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Echografie van de Thorax 

 

Pleurale holte 

In principe zal bij onderzoek van de pleurale holte onder normale omstandigheden alleen de 

overgang van thoraxwand naar long in beeld komen met daarna een volledige weerkaatsing op 

de lucht bevattende longen, gecombineerd met terugkaatsingsartefacten. Pas bij afwijkingen zal 

er een vermindert contact van de longkwabben met de thoraxwand zijn. 

 

Afwijkingen 

* liquothorax 

Bij vochtophopingen in de pleurale holte zal er een echo-arme rand aanwezig zijn tussen 

thoraxwand en long. Afhankelijk van de aard van de vloeistof kan dit an-echogeen zijn bij b.v 

stuwingsvocht of troebel bij haemothorax, liquothorax op basis van pleuritis, chylothorax of 

maligniteiten. De pleurale vliezen kunnen als een soort golvende echogene structuur bewegen 

met de ademhaling, bij een duidelijke verdikking van deze structuren moet vooral aan een 

pleuritis gedacht worden. Bij bloemkool- en poliepachtige schaduwen op de pleura moet vooral 

aan een pleuritis carcinomatosa gedacht worden, of aan mesotheliomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* liquothorax 

 

 

 

 

troebel vocht in 

de pleurale holte 

linker en rechter ventrikel 

“slierten”, b.v. 

fibrine of weefsel 



 2 

* neoplasie mediastinale structuren 

Massa's in het voorste of achterste mediast kunnen echografisch opgespoord worden indien ze 

contact maken met de thoraxwand of omgeven zijn door vloeistof: een vergrote sternale 

lymfknoop ligt ver craniaal t.h.v. de overgang 1e-2e sternumsegment, bij vergroting in het kader 

van maligne lymfoom  is de knoop echo-arm. Massa's uitgaande van de thymus kunnen 

wisselende beelden hebben, zeker indien er sprake is van bloedingen in deze neoplasie. 

Differentiatie tussen thymoom en thymussarcoom op basis van het echobeeld is niet 

betrouwbaar, bij  maligne lymfoom is er nogal eens sprake van een homogene, echo-arme en 

vaatarme tumor.  

* vergrote sternale lymfeknoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ribtumoren 

Tumoren uitgaande van de rib, gebruikelijk chondrosarcomen, kunnen echografisch nader 

onderzocht worden. Ze zijn onregelmatig van structuur, bevatten gecalcificeerde en daarmee 

hyper-echogene delen. Veelal blijkt er bij echografisch onderzoek een grotere uitbreiding van het 

proces aanwezig te zijn dan bij röntgenologisch onderzoek vermoedt wordt.  

 

* hernia diafragmatica 

Bij een hernia diafragmatica zijn er afwijkende structuren aanwezig in de pleurale hole, veelal 

tussen hartschaduw en thoraxwand. Organen als milt, lever en darm kunnen herkenbaar 

aanwezig zijn. Vanuit rug- of zijligging is vanaf de abdominale zijde geen normaal diafragma 

aantoonbaar. Zeker bij benauwde patiënten is het vaak zinvol de hond of kat niet in rugligging te 

onderzoeken.  
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Echocardiografie 

Het toepassen van echocardiografie heeft een enorme stap voorwaarts betekend in de 

diagnostiek van hartafwijkingen zonder de toepassing van invasieve contrastonderzoeken als 

hartkatheterisatie. Lumen en spier en vooral de veranderingen daarin tijdens systole en diastole 

kunnen op eenvoudige wijze vastgesteld worden. Omdat het hart omgeven is door 

luchthoudende longen is slechts onderzoek van het hart mogelijk via die plaatsen waar het hart 

in direct contact met de thoraxwand ligt: bij het staande dier parasternaal. In zijligging duwt de 

hartschaduw de onderliggende longlobben opzij, waardoor er een direct contact optreedt met de 

thoraxwand. Via een luik in de tafel is de hartschaduw vanaf de onderliggende zijde te 

onderzoeken. Standaard onderzoek vindt plaats in rechter zijligging, aanvullend onderzoek van 

o.a. de aorta kan in linker zijligging. Er kunnen dwarsdoorsneden (short-axis view) en 

lengtedoorsneden (long-axis view) gemaakt worden.  

