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Voorwoord

Dit rapport beschrijft een onderzoek waarbij gekeken wordt naar de effecten van
darmoperaties op de faeces bij honden en katten. Het onderzoek is onderdeel van de
onderzoeksstage van de opleiding Diergeneeskunde, hoofdafdeling Geneeskunde van
Gezelschapsdieren. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode juni tot en met
augustus 2009.
Het onderzoek is een langlopend proces en bevindt zich in de opstartfase. Dit rapport
geeft daarom de eerste resultaten weer van de patiënten die binnen de periode van
drie maanden hebben meegedaan aan dit onderzoek. Tijdens deze periode zijn niet
veel patiënten aangeboden. Omdat dit onderzoek de komende maanden nog
doorloopt, worden in een latere fase meer resultaten verwacht en kunnen daarmee
mogelijk betere conclusies worden getrokken.
Dit rapport bevat het begin van de beschrijving van de effecten op de vertering van
voedsel bij honden en katten na een darmoperatie. Gekeken wordt of deze is
verslechterd én of de vertering verbetert door het overzetten van het dier op een
speciaal geselecteerd dieet.
Ook wordt beschreven of verschillende bewaarcondities van invloed zijn op de uitslag
van het verteringsonderzoek.
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Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het bepalen of veranderingen optreden in de faeces na
een darmoperatie bij honden en katten. Ook wordt gekeken naar de effecten op de
faeces na het toedienen van een goed verteerbaar dieet (Royal Canin Intestinal, RCI).
Tevens is onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende bewaarcondities op de
uitslag van het verteringsonderzoek.
Het uitgevoerde faecesonderzoek bestond uit een kwalitatief verteringsonderzoek
waarbij onder andere de hoeveelheid vetten, vetzuren, zetmeel en spiervezels zijn
bepaald in monsters van honden en katten van voor en na de darmoperatie.
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van 10 patiënten; 8 honden en 2 katten.
Deze honden en katten ondergingen een enterotomie en/of een darmresectie vanwege
corpus aliënum, tumor of enteritis.
Bij 1 kat is een verbetering te zien van de vertering na het gebruik van RCI. Dit kan
betekenen dat RCI een positieve invloed heeft op de vertering, maar deze verbetering
kan echter ook te danken zijn aan het herstel en de adaptatie van de darm. Bij 1 hond
kan geconcludeerd worden dat de operatie (enterotomie) een positieve invloed had op
de vertering.
Van veel patiënten moeten de monsters nog binnenkomen voor onderzoek. Er zijn op
het moment van schrijven van dit rapport nog onvoldoende resultaten aanwezig om
goede conclusies te trekken.
Wel kunnen vraagtekens worden gezet bij de toepasbaarheid van het kwalitatieve
verteringsonderzoek, omdat daar veel onbetrouwbaarheden aan verbonden zijn.
Homogeniseren van een faecesmonster is belangrijk voor een betrouwbare uitslag van
het verteringsonderzoek. Het meerdere dagen bewaren van faecesmonsters in de
koelkast en op kamertemperatuur lijkt weinig effect te hebben op de uitslag van het
verteringsonderzoek.
Om betere conclusies te trekken over de effecten van Royal Canin Intestinal op de
vertering bij honden en katten na een darmoperatie zijn meer resultaten nodig en
dient het onderzoek daarom voortgezet te worden.
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1

Introductie

1.1

Darmoperatie en vertering

Het komt regelmatig voor dat een darmoperatie nodig is bij gezelschapsdieren. De
meest voorkomende indicaties voor een darmoperatie zijn tumoren, invaginaties,
corpus aliënum/ileus, congenitale afwijkingen, fistula’s en prolaps (3, 5, 18). Vaak
wordt er een resectie van de darmen gedaan, omdat het betreffende stuk darm niet
meer vitaal is. Als er een groot stuk darm verwijderd is kan het Short Bowel Syndroom
(SBS) optreden (zie paragraaf 1.5). De effecten zijn afhankelijk van onder andere de
lengte van de verwijderde darm en de lokalisatie. SBS kan diarree en malabsorptie
veroorzaken (5, 17).
De gestelde hypothese is dat de vertering verslechtert na een darmoperatie. Na het
geven van een speciaal geselecteerd, goed verteerbaar dieet kan verwacht worden dat
de vertering weer verbetert in vergelijking met een dier dat op zijn eigen dieet blijft.
Echter ontbreekt het aan een wetenschappelijke onderbouwing van deze hypothese.
Om die reden is begin juni een onderzoek gestart naar de effecten van een darmoperatie op de vertering van voedsel bij honden en katten. Dit voorliggend rapport is
daar een onderdeel van.

1.2

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het bepalen of er veranderingen optreden in de faeces na
een darmoperatie bij honden en katten. Er wordt geprobeerd de vraag of SBS optreedt
te beantwoorden. Ook wordt gekeken naar de effecten op de faeces na het toedienen
van een speciaal geselecteerd dieet.
Alle honden en katten die een darmoperatie ondergaan of hebben ondergaan kunnen
worden betrokken bij dit onderzoek.
Tevens wordt gekeken naar de effecten van twee verschillende bewaarmethoden: de
meest gebruikte methodiek waarbij het monster wordt bewaard in een koelkast en een
methode waarbij het monster drie dagen of langer wordt bewaard op kamertemperatuur. Hiermee wordt onderzocht of de bewaartemperatuur invloed heeft op de uitslag
van het verteringsonderzoek. Er wordt gekeken hoe de kwaliteit van de faeces
verandert gedurende een aantal dagen onder bepaalde temperatuursomstandigheden.
Dit rapport geeft een aanbeveling voor het doorzetten van het onderzoek (nut en
noodzaak) en eventuele verbeterpunten.

1.3

Bewaarcondities van faeces

Normaliter wordt faeces, dat binnenkomt bij het Universitair Veterinair Diagnostisch
Laboratorium (UVDL), gekoeld bewaard voor dat deze onderzocht wordt. De
veronderstelling is dat de faeces zo ‘vers’ mogelijk moet zijn tijdens het onderzoek en
dat het daarvoor gekoeld bewaard moet worden.
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Dit wordt algemeen aangenomen; er is echter weinig bekend over de gevolgen van de
bewaarconditie van faeces op de uitslag van een verteringsonderzoek.
Wel is bekend dat voor de bepaling van enzymen het onderzoek direct moet plaatsvinden. Een enzymbepaling op maandag van een monsters dat vrijdag is afgenomen is
minder betrouwbaar (21).
Het is interessant om te weten of bewaren van monsters in de koeling en op kamertemperatuur van invloed kan zijn op de uitslagen. Het is mede van belang om te weten
wat de effecten zijn als een monster op vrijdag is opgestuurd en pas bij de aanlevering
op maandagochtend wordt gekoeld, waardoor het in de tussenliggende periode niet
gekoeld is geweest.

1.4

Verteringsonderzoek

In dit onderzoek wordt de faeces kwalitatief onderzocht. Er wordt een microscopisch
preparaat gemaakt ter beoordeling van de hoeveelheid vetten, vetzuren, zetmeel en
spiervezels. Ook wordt de pH bepaald.

1.5

Short Bowel Syndroom

Definitie en voorkomen
Short Bowel Syndroom (SBS) refereert naar een syndroom dat optreedt als een grote
lengte van de dunne darm afwezig is door resectie met eventueel verlies van gedeeltes
dikke darm of door een congenitale anomalie (zelden) (2).
SBS treedt frequent op wanneer 75% of meer dunne darm is verwijderd (18).
Klinische manifestatie van SBS ontstaat als de overgebleven darmen de veranderingen
niet kunnen compenseren.
Het oppervlak van het darmslijmvlies is sterk verkleind zodat ernstige malabsorptie
optreedt. Hierdoor ontstaat klinisch dunne darm diarree (17).
Als complicatie kan SIBO (=bacteriële overgroei) optreden, zeker als ook de ileocaecale klep is verwijderd. De ileocaecale klep functioneert als barrière en is daarom
belangrijk ter preventie van SIBO en vertraagt de doorstroom (18).
Wanneer de ileocaecale klep is verwijderd kan galzuurmalabsorptie en dikke darm
diarree ontstaan.
SBS kan maldigestie en malabsorptie veroorzaken. Malabsorptie ontstaat door een
verkleind absorptie-oppervlak, snellere doorstroom, inadequaat contact tussen mucosa
en nutriënt, verminderde galzuren reabsorptie (vooral als ileum is verwijderd; dit
resulteert in verminderde vetabsorptie), verminderde vetzuurabsorptie wat resulteert
in een verminderde waterabsorptie door het colon. Als het ileum is verwijderd kan ook
malabsorptie van cobalamine optreden (2, 17).
Maldigestie ontstaat door een verminderde contacttijd van nutriënten met enzymen,
deficiëntie van cholecystokinine en secretine in patiënten met significante resectie van
duodenum en jejunum (verminderde pancreas- en gal secretie) en verlies van
belangrijke mucosa brush border digestie-enzymen.
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Maagzuurhypersecretie wordt ook gezien na ernstige darmresectie. De reden hiervoor
is onbekend. Consequenties zijn inactivatie van pancreaslipase en verhoogde osmolariteit in het lumen (18).
Symptomen
De belangrijkste symptomen zijn meestal dunne darm diarree en gewichtsverlies
ondanks goede eetlust (18).
Een eerste symptoom is vaak persisterende waterige diarree. De hardnekkige diarree
is typisch zonder slijm of bloed en treedt vaak kort na het eten op. Vaak worden onverteerde voedselbestanddelen in de faeces gezien (13).
Ook kan dehydratie en deficiëntie van electrolyten optreden. Gewichtsverlies en
voedseldeficiënties kunnen ontwikkelen. Diarree en steatorrhea persisteren in veel
patiënten. Bij sommige patiënten, met name die waarbij de ileocaecale klep is
verwijderd, blijven steatorrhea en malabsorptie ernstig en wordt de prognose somber
(11, 18).
Oorzaken van osmotische diarree en steatorrhea zijn (2, 26):
 maldigestie (minder enzymproduktie)
 malabsorptie (minder mucosa en snelle doorstroom)
 bacteriële overgroei
 verlies galzuren
 verlies vetzuren
 evt ook maagzuurhypersecretie
Ernstige resectie kan veranderingen geven in hormonale regulatie van de dunne darm,
leidend tot hypergastrinemie en verhoogde zuursecretie. Maagzuurhypersecretie
draagt bij aan diarree en beschadigt de mucosa van het duodenum (2, 3, 20).
Niet alle patiënten hebben symptomen van SBS. Het is niet altijd de hoeveelheid
darmverlies die bepaalt of een patiënt symptomen krijgt. De respons op darmverlies is
vaak onvoorspelbaar (5).
Belangrijke factoren die het klinisch verloop bepalen:
 Status van de ileocaecale klep (16)
 Hoeveelheid verwijderde darm. In honden suggereren experimentele studies dat
tot 85% resectie getolereerd kan worden door het dier (2)
 Locatie van de resectie. Resectie van het jejunum leidt tot malabsorptie van
voedsel, water en electrolyten. Resectie van het ileum leidt tot malabsorptie van
cobalamine en galzuren (2)
 Functionele capaciteit van overgebleven darm en andere digestieorganen
 Eventuele bijkomende ziekte
 Graad van adaptatie die volgt in de overgebleven dunne en dikke darm (2, 18, 26)
Diagnose
De diagnose SBS is gewoonlijk gebaseerd op een geschiedenis van darmresectie met
daarop volgend diarree en gewichtsverlies. Bij verdenking op een congenitaal
probleem kan een röntgenfoto met contrast gemaakt worden (2).
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Therapie SBS
De therapie is afhankelijk van de ernst van de symptomen en verschilt per individu.
Het doel van de therapie is nutritionele ondersteuning totdat adaptatie van de darm is
opgetreden en er geen diarree meer is (3).
Postoperatief is vloeistof- en electrolyten-therapie belangrijk. Wanneer er een groot
gedeelte van de darm is verwijderd kan het nuttig zijn om direct na de operatie
groeifactoren toe te dienen. Deze versnellen de adaptatie van de darm en
minimaliseren de klinische verschijnselen (3).
Als de ileocaecale klep is verwijderd, kunnen antibiotica (bijvoorbeeld tylosine of
metronidazol) nodig zijn vanwege mogelijke bacteriële overgroei van de dunne darm
(17).
Bij maagzuurhypersecretie kunnen H2 receptor antagonisten (bijvoorbeeld cimetidine,
ranitidine) toegediend worden (2, 3).
Bij slechte respons op dieet en/of antibiotica kan een antisecretium gegeven worden
(bv loperamide).
Galzuurbinders (resine) kunnen gegeven worden tegen colonsecretie (bij malabsorptie
galzuren na ileumresectie) (2, 11).
Vanaf 12 tot 24 uur na een darmoperatie kunnen kleine beetjes voedsel gegeven
worden. Vroeg beginnen met eten is belangrijk want dit verhoogt de gastrointestinale
bloedtoevoer, het voorkomt ulceratie, het stimuleert het immuunsysteem waaronder
verhoging van IgA-concentraties en stimuleert wondgenezing (3).
Orale voeding verlaagt het risico dat overgebleven darmepitheelcellen afsterven (3,
17).
In het begin kan eventueel een goed resorbeerbaar voer met laag vetgehalte, monomeer of oligomeer gegeven worden. Er kan geleidelijk overgegaan worden op een
meer vast voer. Als het ileum verwijderd is, kan cobalamine gesupplementeerd worden
(cobalamine wordt exclusief geabsorbeerd in het ileum) (17).
Wanneer meteen begonnen wordt met vast voer, is het verstandig dit te geven
verdeeld over meerdere kleine beetjes per dag.
Een adequaat dieet na darmoperaties is een goed verteerbaar voer met vezels,
vitamines, mineralen en eventueel enzymsupplementen (14). Eventueel kan glutamine
erbij gegeven worden maar dit is niet wetenschappelijk onderbouwd. Bij steatorrhea
kan een dieet gegeven worden met een laag vetgehalte (26).
Prognose SBS
De prognose is afhankelijk van de hoeveelheid overgebleven darm, de locatie van resectie, de mate van adaptatie van de darm, de pre-operatieve conditie van de patiënt,
de post-operatieve verzorging en de respons van de patiënt op de therapie (2, 3, 17).
De prognose voor patiënten met SBS is meestal gereserveerd tot slecht. Sommige
dieren hebben levenslang diarree (2, 17). Wanneer de ileocaecale klep behouden blijft
is de prognose beter.
Sommige dieren ontwikkelen goede adaptieve hyperplasie van de darm en kunnen
terug op een normaal dieet, terwijl andere dieren niet of minder adequaat reageren
(2).
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Darmchirurgie
Redenen voor darmresectie zijn intussusseptie, intestinaal infarct door strangulatie of
vasculaire thrombose, verlies van bloedtoevoer door verwonding, en neoplasie (5, 18).
Indicaties voor enterotomie zijn het nemen van biopten, het verwijderen van een
corpus aliënum en inspectie van het darmlumen (3).
Complicaties die kunnen optreden bij dunne darmchirurgie (3, 26):
 shock
 lekken wond
 ileus
 dehiscencie
 perforatie
 peritonitis
 stenosis
 short bowel syndroom
 recidief
 hypothermie
 hypoglycemie
 dehydratie
In 7% tot 16% van de dunne darm operaties treedt er loslating van de wond op met
lekkage als gevolg. Van dit aantal overleeft 74% tot 85% van de patiënten het niet.
Het risico op lekkage is vooral hoog bij pre-operatieve peritonitis, corpus aliënum, lage
serum albumineconcentratie of slechte conditie van de patiënt (3).
Adaptatie darm
Belangrijk voor het klinisch verloop en de ontwikkeling van SBS is de graad van
adaptatie van de darm van de patiënt (18).
De adaptatie van de darm begint een à twee dagen na de operatie en is voltooid na 14
dagen, indien het dier ook gegeten heeft (1, 22).
Adaptatie van de darm kan echter ook twee maanden duren (26).
Soms treedt SBS tijdelijk op na resectie, omdat adaptatie leidt tot hyperplasie in de
overgebleven darm wat kan leiden tot verbetering van de absorptie (2). De adaptatie
van het ileum is beter dan de adaptatie van het jejunum (19).
Adaptatie houdt in een vergroting van de diameter van de darm, verlenging van de villi
en vergroting van de crypten zodat er een maximaal aantal mucosacellen aanwezig is
(6).
Een van de belangrijkste factoren voor de adaptatie van de darm is de aanwezigheid
van intraluminale nutriënten. Langketen triglyceriden of langketen vetzuren hebben
het grootste trofische effect, maar ieder nutriënt heeft een stimulerend effect op de
adaptatie van de darm.
Ook secretieprodukten van de pancreas, gal, maag, darm en andere hormonen en
prostaglandine E2 spelen een belangrijke rol in de adaptatie van de darm.
Corticosteroïden hebben waarschijnlijk geen effect op de adaptatie van de darm (18).
Optimale genezing van de darm na een darmoperatie is afhankelijk van een goede
bloedvoorziening, accurate mucosa-appositie en minimaal chirurgisch trauma (3).
Herstel gaat sneller wanneer de serosa goed aansluit en het omentum kan zorgen voor
een goede bloedvoorziening en afdichting van de wond.
Onderzoeksstage Wieneke Bos
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Darmen genezen over het algemeen snel, maar genezing kan vertraagd worden door
locale en systemische factoren. Systemische factoren zijn bijvoorbeeld hypovolemie,
shock, hypoproteinemie, debilitatie en bijkomende infecties. Deze kunnen het herstel
vertragen en het risico op lekkage van de wond verhogen. Corticosteroïden, Non
Steriode Ontstekingsremmers (NSAID’s) en sommige chemotherapeutica zoals
cyclophosphamide en doxorubicine vertragen ook de wondgenezing (3).
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2

