opname vaste voeding → regurgiteren





oesophagus

• Volgende stap?

• Positive contrast medium (Bariumsulfaat, Micropaque®) oraal (1/3 
verhouding)

• Oppassen voor aspiratie!! 

• Niet gebruiken bij oesophageal perforation of fistula! → adhesions / 
granuloma vorming



Pup



Mega oesophagus

• Congenitaal of Verworven

→ DDX: 
• Primair (Idiopathic)

• Secundair
• Myastenia gravis

• Polymyositis/myopathy (immuungemedieerd) ((CK ↑↑)

• Inflammatie (gastro-oesophageal reflux)

• Endocrien (ziekte van Addison)

• Obstructie: vascular ring anomaly, FB, strictuur, tumor

• Toxisch (Pb, organofosfaten)

• …



Cv, 5j





Mega oesophagus



+ contrast



Case 7: chihuahua, 9j



Work in a systematic way !!!



Case 8

CKCS, V, 9m. 

Klacht: erg hoesten, kokhalzen. Wel speels en actief. 
Ontworming niet ok, vaccinatie? Hematochezia.

Alg onderzoek: T: 38,7°C. Etterige oogjes, oormijt
bilateraal. Buikpalpatie: ongemakkelijk, pijn? 

Auscultatie hart: sinusaritmie, Longen: Bilateraal 
versterkte ademgeluiden.

→ RX thorax





Case 8

→ Beschrijving RX bevindingen en longpatroon? 

→ DDX?

Meest waarschijnlijke diagnose? 

Therapie?

Opvolging … ?



Case 9



Kat, 10j, VC





























Bedankt voor uw aandacht !! 
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