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AUTEURSRECHT 
 
 
De auteur en de promotor geven de toelating deze literatuurstudie voor consultatie beschikbaar te 

stellen en delen hiervan te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de 

beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder me betrekking tot de verplichting de bron 

uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. Het auteursrecht 

betreffende de gegevens vermeld in deze literatuurstudie berust bij de promotor. De auteur en de 

promotor zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie 

geciteerd en beschreven zijn. 



Samenvatting 

 

In dit werk wordt het radiografische beeld van de ledematen van de mankvrije teckel (een 

chondrodystrofisch ras) vergeleken met de ledematen van normale beagles.   Met behulp van 

röntgenopnamen van de 4 extremiteiten van 3 klachtenvrije teckels wordt de afwijkende 

ontwikkeling van de gewrichten en lange beenderen beschreven.  Deze studie wil een referentie 

aanbieden als hulp bij de diagnose van lidmaatproblemen bij de teckel.   

 

 

Abstract 

 

This paper compares the x-ray images taken from the limbs of non-lame dachshunds (an 

achondroplastic breed) with those of normal beagles. Using x-ray images from the 4 limbs of 3 

non-lame dachshunds the differences in the development of joints and long bones will be 

discussed. This study wants to act as a reference in diagnosing leg problems of a dachshund. 
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1 Inleiding 

 

De teckel is een chondrodystrofisch hondenras. Deze ‘aandoening’, chondrodystrofie, leidt bij 

de teckel tot disproportionele dwergroei en komt tot uiting door de verkorting van de ledematen 

wat de teckel zijn karakteristieke verhoudingen geeft. Deze afwijkende lichaamsbouw is 

gewenst en in de rasstandaard opgenomen en hoeft om deze reden niet meer als aandoening 

benoemd te worde. De verminderde lengte van de ledematen is het gevolg van een afwijkende 

lengtegroei. Chondrodystrofie speelt zich af in de groeischijven en geeft naast de verandering 

van de lengte van het bot ook een afwijkend uitzicht van het gehele been; de totale conformatie 

van het been is door deze afwijking veranderd (Kealy en McAllister, 2005). In een studie van 

Martínez et al. in 2007 werd dit gezien en beschreven bij de bassethound, een ander 

chondrodystrofisch hondenras met disproportionele dwerggroei. 

Één van de risico’s van de verstoorde groei is dat de verschillende delen van een lidmaat niet 

volledig synchroon groeien en dit kan dan aanleiding geven tot standafwijkingen zoals valgus 

(Kealy en McAllister, 2005) en varus stand van de voor-, respectevelijk achterpoten (Johnson, 

1989, bron: Radasch, 2008). Een overzichtsstudie van Dorn uit 1995 heeft evenwel niet 

aangetoond dat er, tenminste voor de familielijnen uit de Verenigde Staten, een verhoogt risico 

op hinderlijke standafwijkingen of manken bestaat voor de teckel. 

Voor een dierenarts die te maken krijgt met een teckel met pootproblemen wordt er gebruik 

gemaakt van signalement, anamnese, inspectie, klinisch onderzoek en uiteindelijk eventueel 

radiografisch onderzoek om tot de diagnose van gewrichtsproblemen te komen (van Ryssen, 

2010). Echter; door de variatie in uitzicht op röntgenopnamen ten opzichte van het gemiddelde 

‘lange’ of ‘normale’ hondenbeen is het voor de dierenarts soms moeilijk te beoordelen of een 

afwijking die op een röntgenopname gezien wordt wijst op pathologie of dat dit past binnen de 

variatie die bij het normale gezonde teckelbeen hoort. Dit schept de vraag: wat kun je als 

normaal beschouwen bij radiografische opnamen van teckelledematen? 

 

In dit werk wordt getracht hierover duidelijkheid te verschaffen door een reeks röntgenopnamen 

van klinisch gezonde teckelledematen te vergelijken met röntgenopnamen van klinisch gezonde 

ledematen van honden met normale poten. Het verschil ten opzichte van normaal en de 

onderlinge variatie kan worden benoemd. Hiermee wordt praktiserend dierenartsen een 

potentieel hulpmiddel geboden om te voorkomen teckel ledematen abusievelijk als pathologisch 

te diagnosticeren. 