Materiaal en methoden

2.1

Verteringsonderzoek

De mate van vertering wordt beoordeeld door middel van onderzoek naar de faeces
van patiënten. De faeces wordt op het UVDL kwalitatief onderzocht.
Aan eigenaren is gevraagd de faeces gekoeld te bewaren en niet op vrijdag op de post
te doen. In het weekend wordt namelijk geen verteringsonderzoek gedaan. Aangenomen is dat de faeces zo vers mogelijk op vertering onderzocht moet worden (zie ook
paragraaf 2.3). Als een faecesmonster op vrijdag wordt gepost, ligt het meer dan 48
uur buiten de koeling. Om zo min mogelijk variabelen te hebben, wordt de faeces op
de ochtend van aankomst (de dag na monstername) onderzocht op het UVDL.
Verteringsonderzoek van faeces bestaat uit een macroscopisch onderzoek waarbij de
aard, consistentie en pH bepaald worden. Ook vindt een microscopisch onderzoek
plaats waarbij de hoeveelheid vetten, vetzuren, zetmeel en spiervezels beoordeeld
wordt. Ook worden eventuele andere relevante zaken genoteerd, zoals het voorkomen
van de brillendoosjesgist (zie bijlage 1) Deze gist kan diarree geven.
De consistentie en aard van de faeces wordt macroscopisch beoordeeld met behulp
van de scorekaart “De kwaliteit van de ontlasting”, geleverd door Royal Canin. Volgens
dit scoresysteem kunnen aan faeces punten gegeven worden van 1 tot 5 voor de
kwaliteit van de faeces:
 score 1 is vloeibare ontlasting, diarree;
 score 2 is hoofdzakelijk zachte ontlasting zonder vorm;
 score 3 is hoofdzakelijk gevormde, maar zachte ontlasting;
 score 4 is gevormde en stevige ontlasting, maar niet te hard;
 score 5 is gevormde ontlasting, maar droog en hard.
Faeces van goede kwaliteit heeft een score van 4 (15).
Na het bepalen van de faecesscore wordt het verteringsonderzoek uitgevoerd. Zie
hiervoor ook een nadere beschrijving in bijlage 1.
Er wordt in een mortier met een stamper een suspensie gemaakt door faeces te
mengen met aquadest. Vervolgens wordt de pH bepaald met pH-papier (Dual-tint,
Baker). Vervolgens worden 2 druppels faecessuspensie, één links en één rechts, op
een voorwerpglaasje gedaan. De linkse druppel wordt gekleurd met twee druppels
Sudan, de rechtse met een druppel Lugol.
Met een dekglas wordt de faecessuspensie gemengd met de kleuring, waarna het
dekglas op de met kleurstof gemengde druppel gelegd wordt. Vervolgens wordt de
Sudan-kant verhit door de linkse helft van het voorwerpglaasje rustig heen en weer te
bewegen in een vlam van een brander, net zo lang totdat er bellen ontstaan onder het
dekglas. Het ontstane preparaat blijft één tot twee minuten liggen om af te koelen.
Door deze handeling worden vetten aangekleurd en worden eventueel aanwezige
vetzuren uitgekristalliseerd.
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Het preparaat wordt na afkoelen onder de microscoop gelegd en beoordeeld op vetten
en vetzuren (Sudankleuring) en zetmeel en spiervezels (Lugolkleuring) met 100x en
400x (4, 9, 10, 25).
De uitslagen worden genoteerd in de vorm van negatief (-), spoor, positief (+), sterk
positief (++) en zeer sterk positief (+++). Eventueel aanwezige brillendoosjesgist
wordt vermeld (7).

2.2

Patiënten en patiëntgegevens

Patiënten
Patiënten die geschikt zijn voor het onderzoek zijn alle honden en katten die een
darmoperatie (enterotomie, end-to-end-anastomose, enz) ondergaan of hebben
ondergaan. Er zijn verder geen criteria waaraan deze patiënten moeten voldoen.
Uiteraard moet de eigenaar toestemming geven en mee willen werken aan het
onderzoek. Om op de Universiteitskliniek Gezelschapsdieren (UKG) een grote
bekendheid te krijgen van het onderzoek zijn alle chirurgen, chirurgen in opleiding, de
anaesthesie en de intensieve zorgafdeling (ICU) ingelicht. Er is een formulier met
uitleg en telefoonnummers opgehangen. Ook zijn protocollen opgehangen (zoals in de
waskamers van verschillende operatiekamers) en zijn faecesmonsterpotjes neergezet
in het kantoor van de anaesthesie.
De protocollen bevatten onder andere een uitleg van het onderzoek en instructies voor
de chirurg, bijvoorbeeld dat bij een darmresectie het verwijderde darmdeel opgemeten
wordt en ook dat het overgebleven darmdeel opgemeten wordt.
Om een grotere case-load te krijgen worden niet alleen patiënten van de UKG
gebruikt, maar zijn ook meerdere grote (specialisten)klinieken benaderd om mee te
werken als zij een patiënt onder behandeling hebben die een darmoperatie moet
ondergaan.
Daarvoor zijn de klinieken (zie bijlage 6) telefonisch en per e-mail benaderd. Als zij
toestemmen is een pakket naar deze kliniek verzonden met al het benodigde materiaal
voldoende voor 2 patiënten. In zo’n pakket zitten 6 bubbeltjesenveloppen met faecesmonsterpotjes en handschoenen, een beschrijving van het onderzoek, een vragenlijst
voor de dierenarts, een akkoordverklaring voor de eigenaar en een scorekaart voor
lichaamsconditie en faeces (zie bijlagen 10 en 11).
Ook zijn eigenaren benaderd van dieren die in het afgelopen jaar op de UKG zijn
geopereerd aan de darmen. Van de meeste patiënten is geen pre-operatief monster.
Van twee patiënten zijn pre-operatieve monsters in de vriezer. Deze zijn niet vers
onderzocht. Van de oude cases kan de vertering gemeten worden voor en na
verstrekken van het geselecteerde dieet.
De eigenaren zijn telefonisch benaderd en na toezegging is een pakket opgestuurd met
voer voor ongeveer drie weken, twee enveloppen, een vragenlijst, een akkoordverklaring, een scorekaart en een uitlegformulier (zie bijlagen). Als het dier niet overgezet
kan worden, bijvoorbeeld omdat het al een (ander) dieetvoer krijgt of als de eigenaren
het geselecteerde dieet niet willen gebruiken komt het dier in de controlegroep.
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Patiënten van de UKG die meedoen en in dit rapport beschreven worden, zijn 8 honden
en 2 katten. Eén van de honden is overleden. In tabel 2.1 staan enkele gegevens van
de patiënten beschreven. In bijlage 2 is een nadere beschrijving van de patiënten
opgenomen.
patiënt

soort en ras

leeftijd

gewicht

Symptomen

operatie

indicatie

Paco
(MG)

kat, Siamees

9 jaar

3,7kg

verminderde
eetlust, braken

end-to-end
anastomose
distale jejunum

adenocarcinoom

Matisse
(MG)

kat, Kartuizer
(Chartreux)

6 jaar

6,8kg

toevalsbevinding
bij routineonderzoek

end-to-end
anastomose, deel
pancreas
verwijderd

papillifeer
adenocarcinoom
exocriene
pancreas

Senna
(V)

Berner
Sennenhond

8 mnd

24kg

regurgiteren,
sloom, anorexie

enterotomie
jejunum

corpus aliënum

Blacky
(VG)

kruising Duitse
Herder

11 jaar

27,9kg

braken, anorexia

enterotomie
duodenum,
pancreatitis

corpus aliënum

Teddy
(M)

Rhodesian
Ridgeback

7 jaar

onbekend

acuut ingestort,
shock, buik
pijnlijk

darmresectie van
distale jejunum,
jejunoileostomie,
miltresectie.
euthanasie.

enteritis, gat in
dunne darm,
oedemen, geen
urineproductie
meer, longoedeem. prognose
infaust

Thabor
(V)

hond, kruising

6 mnd

16,3kg

braken

enterotomie
duodenum,
gastrotomie

suspect corpus
aliënum, niet
gevonden

Boef
(M)

Amerikaanse
Bulldog

1 jaar

36,2kg

sloom, anorexia,
braken

enterotomie
jejunum

corpus aliënum
(hele theedoek)

Sunny
(V)

Labrador
Retriever

4 jaar

38,5kg

braken

enterotomie
duodenum,
voor 5e maal
geopereerd aan
corpus aliënum

corpus aliënum
(steen)

Diezel
(MG)

Berner
Sennenhond

3 jaar

40kg

braken, anorexia,
vermageren

enterotomie
jejunum, end-toend anastomose
resectie 12 cm
jejunum

corpus aliënum

Bo (VG)

Flatcoated
Retriever

1 jaar

26,6kg

koorts, braken na
darmresectie
vanwege corpus
aliënum (sok)

end-to-end
anastomose
jejunum 20 cm,
necrotische
lymfeknoop
verwijderd

septische buik

Tabel 2.1: gegevens patiënten verteringsonderzoek
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Patiëntgegevens
Voor eigenaren en dierenartsen van deelnemende (specialisten)klinieken zijn invulformulieren opgesteld. Ook is een akkoordverklaring opgesteld die eigenaren in kunnen vullen. Aan eigenaren worden vragen gesteld betreffende de gezondheid van hun
dier, het dieet wat gebruikt wordt en de kwaliteit van de faeces. Aan dierenartsen
worden bovendien vragen gesteld over de operatie. De formulieren zijn te vinden in
bijlage 4.
Er worden gegevens over de patiënten verzameld door de eigenaren en de dierenartsen de vragenlijsten te laten invullen. Verder worden indien mogelijk gegevens uit
Vetware gehaald. De vragenlijsten zijn te vinden in bijlage 4.
Belangrijke gegevens over de patiënten, naast het signalement en gewicht, zijn onder
andere soort operatie (vb enterotomie, darmresectie) en locatie van het probleem
(darmdeel, bv duodenum, jejunum, ileum, colon).
Bij een darmresectie wordt de lengte van de verwijderde darm en de lengte van het
overgebleven darmdeel achterhaald.
Een ander belangrijk gegeven is het soort en merk voer wat de patiënt kreeg. Tevens
wordt gevraagd of de patiënt wordt overgezet op Royal Canin Intestinal of dat de
patiënt op het eigen dieet blijft en daardoor in de controlegroep komt.
Voor een beschrijving van deze patiënten wordt verwezen naar bijlage 2.
Body Condition Score (lichaamsconditie score dier)
Om de conditie en lichaamsbouw van het dier te bepalen, wordt een scorekaart
gebruikt, geleverd door Royal Canin. Met deze scorekaart kan de conditie worden
afgelezen en gescoord met punten van 1 (zeer mager) tot 5 (obesitas).
score

omschrijving

score 1
(zeer mager)

de ribben, ruggenwervels en bekkenbeenderen zijn zeer goed zichtbaar, er is
sprake van duidelijk verlies van spiermassa en op de borstkas is geen vetlaag te
voelen

score 2
(mager)

de ribben, ruggenwervels en bekkenbeenderen zijn zichtbaar, de taille is duidelijk
zichtbaar en op de borstkas is geen vetlaag te voelen

score 3
(ideaal gewicht)

de ribben, ruggenwervels en bekkenbeenderen zijn niet zichtbaar, maar wel goed
te voelen, de taille is duidelijk zichtbaar en op de borstkas is een dunne vetlaag te
voelen

score 4
(overgewicht)

de ribben, ruggenwervels en bekkenbeenderen zijn moeilijk te voelen, de taille is
niet zichtbaar en bij de ruggengraat en aan de staartbasis is een vetlaag zichtbaar

score 5
(obesitas)

bij de borstkas, de ruggengraat en aan de staartbasis is een vetlaag duidelijk
zichtbaar, de taille is niet zichtbaar en er is een toename van de buikomvang
zichtbaar

Tabel 2.2: Body Condition Score (15)

2.3

Faecesmonsters

Er worden 3 faecesmonsters genomen. Het eerste monster is pre-operatief en het
tweede monster wordt twee weken na de operatie genomen door de eigenaar. Daarna
wordt de patiënt op het speciaal geselecteerde dieet over gezet.
Dit duurt gemiddeld 5 dagen. Wanneer de patiënt twee weken dit speciale dieet krijgt,
wordt het derde monster genomen zodat bekeken kan worden wat het effect is van dat
dieet.
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In het geval dat de dieren niet overgezet (kunnen) worden, blijven zij hun eigen dieet
houden en komen zij in de controlegroep.
Bij het nemen van de monsters worden speciale plastic handschoenen gebruikt zonder
poeder. Handschoenen waarin poeder zit, kunnen namelijk de uitslag van het verteringsonderzoek beïnvloeden. Het poeder kan een vals-positieve zetmeeluitslag geven.
De faecesmonsters worden in de koelkast bewaard in een faecesmonsterpotje van de
UKG. Ze worden macroscopisch gescoord en de eerstvolgende ochtend op het UVDL
onderzocht op de pH en de vertering van vetten, verzuren, zetmeel en spiervezels
(microscopisch).
Faecesmonsters worden genomen door de onderzoekers en/of de eigenaren. De monsters van faeces worden genomen wanneer het dier uitgelaten wordt. Pre-operatieve
monsters worden rectaal genomen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt op de ICU of
door de eigenaar een monster genomen van de eerstvolgende ontlasting na de
operatie.
Faecesmonsters die eigenaren hebben genomen, worden opgestuurd in een goed
beschermende enveloppe. Hierbij wordt het faecesmonsterpotje in een beschermhoesje gedaan dat in een sealzakje wordt gestopt. Dit alles gaat in een bubbeltjesenveloppe en wordt samen met informatie over het onderzoek, invulformulieren en
akkoordverklaring opgestuurd naar het UVDL.

