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EDITIE FEBRUARI
• Een hond met acute tekenen van intracraniale ziekte: herseninfarct! Of is er meer?
• Kan lactaat helpen om de prognose in te schatten bij honden met shockverschijnselen?
• Een subconjunctivale bloeding als teken van mishandeling. Of moeten we ook rekening houden met
andere oorzaken?
• AAFP richtlijnen (2020) voor de benadering van retrovirale infecties bij de kat (FeLV en FIV) (deel 1)
• ‘Cardiale hoest’, een verkeerd gekozen terminologie?
• Zijn er niet-invasieve parameters die feliene astma van chronische bronchitis kunnen onderscheiden?
• Kan een ‘Urinary Stress’ dieet het aantal recidieven van idiopathische cystitis bij de kat verminderen?
• Atipamezole toediening na 20 of na 40 minuten? En in een 2,5:1 ratio of 1:1 ratio?
• Sedativa voor abdominale radiografie of echografie bij de kat en hun invloed op de miltgrootte
EDITIE APRIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niet-structurele megaoesofagus als klinisch teken van een onderliggende neurologische ziekte bij de hond
Hoe risicovol is een decompressieve cystocentese bij een kater met een urethraobstructie?
Sacrocaudale luxatie, wanneer is er een goede kans op herstel?
AAFP richtlijnen (2020) voor de benadering van retrovirale infecties bij de kat (FeLV en FIV) (deel 2)
TPLO of TTA: is er een verschil op lange termijn wat betreft ontwikkeling van artrose en bijhorende pijn?
Thymoma of lymfoma: is het onderscheid te maken op radiografieën van de thorax?
Honingraatpatroon bij echografie van de milt bij de kat: mogelijke oorzaken
Invloed van een verminderde nierfunctie op het gebruik van amoxicilline/clavulaanzuur bij de kat?
Effect van pregabaline bij Cavalier King Charles spaniëls met neuropathische pijn ten gevolge van
syringomyelie

EDITIE JUNI
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•
•
•
•

Een hygroma van de elleboog bij de hond: chirurgische excisie of drainage met een Penrose drain?
Diabetes mellitus bij de kat, maar nu vanuit het perspectief van de eigenaar
Zijn er redenen om een perineale urethrostomie vroeger te overwegen?
Cobalamine bij de hond, een overzicht
Ruggenmergafwijkingen bij de kat – welke klinische gegevens combineren om tot de meest waarschijnlijke
diagnose te komen?
Desloreline 9,4 implantaat: doeltreffendheid en invloed van lokalisatie bij de kat
Wat is de impact van stress op de Schirmer tear test bij de kat en hoe lang moet men precies meten?
Is er een verschil in urinaire proteïne/creatinine (UPC) ratio tussen urine die thuis of in de kliniek werd
genomen?
Prognose van een iliosacrale luxatiefractuur bij de kat na conservatieve behandeling

EDITIE AUGUSTUS
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•
•
•
•
•
•
•

Zijn er criteria om een mediastinale van een pulmonaire massa te onderscheiden op radiografie?
Acute op chronische nierinsufficiëntie bij de kat
Discus hernia: onmiddellijk opereren of mag er gewacht worden?
Dirofilariose bij de kat - Europese richtlijnen van de ABCD groep (ABCD: European Advisory Board on Cat
Diseases)
Complicaties aan de luchtwegen bij honden met acute pancreatitis
Protocol voor het vermijden van perianesthetische complicaties bij brachycefale honden
Hypertensie en hyperadrenocorticisme bij de hond
Gabapentine of mirtazapine als eetlustopwekker bij de kat?
EMLA crème voor jugulaire bloedafname bij katten
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EDITIE OKTOBER
• Druiven- en rozijnenintoxicatie bij de hond: meer neurologische tekenen dan altijd gedacht
• Cobalaminedeficiëntie bij katten met chronische maagdarmproblemen: hydroxo- of cyanocobalamine
toedienen?
• Voorkomen van chronische pijn na TPLO en de invloed van het type preoperatieve analgesie
• Referentiewaarden of RCV-berekeningen om veranderingen in creatinine en SDMA bij de kat te
beoordelen?
• UCa/UCr als biomarker van calciumoxalaat urolithiasis bij de dwergschnauzer
• Een eenvoudig model om de kans op hyperadrenocorticisme bij de hond in te schatten
• Is osteotomie van femurkop en -hals bij de kat misschien toch niet zo pijnloos op lange termijn?
• Wel of geen omeprazole om maagdarmproblemen te voorkomen bij NSAID-gebruik?
• Prednisolone induceert diabetes bij de kat: waar of niet waar?
• Wel of geen ketamine voor de sphynx?
EDITIE DECEMBER
• CPSE als biomarker voor prostaatafwijkingen bij de hond
• Kan verneveling van epinefrine de klinische tekenen van het brachycefaal obstructief syndroom bij de
hond verminderen?
• Welke complicaties kan men verwachten bij het plaatsen van een continu glucosemonitoringsysteem bij
katten?
• Classificatie van afwijkingen aan de tussenwervelschijf
• Een gevalideerde vragenlijst voor het opsporen van artrose bij de kat, eindelijk!
• Atriumfibrillatie bij mitralisklepdegeneratie: hoe vaak komt het voor en welke zijn de risicofactoren?
• Helpt UV-desinfectie van de lucht om luchtweginfecties te voorkomen in catteries en kattenasielen?
• Hoe lang moet men wachten na lidocaïne alvorens een kat te intuberen
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