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Inleiding 
 
Iedere gezelschapsdierenpracticus wordt regelmatig geconfronteerd met patiënten waar een 
röntgenologisch onderzoek van het abdomen overwogen wordt: honden of katten met 
klachten die wijzen op problemen van het maagdarmkanaal of het urogenitaalapparaat. 
Toegenomen buikomvang of juist vermageren kan ook een reden zijn voor een 
röntgenologisch onderzoek. Een röntgenologisch onderzoek van het abdomen is niet nodig 
indien vaststaat dat een laparotomie absoluut noodzakelijk is. Onder dat soort 
omstandigheden komen wel een onderzoek van de thorax (longmetastasen??) of een echo van 
de buik: b.v. milttumor met preoperatief controle van de lever op metastasen in aanmerking. 
  
Het onder soms lastige omstandigheden maken van correcte röntgenfoto’s vereist kennis over 
de opnametechniek, vooral m.b.t. de keuze van positionering en belichtingswaarden. 
Het product van deze inspanning dient op de juiste wijze beoordeeld te worden, wat kennis 
vereist ten aanzien van zowel het normaalbeeld, eventuele artefacten maar vooral ten aanzien 
pathologische en/of klinisch relevante afwijkingen. 
 
Deze interpretatiecursus kan voorzien in de behoefte aan nadere kennisverwerving via de 
presentatie van een aantal veelvuldig voorkomende afwijkingen aan het maagdarmkanaal, 
urogenitaalapparaat, lever, milt en buikholte. 
Bij deze cursus worden alle onderdelen van het abdomen zo veel mogelijk apart behandeld, 
om U te leren systematisch naar de foto te kijken.  
 
In een aantal gevallen is standaard röntgenologisch onderzoek onvoldoende om te komen tot 
een (waarschijnlijkheids-) diagnose en zijn aanvullende beeldvormende technieken 
noodzakelijk: dit kunnen röntgenopnamen zijn in een niet standaard richting, opnamen 
gebruikmakend van contrastmiddelen, compressie of echografisch onderzoek. Bij compressie 
worden overlappende delen door druk met een röntgendoorlatend voorwerp gescheiden. 
Contrastonderzoeken kunnen noodzakelijk zijn, variërend van een simpel lokaliseren van de 
blaas met lucht tot een uitgebreide bariumdoorloop. 
Ook echografisch onderzoek kan bij diverse aandoeningen van / in het abdomen een zeer 
wezenlijke bijdrage leveren aan de diagnostiek zonder het gebruik van röntgenstraling. 
Er zijn zelfs zwaarwegende argumenten om een echografisch onderzoek de voorkeur te geven 
boven een röntgenologisch onderzoek in twee richtingen. Maar in de gemiddelde praktijk is 
het gebruikelijk te beginnen met een röntgenologisch onderzoek. 
 
Dat het resultaat van röntgenologisch onderzoek reden kan zijn voor het verrichten of laten 
verrichten van electrocardiografisch onderzoek, bloedonderzoek, cytologisch resp. 
histopathologisch onderzoek zal duidelijk zijn. Indien bij een weloverwogen laparotomie geen 
duidelijke macroscopische afwijkingen gevonden worden, is het nemen van biopten van 
diverse organen zinvol.  
 
 
J.W. Garretsen, 
Postbus 85058 
3508 AB Utrecht 
Tel. 030-2731420      info@veterinairradioloog.nl  
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Het röntgenologisch onderzoek van de buik : 
 
Regel 1 
Voor ieder röntgenologisch onderzoek van een patiënt geldt de basale regel dat een dergelijk 
onderzoek niet ten koste mag gaan van het welbevinden van de patiënt: een dier mag niet 
verslechteren door een röntgenologisch onderzoek. Bij verdenking op een maagtorsie is een 
decompressie vaak meer zinvol dan een foto en vaak is een stabilisatie van de patiënt 
belangrijker dan een directe diagnose.  
Daarom moet gekozen worden voor dat onderzoek dat zoveel mogelijk de vraagstelling 
beantwoord op die wijze die voor de patiënt het minste risico inhoudt. 
Bij de normale patiënt zijn diverse opnamen mogelijk. De getraumatiseerde patiënt wordt 
meestal in zijligging aangeboden, de ernstig benauwde patiënt is in borstbuikligging het meest 
stabiel. 
 
Röntgenologisch onderzoek dient in principe in twee richtingen plaats te vinden. Het komt 
echter regelmatig voor dat één opname al de gewenste informatie oplevert.  
De meest informatieve opname is meestal de zijdelingse opname in linker zijligging, de DS-
opname. Deze dient gemaakt te worden met een laag kilovoltage, aan het eind van de 
expiratie, met iets optillen van het onderliggende voorbeen en achterbeen, met naar voren 
gestrekte voorbenen en naar achteren gestrekte achterbenen. Alle handelingen maken dat de 
buik zo groot mogelijk wordt met daardoor een situatie waarbij er een maximale ruimte 
ontstaat tussen de diverse organen of orgaanstructuren. 
 
Opnamerichtingen: 
DS-opname in linker zijligging     (standaard opname) 
VD-opname in rugligging     (standaard opname) 
SD-opname in rechter zijligging           (maagtorsie, milt) 
DV-opname in borstbuikligging     (algehele toestand dier, maag) 
 
VD-opname met horiz. stralengang bij dier in zijligging     (ileus) 
DS/SD-opname met horiz. stralengang bij staand dier         (ileus) 
 
Interpretatie: 
Bij de interpretatie van de foto’s is het van belang om zo systematisch mogelijk de foto te 
beoordelen zodat geen onderdelen gemist worden. 
Dan kan naar de volgende onderdelen gekeken worden: 
 

*    buitenzijde van de buik: artefacten 
*    begrenzing van de buikholte: buikwand, diafragma, wervelkolom, perineum 
*    detail in het abdomen 
*    buikorganen: lever/milt/maagdarm/urogenitaal 
 

Eén voor één 
Bij het beoordelen van de foto’s komen ongetwijfeld vragen tevoorschijn. De kunst of kunde 
is om de problemen bij de interpretatie te beperken tot één vraag en een methode te vinden 
welke het antwoord geeft op die ene vraag: één antwoord voor één vraag.  
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Buitenzijde van de buik 
Aan de buitenzijde van de buikholten kunnen diverse artefacten zitten: het meest herkenbare 
artefact op de zijdelingse opname is de overlap van de weke delen van de achterhand en op de 
vd-opname de witte schaduwen door tepels en het preputium. Vuil, klitten etc. kunnen ook 
artefacten opleveren, evenals subcutaan emfyseem door infuus of bijtwonden 
Bij twijfel over artefacten kan gekeken worden naar de hond of kat, kunnen nieuwe opnamen 
gemaakt worden met eventueel een andere positie van de weke delen door meer of minder 
strekken van de benen of door markeren van een afwijking aan de buitenkant van het dier met 
een röntgenologisch herkenbaar voorwerp (naaldje, paperclip). Zeker bij blaasstenen of 
blaasgruis is het noodzakelijk om kritisch te kijken naar artefacten veroorzaakt door 
afwijkingen op de cassette of in de versterkingsschermen.  
 
 
De begrenzing van de buikholte 
De buikholte wordt dorsaal begrensd door de wervels in het thoracale en lumbale deel, 
inclusief sacrum en bekken. Ventraal is de buikholte de grens van het abdomen, craniaal het 
diafragma en caudaal het perineum met craniaal daarvan de bekkenholte.  
 
Aangeboren afwijkingen aan de lumbaalwervels (te veel of te weinig, lumbalisatie) hebben 
meestal geen invloed op het abdomen. Indien aangeboren afwijkingen gepaard gaan met 
neurologische uitval kunnen wel storingen in het maagdarmkanaal (colon) of het 
urogenitaalapparaat aanwezig zijn.  
 