2.4

Dieet

Het dieet wat bij dit onderzoek gebruikt wordt, is Royal Canin Intestinal (RCI). Dit voer
is speciaal ontwikkeld voor dieren met problemen omtrent de darmen. Het bevat een
hoge hoeveelheid energie en verteerbaarheid (15). RCI is verkrijgbaar als droogvoer,
blikvoer en voor katten ook als maaltijdzakjes. Dit dieet is mede gekozen vanwege
sponsoring door Royal Canin. De eigenaren krijgen gratis voer mee voor ongeveer 3
weken.
Een overzicht van de ingrediënten van Royal Canin voor honden en katten is opgenomen in bijlage 3. In tabel 2.3 is weergegeven welke patiënten zijn overgezet op RCI.
patiënt

overgezet op RCI?

Paco

patiënt

ja

Sunny

Senna

50%

Diezel

Blacky

nee

Bo

Matisse

ja

Teddy

euthanasie

Thabor

nee

Boef

nee

overgezet op RCI?
ja
ja
nee

Tabel 2.3: patiënten die overgezet zijn op RCI

2.5

Verwerking resultaten

De uitkomsten van de verteringsonderzoeken worden met elkaar vergeleken. Er wordt
gekeken of de vertering na de operatie verschilt met de vertering pre-operatief. Ook
wordt gekeken of het verstrekken van een speciaal geselecteerd dieet invloed heeft op
de vertering.
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De gegevens van de patiënten worden meegenomen om te bepalen of deze eventueel
een relatie hebben met de uitkomsten van de verteringsonderzoeken. Uit de resultaten
kunnen aanbevelingen voor het eventuele vervolg van het onderzoek worden gedaan.
Ook kan eventueel een vermoeden worden uitgesproken over het nut en de bruikbaarheid van dit onderzoek.

2.6

Onderzoek bewaarcondities

Over de gevolgen van verschillende bewaarmethoden van faeces op de uitslagen van
een verteringsonderzoek is weinig bekend. Een aantal zaken wordt aangenomen en
verondersteld, bijvoorbeeld dat de faeces het beste zo vers mogelijk moet zijn als het
onderzocht wordt en dat het gekoeld bewaard moet worden. Bij de bepaling van enzymen is bekend dat dit meteen moet gebeuren. Enzymbepaling op maandag van
monsters van vrijdag is niet betrouwbaar (21).
Het is interessant om te weten of bewaren van monsters in de koeling en op
kamertemperatuur van invloed is op de uitslagen. Dit is bijvoorbeeld van belang als
een monster op vrijdag wordt opgestuurd, maar pas op maandagochtend aankomt bij
het UVDL en daardoor in de tussenliggende periode niet gekoeld is. Dit onderzoek kan
uitwijzen of verteringsonderzoek is dat geval nog nuttig is.
Bij dit onderzoek zijn er positieve monsters nodig van honden en katten waarvan de
faeces is opgestuurd voor onderzoek naar het UVDL. De monsters die gebruikt worden
zijn monsters met ++ (sterk positief) en +++ (zeer sterk positief) op vetten, vetzuren, zetmeel en/of spiervezels. Tevens moet voldoende materiaal aanwezig zijn om
het faecesonderzoek op meerdere dagen te kunnen uitvoeren.
Een monster wordt verdeeld over twee faecespotjes, waarvan een potje wordt
bewaard in de koelkast en het andere potje wordt bewaard op kamertemperatuur van
circa 200C in het studentenlaboratorium.
Deze monsters worden door mij, na enkele weken training, op zo veel mogelijk
opeenvolgende dagen onderzocht op pH, vetten, vetzuren, zetmeel en spiervezels.
Tijdens het onderzoek wordt bekeken hoe de uitslagen veranderen op de opeenvolgende dagen en of uitslagen van de monsters bewaard op koelkasttemperatuur
verschillen van de monsters bewaard op kamertemperatuur.
Er zijn 4 monsters gebruikt voor het onderzoek bewaarcondities. De monsters die zijn
gebruikt zijn:
 monster 1 (Mazzel) met zetmeel sterk positief
 monster 2 (Loes) met sterk positief op vetten en zeer sterk positief op vetzuren
 monster 3 (Kim) met sterk positief op zetmeel
 monster 4 (Leks) met zeer sterk positief op vetten en sterk positief op vetzuren.
Bovenstaande monsters waren tijdens de onderzoeksperiode beschikbaar op het
laboratorium en sterk of zeer sterk positief bevonden op vetten, vetzuren en zetmeel.
Monsters met een beoordeling sterk of zeer sterk positief op spiervezels kwamen niet
voor tijdens de onderzoeksperiode.
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3

Resultaten

3.1

Resultaten verteringsonderzoek

Tijdens het onderzoek naar de effecten van een darmoperatie op de vertering zijn de
faecesmonsters van 10 patiënten onderzocht; 8 honden en 2 katten. De resultaten
staan hieronder per patiënt beschreven. Van één patiënt is gekozen om deze als casus
nader uit te werken. Er is gekozen voor een hond waarvan meerdere monsters aanwezig waren en die is geopereerd vanwege een corpus aliënum. Corpus aliënum is bij
honden een veel voorkomende indicatie voor een darmoperatie. Om die reden is
gekozen voor Senna. In hoofdstuk 4 wordt de patiënt Senna als casus nader beschreven.
Paco
Paco heeft een darmresectie gehad vanwege adenocarcinoom. De gegevens van Paco
zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Paco

28-5-2009

22-6-2009

13-7-2009

pre-ok

3wk post ok

6wk post ok

pH

6,5

6,8

6,2

vet

++

spoor

-

vetzuur

+

+++

-

zetmeel

spoor

-

spoor

spiervezels

+

+

+

S. glutullatis

-

-

-

faecesscore

4

4

4

Uit de tabel blijkt dat de faecesscore (zie bijlage 10 en 11) bij alle monsters van Paco
4 is. Dit betekent dat de consistentie van de faeces normaal is. Macroscopisch waren
aan de monsters geen afwijkingen gevonden. De pH schommelt rond de 6,5. Een pH
van 6,5 is normaal bij faeces.
Pre-operatief werd Paco’s ontlasting sterk positief beoordeeld op vetten. Drie weken
postoperatief werd slechts een spoor van vetten aangetroffen. Drie weken daarna, nadat Paco op Royal Canin Intestinal als dieet is overgezet, werden de vetten negatief
beoordeeld. De aangetroffen vetten in de pre-operatieve faeces van Paco kunnen
komen door het toenmalige dieet.
Opvallend is dat voor de operatie de vetzuren positief worden beoordeeld en 3 weken
na de operatie zeer sterk positief worden beoordeeld. Vetzuren in de faeces wijzen op
een uitgebreide malabsorptie door beschadiging van een groot deel van het darmkanaal (4, 12). De meest waarschijnlijke oorzaak hiervan is de neoplasie en de daar op
volgende darmresectie.
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Voor en na het dieet zijn nauwelijks veranderingen te zien in het aantal aangetroffen
zetmeel en spiervezels. Bij zetmeel zijn op twee momenten sporen gevonden en eenmaal is niets aangetroffen in de monsters. Een spoor zetmeel in de ontlasting hoeft
niet te betekenen dat er een afwijking is. Spiervezels werden steeds positief beoordeeld. Bij gezonde katten kan deze uitslag voorkomen wanneer de kat vlees eet.
In het derde monster zitten minder vetten en vetzuren dan in het eerste en tweede
monster. Het aantal vetten is minder geworden na de operatie. Een oorzaak kan zijn
dat Paco, mogelijk voorafgaand aan het eerste faecesmonster, vetten heeft gegeten.
Het verschil met voor en na Royal Canin Intestinal is te verwaarlozen (van spoor naar
negatief). Ondanks dat in het eerste monster vetten zijn aangetroffen, werden de vetzuren positief beoordeeld. Mogelijk werden de vetten minder goed omgezet tot vetzuren. Een andere mogelijkheid is dat de opname van vetzuren door de darm beter
was vergeleken met het moment van het tweede monster toen de vetzuren zeer sterk
positief werden beoordeeld en een spoor vetten werd aangetroffen.
Een aanwijzing voor maldigestie is als wel vetten worden aangetroffen in het monster
zitten, maar geen vetzuren. Bij Paco is deze combinatie niet aan de orde. De vetzuren
werden na de operatie en voordat Paco op het speciale dieet werd overgezet als zeer
sterk positief beoordeeld en na het dieet als negatief. Rond de periode van de operatie
en een paar weken na de operatie had Paco malabsorptie (want er zijn vetzuren aangetroffen), echter na het dieet zijn geen aanwijzingen meer voor malabsorptie.
Dit laatste kan betekenen dat het dieet een positieve invloed heeft op de opname van
vetzuren door de darm.
Een andere verklaring kan zijn dat de darm zes weken na operatie zodanig hersteld is
of zich aangepast heeft dat de vertering verbeterd is. Dit herstel kan bevorderd zijn
door het gebruik van Royal Canin Intestinal, echter kan hier op basis van de huidige
hoeveelheid gegevens nog geen uitspraak over worden gedaan.
Senna
Senna heeft een enterotomie van het jejunum ondergaan vanwege een corpus
aliënum. De gegevens van Senna zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Senna

15-7-2009

30-7-2009

13-8-2009

pre-ok

2wk post ok

4wk post ok

pH

6,5

6,5

5,9

vet

-

-

-

vetzuur

++

-

-

zetmeel

-

spoor

spoor

spiervezels

-

+

spoor

S. glutullatis

-

-

-

faecesscore

4

4

4

De faecesscore van Senna was bij alle monsters 4, dit is passend bij normale
ontlasting. De pH is niet afwijkend van normale faeces.
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In het eerste monster werden de vetzuren als sterk positief beoordeeld, de vetten
werden negatief beoordeeld. Dit betekent dat de vetten goed worden omgezet en dat
de vetzuren minder goed worden opgenomen door de darm; bij Senna is er daarom
malabsorptie. Twee weken na de operatie zijn geen vetzuren meer in de ontlasting
aangetroffen, vanaf dat moment was er een goede absorptie door de darm.
Het monster twee weken postoperatief is positief beoordeeld op spiervezels, wat
mogelijk komt door het dieet. Senna krijgt bijvoorbeeld soms pens te eten.
De rest van de componenten werden negatief beoordeeld, eenmaal is een spoor
zetmeel aangetroffen. In het laatste monster, van na het dieet, is een spoor zetmeel
en spiervezels aangetroffen. Dit is niet afwijkend. In de periode van het RCI-dieet
kreeg Senna voor de helft RCI en voor de andere helft Proplan puppyvoer. Ook kreeg
zij verschillende soorten hondenkoekjes.
Pre-operatief had Senna malabsorptie, wat kan komen door de invloed van het corpus
aliënum op de vitaliteit van de darm. De operatie heeft een positieve invloed gehad op
de vertering bij Senna. Op de vertering door gebruik van Royal Canin Intestinal is hier
geen invloed te zien.
Blacky
Blacky heeft een enterotomie ondergaan van het distale deel van het duodenum. Ook
is vastgesteld dat Blacky pancreatitis had. De gegevens van Blacky zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Blacky

28-7-2009

11-8-2009

post ok

post ok

pH

6,8

6,5

vet

+

+

vetzuur

-

-

zetmeel

-

-

spiervezels

-

-

S. glutullatis

-

-

faecesscore

4

4

Het eerste monster van Blacky is van enkele dagen na de operatie omdat Blacky
eerder geen ontlasting had. Tevens is dit monster op vrijdag genomen en heeft in het
weekend bij de eigenaar in de koelkast gelegen. Het monster is op zondag opgestuurd
en pas op dinsdag aangekomen en onderzocht op het UVDL. Er zat daarom totaal 4
dagen tussen het moment van monstername en het moment van onderzoek. Het was
daarom op het moment van onderzoek geen vers monster meer en was ook niet
continu gekoeld geweest.
De faecesscore van Blacky was 4 bij beide monsters, passend bij een normale
ontlasting. Er zijn geen vetzuren, zetmeel en spiervezels gevonden in beide monsters.
Wel is een positieve beoordeling voor vet. Bij maldigestie verwacht je een zeer sterk
positieve beoordeling en kan ook zetmeel worden aangetroffen. Het is mogelijk dat de
bewaarconditie van invloed is geweest op de uitslag. Er kan daarom nauwelijks een
conclusie uit het eerste monster worden getrokken.
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Het tweede monster is mogelijk ook enkele dagen onderweg geweest. De analist van
het UVDL twijfelde bij het tweede monster of vetten als spoor of positief moesten
worden beoordeeld.
De faeces kan positief op vetten beoordeeld zijn vanwege de pancreatitis. Mogelijk
vanwege het aangepaste dieet zijn de vetten niet zeer sterk positief beoordeeld.
Blacky krijgt speciaal dieet vanwege pancreatitis, namelijk Royal Canin Digestive Low
Fat en is daarom niet overgezet op Royal Canin Intestinal.
Matisse
Bij Matisse is een massa (papillifeer adenocarcinoom van de exocriene pancreas) verwijderd inclusief 10cm van het proximale deel van het jejunum en een deel van de
pancreas. De massa was als toevalsbevinding gevonden, Matisse had geen klinische
klachten voor de operatie. De gegevens van Matisse zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Matisse

23-7-2009

13-8-2009

pre ok

post ok

pH

6,5

6,5

vet

-

spoor

vetzuur

-

-

zetmeel

-

spoor

spiervezels

-

-

S. glutullatis

-

-

faecesscore

4

4

Bij Matisse zijn in het eerste monster geen afwijkingen gevonden. Het eerste monster
van Matisse bevatte erg weinig materiaal. De negatieve uitslag voor alle componenten
kan daarom vals-negatief zijn. In het tweede monster is een spoor vet en een spoor
zetmeel aangetroffen. Dit wordt niet als afwijkend gezien. Er zijn geen vetzuren
aangetroffen in de faeces van Matisse na de darmresectie. Er is geen malabsorptie.
Teddy
Teddy was in shock en had waterige bloederige diarree (faecesscore 1). Vanwege de
slechte toestand en de infauste prognose is hij geeuthanaseerd. De gegevens van
Teddy zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Teddy

23-7-2009
post ok

pH

7,7

vet

-

vetzuur

-

zetmeel

-

spiervezels

-

S. glutullatis

-

faecesscore

1
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In de faeces van enkele uren na de operatie zijn geen vetten, vetzuren, zetmeel en
spiervezels aangetroffen. De pH is 7,7; dit is hoger dan normaal. Dit kan komen door
het aanwezige bloed in de faeces wat de pH verhoogt. Door de euthanasie is het niet
mogelijk om dit monster te vergelijken met een later monster.
Thabor
De gegevens van Thabor zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Thabor

