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EDITIE APRIL

•  Kan SDMA-bepaling gebruikt worden voor het opsporen van een gemaskeerde chronische 
nierinsufficiëntie bij katten met hyperthyroïdie voor behandeling? 

•  Verhoogt oclacitinib het risico op urineweginfecties of subklinische bacteriurie wanneer langdurig 
toegediend aan honden met een allergische dermatitis (AD)? 

•  Bartonellose is een belangrijke zoönose. Maar wat weten we er eigenlijk over? En wat is belangrijk voor 
onze cliënten? 

•  Is torasemide even veilig en doeltreffend als furosemide voor honden met mitralisklepdegeneratie? 
•  Kan de SNAP Feline proBNP test (IDEXX) gebruikt worden om cardiale van niet-cardiale oorzaken te 

onderscheiden bij katten met pleurale effusies? 
•  Is er een verband tussen chronische gingivostomatitis en oesofagitis bij katten? En zo ja, is dit klinisch 

belangrijk? 
•  Welke langetermijneffecten kan een Parvo-infectie bij de hond induceren? 
•  Alfaxalone of ketamine voor castratie van katten? 
•  Zin of onzin van tramadol bij honden met artrose? 
•  Ontsmetting van het operatieveld met chlorhexidine of povidone-iodine? 

EDITIE JUNI

•  Chiari-like malformatie en syringomyelie zijn typisch voor de Cavalier King Charles Spaniël, of komen deze 
afwijkingen ook voor bij andere rassen? 

•  Veel katten met HCM zijn asymptomatisch maar hoe kunnen we hun risico op hartfalen, thrombo-embolie 
of plotse sterfte inschatten? En kunnen we dat risico reduceren? 

•  Ziekten overgedragen door teken zijn eerder een probleem in ‘warme’ landen en dus voor honden die op 
reis gaan of ingevoerd werden! Of is er meer aan de hand? 

•  Richtlijnen voor de behandeling van hyperthyroïdie bij de kat (AAFP: American Association of Feline 
Practitioners)

•  Ik vermoed dat het FIP is maar hoe kan ik zeker zijn? 
•  Is het wel ethisch verantwoord chemotherapie voor te stellen voor een oudere hond met multicentrisch 

lymfoma? 
•  Dexmedetomidine + buprenorfine of dexmedetomidine + butorfanol voor een goede sedatie bij katten? 
•  Dermoscent BIO BALM® voor honden met idiopathische hyperkeratose van de neus: mythe of waarheid? 
•  Pseudomonas-otitis bij de hond, denk atopie?...Toch?

EDITIE AUGUSTUS

•  Unilaterale of bilaterale resectie van de melklijst bij katten met melkkliertumor(en)? En heeft bijkomende 
chemotherapie zin? 

•  Misoprostol en sucralfaat worden veelvuldig gebruikt als ‘maagbeschermer’ bij honden en katten maar is 
er enig bewijs dat ze ook werken? En hoe veilig zijn ze? 

•  In welke mate vermindert het risico op herval bij katten met urethra-obstructie door ze te hospitaliseren 
en een verblijfskatheter te plaatsen? En zijn er nog andere factoren die dit risico beïnvloeden? 

•  Intralymfatische immunotherapie vindt ingang in de humane geneeskunde. Maar wat is erover geweten in 
de diergeneeskunde? 

•  Hemoplasmose bij katten - Europese richtlijnen voor behandeling en preventie door ABCD (European 
Advisory Board on Cat Diseases)

•  Is er mogelijks een verband tussen een gewichtsprobleem en de ontwikkeling van een tumor op datzelfde 
gewricht op latere leeftijd? 

•  Hoe groot is het risico op hypoglycemie als we kittens laten vasten alvorens sterilisatie/castratie uit te 
voeren? 

•  De larynx verdoven voor intubatie van een kat is vrij eenvoudig: een duwtje op het lidocaïnespraypompje, 
of twee, misschien drie …? 

•  Bij atriumfibrillatie wordt getracht de hartfrequentie laag te houden, maar hoe laag? 
•  Welke test wordt best gebruikt voor het bevestigen van een Leptospirose-infectie? 
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EDITIE OKTOBER

•  Een stand van zaken van het likgranuloom bij de hond.
•  Chirurgie of medicatie voor anale furunculose (perianale fistels)?
•  Kan een desloreline-implantaat ook bij katten gebruikt worden?
•  Is er een verband tussen de grootte van de schildklier, de T4-concentratie en de graad van ziekte bij katten 

met hyperthyroïdie?
•  Nieuwe mogelijkheden voor de diagnose van hypothyroïdie bij de hond?
•  Wat kan men verwachten van gabapentine bij katten met artrose?
•  Welke test is nu meest betrouwbaar voor de diagnose van Giardia?
•  Andere referentiewaarden voor SDMA bij Greyhounds
•  Een alternatieve techniek voor staalname uit het horizontaal oorkanaal bij honden.
•  Gewichtsverlies als hulpmiddel bij een vroege diagnose van chronische nierinsufficiëntie bij katten. Hoe 

eenvoudig kan het zijn! 

EDITIE DECEMBER

•  Is er een verband tussen het brachycefaal obstructief syndroom en maagdarmproblemen bij brachycefale 
honden?

•  Faecale microbiële transplantatie bij pups met parvovirose
•  Zijn er alternatieven voor lidocaïnespray bij het intuberen van de trachea bij katten?
•  ACVIM richtlijnen voor identificatie, evaluatie en behandeling van systemische hypertensie bij honden en 

katten
•  Een hemangiosarcoma van de milt is de meest voorkomende oorzaak van een spontane abdominale 

bloeding. Maar geldt dat voor alle honden groot en klein?
•  Een avulsie van de staart bij de kat betekent amputatie. Of zijn er alternatieven?
•  Zijn er gedragsveranderingen tijdens behandeling van hypothyroïde honden met levothyroxine?
•  Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van pleurale effusie bij de kat?
•  Dermoscent Essential 6® spot-on vermindert een slechte huidgeur bij Sint Hubertushonden


