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SAMENVATTING 

In dit ar ti kel wor den vijf ge val len van sep ti sche pe ri to ni tis bij de hond be spro ken. De kli ni sche pre sen ta tie
van een pe ri to ni tis pa ti ënt is meest al as pe ci fiek, ter wijl een snel le di ag no se cru ci aal is voor de over le ving. Met be -
hulp van een echog ra fisch en een cy to lo gisch on der zoek van het buik vocht werd bij de vijf hon den de di ag no se
van een ver moe de lij ke sep ti sche pe ri to ni tis ge steld. Te vens werd de glu co se- en lac taat con cen tra tie ge me ten in
het ve neus bloed en het buik vocht. Bij een bac te ri ële con ta mi na tie daalt de glu co se con cen tra tie in het buik vocht, 
ter wijl de lac taat con cen tra tie stijgt. Zo wel glu co se als lac taat dif fun deert ge mak ke lijk door heen mem bra nen.
Daar om is het ver schil met hun con cen tra tie in het ve neus bloed, res pec tie ve lijk BVG (bloed vocht glu co se)-ver -
schil en BVL (bloed vocht lac taat)-ver schil, een meer ac cu ra te di a gnos ti sche pa ra me ter voor sep ti sche pe ri to ni tis
dan hun ab so lu te con cen tra tie in het buik vocht. Bij vier van de vijf pa ti ënten was het BVG-ver schil (con cen tra tie
glu co se in het bloed – con cen tra tie glu co se in het buik vocht) ho ger dan 20 mg/dl, wat di a gnos tisch is voor sep ti sche
pe ri to ni tis. In alle ge val len was het BVL-ver schil (con cen tra tie lac taat in het bloed – con cen tra tie lac taat in het
buik vocht) klei ner dan 1,5 mmol/l. Uit het buik vocht werd bij drie hon den E.Coli ge ïsoleerd, bij één Stap hy lo coc -
cus in ter me di us en bij een vijf de hond Ente ro coc cus. Alle  kie men wa ren ge voe lig voor amoxi cil li ne cla vu laan zuur,
dat enk ele da gen in tra ve neus en daar na meer de re we ken per os werd ge ge ven. De vijf hon den on der ging en een
ce li o to mie. Eén hond werd in tra o pe ra tief ge ëuthanaseerd; bij de ove ri ge hon den werd het ab do men na een ab -
do mi na le la va ge pri mair ge slo ten. De vier hon den her stel den spoe dig en wer den na een ge mid del de pe ri o de van
vijf da gen ont sla gen. 

ABSTRACT

In this re port five ca ses of sep tic pe ri to ni tis in the dog are dis cus sed. Cli ni cal signs of pe ri to ni tis are most ly non spe ci -
fic. Both di ag no sis and tre at ment re pre sent a strong chal lenge to the prac ti ti o ner. The five dogs were sus pec ted of sep tic
pe ri to ni tis ba sed on ul tra sound and cy to lo gy of the ab do mi nal fluid. Lac ta te and glu co se con cen tra ti ons were also me a -
su red in ve nous blood as well as in ab do mi nal fluid. The dif fe ren ce in con cen tra ti on be tween blood and ab do mi nal fluid 
for glu co se (blood to fluid glu co se (BFG) dif fe ren ce) and for lac ta te (blood to fluid lac ta te (BFL) dif fe ren ce) were cal -
cu la ted by sub strac ting the ab do mi nal fluid con cen tra ti ons from the blood con cen tra ti ons. In four dogs the DFG dif fe -
ren ce was more than 20 mg/dl, which is di a gnos tic for sep tic pe ri to ni tis. In all dogs the BFL dif fe ren ce was less than 1.5
mmol/l. All dogs were sche du led for ex plo ra to ry ab do mi nal sur ge ry. One dog was eu tha ni zed du ring sur ge ry. The ab -
do men of the ot her four dogs was pri ma ri ly clo sed af ter the re mo val of the sour ce of con ta mi na ti on and la va ge of the ab -
do men. All four dogs re co ve red well.

INLEIDING 

Het pe ri ton eum (buik vlies) fung eert als een se mi per -

me a bel mem braan waar wa ter en op ge los te stof fen met

een laag mo le cu lair ge wicht door heen dif fun de ren. Hier -

d oor ont staat een os mo tisch even wicht tus sen de pe ri to -

ne a le hol te en de bloed baan. Bij ge zon de die ren be draagt

het buik vocht dat vrij cir cu leert in het ab do men min der dan

1 ml/kg (Swann en Hug hes, 2000). De drai na ge ge beurt

voor na me lijk via de duc tus tho ra ci cus en de di a frag ma -

ti sche lym fe va ten naar de ster na le en me di as ti na le lym fe -

kno pen (Cro we en Bjor lin, 1993).
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Pe ri to ni tis is een ont ste king van het pe ri ton eum. Hier -

d oor kun nen gro te hoe veel he den ei wit rijk vocht en ont -

ste kings cel len ge mo bi li seerd wor den naar de pe ri to ne a le 

ruim te. Bij een sep ti sche pe ri to ni tis doet de bac te ri ële in -

va sie de con cen tra tie van glu co se in het pe ri to ne aal vocht 

da len door het glu co se ver bruik van me ta bool ac tie ve cel -

len (fa go cy ten, bac te ri ën), door de gly co ly ti sche en zy -

ma ti sche ac ti vi teit in het pe ri to ne aal vocht en door een

laag glu co se trans port van het bloed naar het pe ri to ne aal

vocht (Brum baugh en Ben son, 1990). Omwil le van het

ana ërobe mi lieu en de bac te ri ële me ta bo lie ten zijn de lac -

taat con cen tra ties in het sep tisch pe ri to ne aal vocht ho ger

dan in het asep tisch vocht (Gar cia-Tsao, 1984). Een snel le

di ag no se en be han de ling zijn be lang rij ke fac to ren om de

mor ta li teit bij deze aan doe ning te be per ken. De di ag no se

is on der meer om wil le van vage kli ni sche symp to men

niet al tijd een vou dig. De dif fe ren ti a tie tus sen asep ti sche

en sep ti sche pe ri to ni tis vormt mis schien wel de groot ste

uit da ging. De zoek tocht naar snel le, een vou dig te be pa len

en ob jec tie ve pa ra me ters om deze dif fe ren ti a tie te ver een -

vou di gen, is daar om van groot be lang.

Pe ri to ni tis wordt ing edeeld naar ge lang de oor zaak en de

uit ge breid heid van het pro ces. De meest ge han teer de clas si -

fi ca tie is pri mair ver sus se cun dair, ge lo ka li seerd ver sus ge -

ge ne ra li seerd en sep tisch ver sus asep tisch. 