Aangeboren afwijkingen aan het diafragma kunnen een hernia diafragmatica zijn of een 
hernia diafragmatica peritoneo-pericardiale: buikorganen kunnen zich in het pericard 
bevinden. 
Een hernia umbilicalis vormt meestal geen reden tot röntgenologisch onderzoek. De 
bekendste verkregen afwijking aan de begrenzing van de buikholte is de hernia diafragmatica, 
waarbij na trauma buikorganen of orgaanstructuren in de thoracale holte terechtkomen via een 
ruptuur in het diafragma op variërende plaatsen. 
 
Als aanvullend onderzoek bij deze aandoening komt vooral een bariumpassage in aanmerking 
indien er twijfel bestaat over de positie van de maag of de dunne darmlissen. Bij een 
liquothorax en/of hydrops ascites kan echografisch onderzoek van de lever een rol spelen. 
 
Bij de hernia perinealis kan röntgenologisch onderzoek aanvullende informatie opleveren 
over de mogelijke inhoud van de hernia: blaas en/of prostaat. In een aantal gevallen is een 
aanvullend onderzoek noodzakelijk, veelal een retrograad urethrogram. Echografie van het 
perineum en hypogastrium kan dit röntgenonderzoek vervangen. 
 
Bij een hernia ventralis is soms een röntgenologische controle van de dunne darmlissen op 
ileus nodig, soms is het gewenst de positie van de blaas te weten. 
 
Detailwaarneembaarheid 
De detailwaarneembaarheid, het kunnen onderscheiden van de diverse orgaanstructuren, is 
afhankelijk van de hoeveelheid vet in het abdomen en invloeden op de detailwaar-
neembaarheid. Verkeerde belichting, verkeerde ontwikkeltechniek, onvoldoende scherm-film-
contact en bewegingsonscherpte zijn de belangrijkste oorzaken van een artificiële verandering 
in c.q. verlies van detailwaarneembaarheid.  
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Verlies van detailwaarneembaarheid komt door: 
*    fysiologisch afwezig vet: jonge dieren tot gemiddeld 6 mnd. 
*    pathologisch afwezig van vet: sterke vermagering / cachexie 
*    afwijkende samenstelling van vet: hydropisch vet: vasten 
*    afwijkingen in/om het vet: 

-  steatitis 
-  pancreatitis 
-  lymfstuwing mesenterium 
-  peritonitis 

*    versluiering van de werking van vet: hydrops ascites 
 
Onderzoek bij controle op hydrops ascites kan ook bestaan uit echografie: uit onderzoek is 
gebleken dat echografie eerder geringe hoeveelheden vrij vocht aan kan tonen dan 
röntgenologisch onderzoek. 
Compressie van b.v. darmlissen kan aangeven of sluiering komt door overlap van darmlissen 
dan wel werkelijk door afwezigheid van detail. 
 
Bij vrij vette dieren kan de detailwaarneembaarheid zo goed zijn, dat structuren als b.v. de 
uterus zichtbaar zijn op een zijdelingse opname. Ook de aorta met aftakkingen en de art. 
renalis omgeven door vet in het nierbekken: kan dan op een steentje lijken.  
Bij hele vette dieren kan door de objectomvang  zoveel strooistralen optreden dat toch de 
detailwaarneembaarheid vermindert. Dergelijke vette dieren hebben het snel warm en zullen 
door hijgen vrij snel bewegingsonscherpte geven. 
 
Buikorganen 
Bij de buikorganen kan gekeken worden naar  
*  ligging  in de buik en t.o.v. andere buikorganen 
*  grootte van het orgaan 
*  dislocatie van andere buikorganen 
*  “inhoud” 
 
Niet www, wij willen weten,  maar  wwww: 
waar ligt het 
welk formaat 
wat doet het 
wat zit er in 
 
Orgaanafwijkingen: 
* positie 
De positie van een orgaan kan veranderd zijn doordat het in de buik of zelf van positie 
veranderd is, of weggedrukt wordt door een ander orgaan of orgaanstructuur. De wijze 
waarop een dislocatie plaats heeft, kan aangeven welk orgaan het betreft of welke andere 
organen een dergelijke dislocatie kunnen veroorzaken: een vergrote inwendige 
darmbeenslyfmknoop verplaatst het colon naar dorsaal, een volle blaas de darmlissen naar 
voren en een milttumor meestal de darmen naar caudaal en dorsaal. 
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*  grootte 
De grootte van een orgaan kan soms subjectief zijn (lever, milt), soms redelijk nauwkeurig te 
omschrijven (de as van de maag ligt parallel aan de 12e intercostaalruimte) of vrij goed aan te 
geven zijn met toch een spreiding: grootte van de nieren t.o.v. het wervellichaam van L2. 
Duidelijke vergrotingen of afname in grootte vergen meestal een bloedonderzoek om de totale 
functie van het orgaan of de orgaanstructuur aan te geven, of een echografisch onderzoek.  
 
* vorm 
De vorm van een orgaan is per orgaan verschillend: lever wat driehoekig, milt op 
dwarsdoorsnede ovaal. Nieren boonvormig, blaas peervormig, caecum kommavormig. 
Duidelijke afwijkingen passen bij lokale vormveranderingen, meestal door een massa.  
 
* “inhoud” 
Een orgaan kan een toegenomen densiteit hebben, door vervetting (lever) of door calcificaties.  
Calcificaties kunnen lokaal zijn, of het gehele orgaan betreffen. Verkalkingen kunnen 
metastatisch en dystrofisch zijn. Een toegenomen witting kan ook berusten op een corpus 
alienum of een toegediend positief contrastmiddel.  
Een orgaan kan ook een radioluscente inhoud hebben, door de aanwezigheid van gas. B.v. 
emfysemateuse cystitis. Een radioluscent corpus alienum kan de normale weke delen 
grijswaarde van de darminhoud wegdrukken en daarmee zichtbaar zijn of toegediende lucht 
bij een negatief contrastonderzoek.  
 
Lever 
De lever wordt craniaal begrensd door het diafragma, caudaal door de maag, duodenum met 
pancreas en de rechter nier. Bij de hond blijft de normale leverschaduw ventraal meestal 
binnen de ribboog, bij de kat komt de lever net een stukje achter de ribboog uit. De linker 
leverkwab is het grootst, de rechter mediale kwab komt soms achter de ribboog uit. De grootte 
van de lever is mede afhankelijk van de thoraxvorm. Bij beoordeling van de lever dient ook 
naar de vena cava caudalis gekeken te worden, omdat het bij een vergrote lever informatie 
kan geven over de oorzaak daarvan: wel of niet cardiaal. 
De anatomische verdeling van de 5 leverkwabben heeft röntgenologisch minder relevantie 
dan  bij het echografisch onderzoek.   
In het algemeen wordt een indruk van de lever verkregen door de positie van de maag. Bij een 
DS-opname is een met gas gevuld antrum aanwezig aan de caudale zijde van de lever en is de 
as van de maag meestal te bepalen: normaal ongeveer parallel aan de 12e intercostaalruimte. 
 
Interpretatie van afwijkingen aan de lever: 
 
Positie: 
De lever heeft een vrij vaste positie direct onder het diafragma. Bij een hernia diafragmatica 
kan de lever naar craniaal verplaatst zijn. Bij een toegenomen druk in de thorax door een 
pneumothorax of forse hydrothorax kan de lever naar caudaal verplaatst zijn. 
 
Grootte: 

* te kleine lever:  (portocavale shunt, cirrose) 
- kleine leverschaduw 
- maagas ligt ver naar craniaal 
- evt. hydrops ascites: cirrose 
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- evt. grote nieren: portocavale shunt 
   

* te grote lever:  (stuwing, Cushing/diabetes, tumor, ontsteking) 
- lever komt verder achter de ribboog uit 
- dislocatie maag naar caudaal 
- dislocatie fundus: linksvergroting  
- dislocatie antrum: rechtsvergroting 
- brede vena cava of hydrops: stuwing 

Vorm: 
Afwijkingen aan de vorm van de lever kunnen zich manifesteren als lokale weke delen 
massa’s aan de lever of als een afwijkende positie van een deel van de maag. 
Bij een opname in rechter zijligging moet rekening worden gehouden met het antrum van de 
maag dat met vloeistof gevuld is en dan ten onrechte de indruk kan wekken van een ronde 
massa aan de lever. 
 
