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Samenvatting 
 
Echografie en MRI verschillen veel op het gebied van beschikbaarheid, kostprijs, tijdsduur, de regio’s 

in de voet die kunnen worden onderzocht en de mogelijke waarneembare letsels. 

Echografie is beter beschikbaar en veel goedkoper dan MRI en vele dierenklinieken zijn al in het bezit  

van een echografieapparaat. Voor een onderzoek met echografie hoeft het paard niet onder algemene 

anesthesie waardoor echografie minder duur en risicovol is. Het onderzoek door middel van 

echografie neemt niet veel tijd in beslag als men ervaring heeft met echografie, echter een goede 

voorbereiding zoals trimmen en weken van de voet is vereist voor een goed resultaat.   

De beeldvorming van de hoefkatrolregio door middel van echografie is beperkt tot de proximale regio 

door de benadering via de kootholte en de distale- en midregio van de voet door het gebruik van de 

transcuneale techniek. De laterale en mediale structuren in de distale- en midregio in de voet kunnen 

transcuneaal niet worden waargenomen. Ondanks deze twee benaderingsrouten kan er een blinde 

zone aanwezig zijn ter hoogte van het proximale deel van de glijvlakte van het straalbeen en de diepe 

buiger op dit niveau. Echografie maakt ook niet alle letsels die kunnen voorkomen bij podotrochleose 

zichtbaar. Zo is de beeldvorming van het straalbeen en de diepe buiger in vergelijking met MRI 

beperkt. Echografie maakt alleen de uitwendige veranderingen van de straalbeenglijvlakte zichtbaar 

en dus niet de aanwezigheid van sclerose en oedeem in de spongiosa. Ook zijn kraakbeenletsels niet 

zichtbaar op een echografie. De waarneming van diepe buigpeesletsels zoals fibrillering, adhesies, 

core laesies, dorsale randletsels is moeilijker dan met MRI en vereist bovendien veel ervaring. 

MRI heeft in vergelijking met echografie de voordelen dat de gekeratiniseerde hoef geen probleem is 

voor MRI beeldvorming. Het is dus mogelijk om alle structuren in de hoef goed te bekijken. Zo is de 

beeldvorming van het straalbeen niet beperkt tot het oppervlak, maar zijn ook inwendige 

structuurafwijkingen zichtbaar. Met highfield MRI contrasttechnieken is zelfs ook het kraakbeen 

zichtbaar.  

Diverse letsels aan de diepe buiger ter hoogte van het straalbeen zijn beter zichtbaar met MRI dan met  

echografie. Overigens moet men er echter rekening mee houden dat letsels aan de diepe buiger 

echografisch ook worden gemist door slecht apparatuur en weinig ervaring van de bedienaar en dat 

het dus niet alleen ligt aan de techniek zelf. Deze twee technieken zouden nog beter moeten worden 

vergeleken om conclusies te kunnen trekken.  

De nadelen van MRI zijn op gebied van kostprijs en beschikbaarheid. Het MRI apparaat is duur en ook 

de vereiste algemene anesthesie zorgt voor een toename van de prijs. Het MRI onderzoek duurt 

langer dan een echografisch onderzoek, ook al is de plaats van de letsels bekend.  

Door de ontwikkeling van low-field MRI, geschikt voor onderzoek van het staande paard, is het gebruik 

van MRI meer betaalbaar en minder risiovol geworden, omdat het paard niet meer onder algemene 

anesthesie moet voor het onderzoek. Low-field MRI heeft echter te maken met een groter aandeel ruis 

dan high-field MRI, waardoor vooral letsels aan het ligamentum impar en het kraakbeen kunnen 

worden gemist. In vergelijking met echografie maakt low-field MRI echter wel meer letsels aan de 

verschillende structuren zichtbaar. 
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I. Inleiding. 
 
In de ondervoet van een paard zit de zogenaamde hoefkatrol regio. Deze regio bestaat uit het 

straalbeen, de ligamenten van het straalbeen, het palmaire hoefgewricht, de bursa podotrochlearis en 

de diepe buiger.  Het straalbeentje is palmair gelegen van het distaal interphalangeaal gewricht of het 

hoefgewricht. Zij articuleert met het kroonbeen en het hoefbeen. Het straalbeen zit door middel van 

ligamenten, die samen het ophangapparaat van het straalbeen vormen, vast aan het hoefbeen en het 

distale kootbeen (zie figuur 1) (Kristoffersen en Thoefner, 2003). De diepe buiger eindigt op het 

hoefbeen, tussen de diepe buiger en het straalbeen ligt de bursa podotrochlearis. 

 

 

 

Figuur 1. Palmair zicht van het ophangapparaat van het straalbeentje. P2 = middelste 

phalanx of kroonbeen; DSB = distaal sesambeen of straalbeen; P3 = distale phalanx of 

hoefbeen; LSC = collateraal ligamenten van het straalbeen; X = ligamenta 

chondrosesamoidea medialis en lateralis; LSDI = ligamentum impar; DDFT = diepe buiger 

(Kristoffersen en Thoefner, 2003).  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig 2. Sagitale anatomische doorsnede van een normale ondervoet. 
1. Distale sesambeen of straalbeen  2. Distale phalanx of hoefbeen  
3. Distale uitstulping van het hoefgewricht 4. Ligamentum impar  
5. Bursa podotrochlearis. 6. Diepe buigpees. 7. Distaal annulair ligament 
8. Voetkussen 9. Hoefgewricht 10. Middelste phalanx of kroonbeen  
(Busoni et al., 2001). 
 