 

1.1 De röntgenfoto 

 

Vooreerst is het van belang de eigenschappen van röntgenstraling te kennen. Het principe 

achter het nut van de röntgenstralen is dat het makkelijk door bepaalde vooral zachte weefsels 

en moeilijk door andere vooral gecalcificeerde weefsels gaat. Voorwerpen van metaal worden 

totaal niet door röntgenstralen gepasseerd. Beenderen kunnen hierdoor gevisualiseerd worden 
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en het is mogelijk ook sommige zachte weefsels van elkaar te onderscheiden. De röntgenfoto 

kan onder andere gebruikt worden om de symmetrie tussen links en rechts te beoordelen, zo 

kan bijvoorbeeld op een foto van de heupen spieratrofie worden opgemerkt wat duidt op 

problemen aan de geatrofiëerde zijde (Kealy en McAlister, 2005). 

 

1.1.1 Het normale been 

Een normaal hondenbeen heeft bepaalde algemene kenmerken waaraan je de gezondheid van 

het been kunt beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld de gladde en scherpe belijning en de 

zichtbaarheid van de cortices van de diafysen van de beenderen (Kealy en McAllister, 2005). 

Hiernaast moet ook de anatomische vorm van de beenderen overeen komen met de normale 

anatomie, dit is vooral bij chondrodystrofische hondenrassen een complicerende factor. 

Uiteraard moet er rekening gehouden worden met de leeftijd van het dier zodat bijvoorbeeld de 

groeiplaat niet als breuklijn wordt gezien in een juveniel dier. De normale ossificatie centra 

moeten gekend zijn en niet voor abnormaliteiten gehouden worden (Kealy en McAllister, 2005). 

Zelfs een tijdje na het sluiten van de groeischijven kunnen deze nog als ‘afwijkend’ worden 

gezien door een meer radiopake band in vergelijking met een normaal volwassen dier (Kealy en 

McAllister, 2005). 

 

1.1.2 Het normale gewricht 

Ook voor het beoordelen van gewrichten is het moeilijk dit kort in woorden te beschrijven, maar 

we zullen hier toch enkele algemene karakteristieken geven. In de gewrichten is normaal niet 

veel meer te zien dan de beenderen die er onderdeel van uitmaken. Kapsel, banden en het 

kraakbeen is op een röntgenopname meestal niets te zien (Kealy en McAllister, 2005). Caudaal 

van de patellaband is er enkel een radiolucentie waar te nemen die ontstaat door het 

vetkussentje dat aldaar aanwezig is in de normale knie (Kealy en McAllister, 2005). De staat 

van het kraakbeen is indirect te beoordelen door middel van de gewrichtsinterlinie, d.i. de 

onderlinge afstand tussen de beenderige gewrichtsoppervlakken, en eventueel door 

calcificaties van het kraakbeen. De gewrichtsspleet hoort bij de meeste gewrichten als een lijn 

met constante dikte tussen de twee evenwijdige gewrichtsvlakken te zien te zijn, dit met 

uitzondering van de knie waarin de kraakbenige menisci als radiografisch onzichtbare 

elementen de gewrichtsruimte opvullen. Ook hier moet rekening gehouden worden met de 

leeftijd van het dier omdat jonge dieren vaak nog een dikkere laag gewrichtskraakbeen hebben 

en dit een grotere gewrichtsinterlinie oplevert. Er moet ook opgelet worden dat de verbening 

van de epifysen bij grote rassen een onregelmatig gewrichtsoppervlak kan geven op een 

röntgenfoto en dat dit niet pathologisch hoeft te zijn (Kealy en McAllister, 2005). Het spreekt 

voor zich dat de normale anatomie ook hier als leidraad geldt en voor het beoordelen van 

gewrichten van chondrodystrofische hondenrassen een extra moeilijkheid vormt. 
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1.2  Chondrodystrofie 

Chondrodystrofie is een aandoening waarbij de groei ter hoogte van de groeischijven wordt 

verstoord. Volgens Jochems en Joosten (2000) is de definitie van dyschondroplasie: “langzame 

en onregelmatige verbening van het kraakbeen der botten van de ledematen, waardoor deze 

verkrommen en kort blijven, tevens met vorming van kraakbenige uitwassen; uiterlijke 

kenmerken zijn: korte ingetrokken neus, korte ledematen, kromme onderbenen; staan en lopen 

geschiedt op de buitenrand der voeten; syn. achondroplasie chondrodystrofie.”. De benaming is 

echter verwarrend en wordt niet altijd eenduidig gebruikt. In Engelstalige literatuur spreekt men 

van achondroplasia. Volgens Jochems en Joosten (2000) is achondroplasie, samen met 

chondrodysplasie en dyschondroplasie, synoniem voor chondrodystrofie in het Nederlands. 

Echter in een overzichtsstudie van Sillence et al. in 1979 werd achondroplasie geklasseerd als 

meest voorkomende vorm van de chondrodystrofische aandoeningen, wat impliceert dat 

achondroplasie en chondrodystrofie eigenlijk geen echte synoniemen zijn. In dit werk zullen we 

de in het Nederlands meest gebruikte term chondrodystrofie aanhouden. 

