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Naam patiënt 

Eigenaar  

Resultaten MRI-onderzoek 25 oktober 2019 

Cervicaal 

Sagittale T2W FSE- en STIR-beelden en transversale T2W FSE- en T1W SE-beelden: 

Er is een verminderd signaal zichtbaar in alle cervicale disci, meest uitgesproken t.h.v. C3-C4 
en C4-C5. Er is een onderbreking zichtbaar van de dorsale subarachnoïdale ruimte vanaf 
caudaal C3-C4 tot en met de intervertebrale ruimte C4-C5. Er is tevens een onderbreking 
zichtbaar van de ventrale subarachnoïdale ruimte t.h.v. de intervertebrale ruimte C4-C5. Er is 
een hyperintens signaal (T2- en de STIR-beelden, isointens t.o.v. het cerebrospinaal vocht) 
zichtbaar dorsaal van de intervertebrale ruimte C3-C4 (vanaf mid C3 t.e.m. caudaal C4). Op de 
transversale beelden is dit tevens zichtbaar ventraal in het spinaal kanaal en heeft een ‘seagull’ 
aspect. Dit veroorzaakt een matige tot uitgesproken compressie (tot 40%) op het ruggenmerg 
op dit niveau. Op de T1-beelden is dit hypointens. T.h.v. de intervertebrale ruimte C4-C5 is er 
een milde breedstralige uitpuiling zichtbaar van de discus met zeer milde (tot 15%) 
compressie op het ruggenmerg. 

Conclusie 

- het beeld is indicatief voor een HNPE (hydrated nucleus pulposus extrusion) t.h.v. C3-C4  

- er is een zeer milde protrusie zichtbaar t.h.v. C4-C5 (Hansen type 2) met minimale 
compressie op het ruggenmerg 

- er is een degeneratief aspect aanwezig van alle cervicale disci

Dit verslag is gebaseerd op de beschikbare anamnese en het aangeleverde beeldmateriaal. Het berust niet op een 
lichamelijk onderzoek van de patiënt. Om deze reden dient dit verslag enkel geïnterpreteerd te worden door de 

dierenarts verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt in kwestie. 
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Voor verdere informatie kan u mij steeds contacteren. 

Hoogachtend, 
Dr. K. Kromhout, DVM, PhD 
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