Pri mai re pe ri to ni tis is een spon ta ne ont ste king van het

pe ri ton eum in af we zig heid van een ge ken de in tra-ab do -

mi na le bron van con ta mi na tie (La roche en Har ding,

1998). In te gen stel ling tot de si tu a tie bij de kat (FIP) komt 

pri mai re pe ri to ni tis bij de hond zel den voor en treedt het

enk el op bij hon den met ver min der de af weer (Swann en

Hug hes, 2000). Se cun dai re pe ri to ni tis wordt ge zien bij

hon den met nor maal func ti o ne ren de af weer mecha nis -

men en de ont ste king is ge as so cieerd met een al be staan de

abdo mi na le pa tho lo gie (Cro we en Bjor ling, 1993). 

Se cun dai re asep ti sche pe ri to ni tis wordt naar ge lang de 

oor zaak en pre sen ta tie verd er on der ver deeld in mecha ni -

sche en vreemd voor werp, gra nu lo ma teu ze, che mi sche

en scle ro se ren de om kap se len de pe ri to ni tis. Mecha ni sche

pe ri to ni tis wordt ver oor zaakt door een mecha ni sche prik -

kel, zo als bloot stel ling van de me sot he li a le cel len aan

lucht. Deze vorm is al dan niet sub kli nisch (Cro we en

Bjor ling, 1993). Vreemd ma te ri aal dat ach ter blijft in het

ab do men na ab do mi na le chi rur gie leidt tot pe ri to ni tis.

Mee stal gaat het om hecht ma te ri aal, haar of een ver ge ten

chi rur gisch kom pres (Cro we en Bjor ling, 1993; Swann

en Hug hes, 2000). Sinds het poe der van chi rur gi sche

hand schoe nen op ba sis van talk ver vang en werd door

ma ïszetmeel is de in ci den tie van gra nu lo ma teu ze pe ri to ni tis 

ge voe lig ge daald (Cro we en Bjor ling, 1993). Che mi sche

pe ri to ni tis wordt ver oor zaakt door en do ge ne (maag sap,

gal, pan cre a sen zy men en uri ne) of exo ge ne (ste rie le zout -

oplos sing en der ge lij ke) che mi sche sub stan ties (McGrot ty

en Doust, 2004; Schnei der et al., 1993). Lang du rig che -

misch ge ïnduceerde, ge ge ne ra li seer de pe ri to ni tis re sul teert

on ver mij de lijk in sep ti sche pe ri to ni tis. Deze sub stan ties

ver oor za ken im mers dif fu se ca pil lai re scha de waard oor

bac te ri ën door heen de in tes ti na le wand naar de pe ri to ne a le

hol te kun nen mi gre ren (Hos good en Sa lis bu ry, 1988). Scle -

ro se ren de om kap se len de pe ri to ni tis is een zeld za me vorm

van pe ri to ni tis waar bij ab do mi na le or ga nen wor den om -

kap seld met dik ke la gen bind weef sel (Swann en Hug hes,

2000). 

Se cun dai re ge ge ne ra li seer de sep ti sche pe ri to ni tis is de

meest voor ko men de vorm van pe ri to ni tis bij de hond. De

meest voor ko men de bron van bac te ri ële con ta mi na tie is

het ga stro-in tes ti naal stel sel. Dit is niet ver ba zing wek -

kend ge zien het ga stro-in tes ti naal stel sel een groot deel

van de ab do mi na le hol te in neemt en de hoog ste en do ge ne

bac te ri ële po pu la tie be vat (Cro we en Bjor ling,1993). 

Het af weer mecha nis me van de gast heer bij de in tro -

duc tie van mi cro bi ële pa tho ge nen in de pe ri to ne a le hol te

be staat uit vijf on derd elen. Voor eerst wor den pa tho ge nen 

uit de pe ri to ne a le hol te ver wij derd via het lym fe col lec te -

rend sys teem in het di a frag ma; fa go cy ten vor men een

twee de be lang rijk on derd eel van het af weer mecha nis me  

(Skau et al., 1986; Dunn et al., 1985; Cro we en Bjor ling,

1993).Ten der de tracht het or ga nis me door de vor ming

van fi bri ne pa tho ge nen te se kwes tre ren en bo ven dien be -

vat het pe ri to ne aal vocht fi bro nec ti ne, een niet- spe ci fiek

bac te rie op so ni se rend pro te ïne (Dunn et al.,1985; Cro we

en Bjor ling, 1993). Ten slot te speelt het omen tum een

cen tra le rol in de pe ri to ne a le verd edi gings mecha nis men

on der an de re door ag gre ga ties van leu ko cy ten in pe ri vas cu -

lai re ge bie den, “mil ky spots” ge naamd (Pla tell et al., 2000).

 De di ag no se van sep ti sche pe ri to ni tis is vaak moei -

lijk. De anam ne se en symp to men zijn niet spe ci fiek maar

kun nen wel in di ca tief zijn voor pe ri to ni tis. Mee stal zijn

de die ren al ge meen ziek en ver to nen ze anor exie, bra ken,

de pres sie en al ge me ne ma lai se. Soms wor den pe ri to ni tis pa -

ti ënten ech ter aang ebo den met acu te col laps (Swann en

Hug hes, 2000). Ge zien de as pe ci fie ke kli ni sche symp to -

men zijn ra di og ra fie/echog ra fie, bloed on der zoek en abdo -

mi no cen te sis of ab do mi na le la va ge nut ti ge hulp mid de len

voor de prac ti cus. Pe ri to ne aal vocht kan ma cros co pisch,

cy to lo gisch, mi cro bi o lo gisch en bi oche misch wor den

ge ëvalueerd. Het pri mor di a le doel van elke ana ly se van

ef fu sie is het be ko men van een snel le en ac cu ra te di ag no se

bin nen een aan vaard ba re tijds span ne zo dat de mor bi di -

teit en mor ta li teit ge mi ni ma li seerd wor den (Con nal ly,

2003). Sep ti sche pe ri to ni tis ver eist im mers snel le chi rur -

gi sche in ter ven tie al dan niet na sta bi li sa tie. Het bac te ri o -
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lo gisch on der zoek van het ab do mi naal vocht is wel is -

waar de gou den stan daard om sep ti sche pe ri to ni tis te

di a gnos ti ce ren, maar zorgt daar en te gen niet voor een

snel le di ag no se (Bonc zyn ski et al., 2003). Het cy to lo -

gisch on der zoek van het pe ri to ne aal vocht  is wel een

snel le di a gnos ti sche test. De aan we zig heid van ge de ge ne -

reer de neu tro fie len met in tra cel lu lai re bac te ri ën be ves tigt

de di ag no se van sep ti sche pe ri to ni tis; een cy to lo gisch

on der zoek is ech ter min der ac cu raat bij een ge lo ka li seer de

in fec tie, na een voor af gaan de an ti bi o ti cum toe die ning of

bij ge brek aan er va ring van de cy to loog (Lu dwig, 2004).

