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Hepatische lipidose bij de kat. 

Wat is het? 
Opstapeling van triglyceriden in minstens 80% van de hepatocyten.  
 
Gevolg 
Leverdysfunctie en intrahepatische cholestase.  
 
Diagnose 
Een vermoeden van hepatische lipidose (HL) ontstaat meestal op basis van de anamnese, het 
lichamelijk onderzoek, de labobevindingen en de bevinden tijdens echografie van het abdomen. 
Een definitieve diagnose wordt gesteld op basis van cytologie en, in sommige gevallen, 
histopathologie van de lever.   
 

Anamnese/ Lichamelijk onderzoek 

• Gemiddelde leeftijd      Kan voorkomen bij elke leeftijd 

• Geen geslachts-of raspredispositie 

• Overgewicht of recent afgevallen   bijna altijd 

• Hypo-/Anorexie ged. 2-14 dagen (en braken) altijd 

• Bekend met andere morbiditeit (secundaire HL)  vaak (± 95%), vb. Diabetes mellitus,  
pancreatitis, chronische nierziekte, .. 

• Progressieve lethargie    vaak 

• Icterus       vaak 

• Hepatomegalie      vaak 

• Vertraagde stolling (Hypovitaminose K1)  vaak 

• Ventroflexie (hypokalemie of thiamin (B1) def) vaak  

• Speekselen en/of depressie (encefalopathie)  kan voorkomen 
 

Bloedonderzoek  

• Hematologie 
o Geen specifieke afwijkingen 
o Soms een milde niet regeneratieve anemie 
o Inflammatoir leukogram 
o Bloeduitstrijkje kan aanwezigheid van heinz bodies tonen 

• Biochemie 
o ALT, AST, en AF verhoogd → typisch is AF>>ALT (tenzij onderliggende 

cholangitis/cholangiohepatitis) 
o GGT normaal tot mild verhoogd 
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o Hyperbilirubinemie (merendeel gevallen) 
o Hyperammoniëmie (kan aanwezig zijn) 
o Hypoalbuminemie tgv. anorexia, verminderde productie 
o Gedaald ureum (BUN) in ±51% 
o Hyperglycemie (kan aanwezig zijn) 
 

• Elektrolyten 
o Hypokalemie (30%) – kan hepatische encefalopathie verder verergeren en 

spierzwakte, intestinale ileus en anorexia veroorzaken 
o Hypomagnesemie (28%) 
o Hypofosfatemie (17%) – wanneer zeer uitgesproken, kan het leiden tot hemolyse 

• Stolling 
o Afwijkende stollingstesten bij 45-73% 
o Zowel prothrombine tijd (PT) als de geactiveerde thromboplastine tijd (aPTT) 

kunnen verlengd zijn 

• SpecPL of DGGR lipase kan afwijkend zijn in geval van chronische pancreatitis 

• FIV/FeLV 
o Testen indien risico op deze infecties bestaat 

 
Urine onderzoek   

• Bilirubinurie (niet altijd)  

• Evt. urinekweek (urineweginfectie als oorzaak voor hypo/anorexia uitsluiten) 
 
Beeldvorming  

• Echografie abdomen  
o Hepatomegalie, met afgeronde lever lobben 
o Homogeen hyperechogene lever  

• Evt. Radiografie van de thorax om onderliggende oorzaak hypo/anorexia op te sporen  
 
Aanvullend onderzoek   

o Echo begeleide fijne naaldaspiraten van de lever 
 

Lipide vacuolisatie van de hepatocyten 
(minstens 80%). Vrij vet uit de gebarsten 
hepatocyten en erythrocyten kan zichtbaar 
zijn in de achtergrond. Dit kan echter ook 
mesenteriaal vet zijn, dus enkel vet buiten 
de hepatocyten is niet diagnostisch. 
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o Histopathologisch onderzoek lever 

▪ Vereist algemene anesthesie 
▪ Risico op bloeding (vooral wanneer thrombocyten < 80 000/microliter 

en/of aPTT >1.5 uitgangswaarde) 
▪ Wanneer echobegeleid: risico op vasovagale reactie met erge 

bradycardie en hypotensie 
▪ Omwille van risico op complicaties: niet standaard aangeraden, maar 

nuttig in gevallen die niet verbeteren ondanks correcte behandeling of 
indien vermoeden van onderliggende hepatopathie 

 
 
 
 
Behandeling 
 

1. VOEDING = HET ALLERBELANGRIJKST! 

ALTIJD voedingssonde plaatsen (de 

meeste katten hebben weken 

ondersteuning nodig). `Force feeding` is NOOIT aangeraden (risico op voedseladversie 

en laat je niet toe om voldoende calorieën te geven.  

 Niet stabiele patiënt → best = starten met een neussonde (7-8FR) 
Achteraf kan er dan een slokdarmsonde (14 FR) of maagsonde (14-15 FR) geplaatst 
worden indien kat nog steeds niet zelfstandig eet en ze stabiel genoeg is voor 
anesthesie 
 

• Enterale voeding geniet voorkeur, maar bij oncontroleerbaar braken, is parenterale 
voeding aangeraden 

• Ideale voeding is hoog in eiwit (30-40% van metaboliseerbare energie (ME)), matig in 
vetten (ongeveer 50% van ME) en laag in koolhydraten (ongeveer 20% van ME) 

• Start elke 2 uur 2-3c 10cc lauwwarm water/oralade en kijk of de kat dit verdraagt  

• Vervolgens start met RC liquid recovery (zie tabel)        
 RER = 30 x ideale LG + 70 