 

 

 
Fig 3:. Sagitale anatomische doorsnede van een normale ondervoet  
1. Ligamentum impar  2.Collaterale ligament van het straalbeen                               
3. ‘T-ligament’                4. Distaal annulair ligament 5. Voetkussen 6. De straal  
a. hoefgewricht;  b. bursa podotrochlearis; DDFT=Diepe buigpees; DSB=Distale 
sesambeen of straalbeen; P2 =middelste phalanx of kroonbeen; P3=Distale phalanx  of 
hoefbeen (Kristoffersen en Toefner, 2003). 
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Podotrochleose is een syndroom van de hoefkatrolregio (Gielen et al., 2008-2009). Het syndroom 

bevat meerdere veranderingen. Podotrochleose is deels een chronische degeneratieve aandoening 

van het straalbeen (Dyson et al., 2006).   

Men ziet aan het straalbeen meerdere veranderingen. Er kan nieuwbeenvorming aanwezig zijn aan de 

proximale rand en/of de laterale en de mediale zijde van het straalbeen. Aan de distale rand kan er 

fragmentatie en/of vergrote synoviale fossae aanwezig zijn. Aan de glijvlakte  kan erosie aanwezig zijn 

en ter hoogte van de spongiosa kan men sclerose, cysteuze laesies en fracturen opmerken. (Gielen et 

al., 2008-2009). Men ziet vaak ook een vormveranderingen van het straalbeen en verlies van het 

fibreus kraakbeen (Dyson et al., 2006).    

Bij podotrochleose is vaak ook de diepe buigpees aangetast. De pathologische veranderingen, die 

waargenomen kunnen worden, zijn fibrillatie van de pees, dorsale randdefecten, core laesies, adhesie 

tussen de diepe buiger en het straalbeen (Blunden et al., 2006; Dyson et al., 2006), metaplasie, 

occlusie van bloedvaten en een parasagitale split in de mediale/ laterale lob van de pees (Dyson et 

al., 2006). In de praktijk is in 70 procent van de gevallen de buigpees aangetast, dit kan zowel bij 

chronische als acute gevallen voorkomen (Gielen et al., 2008-2009).  

Men moet rekening houden met verschillende combinaties van abnormaliteiten die kunnen 

voorkomen. Zo kan alleen het straalbeen zijn aangetast, maar meestal ziet men dat er bij 

podotrochleose meerdere structuren zijn aangetast. Dit is mede afhankelijk van de bestaansduur van 

het probleem. Ook letsels van het ligamentum impar of het ligamentum sesamoidea collaterale komen 

voor (Dyson et al., 2006).   

Aan het hoefgewricht kan men tekenen van arthrose waarnemen met gewrichtsopzetting, een 

vernauwde gewrichtsinterlinie, suchondrale sclerose en demineralisatie en nieuwbeenvorming ter 

hoogte van de articulaire rand en ter hoogte van het gewrichtskapsel (Gielen et al., 2008-2009). 

De bursa kan ook verschillende pathologische veranderen ondergaan zoals distensie, villeuze 

hypertrofie, hyperplasia en veneuze congestie (Dyson et al., 2006). 

 

Podotrochleose komt vooral voor bij paarden rondom de 9 jaar, die al enige tijd bereden worden, maar 

kan ook voorkomen bij jonge paarden bij aanvang van de training (Dyson et al., 2006). De prevalentie 

van podotrochleose, vaak omschreven als voetpijn, hangt ook af van het type werk dat het paard doet. 

Ook de prevalentie ten opzichte van andere locomotorische aandoeningen hangt af van het type werk 

dat het paard verricht. Bij paarden die aan barrelrace doen, wordt in 39 procent van de mankende 

paarden de diagnose podotrochleose gesteld (Dabareiner et al., 2005_1). Bij paarden gebruikt voor 

team roping is de meest voorkomende oorzaak van manken ook pijn in de hoefkatrol regio (31%). 

(Dabareiner et al., 2005_2). Bij paarden gebruikt in de dressuur komen er minder acute problemen 

voor aan het locomotorisch systeem in vergelijking met jumping omdat er wordt gereden op een 

consistente bodem. Tijdens jumping moet het paard snel draaien, springen vanuit een bijna stilstand 

en springen vanuit galop. Het paard springt op verschillende bodems en vaak worden kalkoenen 

onder de voeten geplaatst waardoor de kracht op de ledematen anders wordt verdeeld. Dit alles vergt 

enorme veel van de gewrichten en de rug van het paard, waardoor locomotorische aandoeningen 

zoals podotrochleose dan ook meer voorkomen bij jumpingpaarden dan bij dressuurpaarden (Dyson, 

2000; Dyson et al., 2003_1).  
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Er zijn nog vele andere predisponerende factoren. Zo is het voorkomen van podotrochleose in een 

populatie mede afhankelijk van het ras. De aandoening komt relatief veel voor bij Quarter horses, 

Thouroughbreds en de warmbloedpaarden (Dabareiner en Carter, 2003; Dyson et al., 2006). Ook een 

slechte stand van de benen, een slechte hoefconformatie, slecht en onregelmatig bekappen of 

beslaan, trainen op een harde ondergrond en onregelmatige belasting van de hoefkatrolregio spelen 

een rol (Dabareiner en Carter, 2003). Erfelijkheid is ook een predisponerende factor. Het aandeel van 

erfelijkheid, voornamelijk door de erfelijk bepaalde conformatie van de voet en de stand van de benen, 

is aangetoond in het Nederlands en het Hannoveraans warmbloedpaard (Dik et al., 2001).  