Ande re snel le en ac cu ra te di a gnos ti sche tests zou den

nut tig zijn om on mid del lijk een aang epas te be han de ling

te kun nen in stel len. Glu co se- en lac taat con cen tra ties in

het pe ri to ne aal vocht en voor al hun ver schil met con cen -

tra ties in het bloed wor den in de li te ra tuur ver meld als

spe ci fie ke en ge voe li ge pa ra me ters van sep ti sche pe ri to ni tis 

(Bonc zyn ski et al., 2003; Le vin et al., 2004;  Lu dwig,

2004).

Het doel van dit ar ti kel is om aan de hand van vijf kli -

ni sche ge val len een over zicht te ge ven van de di a gnos ti sche 

en de chi rur gi sche be na de ring bij een ver moe den van

sep ti sche pe ri to ni tis bij de hond.

CASUÏSTIEKEN

Bij de vijf pa ti ënten die hier on der wor den be schre ven, 

werd op ba sis van de anam ne se, het kli nisch on der zoek

en de echog ra fie (bij twee hon den even eens ra di og ra fie)

de  di ag no se van ver moe de lij ke sep ti sche pe ri to ni tis ge -

steld. Te vens werd een ab do mi no cen te sis uit ge voerd.

Voor de cy to lo gi sche be oor de ling van het buik vocht

werd ge bruik ge maakt van een uit strijk je ge kleurd met

een diffquick kleu ring (Me di on Di a gnos tics®, Düding en). 

Bij een laag cel ge tal werd het staal af ge cen tri fu geerd om

een goed in ter pre teer baar uit strijk je te ma ken. De aan we -

zig heid van ge de ge ne reer de neu tro fie len en/of bac te ri ën

(al dan niet ge fa go cy teerd) in het uit strijk je be ves tig de de 

di ag no se van sep ti sche pe ri to ni tis. Een ex plo ra tie ve ce li o -

to mie werd aang era den. In dit sta di um wer den de pa ti ënten

op ge no men in de ver ge lij ken de di a gnos ti sche stu die.

Pre o pe ra tief wer den bloed sta len ver za meld voor glu co se-

en lac taat me ting en op vol bloed. Het lac taat ge hal te werd

be paald met een Lac ta te Pro Por ta ble Lac ta te Ana ly zer

(Fact®, Qu e mel, Ca na da) en de glu co se met een glu co -

me ter (Bay er®, Tar ry town, NY, USA). Per ope ra tief werd

een twee de staal buik vocht genomen. Na een ma cros co -

pi sche be oor de ling van het staal (kleur, troe bel heid en

con sis ten tie) werd een deel van het staal af ge cen tri fu -

geerd (1500 toe ren/mi nuut, 5 mi nu ten) en op het su per -

na tans wer den de lac taat- en glu co se con cen tra ties be -

paald en ver ge le ken met de con cen tra ties op vol bloed.

Het  bloed vocht lac taat (BVL)-ver schil (con cen tra tie

van lac taat in het bloed-con cen tra tie van lac taat in het

buik vocht) en bloed vocht glu co se (BVG)-ver schil (con -

cen tra tie van glu co se in het bloed-con cen tra tie van glu -

co se in het buik vocht) werd be re kend. Een an der deel

van het staal werd in een trans port me di um op ge stuurd

voor aëroob en ana ëroob bac te ri o lo gisch on der zoek. 

Eén hond werd per ope ra tief ge ëuthanaseerd op vraag

van de ei ge naars om dat geen ga ran tie op een goe de af -

loop kon wor den ge ge ven. Bij de ove ri ge hon den werd

na een ab do mi na le spoe ling voor een pri mai re slui ting

van het ab do men ge ko zen en werd een aang epas te me di -

ca men teu ze the ra pie (an ti bi o ti ca, pijn stil ling en in fuus -

t he ra pie) ing esteld. Alle hon den kre gen amoxi cil lin ecla -

vu laan zuur toe ge diend vóór de re sul ta ten van het bac -

te ri o lo gisch on der zoek be kend wa ren. In geen van de ge -

val len was het no dig het spec trum aan te pas sen. Bij geen

enk ele hond wa ren er post ope ra tief kli ni sche te ke nen

van vrij buik vocht aan we zig en  wer den er dus geen bij -

ko men de ab do mi no cen te ses meer uit ge voerd. 

Pa ti ënt 1

Een twee jaar oude Do ber mann (41 kg, man ne lijk, ge -

cas treerd) werd aang ebo den met de klacht van anor exie,

bra ken, di ar ree en me le na. De hond was reeds 8 da gen

heel suf. Tij dens het al ge meen on der zoek viel op dat de

pa ti ënt heel voor zich tig met ge bo gen rug en met de kop

naar be ne den stap te. De buik pal pa tie bleek pijn lijk te zijn 

en bij het rec taal on der zoek wer den geen ab nor ma li tei ten 

ge von den. Tij dens het echog ra fisch on der zoek con sta -

teer de men een ge di la teer de dun ne darm lus, vrij buik -

vocht (cel lu lair) en er was een ver moe den van een

vreemd voor werp. Het lac taat (1,0 mmol/l) en de glu co se

(66 mg/dl) wer den be paald op vol bloed. Een staal van het

vrij buik vocht werd ver za meld via ab do mi no cen te sis.

Dit staal werd ma cros co pisch be oor deeld (se ro he mor ra -

gisch, troe bel, wa te rig). Tij dens het cy to lo gisch on der zoek

wer den voor na me lijk niet-ge de ge ne reer de neu tro fie len,

ma cro fa gen en ge fa go cy teer de sta ven en coc cen te rug -

ge von den. Het staal werd bi oche misch on der zocht (lac -

taat: 12,2 mmol/l, glu co se: < 19,8 mg/dl). Het BVL-ver -

schil en het BVG-ver schil be droe gen dus res pec tie ve lijk

-11,2 mmol/l en tus sen de 66 en 46,2 mg/dl. Tij dens de

ex plo ra tie ve ce li o to mie wer den vrij veel vrij buik vocht,

ge ge ne ra li seer de pe ri to ni tis en een per fo re rend vreemd

voor werp ge con sta teerd (Fi guur 1). Er werd be slo ten

over te gaan tot een en te rec to mie (50 cm je ju num). Na

een ab do mi na le la va ge (3 l) werd het ab do men pri mair

ge slo ten zon der drain. Tij dens het bac te ri o lo gisch on der -

zoek van het buik vocht werd Esche richia Coli als oor za -
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ke lijk kiem aang etoond. Bra ken, di ar ree en koorts wer -

den post ope ra tief niet vast ge steld en de eet lust keer de

van af dag 1 post ope ra tief te rug. Amoxi cil li ne cla vu laan -

zuur werd vier da gen IV (in tra ve neus) toe ge diend en 3

we ken PO. Als pijn stil ling werd twee da gen mor fi ne IV

ge ge ven en twee da gen bupre norp hi ne IM (in tra mus cul -

lair). De pa ti ënt werd zes da gen ge hos pi ta li seerd.