Inhoud: 
De lever heeft normaal een egale grijswaarde van weke delen. Calcificaties in de galgangen 
kunnen als witte banen in de lever zichtbaar zijn. Een galsteen is een witte schaduw in de 
regio van de galblaas. Een algehele toename van de witting van de lever treedt op bij 
leververvetting, b.v. in het kader van Cushing.  Lokale calcificaties zouden kunnen wijzen op 
carcinomen. 
Gas in de lever zou in principe kunnen bij een emfysemateuse ontsteking, een gangreneus 
proces.  
 
Aanvullend onderzoek lever 
contrastonderzoek: 
Lokalisatie van de maag via extra lucht of barium kan de achtergrens van de lever soms 
duidelijker te maken. (Bij afwijkingen aan de lever is een bloedonderzoek m.b.t. de 
leverfunctie zinvol) 
 
echografie: 
Echografie kan uitermate belangrijke informatie geven over de structuur van de lever. Soms 
zijn afwijkingen echografisch aantoonbaar, terwijl de bloedonderzoeken nog niet wijzen op 
een leverlijden. Het omgekeerde komt ook voor: hoge leverenzymwaarden in het bloed met 
normale echo, b.v. bij een hepatitis. 
Onder echobegeleiding kan een bioptie genomen worden van een afwijkend stuk lever, dat 
levert een hogere trefkans op dan een blind biopt.  
 
Maag 
De maag bevindt zich direct achter de lever, afhankelijk van de vullinggraad binnen de 
ribboog. Bij pups kan een goed gevulde maag zich uitstrekken tot aan de navel. De verdeling 
vloeistof en gas in de maag is afhankelijk van de zwaartekracht: vloeistof in het diepste deel 
van de maag, gas in de hoogst gelegen gedeelten. In linker zijligging is het antrum het 
bovenliggende deel, in rechter zijligging het fundusdeel. Van deze eigenschappen kan gebruik 
worden gemaakt bij inventarisatie van de maag, maar vooral ook bij bariumonderzoek of 
bariumdubbelcontrast. Ook bij een maagtorsie: dan ligt het antrum meestal niet rechts-
ventraal maar links-dorsaal en vult het zich met lucht als een lis dorsaal onder het diafragma 
met de linker zijde boven c.q. in rechter zijligging. De lege maag lijkt dikwandig als de maag 
leeg is. Het antrum wordt nooit zo groot als het fundusdeel.  
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Interpretatie van afwijkingen aan de maag:  
 
Positie:  

Een afwijkende positie van de maag is bijna altijd secundair aan 
processen elders: dislocatie door afwijkende lever of milt of een hernia 
diafragmatica. 

  
Grootte: 
   - algeheel vergroot: maagtorsie / dilatatie 
   - lokaal vergroot:    verwijd antrum bij pylorusproblemen 
   - lokaal te klein: maagtumor beperkt uitzetting bij contrastonderzoek 
     
Vorm:   afwijkende vorm van delen van de maag:  

- maagtorsie: antrum linksboven (SD) 
- pylorusproblemen: verwijd antrum 

   - verdikte maagwand: ontsteking en tumor 
Inhoud: 
   - te veel gas: 
    - aerophagie 
    - mega-oesophagus 
    - (gastritis) 
    -  maagdilatatie / torsie 
 

-  te veel gas + vloeistof/voedsel: 
 - hoge ileus 

 -  maagdilatatie/torsie 
 - pylorusdysfunktie 
-  te veel vloeistof: 

-  hoge ileus 
-  net gedronken 

   -  calcificatie:  chronische uremie 
 -  afwijkende inhoud: 

 - corpora aliena: 
   - toevallig (medicijnen)  
   - klinisch relevant 
- afwijkende maagwand: 

      - lege maag 
      - gastritis / tumor 
 
Aanvullend onderzoek maag: 
 
contrastonderzoeken: 

* extra gas in de maag: maaglumen wordt beter zichtbaar 
* aankleuren van corpus alienum met geringe hoeveelheid barium (1-2 cc/ kg. 

lichaamsgewicht) 
* controle pylorusfunktie: 

- geen sedatie !! 
- natiefopname voorbereiding patiënt 
- opname na eten van 10 gram vlees + 5 gram barium, beide per kg lich.    

gewicht 
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- controleopname na 6 uur: maag dient leeg te zijn 
 

* maagcontrast: 
In principe vergt dit onderzoek 10 tot 12 opnamen, afhankelijk van de vraagstelling 
kunnen opnamen achterwege blijven: 
- poliklinische opnamen (DS/VD), relatief laag kilovoltage 
- uitgangsopnamen met hoog kilovoltage (DS/VD) 
- DS/SD/DV/VD-opnamen met 5-10 cc / kg lich. gewicht vloeibare barium 
- DS/SD/VD/DV-opnamen met dubbelcontrast 

 
Bij de kat is tenminste 12-16 cc / kg lichaamsgewicht nodig. Toediening kan via een 
neussonde. Voor een maagcontrastonderzoek mag sedatie toegepast worden. 

 
gastroscopie of laparotomie: 
Het aanvullende onderzoek kan in een vrij groot aantal gevallen m.i. beter bestaan uit 
gastroscopie met bioptname: na al die foto’s is nooit met zekerheid aan te geven of er een 
tumor bestaat en welk type tumor het is. 
 
echografie: 
Echografisch onderzoek kan aangeven hoe de vulling van de maag is,  hoe de peristaltiek is en 
hoe de maagwand er uit ziet: net als met darmen zijn 5 lagen te onderscheiden: mucosa-
oppervlak, mucosa, submucosa, muscularis en serosa. Dan kan aantoonbaar zijn welke laag 
afwijkend is. Het kan vooral reden zijn om een scopie met bioptname uit te voeren. 
Met de echo is de maaginhoud aantoonbaar, in een aantal gevallen lukt het om een corpus 
alienum aan te tonen. De maaginhoud en de maagwand kan beter zichtbaar zijn na het drinken 
of toedienen van  water aan de hond of kat.  
 
Dunne darmen 
De dunne darmen zijn in 3 delen te verdelen, en kunnen vaak afzonderlijk herkend worden op 
de combinatie van DS-opname en VD-opname.  
 
* duodenum:  
in aansluiting op de pylorus van de maag is dit het eerste deel van de dunne darmen en loopt 
het vanaf de het antrum van de maag / pylorus rechts vrijwel tegen de thorax- en/of buikwand 
aan naar caudaal, slaat als flexura pelvina om naar craniaal tot ongeveer midden in het 
abdomen, vlak achter de maag. Het duodenum descendens is bij contrastonderzoeken vaak 
wat breder dan de overige darmlissen en er kunnen lokale uitpuilingen aan het lumen zitten: 
de lokaal dunnere wanden in het kader van Peyerse plaques. 
 
* jejunum: 
dit zijn de  dunne darmlissen als vervolg op het duodenum ascendens, tot aan het laatste deel 
ervan, het ileum 
 
* ileum: 
dit betreft het laatste deel van het jejunum, dat uitkomt bij de ileocaecale overgang. Op een 
DS-opname is veelal het caecum gevuld met gas, vaak ook op de VD-opname. De lis die daar 
naartoe loopt is het ileum. Het ileum is bij contrastonderzoeken meestal wat smaller dan de 
dunne darmlissen. Bij contrastonderzoeken is de ileocaecale klep soms als een soort kleine 
papil zichtbaar. 
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Interpretatie van afwijkingen aan de dunne darmen: 
 
Positie: 
De dunne darmlissen zijn goed verplaatsbaar in het abdomen. Liggingveranderingen kunnen 
vrij gemakkelijk veroorzaakt worden door vergroting van andere buikorganen: 

*  dislocatie naar caudaal door lever of maag 
*  dislocatie naar craniaal door blaas, prostaat, uterus 
*  dislocatie naar ventraal door nier, ovarium 
*  dislocatie naar dorsaal door milt 

 
De darmlissen liggen dicht bij elkaar door b.v. 