 

Er gaan verschillende theorieën rond die het ontstaan van podotrochleose moeten verklaren. Er is een 

theorie die zegt dat podotrochleose ontstaat doordat de bloedvloei in de hoefkatrol regio 

gecomprimeerd is. Deze theorie is echter nooit bewezen want men kon de ziekte niet nabootsen door 

de bloedvloei te wijzigen en er zijn geen histologische afwijkingen gevonden die overeen komen met 

een slechte bloedvloei.  De tweede theorie steunt erop dat podotrochleose ontstaat door abnormale 

biomechanische belasting waardoor er weefselschade ontstaat. Een normale voet ondergaat 

abnormale belasting ofwel een abnormale voet ondergaat normale belasting (Trotter, 2001). Deze 

theorie is wel bewezen in meerdere studies, echter sommige zijn van mening dat het probleem 

multifactorieel is (Williams, 2001). Door de abnormale belasting komt de diepe buiger onder spanning 

te staan en voert een enorme druk uit op het straalbeen. Het straalbeen reageert op de druk met 

remodellering. Door de remodellering ontstaat oedeem en hypermie (Pool et al., 1989). 

 

Klinisch kan podotrochleose zich uiten onder verschillende vormen. Het kan zich uiten als een acute 

erge kreupelheid of als een langzaam evoluerende kreupelheid. De aandoening kan zich zowel uni als 

bilateraal voordoen (Dyson et al., 2006).   

 

De diagnose van podotrochleose wordt in eerste instantie gesteld aan de hand van het klinisch 

onderzoek, inclusief een positieve reactie op analgesie van de palmaire digitale zenuw, het 

hoefgewricht en/of de bursa podotrochlearis. Er moet worden opgemerkt dat analgesie van de zenuw 

niet specifiek is door de aanwezigheid van de vele structuren in de hoef, analgesie van het 

hoefgewricht en de bursa podotrochlearis zijn ook weinig specifiek door mogelijke diffusie van het 

anestheticum (Rijkenhuizen 2006). 

 

Er zijn verschillende medische beeldvormingstechnieken die de veranderingen, die plaatsvinden 

tijdens podotrochleose zichtbaar kunnen maken. Radiografie is nog steeds de meest gebruikte 

techniek door de lage kostprijs en het gemakkelijk gebruik. Door middel van radiografie kunnen 

afwijkingen aan het straalbeen en arthrose aan het hoefgewricht worden opgemerkt (Dyson et al., 

2006). De radiografische bevindingen zichtbaar aan het straalbeen zijn echter niet altijd gecorreleerd 

met klinische bevindingen (Kristoffersen en Thoefner, 2003; Spriet en Rossier, 2005). Men moet er 

ook rekening mee houden dat de radiografische beelden erg gevarieerd kunnen zijn, niet alle 

besproken veranderingen zijn altijd aanwezig. Bij acute gevallen ziet men soms geen radiografische 

veranderingen optreden (Dyson et al., 2006; Sherlock et al., 2007), omdat het meestal aandoeningen 

betreft van de weke delen die op röntgenfoto’s niet zichtbaar zijn (Rijkenhuizen, 2006).  
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Om veranderingen in deze structuren op te sporen moet men gebruik maken van echografie of MRI. 

Met het gebruik van echografie kunnen veranderingen van de straalbeenglijvlakte, de buigpees, de 

bursa podotrochlearis, de betreffende ligamenten en het gewricht worden opgemerkt (Spriet en 

Rossier, 2005).  

Op een MRI beeld zijn gewrichtskraakbeen, gewrichtskapsels, de bursa podotrochlearis, synovia, 

pezen, ligamenten en botten goed zichtbaar (Dyson et al., 2004, Mair en Kinns, 2005; Rijkenhuizen, 

2006). MRI toont dus veranderingen aan alle componenten. Er is wel een verschil tussen de gebruikte 

sequenties want bepaalde sequenties tonen bepaalde structuren of afwijkingen beter (Dyson et al., 

2003). Doordat de verschillende structuren in de hoef afzonderlijk zichtbaar kunnen worden gemaakt, 

kunnen er specifiekere diagnoses worden gesteld en kan een betere prognose worden gegeven 

(Blunden et al., 2006; Sherlock et al., 2008).  

 

Het doel van deze thesis is de mogelijkheden en beperkingen van MRI en echografie te bespreken 

met betrekking tot het diagnosticeren van podotrochleose.  
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II. Algemene principes van de medische beeldvormingstechnieken. 

2.1 Echografie. 
 
Een echografietoestel werkt als een sonar of sound navigation and ranging. Het toestel zendt 

ultrageluidgolven uit, deze geluidsgolven worden weerkaatst door een hindernis en de teruggekaatste 

geluidsgolven worden door het toestel omgezet in een beeld. De frequenties van de gebruikte 

ultrageluidsgolven liggen tussen de 1.000.000 - 20.000.000 Hertz of 1- 20 MHz en zijn dus niet 

hoorbaar.  

Echografie is gebaseerd op het piëzoelektrisch effect. Dit effect houdt in dat door een elektrische 

stroom piëzo kristallen geluidsgolven gaan uitzenden. Dit effect werkt ook visa versa zodat de 

weerkaatste geluidsgolven een elektrische stroom geven. Deze elektrische stroom wordt dan omgezet 

tot een beeld zichtbaar op het scherm. De hoeveelheid weerkaatste geluidsgolven die terugkeert naar 

het toestel bepaalt de sterkte van de elektrische stroom. Hoe meer golven er terugkeren, hoe sterker 

de elektrische stroom en hoe witter het bijbehorende puntje op het scherm.   