Pa ti ënt 2

Een 2 jaar oude Bor der Col lie (24,5 kg, vrou we lijk,

ge cas treerd) werd aang ebo den met de klacht van par ti ële

anor exie, bra ken, suf en een op ge zet te buik. De klach ten

wa ren reeds 14 da gen aan we zig. Tij dens het kli nisch on -

der zoek was de un du la tie proef po si tief en leek de le ver

ver groot en pijn lijk. Tij dens het echog ra fisch on der zoek

wer den een gro te hoe veel heid cel lu lair pe ri to ne aal vocht

en een klei ne gal blaas vast ge steld en was er een ver moe -

den van een vreemd voor werp. Het lac taat (1,4 mmol/l)

en de glu co se (68 mg/dl) wer den ge me ten op vol bloed.

Ma cros co pisch zag het buik vocht, ver za meld via ab do -

mi no cen te sis, er troe bel, donk er geel en wa te rig uit. Na

cen tri fu ga tie werd het staal cy to lo gisch ge ëvalueerd. Er

wer den veel niet- ge de ge ne reer de neu tro fie len en enk ele

ge fa go cy teer de coc cen (mo no bac te rieel) te rug ge von den.

Het lac taat (3,0 mmol/l) en de glu co se (68,4 mg/dl) wer -

den ge me ten in het buik vocht, wat re sul teer de in een

BVL-ver schil van –1,6 mmol/l en een BVG-ver schil van

–0,4 mg/dl. Tij dens de ex plo ra tie ve ce li o to mie wer den

1,55l geel bruin buik vocht (gal), geel ver kleu ring van het

omen tum (Fi guur 2), ge ge ne ra li seer de pe ri to ni tis en een

de fect ter hoog te van de apex van de gal blaas vast ge steld. 

De duc tus cho le dochus bleek door gank elijk. De gal blaas

werd na li ga tie van de duc tus cys ti cus ge re se ceerd, het

ab do men werd gron dig ge spoeld (4 l) en het ab do men werd 

pri mair zon der drain ge slo ten. Tij dens het bac te ri o lo gisch 

on der zoek van het buik vocht en van de gal blaas in houd

con sta teer de men Ente ro coc cus-spe cies. Bij het his to lo -

gisch on der zoek ver toon de de gal blaas een sub acu te cho -

le cys ti tis. Bra ken, di ar ree en koorts wer den post ope ra tief 

niet waar ge no men. De eet lust keer de één dag post ope ra -

tief te rug. Deze pa ti ënt kreeg drie da gen amoxi cil li ne cla -

vu laan zuur IV en drie we ken PO. Voor de pijn stil ling

werd een fen ta nyl pleis ter (twee da gen) aang ebracht. De

hos pi ta li sa tie duur be droeg vier da gen.

Pa ti ënt 3

Een vijf jaar oude Jack Rus sell Ter ri ër (12,5kg, man -

ne lijk) werd aang ebo den met de klacht van anor exie, bra -

ken, suf heid en buik pijn. De klach ten wa ren reeds zes da -

gen aan we zig. De buik pal pa tie was pijn lijk voor al ter

hoog te van cra ni aal en mid den ab do men. Bij het rec taal

on der zoek bleek de pros taat asym me trisch, maar niet

pijn lijk. Hij was reeds 2 kg ver ma gerd en had koorts

(40°C). Tij dens het echog ra fisch on der zoek wer den een

klei ne hoe veel heid vrij buik vocht, hy pe recho geen vet en

ver moe de lijk een vreemd voor werp ge zien. Het lac taat

(0,8 mmol/l) en de glu co se (69 mg/dl) wer den ge me ten

op vol bloed. Het buik vocht zag er ma cros co pisch troe bel,

se ro he mor ra gisch en wa te rig uit en tij dens het cy to lo -

gisch on der zoek wer den voor na me lijk niet-ge de ge ne -

reer de neu tro fie len en vrij lig gen de sta ven te rug ge von -

den. Het lac taat en de glu co se in het vrij buik vocht

be droe gen 2,6 mmol/l en 39,6 mg/dl res pec tie ve lijk, al dus 

re sul te rend in een BVL- ver schil van –1,8 mmol/l en een

BVG-ver schil van 29,4 mg/dl. Tij dens de ex plo ra tie ve

ce li o to mie wer den een per fo re rend vreemd voor werp ter

hoog te van het du o de num, ge ge ne ra li seer de pe ri to ni tis

en een gra nu lo ma teu ze mas sa in de op hang band van de milt 

te rug ge von den. De chi rur gi sche ing reep be stond uit en te -

rec to mie, se ro sal pat ching, ome top exie en sple nec to mie.
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Fi guur 1. Per fo re rend vreemd voor werp ter hoog te van
je ju num (pa ti ënt 1).

Fi guur 2. Het omen tum is geel ver kleurd door de gal (pa -
ti ënt 2).



Het ab do men werd over vloe dig ge spoeld (4 l) al vo rens

het pri mair te slui ten zon der drain. In het buik vocht werd

tij dens het bac te ri o lo gisch on der zoek Esche richia Coli

ge von den. Bij het his to lo gisch on der zoek van de mas sa

in de op hang band van de milt werd een fi bri neus-et te ri ge

ont ste king aang etoond. Deze pa ti ënt heeft éénmaal post -

ope ra tief ge braakt, maar ver toon de geen koorts noch di -

ar ree. De eet lust keer de van af de twee de dag post ope ra -

tief te rug. Amoxi cil li ne cla vu laan zuur werd drie da gen

IV en vier  we ken  PO ge ge ven. Deze pa ti ënt werd vijf da -

gen ge hos pi ta li seerd met twee da gen mor fi ne IV en één

dag bupre norp hi ne IM als pijn stil ling.

Pa ti ënt 4

Een vijf ja ri ge Tat ra hond (47,5 kg, vrou we lijk, ge cas -

treerd) werd aang ebo den met de klacht van anor exie,

bra ken en buik pijn. De klach ten wa ren reeds één dag

aan we zig. Tij dens het kli nisch on der zoek was een zach te

mas sa in het ab do men te voe len. De hond werd drie we ken

voord ien ges te ri li seerd om wil le van py o me tra. Tij dens het 

ra di og ra fisch on der zoek werd een ver lies van se ros aal

de tail ge zien, voor na me lijk cau daal van de link er nier en

ter hoog te van het mid den vent raal ab do men. Tij dens het

echog ra fisch on der zoek werd vrij ab do mi naal vocht

waar ge no men, de darm lus sen wa ren on re gel ma tig af ge -

lijnd en er was een ver moe den van een ab ces cau daal van

de link er nier. Het lac taat (3,2 mmol/l) en de glu co se (49

mg/dl) wer den ge me ten op vol bloed. Het buik vocht zag

er ma cros co pisch troe bel, vlok ke rig en licht geel uit. Tij -

dens het cy to lo gisch on der zoek stel de men veel neu tro -

fie len (ge zwol len, geen va cu o li sa tie) maar geen kie men

vast. Het lac taat (12,6 mmol/l) en de glu co se (<19,8

mg/dl) wer den ge me ten in het buik vocht, re sul te rend in

een BVL-ver schil van –9,4 mmol/l en een BVG-ver schil

tus sen 49 en 29,2 mg/dl. Tij dens de ex plo ra tie ve ce li o to -

mie zag men dat de rech ter ova ri ële stomp ver groeid was

met je ju num en me sen te ri um; men vond ook een gra nu -

loom rond om oude hech ting en cau daal van de link er nier

en men zag dat de cer vix stomp ver groeid was met de

blaas top. De ver groei ing en wer den los ge pre pa reerd, het

gra nu loom werd ver wij derd, de cer vix stomp werd ge -

am pu teerd en er werd een par ti ële cys tec to mie uit ge -

voerd. Het ab do men werd pri mair ge slo ten zon der drain

na een spoe ling met 4 l war me fy si o lo gi sche oplos sing.