Het eerste belangrijke kenmerk van de chondrodystrofische ledematen, van bijvoorbeeld de 

teckel en de bassethound, is natuurlijk de verkorting van de lange beenderen waardoor de 

verhoudingen niet meer normaal zijn. Een tweede belangrijke verandering die niet alleen 

radiografisch zichtbaar is, maar soms al zichtbaar is bij gewone observatie, is de sterkere 

buiging van de beenderen. Na deze eerste grote verschillen zijn er nog de relatieve verdikking, 

de vergrote epifysen en de meer uitgesproken beenknobbels (Martínez et al., 2007).  

 

 

2 Materiaal en methode 

 

In dit werk maken we gebruik van de meest toegepaste onderzoekstechniek uit de praktijk: het 

röntgenapparaat. Er worden foto’s genomen van de ledematen van drie teckels: twee 

dwergteckel teefjes, van iets meer dan 1 en 3,5 jaar, en een standaardteckel reu van bijna 4 

jaar oud. Van beide voor- en achterbenen van iedere hond zijn craniocaudale of 

dorsopalmaire/dorsoplantaire en lateralomediale/mediolaterale projecties genomen van de 

carpaal- en tarsaal-, elleboog- en knie-, alsook van schouder- en heupgewrichten. Deze 

opnames zijn verder aangevuld, voor zover aanwezig, met gelijkaardige opnames van klinisch 

gezonde teckelledematen uit het archief van de faculteit diergeneeskunde van de universiteit 

van Gent (Belgie). De leeftijd van die teckels varieerde van minder dan 1 jaar tot 12 jaar en 

waren ongeveer 15 foto’s beschikbaar. Alle foto’s werden beoordeeld op overeenkomsten en 

verschillen ten opzichte van normaal en ten opzichte van elkaar. Als vergelijkingsmateriaal 

daarvoor zijn foto’s van klinisch gezonde beagles uit het archief van de faculteit 

diergeneeskunde van de universiteit van Gent (België) genomen. Er is gekozen voor de beagle 

vanwege de normale lichaamsverhoudingen en het gewicht dat ongeveer van dezelfde grootte 

orde als dat van de teckel is. 
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3 Resultaten 

 

In komende alinea’s zullen we de bevindingen bespreken en van beeldmateriaal voorzien. 

 

3.1 Overzicht voorpoot 

 

  
Fig. 1: beagle, m, 8 j. Fig. 2: teckel (standaard), m, 4 j. 

  
Fig. 3: beagle, m, 7 j. Fig. 4: teckel (dwerg), v, 1,3 j. 
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Op de overzichtsfoto’s (mediolateraal en craniocaudaal) is duidelijk de toegenomen kromming 

van de humerus, radius en ulna te zien. De bij de teckel sterker uitgegroeide proximale helft van 

de humerus samen met zijn toegenomen buiging naar caudaal zijn zeer duidelijk zichtbaar. De 

hele humerus heeft een meer uitgesproken S-vorm. Op figuur 2 valt ook nog de kromming van 

vooral de distale helft van radius en ulna naar palmair op. De radius kruist dorsaal over de ulna 

om mediodistaal te eindigen. 

Op de craniocaudale opnames (figuur 4) valt de, in verhouding, grote spina scapulae op. De 

meer lateraal en mediaal uitstekende strek- en buigknobbels vormen ook een belangrijk 

element van deze opnames.  

 

3.1.1 Schouder 

 

  
Fig. 5: beagle, m, 7 j. Fig. 6: teckel (standaard), m, 4 j. 

 

De humeruskop is in vergelijking met de beagle meer afgeplat. Bij alle onderzochte teckels zien 

we dit beeld in mindere of meerdere mate terugkomen. De caudale rand van de humeruskop is 

sterker omgeplooid met neiging tot lipvorming en geeft het beeld van een bolletje roomijs dat te 

hard op een hoorntje is geduwd. De rand van de humeruskop is ook duidelijker zichtbaar. De 

cavitas glendoïdalis is minder concaaf. Het tuberculum majus is matig meer uitgesproken bij de 

teckel ten opzichte van de beagle (figuur 6). 
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3.1.2 Elleboog 

 

  
Fig. 7: beagle, m, 2 j. Fig. 8: teckel (dwerg), v, 3,5 j. 