- grote ruimte innemende processen 
- mesenterium retrahens 
- draadvormige corpora aliena 
- vergroeiing / verkleving na peritonitis / operatie 

 
Grootte: 
Het lumen van de dunne darm is in het algemeen gelijkmatig qua diameter. Duidelijke 
verwijde darmlissen passen bij het beeld van een ileus, er kan te veel vloeistof of te veel gas 
aanwezig zijn of combinatie van beide. 
De ileus kan ontstaan door obstructie of door paralyse, soms ontstaat de ene uit de andere. 
 
Vorm: 
Een afwijkende vorm kan wijzen op een massa in de darm, meestal een tumor. Een corpus 
alienum kan een afwijkende vorm van de darmlis opleveren van de lis waarin het zich 
bevindt.  
 
Inhoud: 
Gas-ileus: 

*  aerophagie: meestal egaal door alle darmen te veel gas, ook in de maag 
*  medicijnen: atropine, narcose 
*  peritonitis 
*  darminfarct 
*  volvulus van de dunne darmen 
*  malabsorptie/maldigestie 

 
Vloeistof en/of gas-ileus: 

*  afsluiting door een corpus alienum 
*   tumoren 
*  invaginatie 

   * ileus in hernia diafragmatica met inklemming darm, evt. hernia peritoneo-pericardiale                  
of andere herniae 

* stricturen / vergroeiing / verkleving na laparotomie 
 
Afwijkende inhoud: 

*  corpus alienum 
*  medicijnen (anti-diarree-middelen) 
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Aanvullend onderzoek dunne darmen: 
 compressie:  
sommige afwijkingen in het dunne darmkanaal worden beter zichtbaar door overlappende 
structuren via compressie met een röntgenstralend doorlatend voorwerp uiteen te duwen: 
houten of kunststof lepel of lat/stok 

 
bariumcontrastonderzoek: 
afwijkingen aan het inwendige van het darmlumen c.q. de lumenwand vergen in het algemeen 
een contrastonderzoek: bariumdoorloop met dun vloeibare barium, 10 cc / kg lich. gewicht bij 
de hond, bij de kat tenminste 12 cc/ kg lich. gewicht. Het onderzoek is gecontra-indiceerd bij 
verdenking op rupturen, dan moet een water oplosbaar jodiumpreparaat gebruikt worden. 
(hebben vaak als nadeel dat ze hygroscopisch zijn) 
 

Bariumdoorloopserie: 
* natief opnamen met normaal kilovoltage, DS/VD 
* geen sedatie 
* uitgangsopnamen met hoog kilovoltage (15 % regel: bijvoorbeeld 70kV-24mAs=80-  

12=90-6-=100 kV-3 mAs) 
* opname na 5 minuten na toediening contrastmiddel: eerste maaglediging 
* opname na 15 minuten: vulling duodenum (pseusdo-ulcera) en eerste jejunum lissen 
* opname 30 minuten: vulling jejunum 
* opname 60 minuten: gehele jejunum gevuld 
* opname 90 minuten: begin vulling colon 
* opname 120-180 minuten: einde onderzoek, controle restanten barium, evt. ook nog na  

24 uur 
(passagesnelheid bij de kat is groter: na 45 minuten meestal vulling colon) 

 zo nodig : compressieopnamen en/of doorlichting 
 

Indicaties bariumdoorloop: 
* bevestiging of uitsluiting van passagestoornissen 
* diagnostiek van enteritis (biopt!!) 
* aantonen van wandafwijkingen, b.v. leucose, tumoren zonder passagebelemmering 
* aantonen corpus alienum 
* aantonen vergroeiing/verkleving 

 
echografie: 
Hoewel gasbevattende structuren de diagnostiek kunnen beïnvloeden,  kan echografie goede 
aanvullende informatie verschaffen b.v. ter  diagnostiek van : 

* paralytische ileus met vloeistof 
* obstructieve ileus met vloeistof 
* tumoren 
* invaginatie 
* afwijkende peristaltiek 
* afwijkende wanddiktes 
* soms corpora aliena 

 
Zo nodig blijkt een “waterdoorloop” mogelijk te zijn met tenminste 20 ml water / kg lich. 
gewicht, ingebracht via een sonde naar de maag. 
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scopie: 
Het gebruik van een endoscoop maakt diagnostiek van de gehele maag, maar ook van delen 
van de dunne darm mogelijk. Veelal komt de scoop in ieder geval in het duodenum 
descendens. Op standaard plaatsen dienen biopten genomen te worden en op plaatsen die 
afwijkend lijken. 
 
 

Caecum en colon: 
Het caecum en het begin van het colon liggen rechts dorsaal in het abdomen. Bij een DS-
opname is er meestal gas in het caecum aanwezig, en tekent het caecum zich meestal komma-
vormig af. Op een SD-opname zit er nogal eens wat vloeistof in het caecum, waardoor het 
minder goed zichtbaar is. Het colon loopt eerst naar craniaal, steekt achter de maag de buik 
van rechts naar links en loopt dan naar links en caudaal: “vraagteken”.  

 
Interpretatie van afwijkingen aan caecum en colon: 
 
Positie: 
dislocatie van het caecum/colon naar:  

* ventraal: linker nier tumoren of retroperitoneale processen, bij bekkeningang door 
massa’s uitgaande van o.a. inwendige lymfknoop 

* dorsaal: milttumoren, bij bekkeningang door vergrote prostaat, massa’s uitgaande van 
vagina/uterus 

* links: levertumoren rechts, mesenteriale tumoren 
* rechts: levertumoren links, massa’s linker ovarium/uterus, linker nier 
* li/re binnen bekkeningang: prostaatvergroting 

 
Grootte: 
Bij overvulling met gas kan het caecum zeer groot worden, hetgeen ook voor het colon geldt. 
Een sterk vergroot colon komt ook voor bij coprostasis. 
 
Vorm: 
Afwijkingen aan de vorm van caecum en colon kunnen te maken hebben met afwijkingen aan 
het lumen: verdikkingen door ontsteking of tumor. Afwijkende vorm van het caecum kan 
berusten op een invaginatie van caecum in caecum.  
 
Inhoud: 
Afwijkende inhoud kan het volgende zijn: 

* dunne darmlis of caecum in kader van invaginatie naar colon 
* coprostasis: ophoping van faeces in het colon 
* corpus alienum (dat dan de rest van het maagdarmkanaal al gepasseerd is) 
* afwijkende darmwanden: ontsteking of tumor 

 
 
Afwijkingen aan het lumen zijn soms zichtbaar zonder contrastonderzoek, wandafwijkingen 
vergen meestal een aanvullend onderzoek. 
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Aanvullend onderzoek caecum en colon: 
contrastonderzoek: 

* coloninloop: 
met dun vloeibare barium: 10-20 ml/kg lich. gewicht, meestal onder sedatie, soms onder 
narcose: barium en bariumdubbelcontrast. 
te diagnosticeren zijn dan o.a. : 

-   megacolon: sterk verwijd met faeces gevuld colon (meestal geen indicatie voor 
contrastonderzoek 
-   colonstrictuur: op diverse opnamen op dezelfde plaats ( diff. diagn.: 
     spasme/onvoldoende  uitzetting/plooi 
-   colontumor: meestal asymmetrische massa colonwand 
-   colitis: mucosa-onregelmatigheden, soms korter colon, star 
-   invaginatie van caecum in colon: uitpuiling in colon 
-   invaginatie van dunne darm naar colon: ronde / langwerpige schaduw in colon 
-   corpora aliena: meestal niet meer relevant 

 
echografie: 
Een invaginatie kan echografisch aantoonbaar zijn in het rechter epi-mesogastrium: 
schietschijf op dwarsdoorsnede. Tumoren in het colon kunnen zichtbaar zijn, als darminhoud 
niet te storend werkt bij de echo. Bij diarree in het colon is het colon te onderscheiden van de 
dunne darmen door een sonde in het rectum te steken. 
 
scopie: 
Een coloscopie kan zeer waardevolle informatie opleveren bij de aanvullende diagnostiek van 
afwijkingen in caecum en colon. Het aspect van de wand kan beoordeelt worden en er bestaat 
de gelegenheid om biopten te nemen.   
 