Tij dens het bac te ri o lo gisch on der zoek van het buik vocht

werd Stap hy lo coc cus in ter me di us aang etoond. Koorts

werd de eer ste dag post ope ra tief vast ge steld (39°C); bra -

ken en di ar ree wer den niet vast ge steld. De eet lust keer de

van af de twee de dag post ope ra tief te rug. Amoxi cil li ne

cla vu laan zuur werd vier da gen IV en zes we ken PO ge -

ge ven. De pijn stil ling ge du ren de de hos pi ta li sa tie (vijf

da gen) be stond uit mor fi ne ge du ren de twee da gen IV en

een fen ta nyl pleis ter TC (trans cut aan) ge du ren de twee

da gen.

Pa ti ënt 5

Een elf jaar oude Rot twei ler (47 kg, vrou we lijk) werd

aang ebo den met de klacht van anor exie, bra ken, me le na,

suf, buik pijn en ver ma ge ren (5 kg). De klach ten wa ren

reeds drie we ken aan we zig. Op het ra di og ra fisch on der -

zoek wer den het ver lies van se ros aal de tail en gas bel len

in de pe ri to ne a le hol te ge zien. Ge du ren de het echog ra -

fisch on der zoek werd een gro te hoe veel heid vrij cel lu lair

vocht ge con sta teerd. Dat vocht zag er ma cros co pisch

troe bel en donk er geel uit en was vis ceus. Op het cy to lo -

gisch on der zoek wer den tal rij ke ge de ge ne reer de neu tro -

fie len, ma cro fa gen en coc cen van ver schil len de groot te

te rug ge von den. Het lac taat en de glu co se in vol bloed be -

droe gen res pec tie ve lijk 4,1 mmol/l en 120,6 mg/dl. Het

lac taat (13 mmol/l) en de glu co se (< 19,8 mg/dl) wer den

even eens be paald in het buik vocht, re sul te rend in een

BVL-ver schil van –8,9 mmol/l en een BVG-ver schil tus -

sen de 120,6 en 100,8 mg/dl. Tij dens een ex plo ra tie ve ce -

li o to mie zag men dat er een gro te hoe veel heid vrij vocht

in het ab do men en ge ge ne ra li seer de pe ri to ni tis aan we zig

wa ren en er werd even eens een per fo ra tie ter hoog te van

de py lo rus vast ge steld (oor zaak on be kend). In over leg

met de ei ge naar, die een ga ran tie op vol le dig kli nisch her -

stel wou, werd per ope ra tief over ge gaan tot eu tha na sie.

DISCUSSIE 

De klach ten bij het aan bie den van deze pa ti ënten wa -

ren vaag (anor exie, suf, ver ma ge ren, bra ken). Slechts bij

één hond werd door het vrij buik vocht een dui de lij ke op -

zet ting van het ab do men waar ge no men. De mees te hon -

den met pe ri to ni tis heb ben niet-spe ci fie ke symp to men.

Mee stal zijn de die ren al ge meen ziek en ver to nen anor exie,

bra ken, de pres sie en al ge me ne ma lai se (Swann en Hug -

hes, 2000). Alle aang ebo den pa ti ënten had den se cun dair

ge ge ne ra li seer de sep ti sche pe ri to ni tis. Bij drie pa ti ënten

was het ga stro-in tes ti naal sys teem de bron van con ta mi -

na tie. Geen van deze hon den had voor af ab do mi na le chi -

rur gie on der gaan. Bij twee van de drie hon den had een

vreemd voor werp de darm wand ge per fo reerd, bij één

hond was de oor zaak van per fo ra tie on be kend. Ande re

bron nen van con ta mi na tie wa ren het he pa to bi li air sys -

teem en eer de re chi rur gie ter hoog te van het ge ni taal stel sel.

Ge ge ne ra li seer de se cun dai re sep ti sche pe ri to ni tis is de

meest voor ko men de vorm van pe ri to ni tis bij hon den

(Cro we en Bjor ling, 1993). Con ta mi na tie van de pe ri to -
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ne a le hol te af kom stig van het ga stro-in tes ti naal sys teem

komt sig ni fi cant meer voor dan con ta mi na tie af kom stig

van an de re or gaan sys te men. De meest voor ko men de

oor zaak is de his cen tie van de chi rur gi sche won de ter

hoog te van het ga stro-in tes ti naal sys teem na ab do mi na le

chi rur gie (Hos good en Sa lis bu ry, 1988). Abdo mi no cen -

te sis is het per cut aan ver wij de ren van ab do mi naal vocht

voor di a gnos ti sche en the ra peu ti sche doe lein den en is

een snel le en ge mak ke lij ke tech niek. Abdo mi no cen te sis

ge beurt via een enk el vou di ge of een vier kwa drant met -

ho de (Con nal ly, 2003). Bij een di a gnos ti sche ab do mi na -

le la va ge wordt eerst een ste rie le zout oplos sing in het ab -

do men ing ebracht. De di ag no se wordt dan ge steld op

ba sis van een staal van de ge re cu pe reer de vloei stof (Cro -

we, 1984). Een di a gnos ti sche ab do mi na le la va ge wordt

uit ge voerd in dien met ab do mi no cen te sis geen staal kan

wor den be ko men. Vals-ne ga tie ve re sul ta ten ko men na -

me lijk voor in dien slechts een klei ne hoe veel heid ab do -

mi naal vocht aan we zig is (< 5-6ml/kg lichaams ge wicht)

(McGrot ty en Doust, 2004). De ana ly se van het ver za -

mel de pe ri to ne aal vocht, in clu sief de cy to lo gi sche eva lu a -

tie en de clas si fi ca tie, is een goed ko pe en re la tief vei li ge

met ho de om in for ma tie in te win nen in ver band met de di ag -

nose, prog no se en be han de ling bij aan doe ning en met een

ab do mi na le ef fu sie (Co well et al., 1999). Bij alle pa ti ënten

werd op asep ti sche wij ze via ab do mi no cen te sis buik -

vocht ver za meld. Een di a gnos ti sche ab do mi na le la va ge

was daar om over bo dig. Bij alle pa ti ënten was de cy to lo -

gi sche eva lu a tie van het buik vocht in di ca tief voor sep ti sche 

peri to ni tis door de aan we zig heid van ge fa go cy teer de

kie men en/of ge de ge ne reer de neu tro fie len. Ge zien alle

pa ti ënten al dus verd acht wa ren van sep ti sche pe ri to ni tis

was een chi rur gi sche ex plo ra tie aang ewe zen. Een juis te

ana ly se be gint met een cor rec te staal na me. Het ne men

van sta len moet zo asep tisch mo ge lijk ge beu ren om te

voor ko men dat ze wor den ge con ta mi neerd met bac te ri ën 

die geen oor zaak zijn van de aan doe ning (Con nal ly,

2003). Elk staal wordt eerst op zijn uit zicht be oor deeld.