3-8-2009
pre ok

pH

6,2

vet

-

vetzuur

-

zetmeel

spoor

spiervezels

-

S. glutullatis

-

faecesscore

onbekend

Bij Thabor zijn in het monster geen afwijkingen aangetroffen. Een spoor zetmeel is
aangetroffen, wat niet afwijkend is en kan komen door het voer.
De faecesscore was niet te bepalen vanwege de kleine hoeveelheid faeces die rectaal is
bemonsterd. Door deze kleine hoeveelheid kunnen de uitslagen vals-negatief zijn.
Een tweede monster is nog niet binnengekomen waardoor een vergelijking ontbreekt.
Boef
Boef onderging een enterotomie van het jejunum vanwege een corpus aliënum (hele
theedoek). De gegevens van Boef zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Boef

5-8-2009
post ok

pH

6,5

vet

++

vetzuur

++

zetmeel

spoor

spiervezels

-

S. glutullatis

-

faecesscore

2

Boef had een faecesscore van 2, wat wil zeggen dat de ontlasting te dun was. Verder
zijn vetten en vetzuren aangetroffen en sterk positief beoordeeld. Tevens is een spoor
zetmeel aangetroffen. Vetten worden wel omgezet tot vetzuren maar deze worden
vervolgens niet goed opgenomen door de darm. Er is dus malabsorptie. De aanwezige
vetten kunnen erop wijzen dat Boef een vetrijk dieet had of enige mate van
maldigestie had. Hiervoor moet de faeces herhaaldelijk onderzocht worden. Een
tweede monster is echter nog niet binnengekomen waardoor een vergelijking
ontbreekt.
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Sunny
De gegevens van Sunny zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Sunny

7-8-2009
post ok

pH

6,5

vet

spoor

vetzuur

-

zetmeel

spoor

spiervezels

-

S. glutullatis

+

faecesscore

4

Bij Sunny was de faecesscore 4 en de pH was 6,5. Dit zijn normale waarden voor
faeces. In het eerste monster is een spoor vet en een spoor zetmeel aangetroffen. Dit
is niet afwijkend en kan komen door het soort voer. Sunny krijgt Royal Canin Adult,
één blikje Albert Heijn of Pedigree Paté, een boterham, soms een ijsje en een koekje.
Vetzuur en spiervezels zijn negatief beoordeeld en er is saccharomycopsis glutullatis
gevonden. Dit is de brillendoosjesgist die positief kan zijn wanneer het dier
bijvoorbeeld konijnenkeutels heeft gegeten (zie bijlage 1).
Een tweede monster is nog niet binnengekomen waardoor een vergelijking ontbreekt.
Diezel
De gegevens van Diezel zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Diezel

21-7-2009

11-8-2009

post ok

post ok

pH

6,5

6,2

vet

+

+

vetzuur

-

-

zetmeel

spoor

spoor

spiervezels

spoor

spoor

-

-

S. glutullatis
faecesscore

4

De pH en de faecesscore vallen binnen de normaalwaarden. De uitslagen van beide
monsters zijn identiek. Vetten worden positief beoordeeld wat kan komen door het
dieet of door een kleine mate van maldigestie. Er zijn geen vetzuren gevonden dus de
absorptie van de darm is waarschijnlijk in orde. In het monster is een spoor zetmeel
en spiervezels aangetroffen, wat niet afwijkend hoeft te zijn en te wijten kan zijn aan
het dieet. Van Diezel is geen pre-operatief monster.
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Bo
De gegevens van Bo zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Bo

2-7-2009

10-08-2009

post ok

post ok

pH

6,2

6,8

vet

+

spoor

vetzuur

-

-

zetmeel

-

-

spiervezels

-

spoor

S. glutullatis

+

-

faecesscore

4

4

Het eerste monster is op of vlak na de dag van opereren genomen. Het is ruim twee
maanden ingevroren geweest voordat het werd beoordeeld. Het tweede monster is van
bijna 4 maanden na de operatie.
Bo krijgt zijn eigen dieet met aanvulling van fruit, rauwkost en af en toe rauw vlees.
Voorafgaand aan de monstername van het tweede monster heeft Bo organisch graszaad gegeten.
De pH is bij de monsters respectievelijk 6,2 en 6,8 en de faecesscore is 4. Dit zijn
normale waarden voor faeces.
In het eerste monster zijn vetten aangetroffen, in het tweede monster is een spoor vet
te zien. In dit monster is ook een spoor spiervezels aangetroffen. Deze uitslag is niet
afwijkend. In het eerste monster is de brillendoosjesgist aangetroffen.
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3.2

Resultaten bewaarcondities

Tijdens het onderzoek naar de effecten van verschillende bewaarcondities op het
verteringsonderzoek zijn de faecesmonsters van 4 patiënten onderzocht; 3 honden
(Loes, Kim en Leks) en 1 kat (Mazzel). De resultaten staan hieronder per patiënt
beschreven.
Mazzel
In onderstaande tabel staan de gegevens van Mazzel weergegeven. In de grafiek zijn
de resultaten visueel weergegeven.
dag

datum

pH
koel

vet

kamer

koel

vetzuur

kamer

spoor

koel

kamer

+

zetmeel
koel

spiervezel

kamer

kamer

6,2

dag 2 28-7-2009

6,2

dag 3 29-7-2009

6,2

5,9

-

-

-

-

spoor

spoor

-

spoor

dag 4 30-7-2009

6,2

6,2

-

-

-

+

spoor

-

spoor

-

dag 5 31-7-2009

6,2

6,2

-

-

-

-

spoor

-

spoor

-

-

++

koel

dag 1 27-7-2009

-

-

+

-

Vergelijking bewaarconditie Mazzel

Resultaat

4
+++

3
++

vet koeling
vet kamertemperatuur
vetzuur koeling
vetzuur kamertemperatuur
zetmeel koeling
zetmeel kamertemperatuur
spiervezel koeling
spiervezel kamertemperatuur

2+

spoor
1

0-

dag 3

dag 4

dag 5

Tijd

Uit de tabel blijkt dat zetmeel op dag 1 sterk positief werd beoordeeld. Het aantal
zetmeel nam de daaropvolgende dagen af. Bij het monster dat op dag 2 uit de koeling
was gelegd (en op kamertemperatuur werd bewaard), was op dag 3 een spoor zetmeel
gezien. Daarna werd zetmeel in het monster op kamertemperatuur negatief
beoordeeld.
Vanaf dag 3 kunnen de monsters uit de koeling en op kamertemperatuur met elkaar
worden vergeleken. Er is een afname in het aantal zetmeel waar te nemen als het
monster langere tijd wordt bewaard. Deze afname is te zien bij zowel het gekoelde
monster als het monster bewaard op kamertemperatuur. Het is mogelijk dat het
zetmeel uit elkaar valt of wordt afgebroken door bacteriën. Een andere mogelijkheid is
dat op de eerste dag een deel van de faeces is gebruikt waarin zich veel zetmeel
bevond.
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Op dag 1 van het gekoelde monster van Mazzel werden vetzuren positief beoordeeld.
Ook bij het monster op kamertemperatuur is op dag 4 positief op vetzuren beoordeeld.
De overige dagen was deze negatief beoordeeld, ook bij het monster uit de koeling.
Het is mogelijk dat het hier gaat om een vals-positieve beoordeling. Mogelijk zat de
dag ervoor ook vetzuur of vet in het monster, maar is dit niet gezien. Een ander
mogelijkheid is dat in het monster sudankristallen zaten die lijken op vetzuren (zie
bijlage 1). Bij vet en spiervezels zijn afwisselend sporen en niets gevonden in beide
monsters. De pH verandert niet bij de verschillende bewaarmethodes. Deze was bijna
elke dag 6,2.
Verschillende bewaarcondities lijken bij dit monster geen invloed te hebben op de
zuurgraad van de faeces. Bij de andere componenten lijkt de beoordeling in de loop
van de tijd af te nemen, maar gezien de mate van afname is hier geen definitieve
conclusie uit te trekken.
Loes
In onderstaande tabel staan de gegevens van Loes weergegeven.
dag

datum

pH

dag 1

27-7-2009

6,8

dag 2

28-7-2009

6,5

dag 3

29-7-2009

6,5

6,5

-

-

++

++

-

-

-

-

dag 4

30-7-2009

<6,5

6,5

-

-

++

+

-

-

-

-

dag 5

31-7-2009

6,5

6,5

+

spoor

+++

++

-

-

spoor

-

dag 8

3-8-2009

6,5

6,5

spoor

-

++

-

-

-

-

-

dag 10

5-8-2009

6,5

6,8

spoor

spoor

++

++

-

-

spoor

+

dag 12

7-8-2009

<6,5

7,4

-

spoor

+

++

-

-

-

spoor

koel

vet

kamer

koel

vetzuur

kamer

++

koel

kamer

+++

+

zetmeel
koel

kamer

-

-

spiervezel
koel

kamer

-

-

-

Uit de tabel blijkt dat het aantal vetten in het monster van Loes, dat in de koeling was
bewaard, op dag 1 sterk positief werd beoordeeld. Vanaf dag 2 is materiaal van dit
monster bewaard op kamertemperatuur.
Bij het monster van Loes uit de koeling is een paar dagen geen vet gevonden maar
vanaf dag 5 weer wel. Hoewel op de eerste dagen de vetten positief werden beoordeeld, zijn er in de volgende dagen minder vetten gezien.
Op dag 1 werden vetzuren, in het monster dat in de koeling was bewaard, beoordeeld
als zeer sterk positief. Op dagen 3 tot en met 12 waren de vetzuren in het gekoelde
monster, positief tot sterk positief. Uitzondering hierop is dag 2, toen zijn geen
vetzuren gezien bij het gekoelde monster.
Vanaf dag 3 zijn er ook uitslagen van het monster op kamertemperatuur. De vetzuren
werden steeds sterk positief beoordeeld. Op dag 4 werden de vetzuren positief en op
dag 8 negatief beoordeeld.
Zetmeel is bij beide monsters volledig negatief geclassificeerd.
De pH schommelt bij bijna alle dagen rond de 6,5. Echter bij dagen 10 en 12 is bij het
monster van Loes op kamertemperatuur een stijging waar te nemen. Op dag 12 is de
pH 7.4, maar afgerond is de pH steeds 7.
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In onderstaande grafiek zijn de resultaten visueel weergegeven en kunnen uitslagen
per dag met elkaar vergeleken worden.

Vergelijking bewaarconditie Loes

Resultaat

+++4

++3

vet koeling
vet kamertemperatuur
vetzuur koeling
vetzuur kamertemperatuur
zetmeel koeling
zetmeel kamertemperatuur
spiervezel koeling
spiervezel kamertemperatuur

2+

spoor
1

0-

dag 3

dag 4

dag 5

dag 8

dag 10

dag 12

Tijd

De meest waarschijnlijke verklaring voor de wisselingen in de aanwezigheid van vet, is
dat op de dagen 3 en 4 wel vet aanwezig was in het monster, maar dat het niet is
waargenomen. Het lijkt namelijk onwaarschijnlijk dat op dagen 3 en 4 geen vet in het
monster zat en het vet later is teruggekomen. Dat zou betekenen dat het geproduceerd moeten zijn door andere componenten in het faecesmonster, bijvoorbeeld door
bacteriën. Het is echter onbekend, en ook niet in de literatuur te achterhalen, dat
zoiets mogelijk is. De mogelijkheid wordt daarom als onwaarschijnlijk geacht.
Als op dagen 3 en 4 vetten niet gezien zijn, dan kan de conclusie worden getrokken
dat alle beoordeling die negatief of spoor waren, onbetrouwbaar zijn. Er moet op die
dagen minimaal een spoor in het monster zitten en het kunnen er eventueel meer zijn.
Het bewaren lijkt, indien de vals-negatieve beoordelingen achterwege worden gelaten,
bij dit monster geen invloed te hebben. Wel neemt het aantal aangetroffen vet in het
gekoelde monster af.
Kim
In onderstaande tabel staan de gegevens van Kim weergegeven.
dag

datum

pH

dag 1

28-7-2009

dag 2

29-7-2009

5,0

5,0

spoor

spoor

++

++

++

++

+

spoor

dag 3

30-7-2009

<5,0

<5,0

spoor

-

+

+

++

++

spoor

spoor

dag 4

31-7-2009

5,0

<5,0

spoor

-

++

+

++

++

+

spoor

dag 7

3-8-2009

<5,0

<5,0

-

-

-

+

++

++

spoor

spoor

dag 9

5-8-2009

<5,0

<5,0

+

spoor

+++

++

++

+

+

spoor

dag 11

7-8-2009

<5,0

<5,0

+

spoor

+

++

++

+

+

+

koel

vet

kamer

5,0

koel

vetzuur

kamer

spoor

koel

kamer

-

zetmeel
koel

kamer

++

spiervezel
koel

kamer

+

De pH blijft gedurende alle dagen, bij het monster uit de koeling en bij het monster op
kamertemperatuur, rond de 5,0. Op een aantal dagen was er geen verkleuring van het
pH-papier te zien, op die momenten is aangenomen dat de pH lager is dan 5,0.
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Een pH van 5,0 is lager dan gemiddeld gemeten wordt bij faecesmonsters. Vaak wordt
een pH van rond de 6,5 gemeten. Deze faeces heeft een lagere zuurgraad. Dit kan
veroorzaakt worden door een hoge mate aan zetmeel dat in de faeces is aangetroffen
in zowel het gekoelde monster als het monster op kamertemperatuur.
In onderstaande grafiek zijn de resultaten visueel weergegeven en kunnen uitslagen
per dag met elkaar vergeleken worden.

