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Vera Icon Cardiologie - Jaaroverzicht 2020

EDITIE JANUARI

•  Wat te verwachten van ‘tissue plasminogen activator’ (TPA) als trombolyticum bij katten met trombo-
embolie van de aorta?

•  Pulmonaalvene:rechter pulmonaalarterie ratio, een nieuwe parameter voor de inschatting van pulmonale 
hypertensie bij de hond

• Restrictieve cardiomyopathie bij de kat – een overzicht bij 92 patiënten
•  ACVIM consensus richtlijnen voor de diagnose en behandeling van myxomateuze mitralisklep degeneratie 

bij honden
• Pulmonale hypertensie: ook bij de kat met linker hartfalen?
•  Is de hoog sensitieve cardiale troponine I (cTnI) test beter dan de conventionele test voor het aantonen 

van dilaterende cardiomyopathie bij de Dobermann pinscher?
• EKG-monitoring vereenvoudigd: hoe accuraat is Savvy®?
•  Naast de VHS-score voor algemene hartvergroting nu ook een VLAS-score voor linker atriale vergroting 

op thoracale röntgenfoto’s bij honden met mitralisklep degeneratie
• Hoe betrouwbaar is clopidogrel bij de kat?

EDITIE APRIL
•	 	Tadalafil	of	sildenafil	voor	honden	met	matige	tot	ernstige	pulmonale	arteriële	hypertensie?
• Infectieuze endocarditis en Bartonella spp.: is er een verband?
• Aritmie en plotse cardiale sterfte bij jonge Leonbergers
•	 Subklinische	atriumfibrillatie	bij	de	Ierse	wolfshond:	een	voorbode	van	dilaterende	cardiomyopathie?
• Belang van cardiotrope pathogenen bij de ontwikkeling van bepaalde hartziekten bij de hond
•  Is er een verband tussen myxomateuze mitralisklepdegeneratie, macrotrombocytopenie en 

bloedstollingsafwijkingen bij Cavalier King Charles spaniëls?
• Corticoïden en hartfalen bij katten: hoe schatten we het risico in?
• Holter monitoring voor het opsporen van DCM bij de Dobermann, maar hoe lang?
• Het inotroop en chronotroop effect van sotalol bij gezonde honden
•  Komt pulmonale hypertensie meer voor bij Cavalier King Charles spaniëls met myxomateuze 

mitralisklepdegeneratie dan bij andere rassen met deze afwijking?

EDITIE JULI

• Wordt collaps bij de boxer altijd veroorzaakt door een ventriculaire tachycardie?
•  Spironolactone en benazepril bij honden met myxomateuze mitralisklepdegeneratie in 

stadium B2 (de DELay-studie)
•  De ratio van de pulmonaalvene op de pulmonaalarterie als indicator van hartfalen bij katten met 

cardiomyopathie
•	 	Richtlijnen	voor	de	diagnose,	classificatie,	behandeling	en	monitoring	van	pulmonale	hypertensie	bij	de	

hond (ACVIM: American College of Veterinary Internal Medicine)
•  Kan de serum chloride concentratie gebruikt worden om honden met refractair hartfalen (stadium D) te 

herkennen?
•	 ANP	en	cTnI	als	parameters	om	het	stadium	van	hartziekte	te	bepalen:	feit	of	fictie?
• NT-proBNP: andere referentiewaarden voor de labrador retriever
• Wat als we zelf de oorzaak zijn van een bijgeruis bij de kat?
• Cardiale cachexie bij katten met cardiomyopathie en congestief hartfalen
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EDITIE OKTOBER

•	 Wel	of	geen	atenolol	bij	katten	met	subklinische	hypertrofische	cardiomyopathie?
• Criteria voor de antemortem diagnose van myocarditis bij de hond
•	 	Richtlijnen	voor	de	classificatie,	diagnose	en	behandeling	van	cardiomyopathieën	bij	de	kat	 

(ACVIM – American College of Veterinary Internal Medicine)
•  Torasemide of furosemide bij eerste behandeling van hartfalen bij de hond?  

(CARPODIEM studie: CAnine Relief of Pulmonary Oedema by a DIuretic Easy Management)
•  Hoeveel moet de LA/Ao-ratio toenemen tussen herhaalde metingen alvorens van verergering kan worden 

gesproken?
• Heeft SAM een invloed op de concentraties van NT-proBNP en cTnI bij katten met HCM?
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