 

De humeruscondylen zijn naar proximaal sterk omgekruld. Dit is op alle foto’s van de teckels 

een terugkerend kenmerk. De proximale rand van de radius is naar craniaal verder uitgegroeid 

(figuur 8). Ook is er op de ulna aan de radiale zijde een sterker uitgesproken welving 

waarneembaar. De processus anconeus is iets spitser gevormd en ook het olecranon heeft een 

iets langgerekter uitzicht. De communicatie tussen de radius en ulna proximaal is onregelmatig, 

waarbij de radius bolvormig contact maakt met een versmalde ulna. 

 

3.1.3 Carpus 

 

   
Fig. 9: beagle, m, 5 j. Fig. 10: teckel (dwerg), v, 1,3 j. Fig. 11: teckel (standaard), m, 4 j. 

 

Op iedere dorsopalmaire opname van de carpi is een opvallende knik te zien waarbij de 

voorvoet een hoek maakt, van 20 tot 25 graden in laterale richting (figuur 10) uitgaande van het 
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carpale gewricht. Deze knik is bij sommige teckels zichtbaar als valgus standafwijking. De 

teckel van figuur 10 heeft uitwendig een normale tot lichte valgus stand. De teckel van figuur 11 

heeft een duidelijke valgus stand die vooral bij belasting duidelijk zichtbaar is, röntgenologisch 

is er geen uitgesproken verschil met de teckels zonder valgus stand. Figuur 12 en 13 zijn foto’s 

van de teckels van figuur 10 resp. 11 zittend (links) en liggend (rechts). 

 

  
Fig. 12: teckel (dwerg), v, 1,3j Fig. 13: teckel (standaard), m, 4j 

 

3.2 Overzicht achterpoot 

 

  
Fig. 14: beagle, v, 12 j. Fig. 15: teckel (dwerg), v, 1,3 j. 

 

In figuur 15 valt op dat zowel de femur als de tibia en fibula iets meer gebogen zijn. Het corpus 

van de femur is recht of wijkt een beetje naar craniaal af in vergelijking met de ventrale buiging 

bij de beagle. Distaal maakt de femur een scherpe hoek naar de condylen, hierin is enige 
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onderlinge variatie mogelijk. De tibia en fibula zijn sterker gebogen met het distale einde in 

craniale richting. De afstand tussen de tibia en de fibula is sterk toegenomen en bij veel foto’s 

van teckelpoten over een langer deel van de tibia uitgestrekt. 

 

3.2.1 Heup 

 

  
Fig. 16: Heidewachtel, vc, 2 j. Fig. 17: teckel (dwerg), v, 1,3 j. 

 

Wegens gebrek aan röntgenfoto’s zonder abnormaliteiten van heupgewrichten van de beagle is 

hier gebruik gemaakt van foto’s van een heidewachtel. Het betrof hier een gecastreerd teefje. 

Wat aan figuur 17 opvalt is de sterker uitgesproken beenknobbel op de darmbeenzuil craniaal 

van het heupgewricht. Op de femur is de trochanter major sterker ontwikkeld. Onder de teckels 

is een variatie zichtbaar in de vorm van de zitbeenknobbels, deze variëren van scherp tot bot. 

De rand van de femurkop is meer zichtbaar als kraagvorming zonder dat dit artrose hoeft te zijn. 

 

3.2.2 Knie 

 

  

 

 
Fig. 18: beagle, v, 3 j. Fig. 19: teckel (dwerg), v, 1,3 j. Fig. 20: teckel (dwerg), v, 3,5 j. 
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Ook hier (figuur 19) vallen de beenuitsteeksels op, vooral de tuberositas tibiae is zeer 

uitgesproken en ook tussen de verschillende teckels is er nogal wat variatie te zien. Het tibiaal 

plateau is breder (verschillend van teckel tot teckel).  De femur toont ook sterke variatie in de 

buiging net proximaal van de condylen. De condylen zijn smaller en  langgerekt. Bij de knieën 

van een dwergteckel teefje van 3,5 jaar uit het onderzoek (figuur 20) zijn beide knieschijven ver 

naar distaal verplaatst.  Bij deze hond maakt het tibiaal plateau een buiging naar distaal (zie 

pijl).  Deze deformatie was bilateraal en werd bij geen enkele andere teckel uit het onderzoek 

gezien.  Klinisch is er aan deze teckel geen manken of spieratrofie, maar een iets onstabielere 

gang merkbaar. 

 

3.2.3 Tarsus 

 

  
Fig. 21: beagle, m, 2 j. Fig. 22: teckel (standaard), m, 4 j. 