 

Bij een volledig onderzoek is het doel om informatie te krijgen over: 

◦ de vier hartcompartimenten en hun onderlinge relatie 

◦ hartfrequentie en regelmaat 

◦ beweging van de ventrikelwanden en ventrikelseptum 

◦ dikte van de ventrikelwand en grootte van het lumen tijdens systole en diastole 

◦ afwijkingen aan de hartspier of hartebasis 

◦ atriumseptum en ventrikelseptum 

◦ de A-V-kleppen 

◦ de uitstroomopening (out-flow-tract) van de ventrikels en de daar aanwezige    

 kleppen 

◦ pericard en epicard 

 

Het makkelijkst is om te beginnen in rechter zijligging, parasternaal,  met de 

dwarsdoorsnede: vanaf de apex van het hart kan de transducer vanuit de 3e tot 6e, gebruikelijk 

4e of 5e intercostaalruimte en praktische gesproken daar waar de ictus cordis palpabel is, dwars 

op het hart gericht worden tot er een mooie ronde linker ventrikel ontstaat.  
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* linker ventrikel apexgebied                           * linker ventrikel papillairspieren 

            

 

 

* linker ventrikel chordae tendiniae      * linker ventrikel mitraliskleppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* linker atrium en aorta     *aorta en truncus pulmonalis 

Door meer naar dorsaal te gaan komen respectievelijk in beeld: linker ventrikel apex, 

ventrikelwand met papillairspieren, ventrikelwand met chordae tendineae, de mitraalkleppen, en 

een dwarsdoorsnede door de aorta, rechter ventrikel met pulmonaalkleppen en een doorsnede 

van het linker atrium. Nog meer naar dorsaal is een deel van het rechter atrium, rechter aurikel 
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en de truncus pulmonalis zichtbaar met de vertakking naar de rechter en linker arteria 

pulmonalis.  

 

Vanuit de rechter zijligging met de mitraalkleppen in beeld kan de transducer 90 graden gedraaid 

worden, waarna de rechter 

lengte-doorsnede, 

parasternaal gemaakt kan 

worden. Afhankelijk van de 

gekozen richting (meer of 

minder caudaalwaarts gericht) 

komen de 4 hartcompartimenten  

( 4 chamber view) of de 

uitstroomopening (left 

ventricular outflow-view),   in 

beeld.  

Ten aanzien van de 

beeldweergave is er de afspraak dat bij de lengtedoorsnede de hartschaduw afgebeeld wordt 

met de apex van het hart gericht naar links, terwijl bij onderzoek in rechter zijligging vanuit de 

rechter zijde door het tafelluik heen deze normaal naar rechts wijst. De dwarsdoorsneden 

worden op normale wijze afgebeeld, evenals de lengtedoorsneden links vanuit links. 

 

In aanvulling op beide genoemde doorsneden vanuit rechts parasternaal kan het hart ook links 

onderzocht worden: links parasternaal, caudaal vanuit de apex van het hart: vanuit deze 

positie kunnen linker ventrikel en linker atrium in beeld gebracht worden door loodrecht op de 

lengteas van het lichaam te richten en parallel aan de lengteas van het hart. Indien iets meer 

naar cranioventraal gericht wordt komt de uitstroomopening van de linker ventrikel incl. aorta in 

beeld.  