Vergelijking bewaarconditie Kim
+++
4

Resultaat

++
3

vet koeling
vet kamertemperatuur
vetzuur koeling

2+

vetzuur kamertemperatuur
zetmeel koeling

spoor
1

zetmeel kamertemperatuur
spiervezel koeling
spiervezel kamertemperatuur

0dag 2

dag 3

dag 4

dag 7

dag 9

dag 11

Tijd

In het monster van Kim zat erg veel zetmeel. Deze is als sterk positief beoordeeld.
Vergeleken met het monster van Mazzel, waarbij zetmeel ook als sterk positief werd
beoordeeld op dag 1, werd in het monster van Kim meer zetmeel aangetroffen.
Sommige analisten zouden het aantal zetmeel als zeer sterk positief hebben
beoordeeld, maar de analist van dag 1 heeft het als sterk positief geclassificeerd. Bij
het aanbrengen van de lugolkleuring was er macroscopisch al een blauwkleuring te
zien bij het monster van Kim. Dit duidt op een grote hoeveelheid aan zetmeel. Het
zetmeel blijft sterk positief bij het gekoelde monster. Bij het monster op
kamertemperatuur neemt de hoeveelheid zetmeel vanaf dag 9 iets af. Mogelijk komt
dit door uiteenvallen of afbraak door bacteriën.
Dat op dag 1 en dag 7 geen vetzuren zijn gemeten terwijl op de rest van de dagen het
monster positief of sterk positief op vetzuren werd beoordeeld, lijkt het gevolg van een
vals-negatieve meting. Waarschijnlijk is op dag 7 bij het gekoelde monster ook een
vals-negatieve beoordeling van vet gegeven.
Het bewaren van het monster van Kim in de koeling en op kamertemperatuur lijkt
geen invloed te hebben op de pH, vetten, vetzuren, zetmeel en spiervezels.
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Leks
In onderstaande tabel staan de gegevens van Leks weergegeven.
dag

datum

pH

vet

vetzuur

zetmeel

spiervezel

koel

kamer

koel

kamer

koel

kamer

koel

kamer

koel

kamer

dag 1

4-8-2009

6,5

6,2

++

++

++

++

-

-

-

-

dag 2

5-8-2009

6,5

6,2

++

++

++

++

-

-

-

-

dag 3

6-8-2009

6,5

6,5

++

++

spoor

++

-

-

-

-

dag 4

7-8-2009

6,5

6,8

+

+

++

++

-

-

-

-

Bij het monster Leks is de pH steeds rond de 6,5. Zetmeel en spiervezels zijn niet
gevonden in het gekoelde monster van Leks en het monster van Leks op
kamertemperatuur.
Vetten worden bij zowel het monster uit de koeling als die op kamertemperatuur op
dag 1 tot en met 3 sterk positief en op dag 4 positief beoordeeld. Hoewel er een daling
waar te nemen is kan, gezien het feit dat dit maar op 1 dag te zien is waarna er niet
meer is gemeten, daar geen conclusie aan verbonden worden.
Vetzuren zijn op alle dagen bij beide monsters sterk positief beoordeeld behalve op
dag 3 bij het gekoelde monster; toen is er een spoor vetzuren gevonden. Een dag later
waren de vetzuren weer sterk positief. Waarschijnlijk is de meting van dag 3 daarom
vals-negatief.
In de grafiek zijn de resultaten weergegeven. De resultaten kunnen hierin visueel met
elkaar vergeleken worden.

Vergelijking bewaarconditie Leks
+++
4

Resultaat

++
3

vet koeling
vet kamertemperatuur
vetzuur koeling

2+

vetzuur kamertemperatuur
zetmeel koeling
spoor
1

zetmeel kamertemperatuur
spiervezel koeling
spiervezel kamertemperatuur

0dag 1

dag 2

dag 3

dag 4

Tijd

Het aantal vetten lijkt af te nemen na 4 dagen bewaren op koelkast- en op kamertemperatuur. Vetzuren blijft hoog (zeer sterk positief), met een verlaging op dag 3.
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4

Casusbeschrijving

De casus van Senna is gekozen vanwege de aanwezigheid van meerdere monsters.
Bovendien is corpus aliënum bij honden een veel voorkomende indicatie voor
darmoperatie bij gezelschapsdieren.
Signalement
Senna, vrouwelijk, Berner Sennenhond, 17-11-2008, 24 kg
Anamnese
Senna kwam binnen met de spoed vanwege regurgiteren van brokken voedsel
meerdere keren per dag sinds anderhalve week. Verder is zij sloom en is de eetlust
zeer sterk verminderd. Ook drinken gaat moeizamer. Senna is 2.5 kg afgevallen.
Ontlasting en plassen niet afwijkend. Heeft rimadyl gehad en infuus met Ringer. Heeft
bij eigen dierenarts contrastonderzoek gehad, waarbij geen bijzonderheden zijn
gevonden.
Klinische bevindingen
Bij klinisch onderzoek werd een erg volle buik onder spanning gevonden. Verder zijn
bij lichamelijk onderzoek geen bijzonderheden gevonden.
Probleemlijst:
 regurgiteren
 sloom
 verminderde eetlust
 gewichtsverlies
 te dikke buik met veel gas
 moeite met drinken/slikken
Interpretatie
Ddx: megaoesophagus, corpus aliënum in oesophagus/maag/darm, strictuur, tumor,
invaginatie.
Aanvullende diagnostiek
 Röntgenfoto van de thorax
Longen en oesophagus niet afwijkend. Wel contrastmiddel zichtbaar in de maag.
Slechte passage, mogelijk toch ileusbeeld.
 Echo abdomen
Mechanische ileus als gevolg van klein corpus alienum in de darm. In de maag en
dunne darm is veel vloeistof aanwezig en de darmen zijn verwijd. Er is een corpus
alienum zichtbaar van tenminste 6 cm lang in het caudale abdomen. Caudaal
hiervan is de diameter van de dunne darm normaal. Het colon is bijna leeg. Er is
geen vrije vloeistof in het abdomen zichtbaar.
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Röntgenfoto van het abdomen
Partiële ileus als gevolg van een corpus alienum in de dunne darm in het abdomen
caudoventraal rechts. De maag is gedilateerd en gevuld met granulair echorijk
materiaal. Het duodenum is met vloeistof gevuld en gedilateerd net als
verschillende andere dunne darmlissen. Hetzelfde materiaal als in de maag is ook
in enkele darmlissen te zien. Het colon en rectum bevatten een klein beetje van dit
materiaal. Een 10 cm lange structuur, omlijnd door echorijk materiaal is zichtbaar
in het rechter caudoventrale abdomen. Een kleinere dunne darmlis lijkt ventraal
van deze structuur te lopen.



Bloedonderzoek:
- Leucocyten verhoogd
- Segmentkernigen verhoogd
- Monocyten verhoogd
- Fibrinogeen verhoogd
- Na iets verlaagd
- K verlaagd

Interpretatie
Ileus door corpus aliënum dunne darm
Bloed: ontstekingsbeeld, laag Na/K door verlies via maagdarmkanaal
(regurgiteren/braken)
Behandeling (enterotomie)
Operatie: maag erg gevuld en zodoende geledigd via sonde (vloeistof) voor betere
expositie. Geen aanwijzingen voor corpus aliënum in maag, duodenum, ileum, colon.
Duodenum en jejunum aan orale zijde corpus aliënum sterk gedilateerd en juist oraal
van corpus aliënum gevuld met vloeibare inhoud. Kleur darmen goed, geen
donker/zwart/blauw verkleuringen. Afwijkende deel jejunum met corpus aliënum
extra-abdominaal gebracht en met grote gazen afgeschermd. Mid-jejunaal over een
lengte van circa 7cm lengte en circa 3cm doorsnede intraluminale dikte aanwezig. Aan
aborale zijde hiervan enterotomie jejunum over een lengte van circa 5cm
antimesenteriaal. corpus aliënum verwijderd (lijkt textiel met darminhoud).
Er is geen monster genomen voor pathologie.
Vervolg
Senna is na de operatie snel opgeknapt na de operatie. Ze heeft een dag op de ICU
gelegen en kon de dag erna naar huis.
Senna kreeg de twee weken volgend op de operatie haar eigen dieet, waarna zij voor
50% overgezet werd op R.C. Intestinal. Het eigen dieet bestaat uit proplan puppyvoer,
pens en allerlei koekjes als beloning of lekkernij.
Op het moment van dit schrijven gaat het goed met Senna.
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5

Discussie

Patiënten
Dit onderzoek bevindt zich in de startfase. Dit rapport geeft de eerste resultaten weer
van de patiënten die binnen de periode van drie maanden hebben meegedaan aan dit
onderzoek. Tijdens deze periode zijn niet veel patiënten aangeboden. Omdat dit
onderzoek de komende maanden nog doorloopt, worden in een latere fase meer
resultaten verwacht.
De resultaten van 8 honden en 2 katten zijn beschreven. Drie honden ondergingen een
enterotomie van het duodenum en twee honden ondergingen een enterotomie van het
jejunum (zie bijlage 3). Eén hond kreeg een enterotomie én een resectie van 12 cm
van het jejunum.
Drie honden en de twee katten ondergingen een resectie van het jejunum. Bij één
hond was dit een resectie van 20 cm en bij één kat was de lengte van het verwijderde
deel van het jejunum 10 cm. Bij één hond en één kat is de lengte van het verwijderde
deel van het jejunum onbekend.
Van de drie honden die een resectie van het jejunum hebben gehad, is er één
overleden, namelijk Teddy. Teddy is geeuthanaseerd een dag na de operatie. De
lengte van het verwijderde darmdeel is onbekend.
Indicaties voor een darmoperatie bij de patiënten van dit onderzoek waren tumor,
corpus aliënum of enteritis. Tumor was de indicatie voor darmresectie bij de twee
katten. Bij vier honden is een corpus aliënum verwijderd, bij 1 hond is het verwachte
corpus aliënum niet gevonden. Hiervoor is vijf maal een enterotomie en één maal een
darmresectie van 12 cm en een enterotomie (Diezel) uitgevoerd. Eén hond had
darmresectie wegens enteritis (Teddy) en één hond had darmresectie vanwege een
septische buik (Bo).
Van de dieren die een darmresectie hebben gehad en die overgezet zijn op Royal
Canin Intestinal (RCI), is bij de kat Paco een verbetering van de vertering na het dieet
te zien. Dit kan te danken zijn aan het dieet, maar kan ook liggen aan de adaptatie
van de darm. Het is onbekend hoeveel centimeter jejunum bij Paco is verwijderd. Kat
Matisse, waarbij 10 cm van het jejunum is verwijderd, heeft ook RCI gehad. Hiervan
moet het derde monster nog binnenkomen waardoor nog geen conclusies kunnen
worden getrokken over de invloed van RCI.
Bij hond Diezel (12 cm jejunum verwijderd en enterotomie) is geen verandering te
zien in de uitslagen van het verteringsonderzoek. Een reden hiervoor kan zijn dat
Diezel al enige maanden voor aanvang van het onderzoek is geopereerd en dat de
darmen in deze maanden zijn geadapteerd. In dat geval heeft RCI mogelijk geen
invloed meer op de vertering bij deze hond.
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Hond Bo heeft een darmresectie gehad en is op zijn eigen dieet gebleven. In de
uitslagen van het verteringsonderzoek zijn, ondanks dat 20 cm jejunum is verwijderd,
geen afwijkingen te zien.
Een enterotomie is minder invasief dan een darmresectie. Na een enterotomie is een
sneller herstel van de darm te verwachten dan na een darmresectie. Mogelijk dat een
speciaal dieet zoals RCI minder invloed heeft bij een enterotomie dan bij een
darmresectie.
Bij Senna was de vertering voor en na het dieet niet afwijkend. De darm van Senna
was twee weken na de operatie geadapteerd, dus het dieet kon daar geen invloed
meer op uitoefenen.
Faecesmonsters
Een aantal aannames moeten worden gedaan. In dit onderzoek is er van uit gegaan
dat faeces door de eigenaar in de koelkast wordt gedaan. Ook wordt er van uitgegaan
dat het monster zo snel mogelijk op wordt gestuurd en deze niet op vrijdag of
zaterdag worden gepost.
Er moet worden aangenomen dat de faeces van het dier zelf is. Een aanname die
nodig is als het bijvoorbeeld een huishouden met meerdere katten of honden betreft.
Er moet worden aangenomen dat de eigenaar de betreffende patiënt heeft zien
ontlasten.
Tevens moet worden verondersteld dat het dier ook echt het voer krijgt dat de
eigenaar opgeeft. Wijkt hij hier van af dan beïnvloedt dat de interpretatie van de
gegevens. Het kan voorkomen dat eigenaar een tussendoortje geeft aan de patiënt
terwijl hij dat voor dit onderzoek niet zou moeten doen. Er moet voor dit onderzoek
veel vertrouwen in de zorgvuldigheid van de eigenaar worden gesteld.
Bij alle patiënten voor dit onderzoek wordt in principe Royal Canin Intestinal
aanbevolen. Als tests met voer worden gedaan, dan moet rekening worden gehouden
met zaken als het ras en individuele zaken (22, 23).
Verteringsonderzoek laboratorium
Kwalitatief verteringsonderzoek op pH, vetten, vetzuren, zetmeel en spiervezels is erg
onbetrouwbaar. In elk stapje van het onderzoek zitten onbetrouwbaarheden, onnauwkeurigheden en andere variabelen.
Tijdens dit verteringsonderzoek heb ik alle beoordelingen gedaan, waarbij een ervaren
analist de beoordeling heeft gecontroleerd. Bij het UVDL werken diverse analisten.
Voor de beoordeling van het monster onder een microscoop zijn geen vaste regels. De
beoordeling vindt plaats op basis van ‘gevoel’ van de verschillende analisten.
Voor de beoordeling van het monster moet van het monster een suspensie worden
gemaakt. Aan de hoeveelheid tot te voegen aquadest is geen vaste hoeveelheid
gebonden. Dit is afhankelijk van de consistentie en hoeveelheid van de faeces.
Daardoor ontstaan variaties in de suspensie die invloed hebben op de beoordeling.
Een andere subjectieve beoordeling is die van pH. Dit gebeurt op basis van
kleuronderscheidingen, wat per analist kan verschillen. Daarom is de beoordeling
subjectief.