Weerkaatsing van de geluidsgolven in het lichaam vindt plaats op de overgangen van weefsels met 

verschillende akoestische impedantie dit wil zeggen tussen weefsel met een verschillende 

geluidssnelheid. De voortplantingssnelheid van de ultrageluidsgolven is 331 m/s in lucht, 1540 m/s in 

weefsel en 4080 m/s in bot. Ter hoogte van de overgang van weke weefsels naar gas of been zijn 

deze verschillen in akoestische impedantie aldus zeer groot. Hierdoor worden veel golven 

teruggekaatst naar het toestel en blijven er dus weinig golven over voor het in beeld brengen van de 

structuren onder deze overgangen. Daarom ziet men van beenderstructuren zoals het straalbeen, 

alleen de uitwendige contouren. Daarentegen worden weke delen structuren zeer gedetailleerd  

weergegeven.  

Met echografie kan men ook de diepte van structuren bepalen door de vaste voortplantingssnelheid 

van de ultrageluidsgolven in weefsel, lucht en bot enz. De diepte van de structuren wordt bekomen 

doordat de snelheid van de golven gekend is, de tijd dat de golven weg zijn wordt gemeten en tegelijk 

wordt de bijbehorende afstand berekend. 

Men creëert met echografie een beeld dat afhankelijk is van de stand van de transducer van het 

echoapparaat. Dit beeld kan in diverse doorsnede richtingen worden weergegeven (Gielen et al., 

2008-2009).  

 

2.2 Magnetic Resonance Imaging of MRI. 
 
Magnetic Resonance Imaging of MRI is een beeldvormingstechniek die is gebaseerd op de 

magnetische eigenschappen van een atoomkern. Alles om ons heen, zo ook weefsel van dieren en 

mensen, bestaat uit atomen. Dit is de kleinste herkenbare bouwsteen. Atomen zijn opgebouwd uit een 

kern en een wolk met negatieve elektronen. De kern bestaat op zich weer uit protonen en neutronen. 

Zowel de protonen als de neutronen hebben een spin eigenschap, zij draaien rond hun eigen as. 

Naast de spineigenschap maken protonen ook nog een tolbeweging. Deze tolbeweging gebeurt met 

een bepaalde frequentie die afhankelijk is van de magnetische veldsterkte waarin de atomen zich 
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bevinden. De Lamor vergelijking geeft dit verband weer. De protonen gedragen zich door de draaiing 

en door hun positieve lading als een klein magneetje. Alleen atomen met een oneven aantal protonen 

in de kern zijn van belang voor de MRI, want met een even aantal protonen schakelen alle protonen 

elkaar uit. Het meest voorkomende atoom met een onpaar aantal protonen is waterstof H, dit atoom is 

dan ook zeer belangrijk in MRI.   

Bij MRI wordt er eerst een sterk extern magnetisch veld aangelegd. Hierdoor gaan de aanwezige 

waterstofatomen zich organiseren ten opzichte van dit veld op een manier dat zo weinig mogelijk 

energie kost. Aldus ontstaat de longitudinale magnetisatie in de richting van het extern magnetisch 

veld. Daarna wordt er elektromagnetische golf uitgezonden door het MRI apparaat. Deze golf is een 

radiogolf die dezelfde frequentie heeft als de tolbeweging van de waterstofatomen. Hierdoor gaan de 

waterstof protonen zich anders oriënteren ten opzichte van het extern magnetisch veld. De 

magnetische vector zal afnemen of kan zelfs in tegengestelde richting gaan staan. De radiogolven 

hebben ook invloed op de tolbeweging van de protonen. Alle protonen gaan deze tolbeweging 

namelijk in fase uitvoeren, waardoor een transversale magnetisatie ontstaat.  

Worden de radiogolven gestopt dan herstelt de longitudinale relaxatie zich en verdwijnt de 

transversale relaxatie, waarbij radiogolven worden uitgezonden die in een beeld worden omgezet. Om 

te weten waar de radiogolven vandaan komen, worden in de drie richtingen (X,Y en Z-as) extra 

magnetische velden aangelegd die ervoor zorgen dat de waterstofatomen een variatie vertonen en 

zodat de oorsprong van het signaal geweten is. Aldus worden doorsnedenbeelden gecreëerd in 

verschillende richtingen en kan een driedimensionaal beeld worden gereconstrueerd.  

Er is een longitudinale relaxatie of  T1 relaxatie. Dit is de tijd nodig voor het herstel van de 

longitudinale magnetisatie. Een lange T1 is een zwak signaal en is zichtbaar op beeld als zwart. Een 

korte T1 is een sterk signaal en is zichtbaar als wit. 

Ook is er een transversale relaxatie of T2 relaxatie. Dit is de tijd nodig voor het verlies van de 

transversale magnetisatie. Een lange T2 is een sterk signaal en is te zien als wit op beeld. Een korte 

T2 is een zwak signaal en is zwart op beeld. 

Zo heeft water een lange T1 en lange T2, vet juist een korte T1 en T2. In een T1 sequentie zal vet zich 

daardoor wit afbeelden en vloeistof donker. In een T2 sequentie is vloeistof juist wit en vet donker (zie 

tabel 1). Het kleurverschil van corticaal bot, pezen en ligamenten is tussen beiden sequenties veel 

kleiner. 

