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Positie:

* rugligging

* rechter zijligging

* linker zijligging

* staand / borstbuikligging











tafel voor de kat en kleine dieren



tafel voor de kat en kleine dieren





veiligheid eigenaar of assistente !!!!!!!



Positie:

* rugligging

* rechter zijligging

* linker zijligging

* staand / borstbuikligging



Positie:

* linker zijligging

aorta / doppler



Positie:

* rugligging

* rechter zijligging

* linker zijligging

* staand / borstbuikligging



Positie:

* staand / borstbuikligging:

* grote honden
* benauwde katten en   

honden 









m-mode



Echografie van de 
thorax: meer dan 
alleen het hart !!



Algemene thorax:

thoraxbegrenzing
(diafragma, thoraxwand, mediast,borstingang)

liquothorax
(diepste punt zijligging/staand)

vaten
aorta
vena cava caudalis

lymfknopen



hydrothorax met helder vocht in rechter zijligging

longkwab

hart





vergrote sternale lymfknoop



Thoraxorganen

Longen

(Oesophagus)

Linker en rechter ventrikel

Linker en rechter atrium



Long

“ ALS DE LUCHT WEG IS”

*  pneumonie > “hepatisatie”

*  tumor



longtumor kat



Linker en rechter ventrikel

Linker en rechter atrium



myocardafwijkingen



Echocardiografie

B-mode

M-mode

Linker en rechter ventrikel
Linker en rechter atrium
Pericard



Echocardiografie

B-mode/ M-mode: 
linker atrium en aorta (ratio:1-1,3)

lumen diastole en systole
wanddikte diastole en systole
(FS: 25-45 %)

FS: (lumen diastole - lumen systole)
/ lumen diastole  x 100 %



























Aorta: in eind diastole, als de aorta kleppen open gaan

Linker atrium:  eind systole, als aorta  kleppen gaan sluiten

Normale ratio: LA/Ao is 1,0-1,3
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Wat iedereen kan:

* duidelijke dilatatieve CMP

* duidelijk vergroot linker atrium

* diagnose pericardovervulling 

moeilijker

* linkshypertrofie  (aortastenose, HCM)

* rechtshypertrofie (pulmonaalstenose)

* rechtsvergroting (tricuspidalis insufficiëntie)



groot, wijd hart







slechte samentrekkingsgraad, FS





duidelijk vergroot linker atrium



E-point to septal separation







hypermotoriek ventrikel septum bij MI







kat, zeer sterk vergroot linker atrium













na punctie



Wat iedereen kan:

* duidelijke dilatatieve CMP

* duidelijk vergroot linker atrium

* diagnose pericardovervulling 

moeilijker

* linkshypertrofie  (aortastenose, HCM)

* rechtshypertrofie (pulmonaalstenose)

* rechtsvergroting (tricuspidalis insufficiëntie)



linkshypertrofie (HCM)  







rechtshypertrofie (pulmonaalstenose)



tricuspidalis insufficiëntie / dysplasie: sterk vergroot rechter atrium en ventrikel





nadere inventarisatienadere inventarisatie

kleurendopplerkleurendoppler::

stroomrichting stroomrichting en 
stroomsnelheid, in het , in het 

meetvak, meetvak, 

omgezet in kleurenomgezet in kleuren













vergroot linker atrium, normale truncus pulmonalis





VSD 



PDAB



PDAB



PDAB



PDAB



PDAB



pulmonalis insufficientie



pulmonaalstenose



stroomsnelheid geeft drukgradiënt aan



(ventrikelcontractie zonder atriumcontractie: vessen)
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aritmie hart  >>>>>ECG !!
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