Pancreas 
De pancreas is als orgaan het meest te relateren aan het maagdarmkanaal en wordt daarom 
hier besproken. Het linker gedeelte van de pancreas ligt langs de curvatura major van de maag 
en het rechter deel ligt langs het duodenum. De pancreas is gebruikelijk niet zichtbaar op een 
foto. De pancreas is langwerpig van vorm. De grootte van de pancreas is meestal niet op een 
röntgenfoto vast te stellen.  
 
Interpretatie afwijkingen pancreas: 
Plaats: 
De pancreas volgt de positie van de maag en het duodenum.  
 
Grootte: 
Een te kleine pancreas  is als diagnose niet te stellen. Een vergrote pancreas aan de rechter 
zijde kan leiden tot een verplaatsing van het antrum van de maag of het duodenum. 
 
Vorm: 
Een afwijkende vorm van de pancreas wijst op een asymmetrische vergroting. Bij een 
pancreatitis kan het duodenum een paralytische ileus vertonen: te wijd op een foto.  
 
Inhoud: 
Normaal pancreasweefsel is egaal grijs en onderscheidt zich niet van het omgevende 
mesenteriale weefsel. . Calcificaties in de pancreas kunnen voorkomen bij carcininomen. 
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Gas in de pancreas zou in principe kunnen wijzen op een emfysemateus proces, abcessen in 
het kader van een pancreatitis komen voor.  
  
Aanvullend onderzoek pancreas: 
 
echografisch onderzoek: 
De normale pancreas is met echo nauwelijks zichtbaar. Secundaire verschijnselen van een 
pancreasprobleem kunnen het vermoeden van een pancreatitis bevestigen of versterken: wijd 
en oedemateus duodenum, wit mesenteriaal buikvet en eventueel donker weefsel op de plaats  
van de pancreas. Bij een pancreas tumor kan donker weefsel aangetroffen worden op de plaats 
van de pancreas, enige mate van hydrops ascites en metastasen in de lever.  
 
biopt: 
Biopten zijn in principe onder echobegeleiding uit de pancreas te nemen. De meningen over 
de risico’s op het veroorzaken van een peritonitis variëren sterk. Bij een pancreatitis met 
abcesvorming is er meestal al sprake van een peritonitis en bij een carcinoom is er 
gebruikelijk al een metastasering in de buik aanwezig tegen de tijd dat de diagnose gesteld 
gaat worden.  
 
 
Milt 
De milt bevindt zich achter de maag. In zijligging kan er een stuk dorsaal in het abdomen  in 
overlap met de nieren zichtbaar zijn. Op de VD-opname is de milt links achter/naast de maag 
zichtbaar. Op dwarsdoorsnede wordt de milt ovaal of driehoekig afgebeeld 
 
Interpretatie van afwijkingen aan de milt: 
 
Positie:  veelal secundair aan andere processen: 

- leververgroting 
- maagdilatatie/torsie 

 
Grootte: 

- zeer kleine milt: shock / anaemie 
- grote milt: 

ras: Duitse Herder, Basset 
sedatie 
auto-immuun haemol. anaemie 
milttumor (leucose) 
milttorsie 

 
 
Vorm: 

* milttumor 
* miltabces 
* miltbloeding 
* milttorsie 
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Inhoud: 
Gas in de milt zal zich manifesteren als zwarte vlekken of vlekjes, het komt voor bij een 
necrotiserende splenitis, een gangreneus proces. 
 
 
Aanvullend onderzoek van de milt: 
DS versus SD: 
In plaats van een DS-opname kan de milt beter zichtbaar gemaakt worden via een SD-
opname. Het dan met vloeistof gevulde antrum moet niet verward worden met de milt of de 
lever.  
 
echografie: 
Echografie kan uitstekend informatie geven over de milt en afwijkingen zichtbaar maken die 
röntgenologisch niet waarneembaar zijn.  De normale milt is egaal lichtgrijs t.o.v. de lever, 
bevat een dun wit kapsel aan de buikzijde en de mesenteriale zijde. De zich vertakkende 
miltvenen zijn op verschillende plaatsen zichtbaar. Bij een volledig onderzoek moet ook het 
craniale deel van de milt goed in beeld worden gebracht, dat stuk ligt links meer dorsaal 
voorbij de miltomslag bij de echo vanuit vd-ligging. 
 
 
Lymfknopen: 
In het abdomen komen diverse lymfknopen voor. Gebruikelijk zijn deze niet met een 
röntgenfoto waarneembaar.  Vergrote lymfknopen in het kader van een maligniteit in een 
orgaan of een algehele maligniteit (maligne lymfoom) kan er toe leiden dat er wel een extra 
massa zichtbaar is in de buikholte. Plaatsen waar met extra aandacht naar gekeken moet 
worden zijn de regio van de ileocaecale overgang op de DS-opname en op de VD-opname en 
de regio van de inwendige darmbeenslymfknoop dorsaal van het colon, ventraal van ongeveer 
L6-L7. 
 
Afwijkingen bij interpretatie van de lymfknopen: 
 
Positie: 
Een afwijkende positie van een (vergrote) lymfknoop is secundair aan een verplaatsing van de 
omgeving van deze lymfknoop, b.v. de mesenteriale lymfknoop. 
 
Grootte: 
Normale lymfknopen zijn niet zichtbaar, een zichtbare lymfknoop is dus vergroot.  
 
Vorm: 
De gebruikelijke vorm van vergrote lymfknopen is de boonvorm bij enige mate van 
vergroting. Soms zijn er sterk vergrote ronde lymfknopen. 
 
Inhoud: 
Gas in de lymfknoop is een zeldzaamheid en zou kunnen passen bij een emfysemateus 
ontstekingsproces in het drainagegebied van de deze lymfknoop. Calcificaties in lymfknopen 
komen voor bij carcinoommetastasen.  
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Aanvullend onderzoek bij lymfknopen: 
compressie: 
Het maken van een compressieopname kan structuren zichtbaar maken die verborgen zijn 
door overlap van diverse darmlissen 
 
echografie: 
Met een echografisch onderzoek zijn prima de vergrote lymfknopen achter de lever, langs de 
aorta en in het mesenterium aantoonbaar, meestal als echoarme schaduwen met een witte 
spikkeling bij maligniteiten en een overwegend grijszwart beeld bij reactieve lymfknopen. en  
 
 

Urogenitaalapparaat 
 
Eigenlijk zijn er met het gebruik van de echo weinig indicaties meer voor een röntgenologisch 
onderzoek van het urogenitaalapparaat:  een persisterende urachus zonder duidelijke 
afwijkingen aan de lumenzijde van de blaas, een ureter-ectopie zonder mega-ureter en stenen 
in de urethra zijn diagnoses die met een echografisch onderzoek niet of moeilijk te stellen 
zijn.  Voor alle overige zaken geldt dat een echografisch onderzoek meestal goedkoper en 
zonder schadelijke röntgenstraling dezelfde of meer informatie oplevert dan een natief 
röntgenologisch onderzoek  
 

Nieren: 
De nieren zijn retroperitoneaal  aanwezig in het dorsale deel van het abdomen. De rechter nier 
ligt craniaal tegen de lever, in de recessus renalis, ter hoogte van Th13-L1. De linker nier ligt 
ter hoogte van L2-L4, dorsaal van de milt. Op röntgenfoto’s is de rechter nier bij de hond 
nogal eens niet zichtbaar,  de linker nier is vrijwel altijd zichtbaar. Bij de kat liggen de nieren 
net iets meer naar caudaal (resp. L1-L4 en L2-L5) en zijn beide nieren zichtbaar, zeker op een 
VD-opname. 
 
