
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 
Uw hond werd recent gediagnostiseerd met schildklierkanker. Met 

deze brochure wensen we u graag op de hoogte te stellen van het 

onderzoek naar het effect van een medicamenteuze behandeling 

voor schildklierkanker bij de hond.  

 

 

Doelstellingen 

• Een behandelingsoptie aanbieden voor deze honden, 

waarvan de schildklierkanker niet met chirurgie en radioactief 

jood kan behandeld worden. 

 

• Het klinisch effect van de medicamenteuze behandeling 

op lange termijn nagaan. 

 

• Een goede opvolging van uw hond voorzien gedurende 

het ganse behandelingsproces ter verbetering van het klinische 

effect van de behandeling alsook de levenskwaliteit van uw 

geliefde hond. 

 

• Het verbeteren en zo lang mogelijk in stand houden van 

een goede levenskwaliteit bij uw hond. 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze 
• De type medicatie, die bij uw hond wordt opgestart, is 

gebaseerd op het gekend histologisch en immunohistochemisch 

resultaat van de schildklierkanker.  

 

 

• De toegekende behandeling is gebaseerd op voorgaande 

studies bij honden met een kanker (waaronder honden met 

schildklierkanker), en waarbij de grootste kans op een gunstig 

klinisch effect bestaat. Belangrijk, deze geneesmiddelen zijn 

reeds goedgekeurd voor gebruik bij honden en worden reeds 

gebruikt bij honden ter behandeling van een traag werkende 

schildklier (hypothyroïdie) of andere kankers. 

 

 

Opvolging 
U dient samen met uw hond op geregelde tijdstippen op controle 

te komen. Dit om een goede opvolging van de gezondheid van uw 

hond te garanderen. Deze opvolging wijkt niet af van de 

standaardopvolging van honden met schildklierkanker. 

Een eerste controle staat gepland op 2 weken en een tweede en 

derde controle op 1 en 2 maanden na start van de behandeling. 

Daarna dient u om de 4 maanden op controle te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van het moment in de opvolging gebeurt het volgende 

tijdens het controlebezoek: 

1. Een kort vraaggesprek (anamnese) om veranderingen in de 

toestand van uw hond na te gaan. 

2. Klinisch onderzoek. 

3. Herhalen bloedonderzoek (hematologie, biochemie, TT4 en 

TSH). 

4. Uitvoeren van een radiografie van de borstkas ter 

opvolging voor uitzaaiingen. 

 

De voordelen van dergelijke opvolging zijn velerlei en hieronder 

opgesomd: 

• Een nauwkeurige weergave van de evolutie van de ziekte 

en de klinische toestand wordt verkregen: zowel vooruit- 

als achteruitgang. 

• Vroegtijdig opmerken van neveneffecten gerelateerd met 

de medicatie, opdat ook vroegtijdig kan ingegrepen 

worden. 

• Vroegtijdig opmerken van verdere vooruitgang van de 

ziekte, zoals het verschijnen/verder evolueren van een 

nieuwe zwelling, uitzaaiingen en/of de symptomen 

gerelateerd met de schildklierkanker. 

• Op elk moment voorzien in een maximum aan 

levenskwaliteit voor uw hond!  
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Kosten 
• Alle kosten worden op voorhand grondig met u besproken. 

 

• Kosten, uitsluitend gemaakt in het kader van de studie, 

worden niet aan u aangerekend. 

 

• Eénmaal uw geliefde hond deelneemt aan de studie zijn 

volgende diensten gratis: 

✓ Eerste consultatie 

✓ Controlebezoeken gerelateerd aan de studie 

✓ Bloedname (exclusief bloedonderzoek) 

✓ Cytologie 

 

• De kosten met betrekking tot de medicatie dienen door u 

gedragen te worden. 

 

• Indien van toepassing wordt u op de hoogte gebracht van 

het hanteren van reductieprijzen voor de onderzoeken en/of 

medicatie. Deze zullen automatisch bij u worden 

doorgevoerd.  

 

 

Voor meer informatie 

Dierenarts S. Scheemaeker 

Doctoraatsstudent 

 

Prof. Dr. S. Daminet 

Promotor 

 

Vakgroep Kleine Huisdieren 

Onderzoeksgroep Interne Geneeskunde 

 

 

 

 

 

Voor een afspraak of meer info: 

+32 9 264 77 00 

schildklier.khd@ugent.be 

www.ugent.be/di/khd/nl/onderzoek 