Onderzoeksstage Wieneke Bos

33

Verteringsonderzoek na darmoperaties

De faeces is meestal van een stevige tot harde consistentie. Om een goed beeld onder
de microscoop te krijgen moet het faecesmonster goed worden gemengd tot een
suspensie. Omdat de faeces stevig tot hard is wil deze soms niet goed mengen. Ook is
het mogelijk dat het monster niet goed gemengd wordt, onafhankelijk van de
consistentie. Hierdoor kunnen verkeerde beoordelingen plaatsvinden.
De druppels kleuring die worden toegepast zijn nooit even groot, waardoor variatie in
de beoordeling kan ontstaan. Ook is de invloed van oudere kleuring en pipetten onbekend. Het kan zijn dat ook daardoor variërende beoordelingen ontstaan.
De faeces in het monsterpotje is meestal een klein deel van de oorspronkelijke
ontlasting. Het potje zelf is ook relatief klein en daarom wordt uit het monster maar
een klein deel gebruikt voor de beoordeling. Het is daardoor mogelijk niet volledig
representatief voor de ontlasting van het dier en daardoor ook niet voor de
beoordeling van de vertering. Tevens is het monster een momentopname; het is
mogelijk dat de dag voor of na de monstername een volledig ander beeld laat zien.
Het ene monster wordt nog dezelfde dag van ontlasting onderzocht, terwijl een ander
monster soms een dag of dagen oud is. Het kan dan zijn dat er misschien bijvoorbeeld
vetten in de verse ontlasting zaten, maar deze kunnen na een paar dagen verdwenen
zijn wanneer de beoordeling plaatsvindt. Zodoende lijkt het alsof er geen vetten in
zaten. Ook kan het zijn dat veel vetzuren worden aangetroffen in het monster, maar
geen tot nauwelijks vetten. Vetzuren kunnen ontstaan uit vetten, maar daarvoor moet
wel vet in het monster aanwezig zijn.
Bij onderzoek kan alleen iets worden gezegd over de vertering als de beoordeling
negatief (-) of zeer sterk positief (+++) is. Echter betekent een negatieve beoordeling
niet direct dat er niets in het monster zit: er wordt niets aangetroffen door de analist.
Wel kan worden gezegd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de beoordeling zeer sterk
positief hoort te zijn.
Verteringsonderzoek wordt meestal alleen gedaan bij patiënten met diarree. Het is
daarom moeilijk in te schatten hoe een faecesmonster van een normale consistentie
eruit ziet.
Bewaarcondities
De discussiepunten genoemd onder ‘algemeen verteringsonderzoek’ gelden ook voor
het onderzoek bewaarcondities. Aanvullend daarop zijn onderstaande discussie
aangemerkt.
De faeces moest verdeeld worden over twee potjes, namelijk één voor in de koeling en
één voor bewaren op kamertemperatuur. Omdat er meerdere dagen materiaal daaruit
nodig was voor het verteringsonderzoek, was er per meting weinig materiaal te
gebruiken. Er kon maar een kleine hoeveelheid uit het potje gebruikt worden. De kans
dat een deel gebruikt wordt wat verschilt van de rest van het monster wordt zo groter,
zeker gelet op de mogelijke heterogeniteit van het monster.
Er zijn monsters onderzocht van vier patiënten. Dit is onvoldoende om tot een
gedegen conclusie te komen. Bij één monster nam bijvoorbeeld zetmeel af over een
paar dagen maar bij een ander monster nam deze niet af.
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In tegenstelling tot de beoordeling bij de patiënten, waarbij steeds een gediplomeerde
analist de preparaten beoordeelde, was dit niet het geval bij het onderzoek bewaarcondities. Bij dit onderzoek ben ik in een korte periode ingewerkt om het verteringsonderzoek en de beoordeling te kunnen uitvoeren. Het voordeel van het feit dat maar
één persoon de beoordelingen doet, is dat geen variatie kan optreden dan wanneer
meerdere analisten de beoordeling doen.
Nadeel is echter dat in een zeer korte periode ingewerkt moest worden en dat als
gevolg daarvan de beoordeling mogelijk minder accuraat is.
Bij de beoordeling van de monsters zijn enkele twijfelgevallen aangetroffen. Deze
monsters waren lastig binnen de gestelde categorieën in te delen omdat het aantal van
een van de componenten in het preparaat mogelijk iets lager was dan de dag ervoor,
maar toch een uitslag kreeg die hetzelfde was. Er was dus waarschijnlijk een verandering in aantal, maar dit was een kleine verandering die niet tot uiting komt in de
uitslag. Een andere oorzaak is onervarenheid in het beoordelen van faecesmonsters.
Bij twijfel is gekozen voor de meest voor de handliggende classificering.
Conclusie over effecten van voer op vertering na darmoperaties
Omdat dit onderzoek nog maar drie maanden loopt, zijn er nog niet veel resultaten.
Van de meeste patiënten moeten nog monsters binnenkomen voor onderzoek. Van
twee patiënten zijn drie monsters onderzocht: één hond (Senna) en één kat (Paco).
Bij Paco is een verbetering te zien van de vertering na gebruik van RCI. Deze
verbetering kan echter ook te danken zijn aan het herstel en de adaptatie van de
darm. Bij Senna is er geen verschil in de uitslag van het verteringsonderzoek voor en
na het dieet. Wel is bij Senna ten tijde van de operatie malabsorptie aanwezig. De
operatie heeft een positieve invloed gehad op de vertering bij Senna.
Van Diezel zijn ook monsters van voor en na het dieet; hierin zijn geen verschillen te
zien.
Op dit moment zijn nog onvoldoende resultaten aanwezig om de hypothese te kunnen
bevestigen of ontkrachten. Wel kunnen er vraagtekens gezet worden bij de toepasbaarheid van het kwalitatieve verteringsonderzoek, omdat daar zoveel onbetrouwbaarheden aan verbonden zijn.
Om betere conclusies te trekken over de effecten van Royal Canin Intestinal op de
vertering bij honden en katten na een darmoperatie zijn meer resultaten nodig en
dient het onderzoek daarom voortgezet te worden.
Conclusie over effecten van verschillende bewaarcondities
De verschillende bewaarcondities lijken weinig invloed te hebben op de uitslagen van
het verteringsonderzoek. Er is echter onderzoek gedaan met slechts 4 monsters
waarvan ook weinig materiaal beschikbaar was. Om een juiste conclusie te trekken is
het onderzoeken van meerdere monsters nodig. Op basis van het onderzoek tijdens
deze onderzoekstage met de 4 monsters kan een voorzichtige conclusie getrokken
worden.
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Voor onderzoek op pH, vetten, vetzuren, zetmeel en spiervezels lijkt het niet uit te
maken of faecesmonsters bewaard worden in de koeling of op kamertemperatuur. Er is
weinig verschil te zien tussen de verschillende dagen. Voor de beoordeling van
spiervezels maakt het niet uit hoe oud het faecesmonster is. Vetten lijken af te nemen
met het bewaren, maar dit is niet bij elk monster het geval. Tevens lijkt de afname
pas na een aantal dagen te beginnen. Vetzuren blijven aanwezig, maar dit is mede
afhankelijk van de aanwezige vetten. Zetmeel daalt in één monster maar blijft bij een
ander monster gelijk.
Om een betrouwbare uitslag te krijgen van het verteringsonderzoek is homogeniseren
van een faecesmonster belangrijker dan de bewaarconditie.
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6

Aanbeveling voor vervolg onderzoek

Onderzoek vertering na darmoperaties
Om betere conclusies te trekken over de effecten van Royal Canin Intestinal op de
vertering bij honden en katten na een darmoperatie zijn meer resultaten nodig en
dient het onderzoek daarom voortgezet te worden.
Om uitbreiding van de case-load te krijgen kunnen meerdere klinieken benaderd
worden (zie bijlage 6).
Met het binnenkomen van meerdere patiënten en resultaten zijn wellicht meer gegevens gewenst over het eigen dieet van de patiënten. Ik adviseer om het invulformulier
voor de eigenaar te optimaliseren en vragen over voeding en tussendoortjes duidelijker op te stellen, zodat de eigenaar het formulier direct juist en volledig invult.
Ook kan het handig zijn om etiketten met de naam van de patiënt mee te geven aan
de eigenaar om op het faecesmonsterpotje te plakken. Dit om te voorkomen dat
faecesmonsterpotjes naamloos worden aangeleverd.
Een aanvulling op het huidige onderzoek kan zijn dat een andere groep patiënten na
de operatie eerst Royal Canin Intestinal krijgt waarna na twee of drie weken een
faecesmonster wordt genomen. De resultaten van deze groep kunnen vergeleken
worden met de resultaten van de groep patiënten die na de operatie eerst hun eigen
dieet kregen en daarna overgezet werden op Royal Canin Intestinal (de groep die in dit
rapport beschreven wordt). Zo kan gekeken worden of Royal Canin Intestinal invloed
heeft op het herstel van de darm. Het herstel van de darmen treedt namelijk met
name op in de eerste paar weken na de operatie.
Het onderzoek kan uitgebreid worden met het meten van cobalamine en folaat in het
bloed van de patiënten. Dit kan met name van belang zijn wanneer bij een operatie
van een patiënt een ileumresectie is gedaan en/of de iloecaecale klep verwijderd is.
Cobalamine en folaat zijn wateroplosbare vitaminen die in het dieet zitten.
Serum-cobalamine en –folaat kunnen aanwijzingen geven over absorptieproblemen
van het darmkanaal, zie voor een nadere uitleg bijlage 13.
Bij de patiënten die beschreven worden in dit rapport zijn weinig effecten op de serumcobalamine en –folaatconcentraties te verwachten omdat de uitgevoerde operaties
veelal enterotomieën waren in de regio van het duodenum en het begin van het
jejunum.
Verteringsonderzoek laboratorium
Bij het verteringsonderzoek in het laboratorium zijn bij de verschillende stappen van
het onderzoek allerlei onbetrouwbaarheden, zoals besproken in de discussie.
Het opgevangen faecesmonster moet representatief zijn voor de ontlasting van het
dier op dat moment. Het kan nuttig zijn om per patiënt meer materiaal per keer en
bijvoorbeeld monsters van enkele dagen achter elkaar te onderzoeken. Hiermee
worden interpretaties minder gebaseerd op momentopnames.
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Ook is het aan te bevelen om de onderzoeksmethode meer kwantitatief te maken. De
verschillende faecescomponenten kunnen mogelijk kwantitatief worden gemeten.
Mogelijk kan een systeem ontwikkeld worden zodat de kwalitatieve beoordeling
betrouwbaarder wordt, bijvoorbeeld door tellen en meten met telramen. Een andere
optie is het tellen van druppels of korrels per bepaald aantal gezichtsvelden bij een
bepaalde vergroting. Dit is lastig want er kunnen grote en kleine druppels en korrels
voorkomen en velden met veel en weinig druppels. In ieder geval is het nuttig om
(betere) criteria op te stellen voor de beoordeling van de preparaten.
Het verteringsonderzoek wordt meer betrouwbaar als het faecesmonster homogeen is.
Ik adviseer om de faeces voor het onderzoek zo goed mogelijk te mengen zodat het
monster zo homogeen mogelijk is.
De bewaarconditie van het monster is mogelijk van invloed op de uitslag van het
verteringsonderzoek. Het is aan te bevelen om bij de uitslag te vermelden hoe vers het
monster is, hoe lang het bewaard is en op welke temperatuur het bewaard is.
De potjes Sudan en Lugol worden een week lang gebruikt. In deze potjes staan
pipetten, waarin de kleuring veroudert. Het effect van verouderde kleurstof op de
beoordeling is onbekend. Wanneer de kleurstoffen en pipetten vaker vervangen
worden is die invloed verdwenen.
Bij het aanbrengen van kleurstof op de druppel suspensie dient de pipet goed recht
gehouden te worden zodat de druppels kleurstof een constante grootte hebben.
Bewaaronderzoek
De aanbevelingen genoemd onder verteringsonderzoek laboratorium gelden ook voor
het onderzoek bewaarcondities. Daarnaast worden de volgende aanbevelingen gedaan.
Om tot een betere conclusie te komen over het effect van bewaarcondities op de
uitslag van het verteringsonderzoek is het nodig om meerdere monsters te onderzoeken. Het is dan ook aan te bevelen om het bewaarconditieonderzoek voort te
zetten.
Bij voortzetting van het bewaaronderzoek is het verstandig om de analist of student
die het onderzoek gaat uitvoeren, gedurende langere tijd op te leiden en te leren
werken met meer strikte criteria. Hierbij adviseer ik minimaal drie weken elke dag
oefenen.
Van monsters die gebruikt worden bij het bewaaronderzoek moet bekend zijn hoe vers
de ontlasting is, met andere woorden hoe lang het ontlastingmonster bewaard is en op
welke temperatuur het bewaard is.
Per monster moet voldoende materiaal zijn. De monsters moeten verdeeld worden
over twee potjes, één potje voor bewaring in de koelkast en één potje voor bewaring
op kamertemperatuur. De monsters moeten meerdere dagen beoordeeld worden. Er
zijn dus monsters nodig die zoveel materiaal bevatten zodat dit meerdere dagen goed
onderzocht kan worden.
De suspensie kan eventueel met een pipet op het voorwerpglaasje worden gedruppeld,
zodat elke keer een even grote druppel ontstaat.
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Bijlage 1
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Uitvoering verteringsonderzoek:
Werkvoorschrift preparaten
Kleine hoeveelheid faeces (ca. 1 gram) in een mortier stampen en druppels water
toevoegen totdat een faecespap verkregen wordt.
pH bepalen (met Dual-tint, Baker).
Kleine druppel van de suspensie links en rechts overbrengen op een vetvrij
voorwerpglas.
Aan 1 druppel van de suspensie een druppel Sudan III-oplossing toevoegen, met een
dekglas mengen, dekglas op mengsel leggen.
Aan de andere suspensiedruppel een druppel Lugol-oplossing toevoegen, mengen met
dekglas, dekglas op mengsel leggen.
Nu wordt de Sudankant zeer voorzichtig, al bewegend verwarmd boven een kleine
gasvlam totdat de eerste dampbellen ontstaan. Dan laten afkoelen (4, 9 ,10, 21, 25).
Beoordeling
Preparaten worden beoordeeld met een vergroting van ca. 400x.
Microscoop op belichting 4.
 vet is zichtbaar als kleine, roodgekleurde bolletjes (Sudan) 400x
 zetmeel is zichtbaar als paars-donkerblauw of zwart materiaal (Lugol) 100x of 400x
 spiervezels zijn herkenbaar aan een zeer fijne, karakteristieke dwarsstreping
(lugol)100x en 400x (dwarsstreping)
 vetzuren zijn zichtbaar in de vorm van naaldvormige kristallen van uiteenlopende
vorm en grootte. Ze zijn ongekleurd en kunnen het beste worden gezien in de
meer open stukken van het preparaat. (sudan) 400x
Het resultaat wordt kwalitatief vastgelegd als -, sp(oor), +, ++ of +++ wat
respectievelijk betekent negatief, spoor, positief, sterk positief en zeer sterk positief.
Voor een goede inschatting van een resultaat is ervaring nodig (4, 9, 10, 21, 25)
Sudan III
10 mg Sudan III oplossen in 10 ml alcohol 96% aanvullen tot 100 ml met ijsazijn.
Lugol
0,5 g jodium en 1 g kaliumjodide (KJ) oplossen in enkele ml aquadest en vervolgens
aanvullen tot 150 ml.
pH
Bij carnivoren zien we in de regel licht zure ontlasting. Planteneters vertonen licht
alkalische faeces.
Faeces kunnen duidelijk zuur ruiken en een lage pH vertonen bij gistingsdiarree; bij
rottingsdiarree vinden we een opvallend hoge pH (4).
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Microscopisch onderzoek
Dit onderzoek is vooral gericht op het zichtbaar maken van de voedingsbestanddelen
vet, zetmeel en spiervezels. Bij een goed functionerende vertering worden al deze
componenten vrijwel volledig afgebroken en als deelprodukten opgenomen door de
darm. Een goede uitslag is dus negatief voor alle onderdelen. Een spoor vet, zetmeel
of spiervezels wordt echter regelmatig gevonden en niet als afwijkend gezien.
Het voorkomen van slechts één voedingscomponent terwijl de rest normaal is geeft in
het algemeen aan dat er iets mis is met het dieet of met de voeropname.
Vetzuren nemen een aparte plaats in. Veel vetzuren wijzen op een goede afbraak van
vet (er is dus lipase aanwezig). De gevormde vetzuren worden echter niet op de juiste
manier of op het juiste tempo opgenomen door de darm. Er is een afwijking van het
darmepitheel op uitgebreide schaal, want bij een beperkte, lokale aandoening is er nog
steeds voldoende opnamecapaciteit.

microscopisch preparaat met Lugolkleuring:
er is een zetmeel en een spiervezel te zien

microscopisch preparaat met
Sudankleuring: er is vet en vetzuren te zien

Als er veel vet aanwezig is, worden regelmatig ook wat vetzuren gevonden. De
aanwezigheid hiervan kan worden verklaard door het splitsen van vet door bacteriën in
het distale deel van de darm. Aldaar ontstane vetzuren kunnen echter niet meer
worden opgenomen. Ze hebben in deze context dus geen enkele klinische betekenis
(4, 12, 25).
Preparaat niet te dun maken --> teveel verdund om iets te zien
Niet te dik --> niet te beoordelen, vetzuren bijvoorbeeld niet te zien.
Dus belangrijk: goede suspensie maken! Dikte gelijk aan yoghidrink (21).