 

Vanuit deze positie kan na rotatie en achterwaarts richten van de bundel vanuit links 

parasternaal, caudaal vanuit de apex, een 4-kamer- doorsnede gemaakt worden. 
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Meer naar craniaal geplaatst is de linker craniale parasternale lengtedoorsnede mogelijk, 

waarbij een doorsnede gemaakt wordt die parallel verloopt aan de as van het hart, waarmee 

vooral de linker ventrikel uitstroomopening naar de aorta zichtbaar wordt, indien wat meer naar 

ventraal gericht wordt een combinatie van linker en rechter ventrikel en delen van her rechter 

atrium met rechter aurikel en indien meer naar dorsaal gericht wordt linker ventrikel, deel van 

linker atrium en delen van de rechter uitstroomopening en de pulmonaalkleppen. Vanuit de 

eerste positie kan de transducer 90 graden gedraaid worden en ontstaat de linker craniale 

parasternale dwars-doorsnede.  

 

In principe zijn alle richtingen noodzakelijk, praktisch gesproken zijn vanuit rechts de lengte- en 

dwarsdoorsnede het meest zinvol en zo nodig gecombineerd met een lengtedoorsnede vanuit het 

craniale deel m.b.t. de uitstroomopening van de aorta. 

Zowel vanuit de M-mode als met de B-mode kunnen metingen van de hartcompartimenten 

uitgevoerd worden, waarbij meting van de linker ventrikelwand, linker ventrikel lumen en 

ventrikelseptumwand het meest van belang zijn, allen zowel aan het eind van de diastole als aan 

het eind van de systole. Op de lengte-as- doorsneden kunnen het linker en rechter atrium 

gemeten worden. Op de rechter lengteas het linker atrium.  

 

De normaalwaarden zijn in handboeken veelal in tabel weergegeven, onderstaande waarden 

kunnen als richtlijn gebruikt worden. Bij kleine (<10 kg ) en grote dieren (>40 kg) lopen de 

normaalwaarden vrij sterk uiteen. De maten zijn in centimeters, gerelateerd aan het 

lichaamsgewicht, voor de hond. Voor de kat zijn als resultante van diverse onderzoeken de 

vermelde waarden gevonden, uitgaande van een gemiddelde kat van 5 kg. 
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LG:  lichaamsgewicht in kg 

ISVD:  ventrikelseptum in diastole  LVWD: ventrikelwand in disastole 

EDD : lumen linker ventrikel in diastole ESD : lumen linker ventrikel in systole 

EPSS: E-point tot Septal Separation 

Ao : Aorta diameter    LiA: linker atrium diameter 

 

 

 

1.2 1 0.02 0.8 1,5 0,5 0,5 KAT 

        

3.1 3.1 0.7 3.8 5.5 1.2 1.2 65 

3.1 3 0.7 3.7 5.3 1.1 1.2 60 

3 2.9 0.6 3.6 5.2 1.1 1.2 55 

2.9 2.8 0.6 3.4 5 1.1 1.1 50 

2.8 2.7 0.5 3.3 4.9 1.1 1.1 45 

2.7 2.6 0.5 3.1 4.7 1 1 40 

2.6 2.5 0.4 3 4.5 1 1 35 

2.5 2.4 0.4 2.8 4.3 1 1 30 

2.4 2.2 0.3 2.6 4 0.9 0.9 25 

2.2 2.1 0.3 2.4 3.8 0.9 0.9 20 

2 1.9 0.2 2.1 3.4 0.8 0.8 15 

1.8 1.6 0.2 1.8 3 0.8 0.7 10 

1.5 1.3 0.1 1.3 2.4 0.7 0.6 5 

1.3 1.1 0.1 1.1 2 0.6 0.5 3 

LiA Ao EPSS ESD EDD LVWD IVSD  

LG 
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Hartafwijkingen 

Zonder volledig te willen zijn, zullen een aantal aandoeningen besproken worden.  

