Het geriatrisch vestibulair syndroom
Het geriatrisch vestibulair syndroom (GVS) is een
neurologische aandoening die vaker voorkomt bij oude(re)
honden. Vandaar de toevoeging ‘geriatrisch’, wat zo veel
betekent als ‘met betrekking op ouderen en
ouderdomsziekten’. Het geriatrisch vestibulair syndroom
komt iets meer voor bij grotere hondenrassen, maar het kan
in principe bij elke hond voorkomen, dus ook bij kleine
hondenrassen. GVS treedt plotseling op en de symptomen kunnen erg heftig
zijn. Veel mensen denken aan een hersenbloeding of een TIA, maar die zijn bij
honden zeldzaam.

Wat is GVS?
GVS is een clustering van
neurologische verschijnselen,
veroorzaakt door het
disfunctioneren van het
vestibulaire systeem of
evenwichtsorgaan. Het
evenwichtsorgaan zorgt voor de
balans en coördineert de positie
van het hoofd, de ogen, de nek en
de ledematen. GVS kan zowel in
de nabijheid (periferie) als in het
centrum van het
evenwichtsorgaan zitten. Het is
belangrijk om bij een neurologisch
onderzoek uit te zoeken waar de beschadiging zit, omdat de behandeling afhankelijk is
van de locatie.
Bij periferaal GVS worden meestal ontsteking van het inwendige oor, een
middenoorontsteking, hypothyroïde (te snel werkende schildklier), neuspoliepen, trauma
of gewoon ouderdomsverschijnselen aangetroffen. Bij centraal GVS worden cysten
aangetroffen, syrengomyelia of andere Chiari-achtige afwijkingen (hersenafwijkingen,
zoals bij zoals Cavalier King Charles Spaniël), hypotheroïde, cushing (bijnierziekte),
kanker of een medicijnvergiftiging.

Symptomen
De symptomen van GVS zijn:







nystagmus (de ogen van de hond bewegen razendsnel heen en weer),
scheve kop,
omvallen en cirkelen,
braken en misselijkheid,
erg onrustig,
niet meer overeind kunnen komen.

Zoals gezegd wordt er vaak aan een hersenbloeding, TIA of hersentumor gedacht. Maar
een hersenbloeding is zeer zeldzaam bij honden en zal zich nooit alleen beperken tot het
evenwichtsorgaan (net als een tumor).
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Behandeling
Er zijn geen medicijnen tegen GVS. De aandoening treedt acuut op, maar verdwijnt
normaal gesproken ook weer snel. Na 24-78 uur is er al een aanzienlijke verbetering
opgetreden. De klachten verdwijnen normaliter na 7-14 dagen. Medicatie tegen de
misselijkheid kan wel verlichting geven. Mocht er een onderliggende infectie of ziekte (zie
hierboven) zijn, kan die uiteraard wel bestreden worden. Een simpele bloedtest en/of
urinetest kan hier al uitsluitsel over geven. Sommige dierenartsen schrijven prednison
voor bij GVS, maar in de regel is dat niet nodig omdat de symptomen meestal vanzelf
weer verdwijnen. Zorg er wel voor dat de hond zich niet kan bezeren. Een zachte, stoffen
bench kan de hond beschermen.
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