Toelichting beoordeling verteringsonderzoek:
Vet
Roze druppels in Sudan-kleuring. In Lugol is vet kleurloos.
Vetdruppels kunnen heel klein zijn
Kunnen ingesloten zijn in een soort gellichaam, dan niet tellen. Dan zit er een soort
‘wandje’ omheen (21).
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Vetzuren
Kleurloze naalden, soms zwarte streep door breking, in Sudan-kleuring.
Hebben een tot 2 minuten afkoeling na verhitting nodig om uit te kristalliseren en
gezien te kunnen worden.
Vetzuren kunnen klein en groot zijn, en er verschillend uitzien. Beoordelen in open
gebieden. Kunnen ook te zien zijn in gebieden met faeces.
Ze kunnen lijken op bacteriën. Goed kijken, draaien aan scherpstelknop>dan kun je
zien of het echt ‘naaldjes’ zijn (vz) of dat er breking inzit, dus soort rechthoek (bact.).
Zetmeel
Paarsblauwe soms tot zwarte korrels, in Lugol-kleuring.
Vele kleine korrels kunnen +++ geven. Het moet dan wel een blauwige, korrelige
waas zijn. Groenige waas is geen zetmeel: dus goed kijken.
Kan er ook bruinzwart uitzien, dan op 400x toch zwart en dus zetmeel. Donkerbruine
korrels zijn in principe nooit zetmeel, maar een stukje geconcentreerd faeces. De
korrel moet echt paarsig zijn!
Te zien bij bv eten van wortel, bonen.
Spiervezels
Groengeel meestal rechthoekig, met subtiele dwarsstreping en ook lengtestreping, in
Lugol-kleuring.
Opzoeken met 100x, dan kijken met 400x. Spelen met scherpte.
Veel spiervezels mogelijk bij bijvoorbeeld eten van hart.
Bij katten wordt niet altijd spiervezels + gevonden, ook negatief wordt gezien. Dus er
zit niet als regel altijd spiervezels positief in faeces van katten. Hangt ook af van het
dieet (hart, blikvoer). In principe moet spiervezel – zijn. Bij voeren hart kan + normaal
zijn (21).
Regels voor de beoordeling van faeces opgesteld door J.J. de Bruyne, UVDL:
algemeen:
 minimaal 10 velden bekijken
vet
 beoordelen op 400x
 beoordelen per gezichtsveld
 spoor = 0-1 vetbolletje per gezichtsveld
 + = 1 vetbolletje per gezichtsveld bij 400x
 +++ = hele preparaat helemaal vol met vetbolletjes
vetzuur
 beoordelen op 400x
 beoordelen per gezichtsveld
 + = 1 vetzuur per gezichtsveld bij 400x
 +++ hele preparaat vol vetzuren
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zetmeel
 beoordelen op 400x
 beoordelen per gezichtsveld
 spoor = 0-1 zetmeelkorrels per gezichtsveld
 + = 1 zetmeelkorrel per gezichtsveld bij 400x
 +++ = hele preparaat vol met zetmeelkorrels
spiervezel
 eerst hele preparaat afkijken op 100x, dan zijn potentiële spiervezels te zien.
 op 400x beoordelen op dwarsstreping.
 totaal aantal spiervezels beoordelen per preparaat.
 spoor = 1 of 2 spiervezels te zien in hele preparaat
 + = meerdere spiervezels per preparaat, bv 5 spiervezels te zien
 ++ = 1 spiervezel per gezichtsveld 400x (12, 21)
Saccharomycopsis glutullatis (=brillendoosjesgist)
Ziet eruit als een brillendoosje. Komt voor bij het eten van konijnenkeutels. Kan gezien
worden in de Sudan- en in de Lugol-kleuring. Bij massale aanwezigheid kan het
diarree veroorzaken (7).
Gistcellen, normalen zijn rond/ellipsvormig, anders dan brillendoos. Normale gist kan
voorkomen na het eten van bijvoorbeeld pizza.
Artefacten
Ingekapseld vet, pollen (bolletje met 2 donkere polen aan uiteinden), sudankristallen
door te lang wachten met beoordelen (roze-zwarte sterren, kunnen lijken op vetzuren
maar zijn dikker, roder en korter dan vetzuren). Bij te lang wachten droogt het
preparaat uit en is het niet goed meer te beoordelen. Oude sudan: kristallen.
Gistcellen, normale zijn rond/ellipsvormig, anders dan brillendoosjesgist.
Handschoenenpoeder kan positief zetmeel geven.
Vet in gellichaam niet meetellen. Gaat a.h.w. buiten de vertering om. Dit vet is
artefact. Kan niet verteerd worden door insluitsel (gel). Dit vet ligt vaak in groepjes bij
elkaar, om meerdere vetbolletjes zit dan een doorzichtig lijntje: ingesloten door
gellichaam (21).
Normaal volgens analisten
Volgens analisten heeft een gezond, normaal dier negatief, spoor of evt. +. Bij + is het
wenselijk om het verteringsonderzoek te herhalen, of 2 monsters van opeenvolgende
dagen te onderzoeken. Positief (+) kan komen door dieet en hoeft niet afwijkend te
zijn.
Eigenlijk is er alleen voor EPI een duidelijke uitslag. Zie je vaak ook al macroscopisch
(21).
pH
Meestal 6-7, normale faeces is ongeveer neutraal. Vaak wordt rond de 6,5 gemeten.
pH is laag (zure faeces) bij rotting, bij sterk positief zetmeel door afbraak zetmeel door
bacteriën).
pH hoog wordt niet vaak/eigenlijk nooit gezien. Dit kan voorkomen als er bijvoorbeeld
oud bloed in de faeces zit (21).
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Paco
Patiëntnummer:

0902856

Signalement:

Siamees, mannelijk gecastreerd, 13-11-1999, 3,7 kg,
bcs 3

Symptomen:

Verminderde eetlust, braken, gewichtsverlies

Afwijkingen bij klinisch onderzoek:

Turgor iets verminderd, spant buik aan bij palpatie

Aanvullend onderzoek:

Bloedonderzoek, echo 2x, cytologie darm en ln

Chirurgie:

End-to-end anastomose distale jejunum

Indicatie:

Adenocarcinoom

Dieet:

RCI (Royal Canin Intestinal)

Eigen voer:

R.C. fit 32 en sens. contr, Felix, Sheba, ea

Senna
Patiëntnummer:

0905496

Signalement:

Berner Sennenhond, vrouwelijk, 17-11-2008, 24 kg,
bcs 3

Symptomen:

Regurgiteren, sloom, anorexie

Afwijkingen bij klinisch onderzoek:

Volle buik onder spanning

Aanvullend onderzoek:

Rx thorax, echo abdomen, Rx abdomen, bloedonderzoek

Chirurgie:

Enterotomie jejunum

Indicatie:

Corpus aliënum

Dieet:

50% RCI en 50% proplan puppyvoer

Eigen voer:

Proplan puppyvoer, 100g pens/dag en allerlei koekjes

Blacky
Patiëntnummer:

0905703

Signalement:

Kruising Duitse Herder, vrouwelijk gecastreerd, geb 6-71998, 27,9 kg, bcs 3

Symptomen:

Braken, anorexie

Afwijkingen bij klinisch onderzoek:

Zwakke pols, slijmvliezen rood en plakkerig, veel
borborygmi’s

Aanvullend onderzoek:

Bloedonderzoek, echo abdomen

Chirurgie:

Enterotomie duodenum en pancreatitis

Indicatie:

Corpus aliënum

Dieet:

Royal Canin digestive low fat en plakje leverworst

Eigen voer:

Royal Canin
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Matisse
Patiëntnummer:

0905563

Signalement:

Kartuizer (Chartreux), mannelijk gecastreerd, geb 16-42003 gew 6,8 kg, bcs 4

Symptomen:

Geen. Toevalsbevinding bij routine-onderzoek

Afwijkingen bij klinisch onderzoek:

Geen afwijkingen

Aanvullend onderzoek:

Echo abdomen, cytologie

Chirurgie:

End-to-end anastomose jejunum, 10 cm verwijderd en
deel pancreas verwijderd. Chirurgen hebben duodenum
opgemeten maar kwamen na de operatie tot de
conclusie dat het jejunum opgemeten had moeten
worden. Dus geen lengte overgebleven darm. De massa
zat op overgang duodenum-jejunum.

Indicatie:

Papillifeer adenocarcinoom van de exocriene pancreas

Dieet:

RCI

Eigen voer:

Whiskas, Sheba, kaas, avondeten eigenaar etc.

Teddy (geeuthanaseerd)
Patiëntnummer:

0905744

Signalement:

Rhodesian Ridgeback, mannelijk, 4-3-2002,
gewicht onbekend

Symptomen:

Acuut ingestort, shock, buik pijnlijk

Afwijkingen bij klinisch onderzoek:

Shock, trage CRT, inequale pols, pijnlijk bij buikpalpatie,
atriumfibrilleren

Aanvullend onderzoek:

Echo hart, echo abdomen, cytologie buikvocht

Chirurgie:

Darmresectie van distale jejunum en jejunoileostomie
en miltresectie

Euthanasie

Enteritis, gat in dunne darm, overal oedemen, geen
urineproductie meer en longoedeem. Prognose infaust

Indicatie:

Enteritis, septische buik

Dieet:

N.v.t.

Eigen voer:

onbekend

Thabor
Patiëntnummer:

0906029

Signalement:

Kruising, vrouwelijk, 21-2-2009, 13,6 kg, bcs 3

Symptomen:

Braken

Afwijkingen bij klinisch onderzoek:

Geen afwijkingen

Aanvullend onderzoek:

Echo abdomen

Chirurgie:

Enterotomie duodenum en gastrotomie

Indicatie:

Suspect corpus aliënum, niet gevonden

Dieet:

Controlegroep

Eigen voer:
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Boef
Patiëntnummer:

0906089

Signalement:

Amerikaanse bulldog, mannelijk, 4-5-2008, 36,2 kg

Symptomen:

Sloom, anorexie, braken

Afwijkingen bij klinisch onderzoek:

Bij buikpalpatie darmlissen te duidelijk voelbaar

Aanvullend onderzoek:

Echo abdomen

Chirurgie:

Enterotomie jejunum

Indicatie:

Corpus aliënum (hele theedoek)

Dieet:

Controlegroep

Eigen voer:

Sunny
Patiëntnummer:

0701468

Signalement:

Labrador retriever , vrouwelijk, 1-10-2004,
28,5 kg, bcs 3

Symptomen:

Braken

Afwijkingen bij klinisch onderzoek:

Geen bijzonderheden

Aanvullend onderzoek:

Echo abdomen

Chirurgie:

Enterotomie duodenum. Voor 5e keer geopereerd aan
corpus aliënum

Indicatie:

Corpus aliënum (steen)

Dieet:

RCI

Eigen voer:

Royal Canin adult, 1 blikje AH/pedigree pate, boterham,
soms ijsje, koekje

OUDE CASES:
Diezel
Patiëntnummer:

0900917

Signalement:

Berner Sennenhond, mannelijk gecastreerd,
20-12-2005, 40kg, bcs 3

Symptomen:

Braken, anorexie, vermageren

Afwijkingen bij klinisch onderzoek:

Temperatuur 39,6, buikpalpatie harde darmstreng te
voelen

Aanvullend onderzoek:

Echo abdomen, bloedonderzoek

Chirurgie:

Enterotomie jejunum, end-to-end anastomose resectie
12 cm jejunum

Indicatie:

Corpus aliënum

Dieet:

RCI

Eigen voer:

Royal Canin croc selection, brood, fruit
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Bo
Patiëntnummer:

0903020

Signalement:

Flatcoated retriever, vrouwelijk gecastreerd, 13-9-2007,
26,6kg, bcs 2

Symptomen:

Koorts, braken na darmresectie vanwege corpus
aliënum (sok)

Afwijkingen bij klinisch onderzoek:

Zwakke pols, matige vulling, koorts, CRT=1,
tachycardie

Aanvullend onderzoek:

Echo abdomen, cytologie buikpunctaat, bloedonderzoek

Chirurgie:

End-to-end anastomose jejunum 20 cm, necrotische
lymfeknoop verwijderd

Indicatie:

Septische buik

Dieet:

Controlegroep

Eigen voer:

Eigen hondenvoer, fruit , rauwkost, rauw vlees
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Ingrediënten

Intestinal voor de hond
(droogvoeding per 1000g)

Intestinal voor de kat
(droogvoeding per 1000g)

Vocht %

9

7

Eiwit %

30

32

Vet %

20

22

Mineralen %

7,3

7,9

Zetmeel %

27,4

20,1

Overige koolhydraten %

31,7

26

6,3

11

2

5,1

Calcium %

1,1

1

Kalium %

0,8

1

Voedingsvezels %
Ruwe celstof %

Fosfor %

1

1

Magnesium %

0,07

0,09

IJzer mg

218

223

Koper mg
Zink mg

21

22

220

195

Chloride %

1

1

Natrium %

0,5

0,5

Selenium mg

0,3

0,25

EPA + DHA %

0,4

0,31

L-carnitine mg

-

-

Chondroïtine + glucosamine mg

-

-

Flavanolen mg

-

Taurine %
Arginine %

0,2

0,2

1,9

1,8

Vitamine A IE

22 000

27 000

Vitamine E mg

600

550

Vitamine C mg

200

200

Vitamine D3 IE

1 500

1 100

Vitamine B1 mg

12

28

Vitamine B2 mg

7

50

Pantotheenzuur mg

35

66

Vitamine B6 mg

12

48

0,13

0,2

Niacine mg

45

150

Biotine mg

1,2

3,3

Vitamine B 12 mg

Foliumzuur mg

1,3

15

Choline mg

3 000

3 000

Inositol mg

-

Metaboliseerbare energie(G) kcal/kg

-

Metaboliseerbare energie(B) kcal/kg

4 268

4 300

(G)Gemeten in het onderzoekscentrum van Royal Canin
(B) Berekend volgens ATWATER vergelijking
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Ingrediënten

Intestinal voor de hond
Intestinal voor de kat
(droogvoeding per 100Kcal) (droogvoeding per 100Kcal)

Eiwit g

7

7,4

Vet g

4,7

5,1

Mineralen g

1,7

1,8

Zetmeel g

6,4

4,7

Overige koolhydraten g

7,4

4,7

Voedingsvezels g

1,5

2,6

Ruwe celstof g

0,5

1,2

Calcium g

0,26

0,23

Kalium g

0,19

0,23

Fosfor g

0,23

0,23

Magnesium mg

16

0,02

IJzer mg

5,1

5,2

Koper mg

0,49

0,51

Zink mg

5,2

4,5

Chloride g

0,2

0,23

Natrium g

0,12

0,12

7

6

0,09

0,07

L-carnitine mg

-

-

Chondroïtine + glucosamine mg

-

-

Selenium g
EPA + DHA g

Flavanolen mg

-

Taurine mg

47

0,05

Arginine g

0,4

0,42

Vitamine A IE

515

628

Vitamine E mg

14

13

Vitamine C mg

5

4,7

Vitamine D3 IE

35

26

Vitamine B1 mg

0,3

0,7

Vitamine B2 mg

0,2

1,2

Pantotheenzuur mg

0,8

1,5

Vitamine B6 mg

0,3

1,1

Vitamine B12 g

3

5

Niacine mg

1,1

3,5

Biotine µg

28

0,08

-

0,35

Choline mg

70

70

Inositol mg

-

Metaboliseerbare energie(G) kcal/kg

-

Metaboliseerbare energie(B) kcal/kg

4 268

Foliumzuur mg

4 300

(G)Gemeten in het onderzoekscentrum van Royal Canin
(B) Berekend volgens ATWATER vergelijking
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Ingrediënten