 

 Sterk signaal = 

wit beeld 

Zwak signaal = 

zwart beeld 

T1 Relaxatie Korte T1 (vet) Lange T1 

(water, pezen en 

bot) 

T2 Relaxatie Lange T2 
(water) 

Korte T2 (vet, 

pezen en bot) 

Tabel 1.  
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III. Gebruik van de medische beeldvormingstechnieken bij het 
diagnosticeren van podotrochleose.  

3.1 Echografie 
 
Echografie wordt in vele onderzoeksgebieden van de diergeneeskunde succesvol gebruikt. Vele 

dierenklinieken hebben om deze reden een echografietoestel in hun bezit (Spriet en Roussier, 2005; 

Rijkenhuizen, 2006).  

Het onderzoek van de ondervoet bij het paard is echter gelimiteerd door de hoef zelf. De 

gekeratiniseerde hoefwand en zool hinderen het doordringen van de geluidsgolven in de hoef (Busoni 

en Denoix, 2001; Sage en Turner, 2002). Er zijn op dit moment twee technieken die dit probleem 

omzeilen en echografie van de ondervoet toelaten.  

 

Bij de eerste techniek wordt de transducer tussen de hoefballen in de kootholte geplaatst (zie figuur 

4). Voordat men begint aan de echografie scheert men eerst de haren weg. Daarna brengt men 

echogel aan en een (semi) convexe sonde met een frequentie van 5- 10 mHz wordt op de 

hoefkatrolregio gericht (Sage en Turner, 2002).  Dit sondemodel zorgt voor goed huidcontact in de 

gewenste neerwaartse richting, zodat oppervlakkige structuren (10mHz) en diepere (5mHz) goed 

zichtbaar worden (Gielen et al., 2008-2009). Longitudinaal maakt men een onderscheid tussen 

sagitale en parasagitale scans. Bij de sagitale scans wordt de transducer tussen de twee hoefballen 

geplaatst en bij de parasagitale scans wordt de transducer op één van de twee hoefballen geplaatst. 

Aldus kunnen ook transversale scans worden gemaakt (Kristoffersen en Thoefner, 2003).   

De zichtbare structuren door middel van deze techniek zijn het palmaro-proximale hoefgewricht, de 

proximale regio van de bursa, de proximale rand van het straalbeen, de collateraal banden van het 

straalbeen en de diepe buiger proximaal van het straalbeen.  

Doordat de geluidsgolven niet loodrecht gericht zijn op de diepe buiger zijn dorsale randdefecten en 

parasagitale splits goed herkenbaar, echter core laesies zijn veel moeilijker te herkennen. Deze 

herkent men in feite alleen aan de omvangtoename van de betreffende buigpeeslob in vergelijking tot 

de andere lob (personal communication Prof. Dik). Ook bevinden de meeste letsels zich distaal in de 

hoef (Sage en Turner, 2002; Busoni en Denoix, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. a en b) schematische voorstelling van de vereiste positie van de echotransducer op de hoefballen voor het verkrijgen van 

een longitudinaal beeld van de diepe buiger (DDFT) en de palmaro-proximale uitstulping van het hoefgewricht. DP = distale 

phalanx; MP = middelste phalanx; DC = voetkussen. c) een echografisch beeld van de structuren zichtbaar door de hoefballen. 

De rechter foto is ventraal (Sage en Turner, 2002). 
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De tweede techniek is de transcuneale techniek. De transducer wordt op de onderzijde van de hoef  

geplaatst en de straal wordt als akoestisch venster gebruikt (zie figuur 5) (Busoni and Denoix, 2001; 

Sage en Turner, 2002;  Rijkenhuizen, 2006). De scans zijn in vergelijking met de benadering via de 

kootholte voornamelijk sagitaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5. a) afbeelding toont de structuren zichtbaar in de hoef bij een longitudinaal doorsnede van de straal. DP= distale phalanx; 

IL = ligamentum impar; DSB = straalbeen; DRPB = distale uitstulping van bursa podotrochlearis; DC = voetkussen; DDFT = 

diepe buiger. b) positie van de transducer om een beeld te verkrijgen van de structuren in de hoef. c) een echografisch beeld 

van de voet verkregen door de transducer op de straal te plaatsen. Rechts op beeld is naar de hielen toe en links naar de teen 

(Sage en Turner, 2002).  

 

Bij de transcuneale techniek is de voorbereiding van de hoef essentieel voor het resultaat. De straal 

wordt getrimd totdat het plat en dun is (Sage en Turner, 2002). Ook wordt de hoef vaak nog 10-15 min 

geweekt in warm water want een droge hoef hindert de penetratie van de ultrageluidsgolven waardoor 

beeldvorming slechter wordt (Busoni en Denoix 2001; Kristoffersen en Thoefner, 2003). Daarna wordt 

er echogel aangebracht en wordt een lineair array sonde van 5- 10 mHZ geplaatst (Sage en Turner, 

2002). 

De morfologie van de hoef is belangrijk voor het resultaat van de echo. Een smalle diepe straal zorgt 

voor een minder resultaat, omdat er minder contact is tussen de transducer en de straal. De grootte 

van de straal bepaalt het te bekijken gebied (Busoni en Denoix, 2001).  