Bij vette dieren is veel vet aanwezig in het nierbekkengebied, de bloedvaten ter plaatse 
kunnen dan zichtbaar worden en de indruk geven van steenvorming. Beide nieren zijn min of 
meer identiek van grootte en vorm.  
De ureteren zijn niet zichtbaar. De normale hondennier is ongeveer 2,5 tot 3,5 maal de lengte 
van het wervellichaam van L2. De maten van de kat variëren van 1,8 tot 2,2 maal L2, ook 
wordt wel opgegeven 2,4 tot 3 maal L2.  
Deze maten zijn  betrekkelijk: afwijkingen kunnen bij normale nieren voorkomen en 
omgekeerd: normale  nieren kunnen functioneel afwijkend zijn.  
 
Interpretatie van afwijkingen aan de nieren: 
 
Positie: 

* dislocatie rechter nier: veelal door leververgroting, bijnier, ovarium 
* dislocatie linker nier: soms bij miltvergroting, ovarium, colon 

 
Grootte: 
* te klein: 

-  chronische interstitiële nefritis 
-  aangeboren hypoplasie 
-  nefrosklerose 
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* te groot: dislocatie van duodenum descendens en colon ascendens bij vergrote rechter  

nier, dunne darmen en colon descendens bij vergrote linker nier. 
 

beiderzijds te groot: 
- individuele variatie 
- acute nefritis 
- sepsis 
- lymfosarcoom 
- infectieuse peritonitis kat 
- polycysteuse nier 
- amyloidose 
- hydronefrose b.v. complicatie OVH 

 
eenzijdig te groot: 

- compensatoire hypertrofie 
- cyste(n) 
- tumor, primair of secundair 
- hydronefrose 
- trauma, b.v. subcapsulaire bloeding 
- abces 

 
Vorm: 

- tumor 
- cyste(n) 
- abces 
- infarct 
- chronische interst. nefritis met littekencontractie 

 
 
 
 
 
Inhoud: 

* radioluscent 
-  gas door emfysemateuse nefritis 
-  retrograad gas in nierbekken na pneumocystografie 

      * radiopaque 
  - d.d. : bloedvaten omgeven door vet in pyelum 
  - calculi 
      - dystrofische verkalking bij 

- ontsteking 
- neoplasie 
- restanten van trauma 
- nefrocalcinosis: diffuse verkalking, aspecifiek, o.a. bij 

o chronische nierinsufficiëntie 
o calciumoxalaat neerslagen 
o ethyleenglycol intoxicatie 

      -  metastatische verkalking bij hyperparathyreoidie en Cushing 
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Aanvullend onderzoek van de nieren: 
 
compressie: 
Met een houten lepel worden overlappende andere orgaanstructuren weggedrukt, waardoor 
alleen de nier zichtbaar wordt: lukt  i.h.a. goed bij de linker nier, en redelijk bij de caudale 
pool van de rechter nier 
 
echografie: 
De linker nier is goed bereikbaar , de rechter nier vergt meestal meer manipuleren. Grootte is 
prima vast te stellen, vorm eveneens. Zeer makkelijk zijn cysten van enig formaat 
aantoonbaar of massa’s in de nieren. Calcificaties zijn met echo in een eerder stadium op te 
sporen dan met een röntgenologisch onderzoek. 
 
contrastonderzoek:  
IVP: intraveneus pyelografie / excretie urografie: 
Bij dit onderzoek is een nauwkeurige vraagstelling nodig, teneinde te bepalen welke opnamen 
gemaakt moeten worden en wanneer. 
 

 controle voorbereiding en indicatiestelling 
 eventueel sedatie 
 snelle intraveneuze  injectie contrastmiddel, ongeveer 600-700 mg jodiumpreparaat / 

kg lichaamsgewicht (telebrix / hexabrix 1-2 cc / kg lich. gewicht) 
 opnamen in twee richtingen, vrijwel direct na toediening: nefrogene fase  
 (vuldefecten, asymmetrie, afwijkende vorm) 
 opnamen ongeveer 5 minuten. na toediening: eerste excretie 
 opnamen na manuele compressie van de ureteren: pyelografie 
 opnamen +/- pneumocystografie voor implantatie ureteren: DS/VD/oblique, 

doorlichting) 
 opname na mictie bij verdenking op urovagina 

 
 
 
Bijnieren: 
De bijnieren liggen mediaal en iets craniaal van de nieren. Op röntgenfoto’s zijn de bijnieren 
meestal niet zichtbaar.  Bij oudere katten kunnen de bijnieren calcificaties vertonen zonder 
aanwijzingen voor endocrinologische afwijkingen.  
 
 
Interpretatie van afwijkingen aan de bijnieren: 
 
Positie: 

* dislocatie rechter nier: veelal door leververgroting, bijnier, ovarium 
* dislocatie linker nier: soms bij miltvergroting, ovarium, colon 

 
Grootte: 
* te klein: 

-  op een foto niet vast te stellen 
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* te groot: dislocatie van duodenum descendens en rechter nier bij zeer sterk vergrote 
rechter  bijnier, linker nier en/of milt bij  zeer vergrote linker bijnier. 

 
beiderzijds te groot: 

- hypofyse afhankelijke Cushing 
 

eenzijdig te groot: 
- tumor 

 
Vorm: 

- tumor: ronde massa 
- hyperplasie: in principe normale vorm maar te vergroot 

Inhoud: 
      * radiopaque 

  - d.d. : ouderdom kat (beiderzijds)  
   carcinoom hond 

  
 
 

Aanvullend onderzoek van de bijnieren: 
 
echografie: 
De linker bijnier is goed bereikbaar , de rechter bijnier vergt meestal meer manipuleren, er is 
vaak last van  gas in het duodenum De rechter bijnier is soms slecht of niet te vinden. Grootte 
is prima vast te stellen, vorm eveneens. Calcificaties zijn met echo in een eerder stadium op te 
sporen dan met een röntgenologisch onderzoek en kunnen bij de hond wijzen op een 
carcinoom van de bijnier. De normale vorm is vrij langwerpig.  Als een echografisch 
onderzoek onvoldoende oplevert, komen CT-scan en MRI in aanmerking. Dan is een 
combinatie met CT en/of MRI van de hypofyse een optie.  

 
 
Ureteren: 
Normaal zijn de ureteren niet zichtbaar tussen nier en blaas. Bij een mega-ureter is soms wel 
een langwerpige weke delen schaduw zichtbaar. Urolithiasis is mogelijk in de ureter. 
 
Interpretatie van afwijkingen aan de ureteren: 
 
Positie: 
Het lijkt me redelijk te spreken van een afwijkende positie als er sprake is van  een ureter-
ectopie 
 
Grootte: 
Een vergrote ureter kan soms natief zichtbaar zijn, met een excretie-uretrografie kan een 
mega-ureter aangetoond worden. Een mega-ureter is een gebruikelijke bevinding bij een 
ureter-ectopie. 
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Vorm: 
De vorm van de ureter, zichtbaar gemaakt met een contrastonderzoek, kan afwijkend zijn bij 
ureterectopie: soms is een kronkelend verlopende zeer sterk verwijde ureter aantoonbaar 
 
Inhoud: 
In de ureter kan sprake zijn van steenvorming, welke als kleine calcificaties in het verloop van 
de ureter kunnen zitten. Bij een luchtcontrast van de blaas kan er retrograad lucht naar het 
nierbekken stromen, waardoor de ureter ook zichtbaar kan zijn, gevuld met lucht.  
  