Indien het staal hel der en kleur loos is, kun nen pe ri to ni tis,

ernsti ge scha de in het ab do men of een per fo ra tie en een

lek ka ge af kom stig van het ga stro-in tes ti naal sys teem uit -

ge slo ten wor den, be hal ve dan bin nen de drie uur na vis -

ce ra le per fo ra tie (Con nal ly, 2003). Vocht dat am ber kleu rig

en klaar tot licht opaak is, is sug ges tief voor ge mo di fi -

ceerd trans udaat met een laag cel ge tal. Vocht dat troe bel

of vlok ke rig is, is sug ges tief voor een hoog cel lu lai re ef -

fu sie. Wit te tot roze sta len ko men voor bij de lek ka ge van

lym fe va ten (Co well et al., 1999). Effu sies die donk er -

rood kleu ren, wij zen op he mor ra gi sche ef fu sies (Cro we,

1984). De ef fu sie van pa ti ënten met gal pe ri to ni tis kleurt

meest al geel groen tot bruin (Alle man, 2003). Ook de

geur van het staal kan hel pen. Bij een per fo ra tie van de

uri ne we gen zal het staal naar uri ne rui ken (Lar kin, 1994).

Om te dif fe ren ti ëren tus sen sep ti sche en asep ti sche

pe ri to ni tis wordt bij het cy to lo gisch on der zoek voor al

ge let op de aan we zig heid van bac te ri ën (ge fa go cy teerd

of vrij) en op de mor fo lo gie van de neu tro fie len. Bo ven -

dien zijn neu tro fie len het do mi ne ren de cel ty pe in sep ti -

sche exu da ten. In asep tisch exu daat kan het do mi ne ren de

cel ty pe va ri a bel zijn. Zo wel niet-ge de ge ne reer de neu tro -

fie len, lym fo cy ten als ne oplas ti sche cel len kun nen do mi -

ne ren (Alle man, 2003). Cy to lo gisch kan men neu tro fie len

on der ver de len in ge de ge ne reerd of niet-ge de ge ne reerd.

Ge de ge ne reer de neu tro fie len zijn neu tro fie len die een

hy dro pi sche de ge ne ra tie heb ben on der gaan. Dit is een

pro ces on der in vloed van bac te ri ële toxi nen. Ou de re

niet- ge de ge ne reer de neu tro fie len ver to nen hy per seg men -

ta tie van hun kern. Ui tein de lijk zal het chro ma ti ne uit een -

val len in ste vig sa meng epak te sfe ren (pyc no se). Pyc no se 

is het re sul taat van een tra ge cel dood en pyc no ti sche cel -

len wor den eer der in een asep tisch mi lieu ge zien. Deze

in de ling mag niet te strikt ge ïnterpreteerd wor den. De

graad van de de ge ne ra tie ve ve ran de ring en van de neu tro -

fie len is af hank elijk van het aan tal en de vi ru len tie van

toxi nen in het exu daat (Co well et al., 2003). Ver der kun nen

ook toxi sche neu tro fie len wor den aang etrof fen. Toxi sche

neu tro fie len ont wik ke len zich in het been merg als res pons

op ont ste kings pro ces sen en kun nen ver vol gens dif fun -

de ren in lichaams hol ten. De aan we zig heid van toxi sche

neu tro fie len in ab do mi na le ef fu sies is ge as so cieerd met

een slech te prog no se (Aroch et al., 2005). 

Het be pa len van bi oche mi sche pa ra me ters in het buik -

vocht zou een ob jec tie ve en snel le di a gnos ti sche test

kun nen zijn voor sep ti sche pe ri to ni tis. Een con cen tra tie

glu co se in het buik vocht van min der dan 50 mg/dl zou

spe ci fiek zijn voor een sep ti sche pe ri to ne a le ef fu sie

(Bonc zyn ski et al., 2003). Noch tans was bij één van de

on der zoch te hon den (pa ti ënt 2) de glu co se con cen tra tie

toch ho ger dan 50 mg/dl (68,4 mg/dl), bij de an de re hon -

den wer den la ge re glu co se con cen tra ties ge von den. Een

BVG-ver schil ho ger dan 20 mg/dl zou 100% spe ci fiek en 

100% sen si tief zijn voor de di ag no se van sep ti sche pe ri -

to ni tis (Bonc zyn ski et al., 2003). Bij pa ti ënt 2, die leed

aan sep ti sche gal pe ri to ni tis, werd ech ter een la ger BVG-

 ver schil vast ge steld (-0,4 mg/dl). In de li te ra tuur wordt

niet ver meld dat deze pa ra me ters min der ac cu raat zou -

den zijn bij sep ti sche gal pe ri to ni tis. Wel is de be trouw -

baar heid van glu co se me ting en twij fe lach tig bij he mo ab -

do men, in dien in tra ve neus glu co se werd toe ge diend of

in dien de in fec tie erg acuut of ge lo ka li seerd is (Lu dwig et 

al., 1997). Van he mo ab do men, lo ka le pe ri to ni tis of een

in tra ve neu ze toe die ning van glu co se was bij deze pa ti ënt
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geen spra ke. Gal pe ri to ni tis is een che mi sche asep ti sche

vorm van pe ri to ni tis. Lang du rig che misch ge ïnduceerde

ge ge ne ra li seer de pe ri to ni tis re sul teert ech ter on ver mij -

de lijk in sep ti sche pe ri to ni tis (Hos good en Sa lis bur ry,

1988). Bij deze pa ti ënt zou de sep ti sche pe ri to ni tis (Ente -

ro coc cus-spe cies po si tie ve cul tuur) dus acuut kun nen

ge weest zijn, wat wel zou kun nen ver kla ren waar om de

glu co se con cen tra ties niet di a gnos tisch wa ren. De lac taat -

con cen tra tie in het buik vocht van hon den met sep ti sche

pe ri to ni tis is ho ger dan 2,5 mmol/l (Le vin, 2004). Ook bij 

deze 5 ge val len wa ren alle lac taat con cen tra ties ge me ten

in het buik vocht ho ger dan 2,5 mmol/l (mi ni mum 2,6 en

maxi mum 13 mmol/l). De drem pel waar den voor het

BVL- ver schil als di a gnos ti sche pa ra me ter voor sep ti sche

pe ri to ni tis ver meld in de li te ra tuur is va ri a bel, gaan de

van klei ner dan -2 mmol/l (Bonc zyn ski et al., 2003) tot

klei ner dan -1,5 mmol/l (Le vin, 2004). In deze reeks was

het BVL-ver schil in alle ge val len klei ner dan -1,5 mmol/l 

(maxi mum -1,6 mmol/l, mi ni mum -11,2 mmol/l).