Intestinal
voor de hond
(natvoeding
per 100Kcal)

Ingrediënten

Intestinal
voor de kat
(natvoeding
per 100Kcal)

Eiwit g

7,2

Eiwit %

8,5

Vet g

3,9

Vet %

5,3

Mineralen g
Ruwe celstof g
Zetmeel g
Overige koolhydraten g
Voedingsvezels g

1
0,45
7,7
9
1,7

Mineralen %

3

Zetmeel %

4,4

Overige koolhydraten %

4,7

Voedingsvezels %

0,5

Ruwe celstof %

0,3

Calcium g

0,13

Calcium %

0,59

Kalium g

0,12

Kalium %

0,2

Fosfor g

0,13

Fosfor %

0,41

Magnesium mg

-

Magnesium %

38

IJzer mg

4,4

IJzer mg

5,6

Koper mg

0,3

Koper mg

0,17

Zink mg

4,5

Zink mg

2,6

Chloride g

0,07

Chloride %

0,3

Natrium g

0,09

Natrium %

0,26

Selenium µg

30

EPA + DHA g

0

EPA + DHA %

0,11

L-carnitine mg

-

Taurine %

0,15

Chondroïtine +
glucosamine mg

-

Taurine mg

Selenium µg

14

Arginine %
0,92

188

Vitamine A IE

2 368

-

Vitamine E mg

14

Vitamine A IE

2 419

Vitamine C mg

4,7

Vitamine E mg

13

Vitamine D3 IE

44

Vitamine C mg

3,9

Vitamine B1 mg

3,3

Vitamine D3 IE

27,2

Vitamine B2 mg

0,54

Vitamine B1 mg

0,9

Pantotheenzuur mg

0,4

Vitamine B2 mg

0,5

Vitamine B6 mg

0,2

Pantotheenzuur mg

0,6

Vitamine B12 µg

4,3

Vitamine B6 mg

0,1

Niacine mg

4,3

Vitamine B12 µg

4,5

Biotine µg

Arginine g

Niacine mg

3

Biotine µg

6,3

Foliumzuur µg
Choline mg
Metaboliseerbare
energie(B) kcal/kg product

9

Folinezuur µg
Choline mg
Metaboliseerbare
energie(B) kcal/kg

2
112
61
946

81
1 116

(B)Berekend volgens ATWATER vergelijking
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Mail naar dierenartsen/specialisten
Beste medewerkers van Specialistenkliniek,
Naar aanleiding van het telefoongesprek op … stuur ik u deze mail met mijn verzoek.
In de maanden juni tot en met augustus doe ik mijn onderzoekstage naar de vertering
bij dieren na een darm-operatie. De begeleiding is van R. Corbee en H. Hazewinkel.
Ik ben op zoek naar dierenartsen/specialisten die mee willen werken, zodat ik wat
meer patiënten krijg. Zou u hiervoor open staan? In de bijlage zit de gedetailleerde
beschrijving van het onderzoek en indien u wilt meewerken, wat er van u verwacht
wordt.
Ik hoop dat u mee wilt werken aan mijn onderzoek!
Alvast hartelijk bedankt.
Vriendelijke groeten,
Wieneke Bos
Student Diergeneeskunde Utrecht
06 42245189
Bijlage:
Verteringsonderzoek na darmoperaties
Ik ben bezig met een onderzoek naar de vertering bij dieren die een darm-operatie
hebben gehad. Ik kijk of en op welke wijze de vertering verandert na deze ingreep en
of een speciaal, goed verteerbaar dieet invloed heeft op de vertering.
Daarvoor heb ik faecesmonsters nodig waarop een algemeen verteringsonderzoek
wordt uitgevoerd. De beoordeling wordt gedaan door een analist van het UVDL en is
uiteraard kostenloos voor u.
Mijn onderzoek wordt begeleid door R.J. Corbee en H.A.W. Hazewinkel.
Geschikt voor de studie: alle dieren die een darmoperatie ondergaan.
Het is de bedoeling dat er faecesmonsters worden genomen:
1 Het eerste monster vlak voor of na de operatie
2 Het tweede monster 2 weken na de operatie
hierna proberen het dier over te zetten op Royal Canin Intestinal (zie onder)
3 Het 3e monster 4 tot 5 weken na de operatie
Monsters graag op zondag of maandag opsturen naar het UVDL (niet voor het
weekend).
Het 2e en 3e monster kan de eigenaar nemen en opsturen.
Voor beide verzendingen levert de UU u verzendmateriaal incl. postzegels aan.
Bij darmresectie graag meten wat de lengte is van het verwijderde deel en de lengte
van het totale darmdeel (bijv bij verwijdering deel jejunum, totale lengte jejunum
meten).
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Om te kijken of een speciaal dieet (RC intestinal) invloed heeft op de vertering, is er
een groep dieren die na de operatie eerst 2 weken hun eigen voer krijgt, waarna een
faecesmonster wordt genomen, en dan overgezet wordt op RC intestinal. Nadat het
dier 2 weken lang RC heeft gekregen, wordt weer een faecesmonster genomen.
De dieren waarbij het niet lukt om over te zetten op RC intestinal, komen in de
controlegroep en blijven dus hun eigen voer krijgen.
Het benodigde voer (voor ongeveer 3 weken en voor katten als dat nodig lijkt ook voor
een tweede kat) wordt vergoed door Royal Canin. Dit wordt geregeld door dhr. Corbee.
Er zijn brokken en natvoer. Beiden zijn geschikt.
De eigenaar zal dus 2 keer een ontlasting monster moeten nemen en opsturen.
Daarentegen krijgt het dier wel voor een aantal weken gratis voer.
Graag ontvang ik van u indien mogelijk de volgende gegevens van de patienten:
-signalement
-korte anamnese
-Body Condition Score
-gewicht
-reden operatie
-evt ziektegeschiedenis
-soort/merk eigen voer
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Bijlage 5
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Verteringsonderzoek na darmoperaties
drs. mevr. L.J. Bos
L.J.Bos@students.uu.nl
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Eigenaar
Naam:
Telefoonnummer

Patiënt
Naam:
Diersoort:
Ras:
Geslacht:
Geboortedatum:
Gewicht
Body Condition Score :
(u ontvangt hiervoor scorekaart)

Klinische bevindingen
Anamnese:

Uitgevoerd onderzoek:

Diagnose:
Evt. ziektegeschiedenis:
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Operatie
Datum operatie:
Reden operatie:
Welke (chirurgische) therapie:
Verwijderd darmdeel
Lengte verwijderd darmdeel
Lengte overgebleven darmdeel
Evt. medicatie:

Faecesmonster
Wanneer genomen, voor of na
operatie:

Voer
Soort/merk eigen voer patiënt:
NB! Patiënten die al op een dieetvoer staan en dat moeten blijven gebruiken, bij bijvoorbeeld
allergie, kunnen wel meedoen aan het onderzoek. Zij komen in de controlegroep.

Opmerkingen
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Bijlage 6
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Deelnemende klinieken
 Universiteitskliniek Gezelschapsdieren te Utecht
 Dierenarts Specialisten Amsterdam (dhr Sjollema)
 Diergeneeskundig Specialisten Centrum Den Haag (dhr How)
 De Kompaan Specialistengroep Gezelschapsdieren Ommen (dhr Gerritsen)
 Specialisten Kliniek voor Gezelschapsdieren Binnenhof te Almkerk
 Veterinair Specialisten Centrum De Wagenrenk te Wageningen (mevr Zaal)
 Oudenoord te Utrecht
Benaderde klinieken; nog geen definitief antwoord:
 Specialistische Dierenkliniek Utrecht Wilhelminapark
 Dierenziekenhuis Rotterdam Westerhuis
 WHG dierenartsen Rotterdam
 Dierenkliniek Twente Enschede
 Waalwijk (via Sarah Proot)
 Dierenkliniek in Den Haag (via Nina Berendsen)
Benaderde klinieken/specialisten die niet meedoen:
 Kliniek voor Specialisten Diergeneeskunde Rotterdam (orthopedie)
 Veterinaire Specialisten Oisterwijk (weinig darmoperaties)
 Dhr F.W. Viehoff, specialist chirurgie gezelschapsdieren in meerdere klinieken
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Bijlage 7
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Verteringsonderzoek na darmproblemen
DRS. MEVR. L.J. BOS
L.J.Bos@students.uu.nl; 06 42245189
FACULTEIT DIERGENEESKUNDE, UNIVERSITEIT UTRECHT

Opsturen ontlasting-monster (eerste monster opsturen voordat begonnen wordt met
het andere voer:
 zo vers mogelijk
 indien niet meteen op brievenbus, dan in koelkast bewaren
 indien mogelijk op zondag of maandag posten
 niet op donderdag of vrijdag posten, want in het weekend wordt het monster niet
gekoeld
Bij







overzetten op speciaal voer (Royal Canin intestinal):
in ongeveer 5 dagen overzetten van het eigen voer op Intestinal
eerste dag bijvoorbeeld een kwart eigen voer vervangen door Intestinal
daarna steeds meer Intestinal geven en steeds minder eigen voer
na 5-7 dagen alleen Intestinal geven voor 2 weken lang
geen ander eten geven gedurende 2 weken, eventueel maximaal 2 tussendoortjes
per dag (dit dan graag vermelden op onderstaand formulier)
mocht het niet lukken uw dier over te zetten op Intestinal, dan toch graag 2 weken
later het tweede ontlasting-monster opsturen

Tweede ontlasting-monster (indien van toepassing):
 als uw dier minimaal 2 weken Intestinal heeft gehad
 verder zoals eerste monster
Intestinal van Royal Canin is een volledig voer, speciaal ontwikkeld voor dieren met
problemen van het maagdarmkanaal. Het is makkelijk verteerbaar en energierijk.
U krijgt voer voor ongeveer 3 weken. Dit is voor deze periode gratis. Als u daarna door
wilt gaan met dit voer, kunt u het bij uw dierenarts ophalen of bestellen.
Wilt u de meegestuurde vragenlijst en akkoordverklaring invullen en terugsturen met
een van de enveloppen?
Met vriendelijke groeten,
Wieneke Bos
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Bijlage 8
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Eigenaar
Naam:
Telefoonnummer

Patiënt
Naam:
Diersoort:
Ras:
Wel/niet gecastreerd
Geslacht
Geboortedatum:
Gewicht
Body Condition Score :
(u ontvangt hiervoor
scorekaart)

Ziektegeschiedenis
Welke verschijnselen had uw
dier? (bijvoorbeeld diarree,
vermageren)

Welke therapie heeft uw dier
gehad?
(bijv medicijnen, operatie)

Hoe gaat het nu met uw dier?

Heeft uw dier op dit moment
klachten, zoals diarree?
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Voer
Heeft uw dier dieetvoer gehad?
Zo ja, welk voer?
(soort/merk)

Zo niet, welk voer kreeg uw
dier?
Krijgt uw dier op dit moment
dieetvoer? Welk?
Zo niet, welk voer krijgt uw
dier op dit moment?
Krijgt uw dier daarnaast nog
andere dingen te eten?
Welke zijn dat?

Opmerkingen

Hartelijke bedankt voor de deelname aan het onderzoek en het invullen van dit
formulier!

Met vriendelijke groeten,
Wieneke Bos
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Bijlage 9
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Verteringsonderzoek na darmoperaties
Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
Faculteit der Diergeneeskunde
Bezoekadres: Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht

AKKOORDVERKLARING ONDERZOEK NAAR VERTERING VOEDSEL

GEGEVENS EIGENAAR
Naam eigenaar:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

Geeft, bij deze akkoordverklaring, toestemming om mee te werken aan het onderzoek
naar de vertering bij dieren na een darmoperatie. De eigenaar geeft toestemming
voor:



Het onderzoeken van de ontlasting;



Het tijdelijk voortzetten van het gebruikelijke dieet voordat overgegaan wordt
op een speciaal dieet;



Het zelf nemen van het monster van de ontlasting circa 2 weken nadat de
patiënt het speciale dieet krijgt en stuurt deze naar de faculteit;



Het zelf nemen van een tweede ontlastingmonster, circa 2 weken nadat de
patiënt het speciale dieet krijgt en stuurt deze naar de faculteit;

GEGEVENS PATIENT
Naam patiënt:
Ras:
Tatoeage of chipnr:
Geboortedatum:
Patientnummer:
Aldus overeengekomen en akkoord,

(Handtekening)
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Bijlage 10
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Scorekaart Body Condition
Score
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Bijlage 11
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Bijlage 12 Protocol chirurgen en ICU
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Onderzoeksprotocol darmchirurgie en vertering
Contactpersonen:
Drs. L.J. Bos
Drs. R.J. Corbee

06-42245189 (afwezig 1 juli)
030-2531929 / 06-10497823 (afwezig t/m 28/6 en 23/8 t/m 7/9)

Geschikt voor de studie:
Alle patiënten die een darmoperatie ondergaan.
OK
Voor OK of op ICU eerste faecesmonster nemen.
Lengte van verwijderde darm opmeten (indien van toepassing) en lengte van totale
darmdeel opmeten (bv bij verwijdering deel jejunum, totale lengte jejunum meten).
ICU
Op ICU (indien faeces wordt geproduceerd) faecesmonster nemen.
Voor ontslag van de ICU contact met 1 van de bovengenoemde contactpersonen over
uitleg onderzoek aan de eigenaar. Invullen toestemmingsformulier.
Envelop meegeven met daarin 2 bubbeltjesenveloppen met sealbag,
absorptiemateriaal en faecespotje.
Zak en/of natvoer Royal Canin Intestinal meegeven, genoeg voor 3 weken.
Faeces wordt onderzocht op het UVDL, geen aanvraag in Vetware zetten. Dit gaat via
de bovengenoemde contactpersonen.
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Bijlage 13 Cobalamine en folaat
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Folaat wordt omgezet door folaat-deconjugase, een brush border enzym. Het
omgezette product wordt proximaal in de darm opgenomen. Cobalamine zit in het
dieet aan dierlijk eiwit gebonden en wordt gesynthetiseerd door bacteriën. In de maag
komt cobalamine vrij en bindt aan een ander eiwit dat omgezet wordt door pancreas
protease in de dunne darm. Vrij cobalamine bindt intrinsic factor; dit complex wordt in
het ileum geabsorbeerd.
Dieet deficiëntie van cobalamine is hoogst ongebruikelijk aangezien het dieet van
gezelschapsdieren gewoonlijk dierlijk eiwit bevat. Veranderingen in serum-cobalamine
komen dus door veranderingen in de mogelijkheid van het maagdarmkanaal om
cobalamine te absorberen. Daarom kunnen serum-cobalamine concentraties gebruikt
worden als marker voor afwijkingen van de absorptie in het maagdarmkanaal.
Laag serum-cobalamine kan wijzen op een distaal of diffuus dunne darm probleem of
EPI.
Hoog folaat kan wijzen op SIBO. Laag folaat kan wijzen op een proximaal dunne darm
probleem.
Bij SIBO (bacteriële overgroei) kan een laag serum-cobalamine en een hoog serumfolaat gezien worden. Bij SIBO is door een hogere absorptie van folaat het serumfolaat hoger dan zonder SIBO. Bacteriën gebruiken cobalamine, dus serum-cobalamine
is bij SIBO lager dan zonder SIBO.
Bij een diffuus dunne darm probleem kunnen zowel cobalamine als folaat in het serum
verlaagd zijn (2, 17).
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