Aanvullend onderzoek ureteren: 
 
excretie-urografie: 
uitvoering: zie nieren voor de uitvoering    

-  dikte lumen 
-  wandafwijkingen 
-  verloop / implantatie 

echografie: 
Met een echografisch onderzoek kan een  mega-ureter aantoonbaar zijn in de omgeving van 
het nierbekken of bij de blaashals op de normale implantatieplaats van de ureteren. 
 
Blaas: 
Afhankelijk van de vullinggraad is de blaas zichtbaar in het hypogastrium, bij de kat meestal 
wat meer naar craniaal gelegen dan bij de hond. De blaashals ligt bij de kat wat meer naar 
craniaal dan bij de hond. 
Van te voren dient overwogen te worden om geen röntgen maar een echo te doen, afhankelijk 
van de vraagstelling. Een echo kan meestal meer informatie met minder kosten opleveren. 
 
Natief röntgenologisch onderzoek kan informatie geven over: 

 plaats / aanwezigheid van de blaas (dislocatie/ruptuur) 
 vullinggraad 
 urolithiasis 
 emfysemateuse cystitis (diabetes) 
 evt. voorbereiding voor contrast: vulling colon 

 
Interpretatie van afwijkingen aan de blaas: 
 
Positie: 
Natief röntgenologisch onderzoek kan informatie opleveren over de plaats van de blaas. Een 
afwijkende positie treedt op bij onder andere een hernia ventralis en een hernia perinealis. Bij 
een “pelvic bladder” ligt de blaas en in ieder geval de blaashals te ver naar caudaal. Een 
vergrote prostaat verplaatst de blaas meestal naar craniaal, soms naar links of rechts.  
Dislocatie naar ventraal komt voor bij vergrote inwendige darmbeens lymfknopen of 
colonafwijkingen.  
 
Grootte: 
Een lege blaas is vaak slecht te herkennen. Een geruptureerde blaas is onzichtbaar, mede door 
de combinatie met een hydrops ascites.  
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Een zeer sterk vergrote blaas is meestal het gevolg van een obstructie in blaashals of urethra. 
Het komt ook voor bij een blaasverlamming of bij een pijnlijk proces in de bekkenholte 
(fracturen bij de kat). 
 
Vorm: 
De normale blaasvorm is een peervorm. Een omgekeerde peervorm komt wel eens voor bij 
een balkenblaas, waarbij het craniale gedeelte van de blaas minder uitzet dan het caudale deel 
van de blaas.  
 
Inhoud: 
* weke delen / vloeistof: 
Hierbij is op een natief-opname geen onderscheid te maken tussen vloeistof of extra weefsel 
in het blaaslumen of stolsels die in de urine drijven. 
 
* radiolucent: 
Gas in de blaas kan passen bij een emfysemateuse cystitis. Dat zie je bij de combinatie 
diabetes met suiker in de urine en uit suiker gas vormende bacteriën (meestal Coli)  
 
* radiopaque: 
Vele stenen in de blaas zijn zichtbaar, ammoniumuraat stenen en sommige oxalaat stenen 
kunnen soms slecht zichtbaar zijn.  
 
 
Aanvullend onderzoek van de blaas: 
 
compressie: 
Soms is de plaats of inhoud van de blaas niet voldoende zichtbaar door overlap van andere 
structuren in de buikholte, zoals colon en dunne darmlissen. In dergelijke gevallen kan een 
opname met compressie van de blaas zinvol zijn, waarbij de storende structuren weggeduwd 
worden. 
 
contrastonderzoeken:  
De positie van de blaas en het inwendige van de blaas zijn zichtbaar te maken met 
contrastmiddelen: lucht als negatief contrastmiddel, jodiumbevattende preparaten als positieve 
contrastmiddelen. De combinatie levert een dubbelcontrast op. In principe dienen opnamen in 
twee richtingen gemaakt te worden, na voldoende voorbereiding van de patiënt: lege blaas, 
leeg colon, vaak sedatie. Indien er last is van overlappende darmlissen of de punt van de blaas 
beter in beeld gebracht moet worden,  kunnen opnamen met compressie gemaakt worden.  
 
blaascontrast:  

*   luchtcontrast 5-10 cc / kg lich. gewicht: stenen, tumor, cystitis 
positief contrast / dubbelcontrast: 
blaas leeg maken 
5-10 cc / kg lich gewicht 1:3 verdund contrastmiddel voor urografie:  
2 opnamen: DS en VD 
blaas grotendeels leeg maken, lucht in zelfde dosering of blaas leeg maken, enkele cc’s 
positief contrast onverdund en dan 5-10 cc/ kg lich. gewicht lucht: 2 opnamen: DS en 
VD 
eventueel combinatie met compressieopnamen voor craniale deel van de blaas 
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echografisch onderzoek: 
Het echografisch onderzoek van de blaas is bij uitstek in staat om afwijkingen op te sporen: in 
een normaal met echoloze urine gevulde blaas zijn afwijkingen aan blaaswand en aan de 
inhoud van de blaas prima zichtbaar. Voorwaarde is een goed gevulde blaas en dat kan een 
probleem zijn bij patiënten met ernstige klachten: dan is er sprake van een frequente mictie en 
dus een veelal lege blaas. Vulling kan simpel met het toedienen van het diureticum 
furosemide, 0,5 ml dimazon / 10 kg l.g., een kwartier later is de blaas goed gevuld.  
Zichtbaar zullen zijn: 

*  urolithiasis (rugligging en staand) 
*  cystitis 
*  poliep 
 * tumor 
 * stolsels 

   
   
 
 

Urethra: 
De urethra is normaal niet zichtbaar, alleen stenen in de urethra kunnen zichtbaar zijn op 
diverse plaatsen: blaasuitgang, bekkenomslag, vlak voor os penis bij de reu. Bij de kater op  
verschillende plaatsen, meestal vrij caudaal. Bij de teef soms ver caudaal bij de 
bekkenuitgang.   
 
Interpretatie bij afwijkingen aan de urethra: 
 
Positie: 
Bij een hernia perinealis als blaashals en urethra verplaatst zijn, zal er sprake zijn van een 
afwijkende positie. Ook een massa buiten de urethra kan leiden tot een verplaatsing van de 
urethra. Veelal zal dan eerst de urethra zichtbaar  gemaakt moeten worden.  
 
Grootte: 
Een vergrote of te kleine urethra zal niet zichtbaar zijn op een natief-opname. Een vergrote 
urethra kan vermoed worden als er grote stenen in zitten. 
 
 
Vorm: 
Een afwijkende vorm van de urethra is natief niet zichtbaar.  
 
Inhoud: 
Onder normale omstandigheden zal zich geen lucht in de urethra bevinden. Calcificaties of 
radiopaque inhoud kan zichtbaar zijn bij urethrastenen of een calcificatie in een 
urethraalcarcinoom. 
 
 
Aanvullend onderzoek van de urethra: 
contrastonderzoek: 
De urethra en/of het verloop ervan kan zichtbaar gemaakt worden met: 

* röntgenkatheter 
* katheter met lucht 
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* katheter met positief contrast 
* retrograde urethrografie 

 
Stenen, die natief niet zichtbaar zijn , kunnen zich dan manifesteren als vuldefecten in het 
contrastmiddel bij een positief contrastonderzoek of alsnog zichtbaar worden bij een 
luchtcontrast.  
Onregelmatigheden bij een rethrograad  urethrogram in de urethra, of op de overgang 
blaashals-urethra, wijzen vaak op een tumoreus proces. Strikt genomen zijn biopten nodig ter 
differentiatie met een urethritis. Een praktische oplossing kan een behandeling met antibiotica 
zijn.  
 
echografisch onderzoek: 
Nogal eens is een zich naar het blaashals gebied uitbreidende tumor in de urethra echografisch 
aantoonbaar. Een wijde urethra vanaf de blaashals kan wijzen op een stenose of obstructie 
meer perifeer, veelal door urolithiasis. 
 
 

Ovarium / uterus: 
Onder normale omstandigheden zijn ovarium en uterus niet zichtbaar. Bij zeer vette dieren 
kan er een aanduiding zijn van de uterus dorsaal van de blaas. 
 
