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röntgen diagnostiek

• opname DS en VD
• correct belicht / laag kV
• onbewogen
• goed zijdelings

röntgen diagnostiek

• buitenzijde
• detail in de buik
• organen: grootte, ligging, vorm,

inhoud

röntgen diagnostiek

• buitenzijde
• detail in de buik
• organen: grootte, ligging, vorm,

inhoud
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wat nu ?????

wat nu? 

1) euthanasie
2) dv of vd opname
3) foto mailen  ter spoed beoordeling
4) convenia + furosemide 
5) cerenia
6) nieuwe foto zonder sedatie  

nieuw opname zonder sedatie

opname met
sedatie

wat nu ?????
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wat nu ??

1) hond uitlaten en nieuwe foto
2) luchtcontrast blaas
3) positief contrast blaas
4) echografisch onderzoek 
5) …….   ?????

“positieve benadering van de patiënt”: iets herkenbaars er in stoppen, 
geen lucht in een omgeving waar al lucht zit

röntgen diagnostiek

• buitenzijde
• detail in de buik
• organen: grootte, ligging, vorm, 

inhoud

• detail abdomen
• minder detail:      jonge dieren                                        

magere dieren                             
vocht

• toegenomen:  vette dieren



abdomen hond en kat 29-1-2013

4

helder vocht

troebel vocht in vergelijking tot de urine in de blaas

röntgen diagnostiek

• buitenzijde
• detail in de buik
• organen: grootte, ligging, vorm, 

inhoud
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röntgen diagnostiek
• organen: grootte, ligging, vorm,

inhoud
• lever
• maag / darmen
• milt
• urogenitaal apparaat

röntgen diagnostiek
• organen: grootte, ligging, vorm,

inhoud
• lever
• maag / darmen
• milt
• urogenitaal apparaat

DS-opname abdomen te kleine lever> maag-as naar craniaal verplaatst 

maagfundus

antrum van
de maag

DS-opname abdomen kat DS: maagas is wat naar caudaal verplaatst



abdomen hond en kat 29-1-2013

6

DS-opname buik/thorax  kat

DV-opname buik/thorax kat, 
VD bekeken

röntgen diagnostiek
• organen: grootte, ligging, vorm,

inhoud
• lever
• maag / darmen
• milt
• urogenitaal apparaat

wat nu ?????
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wat nu ??

1) cerenia 
2) primperan / prepulsid
3) koek eten en apomorfine
4) controle na 24 uur
5) vd-opname
6) echografisch onderzoek 
7) maagledigingsonderzoek

DS-opname abdomen hond met braakklachten

wat nu ?

wat nu ??

1) cerenia 
2) primperan / prepulsid
3) koek eten en apomorfine
4) controle na 24 uur
5) vd-opname
6) echografisch onderzoek 
7) maagledigingsonderzoek

VD-opname abdomen hond

DS en VD opname abdomen hond met braakklachten

wat nu ?
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wat nu ??

1) cerenia 
2) primperan / prepulsid
3) koek eten en apomorfine
4) controle na 24 uur
5) vd-opname
6) echografisch onderzoek 
7) maagledigingsonderzoek
8) ……………………..? 

terug naar de anamnese: 
* plotseling begonnen ?
* mist U iets in huis ? 
* niet ziek

DS-opname hond chronische braakklachten 

DS-opname hond: twijfel over schaduw corpusgebied DS en DV opname hond
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DS en DV opname hond: twijfel over massa corpusgebied maag VD-opname maag hond na inbrengen van extra lucht

VD-opname maag hond na inbrengen van extra lucht: massa in de maag
op de overgang fundus naar corpus aan de curvatura minor: tumor

DS-opname abdomen hond met braken

DS-opname abdomen hond met braken
DS-opname abdomen kat met braken
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normale darm

röntgen diagnostiek
• organen: grootte, ligging, vorm,

inhoud
• lever
• maag / darmen
• milt
• urogenitaal apparaat
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afwijkende grootte / 
vorm milt

antrum 
maag

colon
transversum

caecum
verkalkte discus

röntgen diagnostiek
• organen: grootte, ligging, vorm,

inhoud
• lever
• maag / darmen
• milt
• urogenitaal apparaat

DS-opname hond met vergrote rechter nier
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VD-opname hond met 
vergrote rechter nier: 
verplaatsing 
duodenum naar 
mediaal

DS-opname tijdens IVP bij hond met vergrote rechter nier

DS-opname tijdens IVP bij hond met vergrote rechter nier: normale 
linker nier, rechter nier vaag zichtbaar, “kleurt niet aan” VD-opname tijdens IVP met compressie linker nier 

VD-opname tijdens IVP met compressie linker nier: grote rechter nier en linker
nier heeft excretie.
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nefrogene fase tijdens IVP, hond: beide nieren “kleuren aan” maar ook 
de aorta langs de rug en aftakkingen. 

nefrogene fase tijdens IVP, hond

nefrogene fase tijdens IVP, hond: beide nieren “kleuren aan”, behalve in
het nierbekken: daar is blijkbaar geen egale bloedstroom

compressie fase tijdens IVP hond

nefrogene fase van 
dezelfde hond

Excretiefase IVP Labrador Retriever 
reu, 2 jaar, incontinent na castratie
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DS-opname bij pneumocystografie

DS-opname buik hond na aanrijding: geen blaas zichtbaar

wat nu ?????

wat nu ??

1) buikpunctie
2) bloedonderzoek ureum/kreat
3) echo buik
4) catheterisatie blaas
5) luchtcontrast
6) positief contrast

DS-opname buik hond na aanrijding en positief contrastonderzoek
DS-opname voorafgaand aan contrastonderzoek blaas
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DS-opname abdomen kat bij blaascontrast
DS-opname voorafgaand aan contrastonderzoek blaas

DS-opname contrastonderzoek blaas

DS-opname contrastonderzoek blaas

DS-opname contrastonderzoek blaas

DS-opname abdomen hond met dysurie
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wat nu ?????

wat nu ??

1) cystotomie
2) bloedonderzoek ureum / kreat
3) blaasgruisdieet
4) ………………  ??

DS-opname abdomen hond met dysurie, achterbenen
naar craniaal verplaatst

DS-opname cystografie  hond met mictieproblemen 

DS-opname cystografie  hond met mictieproblemen: verdikte blaaswand
cranioventraal, onregelmatige blaashals, mogelijk verdikte urethra
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DS-opname en VD-opname 
abdomen kat
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DS-opname abdomen gesteriliseerde
kat met diktes in de buik

wat nu ?????
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wat nu ??

1) urineonderzoek
2) 6 weken antibiotica
3) biopt / wash prostaat
4) metacam
5) euthanasie

DS-opname hond prostaatklachten
DS-opname hond prostaatklachten na lokalisatie urethra en blaas met positief
contrastmiddel

DS-opname abdomen  hond met massa achter in de buik: blaas ?? wat nu ?????
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wat nu ??

1) urineonderzoek
2) 6 weken antibiotica
3) biopt / wash prostaat
4) metacam
5) hond uitlaten en nieuwe foto
6) blaas localiseren

DS-opname abdomen  hond na lokalisatie van de blaas met positief 
contrastmiddel

Organen:
• plaats in de buik, 
• grootte, vorm
• gedrag t.o.v. andere organen
• nader onderzoek

Nader onderzoek:

* lokalisatie maag
* lokalisatie colon
* lokalisatie blaas



abdomen hond en kat 29-1-2013

21