 

Aan de tarsi valt de bredere distale rand van de tibia op (figuur 22). Dorsoplantaire opnames 

zijn er niet gemaakt van het tarsale gewricht. 
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4 Discussie 

 

Het is duidelijk aangetoond dat er tussen de teckel en de beagle een aanzienlijke variatie is in 

uitzicht van het lidmaatskelet op röntgenopnamen. Het belangrijkste en alom gekende verschil 

is de verkorting van de lange beenderen van de ledematen, met name de humerus, radius en 

ulna van de voorpoten en de femur, tibia en fibula van de achterpoten. 

 

Sommige verschillen kunnen als afwijkingen beschouwd worden: de ‘kraagvorming’ van de 

humerus- en femurkop, omkrullen van de caudale rand van de humeruskop en de afwijkende 

vorm van de humeruscondylen kunnen abusievelijk als artrose gezien worden. 

Schouderdysplasie zou omwille van de afplatting van de humeruskop gezien kunnen worden. 

De bredere en variabele rand van de tibia kan ook gezien worden als afwijkend. 

Ook de röntgenopnamen van de afwijkende knie (figuur 20) kunnen een diagnose bemoeilijken. 

Gezien dit de kleinste teckel was, kunnen we veronderstellen dat de dwerggroei hier de sterkste 

deformatie heeft veroorzaakt met een extreem verre ontwikkeling van de tuberositas tibiae naar 

distaal.  Op deze manier zien we dat de aanhechting van de patella ver distaal zit en bij een 

normale lengte van de rechte patellaband wordt bijgevolg de patella ver naar distaal getrokken. 

Normaal wordt dit alleen gezien na een ongeval of operatie met distale verplaatsing van de 

tuberositas tibiae en ook hier lijken de tuberositas tibiae ver naar distaal te verlopen. Hier is er 

echter, voor zover bekend, geen sprake geweest van een ongeval of operatie. Klinisch is er aan 

deze teckel geen manken of spieratrofie, maar een iets onstabielere gang merkbaar. 

 

5 Klinische relevantie 

 

Het moge duidelijk zijn dat wetenschap van de verschillen van de teckel ten opzichte van 

‘normaal’ en van de onderlinge variatie de dierenarts kunnen helpen bij het correct beoordelen 

van röntgenfoto’s van teckelledematen. 

Onderstaande vraag samen met röntgenopnames van het betreffende geval (figuur 23 en 24) 

van een Britse orthopedist aan de promotoren van deze masterproef gericht onderbouwt deze 

stelling: 

 

“…Have you seen many cases of glenoid dysplasia in dachshunds? I have been sent some 

rads of a dachshund with shoulder pain by a local vet and I think it has glenoid dysplasia 

(attached a ML of its right). The vet has had it on various analgesics and tried intra articular 

injections of steroid and hyaluronic acid with little benefit. Do you think it is worth scoping or just 

go straight to arthrodesis? Do you have any additional info on the condition, I have suggested 

that they shouldn't breed from the dog. Any help would be grarefully accepted!…” 

(zie figuur 23 en 24 op de volgende pagina) 
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Fig. 23: niet aangetaste zijde Fig. 24: aangetaste zijde 

 

Zowel de niet aangetaste als de aangetaste kant tonen de reeds beschreven afplatting van de 

humeruskop en omkrullen van de caudale rand.  Deze masterproef heeft aangetoond dat een 

dergelijke deformatie bij alle teckels in meer of mindere mate voorkomt.  Radiografische 

bevindingen bij teckels moeten dus voorzichtig geïnterpreteerd worden en kennis van 

deformatie bij klachtenvrije teckels is hierbij een belangrijke hulp. 
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Naast professor Saunders wil ik natuurlijk de hele afdeling medische beeldvorming van de 

faculteit diergeneeskunde bedanken, want zonder hun actieve medewerking had deze 

masterproef niet eens gemaakt kunnen worden! 

 

Ook buiten de faculteit zijn er een aantal mensen belangrijk geweest om deze studie tot een 

goed einde te brengen. 

Mijn ouders, broers en schoonzussen vanwege hun bereidheid mij altijd waar nodig te 

ondersteunen en hun immer warme en welkome ontvangst. 

Mijn vriendin die mij op momenten dat ik niet meer wist wat te doen me kon stimuleren en me 

iedere keer weer op gang kon brengen. 

Al mijn vrienden voor de ontspanning en afleiding buiten de serieuze uurtjes. 

Maar natuurlijk ook Wiesje, Tavira en Pivo; de drie teckeltjes die vrijwillig ;-) hun lichaam 

beschikbaar hebben gesteld om röntgenfoto’s van te nemen voor deze masterproef! 

 

Iedereen bedankt!! 

 

 

Dirk H.L.M. Verhoeven 