 

In vergelijking met benadering via de kootholte maakt de transcuneale techniek wel de distale 

structuren in de hoef zichtbaar. Zo ziet men de glijvlakte van het straalbeen, de midden- en distale 

regio van de bursa, de midden-en distale regio van de diepe buiger tot aan insertie op het hoefbeen 

en het ligamentum impar (Spriet en Rossier, 2005). Een nadeel van de transcuneale techniek is echter 

wel dat alléén de structuren die centraal gelegen zijn in de hoef, goed zichtbaar zijn. Dit komt omdat 

de straal het akoestisch venster is. Laterale en mediale structuren kunnen niet worden gevisualiseerd 

door de impermeabiliteit van de rest van de hoef en het slechte contrast van deze delen met de 

transducer (Sage en Turner, 2002). 

 

Transcuneale echografie maakt niet alle pathologische veranderingen aan de verschillende structuren 

even goed zichtbaar. Een echografie van de diepe buiger ter hoogte van het straalbeen is niet 

gemakkelijk door de hypoechogeniteit van de dorsale regio van deze structuur. Dit wordt veroorzaakt 

door de meer kraakbeenachtige samenstelling van dit deel van de diepe buigpees (Busoni en Denoix, 

2001) en door de kromming van de diepe buiger rond de straalbeenglijvlakte waardoor de vezels niet 

loodrecht staan ten opzichte van de transducer (Grewal et al., 2004).  
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Door deze hypoechogeniteit of zelfs anechogeniteit is het moeilijk de diepe buiger te onderscheiden 

van de bursa podotrochlearis en het kraakbeen op de straalbeenglijvlakte (Busoni en Denoix, 2001; 

Kristoffersen en Thoefner, 2003; Spriet en Rossier, 2005).   

 

De letsels die kunnen worden waargenomen aan de verschillende structuren zijn weergegeven in 

tabel 2. 

De structuur: 

 

De waargenomen letsels door middel van echografie 

Straalbeen Corticale veranderingen zoals cysten, verruwing van de glijvlakte en fragmentatie 

van de straalbeenlip (Grewal et al., 2004; Spriet en Rossier, 2005). 

Hoefgewricht Distentie van het gewricht en proliferatie van het gewrichtskapsel (Spriet en 

Rossier, 2005). 

Bursa Proliferatie (Grewal et al., 2004; Kristoffersen en Thoefner, 2003).  

Distensie (Bolen et al., 2007). 

Diepe buiger Adhesie met straalbeen, fibrillering, core laesies, dystrofische mineralisatie, 

sagitale split, tendonitis en insertie desmopathy (Grewal et al., 2004). 

Vormverandering, dorsale randletsels (Spriet en Rossier, 2005).  Toename van 

de crosssectional area (Murray et al., 2004). 

Collateraal banden van het 

straalbeen 

Verdikking en vormverandering (Grewal et al., 2004). Desmitis (Bolen et al., 

2007). 

Ligamentum impar Dystrofische mineralisatie (Grewal et al., 2004). Desmitis (Grewal et al., 2004; 

Spriet en Rossier, 2005). Verdikking (Spriet en Rossier, 2005). 

Tabel 2: Waargenomen letsels door middel van echografie 

 

Concluderend heeft echografie verschillende voor en nadelen.  

Een groot voordeel van echografie is dat het veel goedkoper is dan andere beeldvormingstechnieken 

zoals MRI of CT, omdat het al veel voor handen is in dierenklinieken. Ook vereist echografie geen 

anesthesie, hooguit sedatie en is echografie relatief gevoelig (Busoni en Denoix, 2001; Spriet en 

Rossier, 2005). 

Het grootste nadeel van echografie is dat ondanks het combineren van de twee bestaande technieken 

de hoefkatrolregio niet geheel kan worden weergegeven. Het proximale derde van de glijvlakte van 

het straalbeen en het deel van de diepe buiger op dit niveau zijn vaak niet zichtbaar. Dit hangt vooral 

af van de hoefconformatie, waarbij de lengte van de hielen van belang is en de kwaliteit en de grootte 

van de straal (Bolen et al., 2007).  Men kan dus alléén de midregio van de distale structuren in de hoef 

goed bekijken (Busoni en Denoix, 2001; Sage en Turner, 2002). Echografie toont ook niet alle letsels 

die kunnen voorkomen aan de structuren. Ter hoogte van het straalbeen zijn oedeem, sclerose en 

kraakbeenletsels niet zichtbaar en de diepe buigpeesletsels ter hoogte van het straalbeen zijn ook niet 

goed te zien, met uitzondering van fibrillering en sagitale split (Dyson et al., 2003).  Enkele paarden 

hebben van nature zo een droge hoef dat beeldvorming met echografie onmogelijk is (Busoni en 

Denoix, 2001).   
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3.2 Magnetic Resonance Imaging of MRI 
 
De laatste paar jaren is de opkomst van MRI een feit. Deze opkomst heeft tot vele mogelijkheden 

geleid met betrekking tot beeldvorming van de ondervoet van het paard.  

 

Er bestaan twee types van MRI: low-field MRI en high-field MRI.  