 

Congenitale hartafwijkingen 

* pulmonaalstenose 

Bij de pulmonaalstenose is er een probleem in de uitstroomopening van de rechter ventrikel. Dit 

leidt tot een systolisch probleem met een toename van de druk. Deze drukvermeerdering leidt 

tot een concentrische hypertrofie van de rechter ventrikelwand. Bij de hond is de 

pulmonaalstenose meestal een valvulaire deformiteit. De 

rechtshypertrofie 

manifesteert zich 

op de B-mode als 

een toegenomen 

dikte van de 

ventrikelwand en 

het ventrikel-

septum en 

prononceren van    

* pulmonaalstenose: verdikte rechter ventrikelwand 

de papillair-spieren. De kleppen zijn verdikt en bewegen minder. Bij toename van de 

rechtshypertrofie vlakt het septum af naar de linker ventrikel in systole waardoor de linker 

ventrikel op dwarsdoorsnede ovaal wordt Op de dwarsdoorsnede vanuit rechts is de post-

stenotische dilatatie van de arteria pulmonalis zichtbaar. Pulmonaalstenose is een zeldzaamheid 

bij de kat.  

 

* aortastenose 

De subvalvulaire aortastenose is de meest voorkomende vorm van aortastenose. Secundair aan 

de aorta-stenose treedt een linkshypertrofie op. Deze is waarneembaar als een toegenomen 

dikte van het ventrikelseptum en de ventrikelwand tijdens diastole. De fractional shorting is 

normaal. Er kan sprake zijn van een poststenotische dilatatie. De stenose kan zichtbaar zijn als 

een versmalling van de uitstroomopening van de linker ventrikel  onder de aortakleppen, tussen 

het ventrikelseptum en de basis van de voorste mitralisklep.  Deze versmalling kan 
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verbindweefseld zijn en daarmee echogeen. Door myocardiale fibrosering kan de hartspier 

echogene structuren vertonen. 

* linkshypertrofie:  hypertrofische cardiomyopathie 

kat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ductus Arteriosis Botalli Persistens (persistant ductus arteriosus)  

Bij de PDA zijn de secundaire verschijnselen waarneembaar: excentrische hypertrofie van de 

linker ventrikel: normale wanddikte, verwijd lumen. Het linker atrium is vergroot. De rechter 

ventrikel is normaal, de truncus pulmonalis en de aftakkingen ervan zijn verwijd. Soms lukt het 

om de verbinding tussen de aorta en de truncus pulmonalis in beeld te krijgen.  

 

* ventrikel septum defect 

Deze bestaat meestal uit een eenvoudige 

opening tussen de ventrikels in het bovenste 

gedeelte van het septum. Er is sprake van 

een volumetoename van de linker ventrikel en 

een verwijding van het linker atrium.  Vaak is 

kleurendoppler nodig om een VSD aan te 

tonen.  

 

* ventrikelseptumdefect: stroming vanuit linker 

ventrikel nar rechter ventrikel via een septumdefect net 

onder de aortakleppen.  
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* mitraalkleppen-dysplasie 

Bij deze deformatie van de mitraalkleppen zijn een scala aan afwijkingen aan de mitraalkleppen 

waarneembaar, veelal verdikte en afwijkend gevormde 

kleppen met verdikte en korte of  

gefuseerdechordae tendineae. In het algemeen leidt 

dit tot het beeld van een mitralis-insufficiëntie met een 

sterk verwijd linker atrium. De kleppen vertonen een 

abnormale beweeglijkheid.  Er kan een toegenomen  

 

 

* vergroot linker atrium   

fractional shorting zijn met versterkte beweging 

van de ventrikelseptumwand: hypermotoriek. In 

een later stadium , bij decompensatie, zal de FS 

weer normaal of te laag worden.  

 

 

 

* hoognormale FS door hypermotoriek van het 

ventrikelseptum 

 

* tricuspidaalkleppen-dysplasie 

Bij de tricuspidalis-dysplasie zijn de kleppen onregelmatig van vorm en afwijkende bewegingen. 

Het leidt tot een insufficiëntie waarbij er 

een vergroot rechter atrium optreedt. De 

rechter ventrikel kan verwijd worden, soms 

vele malen groter dan de linker ventrikel.  

Een hydrops ascites is een teken van een 

decompensatie.  