• Totale dag hoeveelheid verdelen over minimaal 6 giften/24h of als constant rate 
infusion (CRI) 

 
 
 
 

 RC liquid recovery 

Anorexia < 3 dagen 1/3 RER 

> 3 dagen  ¼ RER  

Hepato-encefalopatie RC liquid RENAL 
Lactulose 
0,3ml/kg/PO TID  
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• Braken is vaak een probleem! Geef voldoende anti-emetica 
o Maropitant   1 mg/kg SC of IV 1x/dag  
o Metoclopramide    0.2 mg/kg IV 4x/dag of als IV CRI 1-2mg/kg/dag 

= geen sterk anti-emeticum voor katten 
o Ondansetron    0,1-0,5 mg/kg IV 2-3x/dag 

 
    
2. BEHANDELING ONDERLIGGENDE OORZAAK (indien aanwezig) 

 
3. VLOEISTOF THERAPIE  

• Plasmalyte/Normosol evt Ringer Lactaat (vermijd lactaat indien erge leverdysfunctie 
aanwezig is, al bestaat er nog veel discussie of dit echt schadelijk is) 

• In geval van hypovolemie: 5-10 ml/kg bolus IV over 30 minuten + kat opwarmen indien 
hypotherm! Evalueer volumestatus na bolus en herhaal indien nodig. 

• Bereken totale hoeveelheid vocht op basis van % dehydratatie en corrigeer dehydratatie 
over 24-48u 
 
 

% dehydratatie Lichamelijk onderzoek 

<5 Geen specifieke afwijkingen; anamnese van 
vloeistofverlies (diarree, braken, …) 

6-8 Enoftalmos, droge slijmvliezen, milde/matige, 
verminderde huidturgor 

10-12 Enoftalmos, droge slijmvliezen, zwakke perifere pols, 
depressie, duidelijk verminderde huidturgor, mogelijk 
ook hypovolemische shock 

12-15 Stupor, coma, sterfte, altijd + hypovolemische shock 

 
o Volume (ml) nodig om vloeistoftekort te corrigeren = % dehydratatie x 

lichaamsgewicht x 1000 (dit wil je over 24-48u geven) + onderhoud (=40-60 
ml/kg/dag) + extra indien erg verlies van vocht via braken/diarree 
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o LET OP: totale dagvolume verminderen met volume die gegeven wordt via 

voeding om volume overload te vermijden 
 

• Indien nodig elektrolieten corrigeren – VOOR je start met voeding 
o Kaliumsupplementatie is aangeraden in het merendeel van de katten (zie tabel), 

tenzij hyperkalemie aanwezig is.  
Indien kalium niet stijgt → mogelijk hypomagnesemie  

o Hypofosfatemie – kalium fosfaat aan 0.01-0.03 mEq/kg/u IV als constant rate 
infusion (CRI) gedurende 6 uur of 0.12 mEq/kg/u voor ernstige hyperfosfatemie als 
CRI 

 
 

Serum kalium concentratie mEq kalium toegevoegd aan 
1 liter vloeistof 

Maximale infuussnelheid 
(ml/kg/u) 

<2.0 80 6 

2.1-2.5 60 8 

2. 6–3.0 40 12 

3.1–3.5 28 18 

3.6–5.0 20 25 

Nooit meer dan 0.5 mEq/kg/u geven. 
 

 
4. AANVULLENDE BEHANDELING   

• Vitamine K 
o Zeker in geval van afwijkende stollingstijden. Sommige experts raden het 

standaard aan 
o 0.5-1.5 mg/kg SC 2x/dag, 3 tot 4 maal keer in totaal 

• Andere supplementen 
o Weinig wetenschappelijke studies hieromtrent en duidelijke richtlijnen zijn niet 

beschikbaar 
o L-Carnitine wordt aangeraden om te geven   

▪ 250-500 mg/kat/dag PO  
o Taurine kan overwogen worden 

▪ 250mg/kat/dag PO 
o Vitamine B12 (hydroxycobalamine) 

▪ Supplementeer indien verlaagd 

• Start met 500 mcg SC, waarna 1x/week 250mcg SC   
o Vitamine E 

▪ = anti-oxidans 
▪ Aangeraden ter ondersteuning van leverfunctie 
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▪ 100 IU/kat/dag PO  
tathione reductase  

o SAMe (bv. Zentonil) 
▪ = anti-oxidans 
▪ Aangeraden ter ondersteuning van leverfunctie 
▪ 20 mg/kg/dag of 100-400 mg/kat/dag op NUCTHERE maag 

 precursor voor glutathion  
 
Opvolging  

• Dagelijks 
o Elektrolyten (in begin idealiter 2x/dag) 
o Totaal eiwit, albumine, hematocriet 

• Leverenzymes, bilirubine elke 2-3 dagen 

• Overige controles afhankelijk van initiële uitslagen en mogelijke comorbiditeiten  
 

Mogelijke complicatie: Refeeding syndrome 

• Zeldzaam 

• Na langdurige katabole status/anorexie koolhydraten/glucose opname (shift katabole → 
anabole status) → insuline release → glucose naar intracellulair  
→ K, PO4 en Mg worden mee genomen → toename extracellulaire hypokalemie en PO4 
zal volgen → erge hypofosfatemie kan secundair leiden tot hemolyse  

 
Prognose 
 

• Afhankelijk van onderliggende oorzaak 

• Afhankelijk van intensiteit therapie 

• Zelfstandig eten kan weken-maanden duren, de kat voelt zich dan NIET ziek! 

• Verwittig eigenaar dat onderliggende ziekte chronisch KAN zijn 
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