Low-field MRI wordt gedaan met een lagere magnetische veldsterkte ofwel met minder dan 0.5 Tesla 

en is een open systeem. Sinds juni 2002 is er een open low-field MRI systeem op de markt, speciaal 

ontworpen om een MRI beeld te maken van het distale lidmaat van het staande paard. Een groot 

voordeel van het low-field MRI systeem is dat het paard niet onder algemene anesthesie hoeft te gaan, 

waardoor beeldvorming minder risicovol en duur is (Mair en Kinns, 2005; Sherlock et al., 2007). De 

low-field MRI techniek heeft in vergelijking met high field MRI wel te maken met een groter aandeel van 

ruis, waardoor het beeld van mindere kwaliteit is (Mair en Kinns, 2005). Door deze mindere kwaliteit 

kunnen letsels worden gemist. In een onderzoek van Sherlock et al., 2007 met low-field MRI werden 

geen letsels aan het ligamentum impar opgemerkt, terwijl deze letsels wel met high-field MRI zichtbaar 

waren. Ook worden letsels aan articulair kraakbeen niet goed zichtbaar gemaakt, waardoor 

degeneratieve processen niet altijd kunnen worden herkend (Sherlock et al., 2007).  

High-field MRI gebeurd met een hoge magnetische veldsterkte ofwel met meer dan 1 Tesla. High-field 

MRI is een gesloten systeem (Gielen et al., 2008-2009). Vooral high-field MRI is al veel toegepast voor 

de beeldvorming van de ondervoet bij het paard. Deze techniek is echter zeer duur om aan te schaffen 

en om te onderhouden. Mede hierdoor wordt high-field MRI slechts op bepaalde plaatsen toegepast. 

Ook vereist deze techniek een algemene anesthesie, waardoor de toepassing van high-field MRI 

duurder en meer risicovol wordt (Mair en Kinns, 2005; Sherlock et al., 2007). Het paard plaatsen in de 

MRI scan kost ook veel tijd (Dyson et al., 2003).  

 

Bij podotrochleose zijn er vaak meerdere structuren aangetast. Men moet dus methodisch gebruik 

maken van MRI en ervaring is een vereiste (Dyson et al., 2003). Er moeten verschillende sequenties  

worden bekeken want de verschillende structuren en afwijkingen worden niet bij alle sequenties even 

duidelijk weergegeven. Op het T1 beeld ziet men de anatomische structuren het duidelijkst en op het 

T2 beeld ziet men vooral een toename van water (wit), bijvoorbeeld door een ontsteking in een 

weefsel met oedeem (Gielen et al., 2008-2009). Sclerose daarentegen geeft een donkerder beeld op 

zowel T1 als T2 setting. Het bekijken en vergelijken van de verschillende beeldsequenties kan men 

dus een idee geven om wat voor type letsels het gaat (Sherlock et al., 2008).  

Ook moeten de drie doorsneden, zowel coronaal, transversaal en sagitaal, worden bekeken om 

abnormaliteiten in grootte, vorm en intensiteit op te merken. Deze doorsneden geven ook informatie 

over de uitgebreidheid en de precieze locatie van de letsels.  

Er zijn meerdere letsels aan de verschillende structuren die worden waargenomen door middel van 

MRI (zie tabel 3).  
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De structuur De waargenomen letsels door middel van MRI 

 

Straalbeen Oedeem (Busoni et al., 2005; Kofler et al., 2007). 

Core laesies, kraakbeenletsels (Dyson et al., 2003). 

Verdikking van het compact been, fragmentatie, synoviale fossae, 

sclerose (Busoni et al., 2005; Sherlock et al., 2007).  

hoefgewricht Periarticulaire osteofyten vorming, distensie van het gewricht +/- 

synoviale proliferaties (Dyson et al., 2003; Murray et al., 2006_1). 

Kraakbeenverdunning en flapvorming (Murray et al., 2006_1). 

Bursa Distentie +/- proliferaties (Dyson et al., 2003_1; Murray et al., 2006_1). 

Diepe buiger Dorsale randletsels en core laesies, adhesie met het straalbeen (Busoni 

et al., 2005; Dyson et al., 2003_1; Dyson et al., 2003_2; Murray et 

al.,2004; Sherlock et al., 2007).  

Insertieletsels (Dyson et al., 2003_1; Sherlock et al., 2007). 

Longitudionale split proximaal van de insertie (Dyson et al., 2003_1; 

Murray et al., 2004; Murray et al., 2006_1; Sherlock et al., 2007).  

Fibrocartilageus metaplasie, occlusie bloedvaten (Murray et al., 2006_1). 

Tendonitis (Sampson et al., 2009).  

Toename van de cross sectional area (Murray et al.,2004).  

Collateraal ligamenten van het 

straalbeen 

Verdikking, verlies van typische aflijning en verlies ruimte tussen; 

ligament en de diepe buiger (Murray et al., 2006_1; Sampson et al., 

2009).  

Desmitis (Kofler et al., 2006). 

Ligamentum impar Mineralisatie en fragmenten (Dyson et al., 2003 ; Murray et al., 2006_1) 

Fibrocartilageuze metaplasie (Murray et al., 2006_1).  

Nieuwe beenvorming ter hoogte van insertie, verlies van typische 

aflijning en verlies ruimte tussen ligament en de diepe buiger (Dyson et 

al.,  2005; Sampson et al., 2009).  

Irregulariteit van de vezels en totale disruptie (Murray et al., 2006_1). 

Tabel 3: De waargenomen letsels door middel van MRI.  

 

Om de werkelijke waarde van een high-field MRI scan te weten moet men de specificiteit en 

sensitiviteit in acht nemen. De  werkelijke specificiteit en sensitiviteit voor high-field MRI is 

tegenwoordig nog niet exact bekend voor alle voorkomende letsels aan de verschillende structuren 

(Sherlock et al., 2008). 