 

* sterk verwijd rechter ventrikel en rechter atrium: 

tricuspidalis dysplasie 
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Verkregen hartafwijkingen 

* mitralis-insufficiëntie 

Bij de mitralis-insufficiëntie is er sprake van een volumebelasting van de linker ventrikel. Dit leidt 

tot een excentrische vergroting van de linker ventrikel (vergroting van de ventrikel met normale 

wanddiktes)  met een toegenomen fractional shorting, maar vooral een verwijding van het linker 

atrium en deformiteiten van de mitraalkleppen. Indien de fractional shorting van toename weer 

afneemt is dit een teken van decompensatie. Bij de B-mode kunnen er verdikkingen en knobbels 

op de mitraalkleppen zitten, op de randen van de kleppen. Deze kunnen iso-echogeen of hypo-

echogeen zijn t.o.v. de kleppen. De verdikte kleppen sluiten niet goed en kunnen prolaberen 

naar het linker atrium tijdens systole.  

 

 

* mitralisinsufficiëntie: reflux vanuit linker  

  ventrikel richting linker atrium 

 

 

 

 

 

 

 

* endocarditis: 

Een endocarditis bij de hond en kat betreft een infectie die zich vooral manifesteert aan de 

mitraalkleppen en de aortakleppen. Bij 

echografisch onderzoek kunnen woekeringen 

aan deze kleppen zichtbaar zijn. Geringe 

woekeringen aan de kleppen kunnen niet 

onderscheiden worden van de chronische 

veranderingen van de mitralis-insufficiëntie, 

maar bij grotere woekeringen zijn deze veelal 

veel echogener dan bij de degeneratieve  

* endocarditis 
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veranderingen aan de mitraalkleppen.  

 

* cardiomyopathie: 

Bij cardiomyopathie is er een falen van de hartspier. Dit leidt bij de congestieve 

cardiomyopathie tot een vergroot 

linker atrium, een vergrote linker 

ventrikel met een veelal bijna normale 

wand tijdens diastole maar een 

onvoldoende dikte van de 

ventrikelwand en het ventrikel-

septum tijdens systole. De FS is 

afgenomen. Bij echo valt een groot 

en wijd hart op, dat onvoldoende 

samentrekking heeft.  

 

* dilatatieve cardiomyopathie 

Bij hypertrofische cardiomyopathie is er sprake van een concentrische hypertrofie die 

symmetrisch of asymmetrisch kan zijn. Bij echografisch onderzoek is er een verdikte 

ventrikelwand of verdikt septum of beide. 

De interne afmetingen van de linker 

ventrikel zijn laag-normaal of te laag.  Bij 

de kat is er een verdikking van de 

ventrikelwand: wanddiktes > 6 mm zijn 

afwijkende en > 9 mm kunnen als 

cardiomyopathie beschouwd worden. Bij 

deze aandoening komen stolsels voor in 

het linker atrium.  

 

       

  * HCM met stolsel in het linker atrium 

 

 

linker atrium 
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* pericardafwijkingen 

Echografie is een prima techniek om een pericardovervulling aan te tonen: een echo-arme rand 

tussen het pericard en de ventrikelwand. Het typische beeld vormt de "swing" van het hart in de 

vloeistof. Afname van de rechter 

ventrikel en linker ventrikel kunnen 

aanwezig zijn. Bij toename van de 

hoeveelheid vocht in het pericard 

kan een tamponade ontstaan, 

waarbij de rechter ventrikel 

collabeert op een moment dat 

eigenlijk vulling op dient te treden. 

Naast de idiopathische vorm van 

pericardovervulling komen o.a. 

voor: massa’s in het rechter atrium, 

hartebasistumoren en andere 

massa's in het pericard.  

* pericardovervulling 

Mesotheliomen kunnen als een diffuus proces aanwezig zijn en daardoor slecht zichtbaar zijn. 

Haemangiosarcomen in het rechter atrium hebben een wat mottig aspect vanwege de in deze 

tumor aanwezige vaatstructuren. Hartebasistumoren zijn meer homogene tumoren zonder echo-

arme regio's. 
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