Interpretatie van afwijkingen aan ovarium en uterus: 
 
Positie: 
Omdat een normaal ovarium niet zichtbaar is, zal een afwijkende positie ervan ook niet 
waarneembaar zijn. Een afwijkende positie zal te maken hebben met een orgaanvergroting 
van b.v. de nieren. Een verplaatsing van de uterus zal ook secundair zijn aan een ander 
probleem.  
 
Grootte: 
Een vergroot ovarium kan zich manifesteren als een extra weke delen massa achter de linker 
of rechter nier met als differentiaal diagnose een cyste of een  tumor 
Een vergrote uterus zal zichtbaar zijn als een lisvormige schaduw in hypogastrium. Bij een 
forse vergroting zal het leiden tot een dislocatie van de darmen naar craniaal. De vergrote 
uteruslissen zijn  te vervolgen als lissen tussen colon en blaas. Bij een vergrote uterus moet 
gedacht worden aan dracht < 42 dagen, pyometra, mucometra en hydrometra Bij een lokale 
massa aan een tumor of cyste in de uterus 
 
Vorm: 
Een afwijkende vorm van een vergroot ovarium kan passen bij zowel een tumor als een cyste. 
Een lokaal afwijkende vorm van een vergrote uterus kan passen bij lokale vochtophoping in 
de uterus, vaak ampulachtige verwijdingen, bij een dracht in een jong stadium met een paar of 
slechts één vrucht en bij een tumor in de uterus.   
 
Inhoud: 
Bij een vergroot ovarium met calcificatie moet aan een ovariumcarcinoom of teratoom 
gedacht worden. Bij een vergrote uterus met calcificatie komt vooral een mummificatie van 
vruchten in aanmerking. 
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Gas in de uterus is meestal het gevolg van een emfysemateuse vrucht, die dan ook nog 
aanwezig is en dood. Dode vruchten liggen meestal in een C-vorm.  
 
Aanvullend onderzoek  ovarium en uterus: 
compressie:  
Ter differentiatie ovarium <> nier of  uterus <> darm kan compressie van de betreffende regio 
uitgevoerd worden. De uteruslissen moeten in principe naar caudaal toe te vervolgen zijn, 
darmlissen zijn naar craniaal te verplaatsen. 
 
echografisch onderzoek:  
Echografisch onderzoek is een prima methode om de aanwezigheid van cysten in het ovarium 
of andere afwijkingen die gepaard gaan met een vergroting van het ovarium aan te tonen. Het 
normale ovarium is nogal eens niet te vinden caudaal van de nieren. Actieve ovaria wel, 
cysten en massa’s bijna altijd. 
Het vaststellen van een vergrote uterus en aard van de inhoud is prima uitvoerbaar met een 
echografisch onderzoek. Differentiatie dracht <> andere uterusvergrotingen is goed 
uitvoerbaar bij een dracht van minimaal 21 dagen bij de hond of 19 dagen bij de kat. (uit 
praktische overwegingen echodiagnostiek dracht vanaf 25 dagen) 
Post partum is de controle van een nog aanwezige vrucht prima uitvoerbaar, waarbij tevens 
bekend wordt of deze aanwezige vrucht nog leeft.  
 

Prostaat: 
De normale prostaat bevindt zich binnen de bekkenholte, op de overgang van de blaashals, 
ventraal van het colon. Bij niet gecastreerde reuen is de prostaat groter dan bij gecastreerde 
reuen. Exacte waarde over de normale grootte zijn er nauwelijks, indruk is vaak subjectief. De 
normale plaats is de bekkeningang, een vergrote prostaat kan de buikholte in zakken. De 
normale vorm van de prostaat is langwerpig ovaal tot rond op lengtedoorsnede op de 
zijdelingse opname. Op dwarsdoorsnede op een vd-opname is de tweeheuvelige vorm op een 
röntgenfoto niet zichtbaar  
 
Interpretatie afwijkingen prostaat: 
 
Plaats: 
Een verplaatsing van de prostaat kan naar caudaal in het kader van een hernia perinealis, de 
prostaat kan dan in de hernia naast de anus liggen. Een naar links of rechts verplaatste prostaat 
is vaak het gevolg van een massa in het bekken, zoals een bekkentumor of een proces van het 
colon. De vergrote prostaat in het kader van een ouderdomshyperplasie of hypertrofie bevindt 
zich ter hoogte van de bekkeningang of craniaal daarvan. Bij prostaatkapselcysten kan de 
prostaat soms ver voor de bekkeningang terecht komen.  
 
Grootte: 
Een te kleine prostaat is ongebruikelijk als diagnose, strikt theoretisch moet er dan sprake zijn 
van een hormonale invloed waardoor de prostaat bij een intacte reu kleiner is geworden.  
Een vergrote prostaat zorgt voor dislocatie van het colon naar dorsaal of naar links danwel  
rechts bij een asymmetrisch vergrote prostaat. Dislocatie van de blaashals is dan gebruikelijk. 
 
Vorm: 
Een afwijkende vorm van de prostaat wijst op een asymmetrische vergroting. Bij forse 
vormafwijkingen dient vrijwel uitsluitend gedacht te worden aan een prostaatkapselcyste.  Bij 
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een matig vergrote prostaat in combinatie met een prostaat die in of op de rand van de 
bekkenholte ligt, moet tevens rekening worden gehouden met een prostaatcarcinoom: die 
hebben de neiging infiltratief te groeien en zitten dan vaster in de omgeving dan de gewone 
hyperplasie of hypertrofie. (Tevens dient dan bijzonder gelet te worden op metastatische 
reacties aan de ventrale zijde van sacrum en de lumbaalwervels of aanwijzingen voor een 
vergrote inwendige darmbeenslymfknoop. 
 
Inhoud: 
Normaal prostaatweefsel is egaal grijs. Calcificaties in de prostaat komen vooral voor bij 
carcininomen maar kunnen ook voorkomen in het kader van een oude prostatitis.  
Gas in de prostaat is meestal secundair aan een luchtcontrast van de blaas en wijst op holtes 
die in verbinding staan met het pars prostatica van de urethra. Dat is aspecifiek, komt meer 
voor bij een prostatitis dan bij een hyperplasie of een tumor.  
  
Aanvullend onderzoek prostaat: 
contrastonderzoek: 
Indicatie voor een contrastonderzoek van de prostaat is meestal het lokaliseren van het pars 
prostatica van de urethra of het lokaliseren van de blaas of blaashals ter differentiatie van 
prostaat en blaas bij twee weke delen schaduwen in het hypogastrium. Een “positieve aanpak” 
heeft m.i. de voorkeur in een omgeving waar ook een grote hoeveelheid gas in het colon kan 
zitten.  Bij een hernia perinealis kan de positie van urethra, prostaat en blaas aangetoond 
worden.  
 
echografisch onderzoek: 
Een echo kan prima aantonen hoe groot de prostaat is, waar deze ligt, en hoe de vorm is. De 
inhoud van de prostaat is zichtbaar: normale grijze weefsel met vergelijkbare echogeniteit als 
de milt. Bij hyperplasie en hypertrofie zitten er kleine of wat grotere holtes is. Bij ontsteking 
en tumor kunnen er echoarme vlekken zitten. Een toegenomen witting kan passen bij 
verbindweefseling en bij calcificatie, meestal passend bij tumor maar soms toch een 
chronische ontsteking. Grote met vocht gevulde holtes passen bij paraprostaatcystes en 
prostaatkapselcystes. Soms is onduidelijk wat de blaas is, lokalisatie daarvan is eenvoudig 
met een katheter en lucht. Echobegeleide biopten verhogen de kans op een juiste diagnose. 
 
biopt: 
Zowel zonder als met echobegeleiding zijn biopten uit de prostaat te nemen. De combinatie 
percutaan biopt met een prostaatwash geeft de grootste kans op het verzamelen van voldoende 
diagnostisch materiaal.  
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