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Hart-maten:

Op zijdelingse opname:

deviatie trachea-wervels: 20-30 graden
breedte hart:  3e of 4e tot 7e of 8e rib
hoogte hart 2/3 hoogte thorax
vena cava caudalis 0,75 ± 0.13 wervel
contact met sternum 2- 3 
sternumsegmenten
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20-30 graden

3e of 4e tot 7e of 8e rib

2/3 hoogte thorax

0,75 ± 0.13 wervel

2- 3 sternumsegmenten



Hart-maten:

Op DV opname:

lengte hart:  3e tot 8e of 9e rib

breedte hart: op breedste punt ½ tot 
2/3 breedte thorax



breedte hart: op breedste punt ½ tot 2/3 breedte thorax



““VertebralVertebral heartheart score/score/sizesize/index”/index”

* * groottegrootte van van hethet hart hart bijbij de de hondhond

* * groottegrootte t.o.vt.o.v. . normaalbeeldnormaalbeeld

* * groottegrootte veranderingenveranderingen in de in de tijdtijd: : metenmeten

van effect van effect medicatiemedicatie of of verslechteringverslechtering

Buchanan JW; Bucheler J

Journal: J Am Vet Med Assoc Jan 15;206(2):194-9,  1995



““VertebralVertebral heartheart score/score/sizesize/index”/index”

VHS: lengteas hart vanaf bifurcatie +VHS: lengteas hart vanaf bifurcatie +

dwarslijndwarslijn loodrecht op lengteloodrecht op lengte--as door dikste as door dikste 

deel van het hartdeel van het hart

VHS 9,7 VHS 9,7 ± 0,5 of ± 1 x  ± 0,5 of ± 1 x  wervelswervels

gemetengemeten vanafvanaf de de voorzijdevoorzijde van Th4van Th4

bovengrensbovengrens 10,510,5--11 / 11 / ondergrensondergrens: 8,5: 8,5

kortekorte thorax: 11 thorax: 11 wervelswervels ( ( dwergschauzerdwergschauzer))

langelange thorax:  9,6 thorax:  9,6 wervelswervels ((tekkelstekkels) ) 



(te donkere thoraxopname) 
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1991

Whippet, 6 jr, holosytolische souffel graad 2-3 , vnl. links



Lange as = 6V
Korte as = 5V
VHS=6+5=11 = hoog-normaal



mei 1994: 12,5 V
luidere systolische souffel, graad 4-5



oktober 1994: 13,1 Vacuut verminderd uithoudingsvermogen,
hoesten en anorexie



1991

mei 1994
oktober 1994

VHS 11

VHS 12,5 VHS 13,1



VHS: “handvat”voor hartinterpretatie, zelf sturen, remmen 
en terugblikken



Laterale thorax: gemiddelde VHS 7,5 +/- 0,3
wervels

Lange as: 3 sternum segmenten S2 tot S4

Korte as : 3,2 wervels van T4 tot T6

VD-opname: korte as: 3,4 +/- 0,25 wervels

Vertebral scale system to measure heart size in 
radiographs of cats, Litster AL; Buchanan JW
Journal: J Am Vet Med Assoc, 2000 Jan 
15;216(2):210-4