Eens de pa ti ënt met sep ti sche pe ri to ni tis vol doen de

ge sta bi li seerd is, wordt een ex plo ra tie ve ce li o to mie uit -

ge voerd. Een gro te vent ra le in ci sie (van xi fo ïd tot pu bis)

is no dig om een vol le di ge ab do mi na le ex plo ra tie en the -

ra peu ti sche ab do mi na le la va ge te kun nen uit voe ren. Er

wordt steeds een com ple te ex plo ra tie uit ge voerd om de

bron van con ta mi na tie, an de re lae sies, fo ca le pe ri to ni tis

of ab ces sen te kun nen iden ti fi ce ren (Til son, 2003). Na de

chi rur gi sche cor rec tie van de on der lig gen de oor zaak

moet de ab do mi na le hol te gron dig wor den ge spoeld met

gro te hoe veel he den war me iso to ne elek tro lie ten oplos -

sing om vreemd ma te ri aal, bac te ri ën en bloed klon ters te

ver wij de ren (Swann en Hug hes, 2000). Er wordt aang e -

ra den te spoe len met 200 tot 300 ml/kg of tot de ge re cu -

pe reer de vloei stof hel der is, met een mi ni mum van 2 l per

pa ti ënt (Til son, 2003; McGrot ty en Doust, 2004). Een

ab do mi na le la va ge voor komt tot op ze ke re hoog te ook

ad he sie vor ming. Res tric tie ve ad he sies kun nen een vis -

ce ra le ob struc tie of strang ula tie ver oor za ken. Door een

la va ge ver min dert de hoe veel heid fi brin ogeen, trom bo -

plas tin en stol lings fac to ren, die no dig zijn voor de vor -

ming van fi bri ne, in het buik vocht (Cro we en Bjor ling,

1993). Voor de slui ting moet de ing ebrach te vloei stof zo -

veel mo ge lijk wor den af ge zo gen. Achter ge ble ven vloei -

stof on derd rukt na me lijk de im muun func tie door de re -

duc tie van che mo taxis van de ont ste kings cel len en het

voor komt bo ven dien dat an ti bi o ti ca ef fec tie ve con cen -

tra ties be rei ken in het pe ri to ne aal vocht (McGrot ty en

Doust, 2004). Het toe voe gen van an ti bi o ti ca of an ti sep ti ca

aan de spoel vloei stof is con tro ver sieel. Een pe ri to ne a le

la va ge met fy si o lo gi sche zout oplos sing in du ceert op

zich al een mil de ont ste kings re ac tie (Schnei der et al.,

1988). Vol gens som mi gen ver groot een toe voe ging van

an ti bi o ti ca of an ti sep ti ca enk el het ri si co op che mi sche pe -

ri to ni tis zon der enig voord elig ef fect te heb ben (Schnei der

et al.,1988). Slechts één stu die be weert dat een ab do mi -

na le la va ge met chlor hexi di ne glu co naat wel aan te ra den

is (Bon dar et al., 2000). Soms is er twij fel of een door ge -

dre ven in tra o pe ra tie ve la va ge wel zal vol staan om het

pro ces on der con tro le te krij gen. Een di lem ma in het ma -

na ge ment van deze pa ti ënten is het al dan niet open la ten

van het ab do men om een post ope ra tie ve drai na ge te ver -

we zen lij ken. Mid dels een open pe ri to ne a le drai na ge wordt

het ab do men als een ab ces be han deld; de open pe ri to ne a le

drai na ge helpt om bac te ri ën, vreemd ma te ri aal, ont ste -

kings cel len en me di a to ren te ver wij de ren (McGrot ty en

Doust, 2004; Ni les, 2005). Het is een tech niek die enk el

kan over wo gen wor den in dien een 24 uur op 24 uur mo ni to -

ring en fa ci li tei ten voor in ten sie ve zor gen be schik baar zijn

(McGrot ty en Doust, 2004). Open drai nag e tech nie ken zijn

ge ïndiceerd in ge val len van ge ge ne ra li seer de sep ti sche

pe ri toni tis waar bij een in tra o pe ra tie ve la va ge al leen niet

vol doen de is of wan neer voort ge zet te sep ti sche ont ste -

kings pro ces sen van het pe ri ton eum wor den ver wacht

(bij voor beeld wan neer de oor zaak van de con ta mi na tie

niet is ver wij derd) (Woolf son en Du lish, 1986). Meer de re

tech nie ken zijn be schre ven om een open drai na ge te ver -

we zen lij ken (Orsher en Ro sin, 1984; Woolf son en Du -

lisch, 1986; Green field en Wals haw, 1987; McGrot ty en

Doust, 2004). Com pli ca ties die op tre den bij een open pe -

ri to ne a le drai na ge zijn mas saal vocht- en pro te ïne verlies

via de ab do mi na le won de, evis ce ra tie, strang ula tie, vor -

ming van darm fis tu lae, ad he sie van darm lus sen aan het

ver band, no so co mi a le in fec ties en ane mie. Bo ven dien is er

nood aan een twee de chi rur gi sche ing reep om het ab do men

te slui ten (Orsher en Ro sin, 1984; Wink ler en Green field, 

2000). Ande re op ties voor een ab do mi na le drai na ge zijn

het plaat sen van pas sie ve of ac tieve drains.Ver schil len de

drain ty pes kun nen ge bruikt wor den. De mees te drains

zijn on der he vig aan een blok ka ge van het lu men door

omen tum, fi brin eklon ters of an de re ab do mi na le struc tu ren.

Bo ven dien zijn no so co mi a le in fec ties een sig ni fi cant ri -

si co bij het ge bruik van pas sie ve drains (Mu el ler et al.,

2001). Omen tec to mie kan the o re tisch de pro ble men van

ob struc ties van de drains re du ce ren maar ver hoogt het ri -

si co op in fec tie. Een al ter na tief be staat erin het omen tum

chi rur gisch vast te hech ten ter hoog te van de po ten ti ële

lek ka ge plaats, weg van de drain (McGrot ty en Doust,

2004). Pen ro se drains la ten vocht vloei en via ca pil la ri teit, 

maar col la be ren wan neer ze ge bruikt wor den voor ab do -

mi na le drai na ge (Mu el ler et al., 2001). De twee meest

suc ces vol le pas sie ve drains zijn de Par ker pe ri to ne a le dia -

lyse ka the ter en de mul ti lu mi na le drain (McGrot ty en
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Doust, 2004). Het par ker sys teem laat een ef fi ci ënte

vocht uit wis se ling toe en is ef fec tief in het mecha nisch

ver wij de ren van in flam ma toi re en toxi sche ele men ten uit 

de pe ri to ne a le hol te (Wil lau er et al., 1988). Mul ti lu mi na le

drains zijn meer ef fi ci ënt dan pen ro se drains om dat ze een 

pas sie ve “flow” van lucht in het ab do men toe la ten (Mu el ler

et al., 2001). In plaats van een pas sie ve ab do mi na le drai -

na ge kan ook ge bruik ge maakt wor den van ac tie ve drai -

na ge sys te men. Bij deze sys te men wordt ge bruik ge -

maakt van een ex tern va cu üm om een ne ga tie ve druk te

cre ëren in de pe ri to ne a le hol te. De drains blij ven lang du -

rig func ti o neel, wor den goed ver dra gen en ver oor za ken

geen spe ci fie ke post ope ra tie ve com pli ca ties (Mu el ler et

al., 2001). 