Een onderzoek van Murray et al. (2006_2) toont dat er zeker verschillen zijn in specificiteit en 

sensitiviteit voor de verschillende structuren. MRI had een hoge specificiteit voor letsels aan de diepe 

buiger, de bursa podotrochlearis en de collateraal ligamenten van het straalbeen. Er was een redelijke 

hoge specifiteit voor letsels aan de spongiosa van het straalbeen en de proximale rand van het 

straalbeen. Er was een gemiddelde specificiteit voor letsels aan het ligamentum impar en de distale, 

dorsale en palmaire deel van het straalbeen. MRI heeft een hoge sensitiviteit voor alle structuren, 

behalve voor afwijkingen aan het dorsale deel van het straalbeen. Het is beter dat men bij interpretatie 

van een MRI beeld deze bevindingen in acht neemt, zodat vals positieve en vals negatieve diagnoses 

vermeden worden.   
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De resultaten verkregen van een MRI scan worden vaak vergeleken met histologische bevindingen. 

Murray et al. (2006_2) vonden een goede overeenkomst tussen de twee onderzoeksmethoden voor de 

diepe buiger, de bursa podotrochlearis, de spongiosa van het straalbeen en de collateraal ligamenten 

van het straalbeen. Een goede tot gemiddelde overeenkomt was er voor het distale en palmaire aspect 

van het straalbeen. Een slechte tot gemiddelde overeenkomst was er voor het ligamentum impar en 

een slechte overeenkomst was er voor de dorsale en proximale deel van het straalbeen. Deze 

resultaten tonen dat MRI een handig diagnostisch middel is, maar dat ook MRI zijn beperkingen heeft 

waarmee rekening moet worden gehouden.  

 

Er zijn enkele onderzoekers die bij dezelfde patiënt zowel MRI als echografie hebben toegepast. Door 

middel van deze onderzoeken kunnen MRI en echografie goed worden vergeleken. Kofler et al., (2006) 

vonden bij een mank paard door middel van echografie geen afwijkingen aan de pezen en aan de 

collateraal ligamenten van het straalbeen. Na onderzoek door middel van MRI werd echter een 

desmitis van deze collateraal ligamenten opgemerkt.  Bij een ander onderzoek met paarden met een 

tendonitis van de diepe buiger werden na echografie geen abnormaliteiten zichtbaar, behalve een 

lichte distensie van de bursa podotrochlearis bij het overgrote deel van de paarden. Na een MRI 

onderzoek werden bij deze paarden vele letsels van de diepe buiger opgemerkt zoals een 

insertiedesmopathie, dorsale rand letsels, core laesies en een sagitale split (Dyson et al., 2003_2).  

 

MRI heeft ook te maken met technische moeilijkheden en artefacten waarmee men rekening moet 

houden. Bij een MRI onderzoek ziet men soms een hyperintens signaal op het MRI beeld. Dit kan 

komen doordat er letsels aanwezig zijn in pees of ligament, maar dit kan ook komen door artefacten.  

Men moet bij het onderzoeken van ligamenten en pezen rekening houden met het “magic angle effect”. 

Dit is het effect dat ervoor zorgt dat er een verlenging is van de T2 pees, waardoor er een onjuist 

hyperintens signaal ontstaat. Dit effect is zichtbaar wanneer collageenvezels op 55° ten opzichte van 

de richting van het magnetisch veld georiënteerd zijn. Men moet dus altijd een signaal bekijken in 

relatie tot de conformatie en de positie van de voet zodat men de juiste diagnose kan stellen (Spriet en 

Zwingenberger, 2009). Ook is er melding van bewegingsartefacten door de ademhaling en 

“susceptibility” artefacten door de aanwezigheid van metaal bijvoorbeeld het achterblijven van een 

stukje nagel in de hoef. Door het toepassen van spontane ventilatie en door zandzakken aan het 

lidmaat te hangen verminderd men bewegingsartefacten door ademhaling. Door het verwijderen van 

de ijzers en door de voet schoon te maken worden “susceptibility” artefacten  verminderd. Zo zijn deze 

artefacten terug te leiden tot een aanvaarbaar niveau (Dyson et al., 2003).  

 

Een MRI onderzoek van de twee ondervoeten van een paard duurt gemiddeld één uur als men de 

locatie van de verwachte letsels kent. Indien het onderzoek blind wordt gestart kan dit vele malen 

langer duren, aldus moet men van tevoren een goede indicatie hebben verkregen door middel van het 

klinisch onderzoek en radiografie. Men moet er rekening mee houden dat paard tijdens high-field MRI 

in algemene anesthesie verblijft. Anesthesie moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden. Ook moet 

men al een idee hebben van de te verwachte letsels, zodat men de juiste sequenties kan gebruiken. Bij 

het gebruiken van de verkeerde sequenties kunnen letsels worden gemist. Hieruit blijkt dus dat MRI 

zeker geen screening tool is (Dyson et al., 2003). 
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Concluderend kan men vaststellen dan MRI een geschikt middel is om podotrochleose te 

diagnosticeren. De meest voorkomende letsels aan de verschillende structuren bij podotrochleose 

worden weergegeven door middel van MRI (zie tabel 3). Ook kunnen oppervlakkige letsels aan het 

straalbeen al worden opgemerkt. Dit maakt het mogelijk om eerder therapeutisch in te grijpen 

(Sherlock et al., 2008).  

Het grote nadeel van MRI is de kostprijs en de beschikbaarheid. De opkomst van low field MRI maakt 

MRI een beter algemeen bruikbaar diagnostische middel.  
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