Een in ter mit te ren de post ope ra tie ve la va ge via een drain

die ter plaat ste blijft, is ook een op tie. Eén tot drie la va ges

per dag zijn vol doen de. Wan neer de al ge me ne toe stand

van het dier ver be tert, kan men stop pen met de la va ges

(Hof fer, 1978). 

Indien de bron van bac te ri ële con ta mi na tie met suc ces

kan wor den ver wij derd, is een pri mai re slui ting van het

ab do men na een grond i ge in tra o pe ra tie ve pe ri to ne a le la -

va ge een vol waar dig al ter na tief (Lanz et al., 2001). Bij 4

van de 5 pa ti ënten kon de oor zaak van de con ta mi na tie

tij dens de chi rur gie wor den ver wij derd. Het ab do men

werd ge spoeld met een war me fy si o lo gi sche oplos sing

tot de ge re cu pe reer de vloei stof hel der werd, waar na het

ab do men pri mair werd ge slo ten.  

Bij drie hon den werd Esche richia Coli, bij één Ente ro -

coc cus spp en bij een vijf de Stap hy lo coc cus in ter me di us

uit het buik vocht ge ïsoleerd. Al deze kie men ble ken na

het aan leg gen van een an ti bi o gram ge voe lig te zijn voor

amoxi cil li ne cla vu laan zuur. Dit an ti bi o ti cum werd ge -

mid deld 3,5 da gen IV en 4 we ken PO toe ge diend. De

meest fre quent ge ïsoleerde kie men bij sep ti sche pe ri to ni -

tis zijn Esche richia Coli, Clos tri di um sp. en  Ente ro coc -

cus sp. (Swann en Hug hes, 2000). Ge du ren de de kri tie ke

post ope ra tie ve pe ri o de moet de an ti bi o ti cum the ra pie IV

toe ge diend wor den (Til son, 2003). Wan neer de di ag no se

van bac te ri ële pe ri to ni tis be ves tigd is, moet een em pi ri sche

keu ze van breed spec trum an ti bi o ti ca IV wor den toe ge -

diend. Een com bi na tie van an ti bi o ti ca met een gram ne -

ga tief, gram po si tief en ana ëroob spec trum is de bes te op -

tie. Dit wordt ge ge ven tot de re sul ta ten van de cul tuur en

ge voe lig heids tes ten van het pe ri to ne aal vocht ge kend zijn.

Ge schik te an ti bi o ti ca com bi na ties zijn amoxi cil li ne cla vu -

laan zuur (20 ml/kg IV elke 8 uur) + me tro ni da zo le (10

mg/kg IV elke 12 uur), ce fu roxi me (20 mg/kg IV elke 8 uur)

+ me tro ni da zo le (10 mg/kg elke 12 uur) of am pi cil li ne

(22 mg/kg IV elke 8 uur) + flu o ro qui no lo ne (5 mg/kg IV

elke 24 uur). Deze laat ste com bi na tie is niet ge re gis treerd 

voor in tra ve neus ge bruik (McGrot ty en Doust, 2004). 

De eet lust was bij alle hon den snel her steld. Slechts

één hond heeft post ope ra tief nog éénmaal ge braakt en

één hond had tot één dag post ope ra tief koorts. Na de

operatie is een vroe ge start met nu tri ti o ne le on der steu -

ning (on der an de re om de im mu ni teit op te krik ken) be -

lang rijk voor pa ti ënten met sep ti sche pe ri to ni tis (Til son,

2003). Het vroeg aan bie den van voe ding is dus be lang -

rijk. 

Door de ver be ter de chi rur gi sche tech nie ken, een be ter 

an ti bi o ti ca be leid en een be ter post ope ra tief ma na ge ment

zijn de over le vings kan sen van pe ri to ni tis pa ti ënten aan -

zien lijk ges te gen (Til son, 2003). De vier hon den die met

suc ces wer den ge o pe reerd, her stel den vlot. Het over le vings -

percen ta ge van hon den met ge ge ne ra li seer de pe ri to ni tis

die een ex plo ra tie ve ce li o to mie on der ging en, ver meld in

de li te ra tuur, va rieert van mi ni mum 32% na een pri mai re

slui ting van het ab do men (Hos good en Sa lis bu ry, 1988)

tot maxi mum 80% na een open ab do mi na le drai na ge

(Woolf son en Du lisch, 1986). In een re cen te re stu die kon

ech ter geen ver schil in over le ving vast ge steld wor den

tus sen pe ri to ni tis pa ti ënten be han deld met een open drai -

na ge en pa ti ënten be han deld met een pri mai re slui ting na

ce li o to mie (Staatz et al., 2002). Het over koe pe lend over -

le vings per cen ta ge in deze stu die was 71%. Wel moest

een sig ni fi cant gro ter aan tal pa ti ënten, be han deld met de

open drai nag etech niek, een bloed- of plas ma trans fu sie,

een je ju nos to mie tu be en lang ere in ten sie ve zor gen toe -

ge diend krij gen (Staatz et al., 2002).

BESLUIT 

De ab so lu te glu co se- en lac taat con cen tra ties in het vrij 

buik vocht, het BVG-ver schil en BVL-ver schil, zijn snel

en ge mak ke lijk te me ten en zijn ob jec tie ve pa ra me ters.

Hoe wel alle waar den (met uit zon de ring van het BVG-

 ver schil bij één pa ti ënt) ge me ten bij de vijf pa ti ënten bin -

nen de re fe ren tie vie len, was de po pu la tie groot te van dit

on der zoek te klein om de di a gnos ti sche waar de van deze

pa ra me ters voor sep ti sche pe ri to ni tis te eva lu e ren. Der -

ge lij ke pa ra me ters heb ben mis schien niet enk el een di a g -

nos ti sche waar de maar mis schien ook een pro gnos ti sche

waar de. Indien er post ope ra tief nog vocht pro duc tie is en/of

een ab do mi na le drain werd ge plaatst, zou den deze pa ra -

me ters da ge lijks kun nen wor den op ge volgd om zo de kli -

ni sche toe stand van de pa ti ënt te eva lu e ren. 
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