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SAMENVATTING 

 

De meest voorkomende oorzaak van een fractuur van het tuberculum supraglenoidale is uitwendig 

trauma zoals een slag of val ter hoogte van de schouder.  

Paarden met een fractuur van het tuberculum supraglenoidale zijn meestal erg en acuut mank. Het 

paard kan nog gewicht dragen op het lidmaat maar wil meestal het aangetaste lidmaat niet meer 

volledig strekken ten gevolge van de pijn. Palpatie van de schouder is pijnlijk, maar het paard behoudt 

wel de mogelijkheid om de schouder te strekken. De craniale fase van de stap is duidelijk verkort en 

op de cirkel in draf is het manken erger dan op rechte lijn, vooral met het manke lidmaat aan de 

buitenkant. In onze casus waren deze symptomen ook aanwezig. 

Naast deze klinische symptomen is radiografie zeker nodig om een definitieve diagnose te stellen. 

Ook echografie is nuttig om eventuele letsels aan weke delen in beeld te brengen. In deze casus was 

er een extra-articulaire fractuur van het tuberculum supraglenoidale waarbij het fragment, 3 op 2 cm 

groot, verplaatst was naar craniodistaal. De mediale bicepslobus was te heterogeen wat wijst op 

tendinitis van de bicepspees. De bursa subtendinea vertoonde een matige opzetting. 

Differentiaal diagnostisch moeten we bij mankheid ter hoogte van de schouder denken aan 

osteochondrosis dissecans van het caput humeri of van de cavitas glenoidalis, een subchondrale 

botcyste ter hoogte van het caput humeri of de cavitas glenoidalis, osteoartrose, artritis of luxatie van 

het schoudergewricht, andere fracturen van de scapula of humerus, beensekwesters, bottumoren, 

osteomyelitis of letsels aan weke delen. Bij deze laatse horen vooral een bursitis van de bursa 

bicipitalis en tendinitis van de bicepspees. Deze aandoeningen kunnen namelijk ook zwelling, 

spieratrofie of een verkorte fase van de craniale beweging van het voorbeen bij stap geven. 

Voor de behandeling van een fractuur van het tuberculum supraglenoidale zijn verschillende opties 

mogelijk, namelijk een conservatieve therapie, een fixatie of een excisie van het fragment. De keuze 

voor één van deze is afhankelijk van de configuratie van de fractuur, hoe lang deze al aanwezig is, het 

beoogde doel van het paard en ook de aanwezigheid van letsels aan weke delen. Aangezien een 

conservatieve therapie gedurende 3 weken in onze casus het manken nog niet had kunnen oplossen 

en het extra-articulaire fragment ook sterk verplaatst was, was dit geen optie voor de verdere 

behandeling. Aangezien de fractuur ouder is dan 1 week, is er reeds veel beenremodelling 

opgetreden en is een accurate reductie gevolgd door een interne fixatie niet mogelijk. Een excisie van 

het fragment was in onze casus dus de enige optie. 

De nabehandeling is afhankelijk van de gekozen therapie, maar bestaat steeds uit boxrust voor enkele 

weken waarna het werk stelselmatig opnieuw kan worden opgebouwd. 
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1. INLEIDING 

 

Het tuberculum supraglenoidale is het craniodistaal gelegen benig uitsteeksel van de scapula. Het is 

extra-articulair gelegen en vormt de aanhechtingsplaats van de pezen van de m. biceps brachii en de 

m. coracobrachialis (Simoens, 2004). Oorzaken van een fractuur van het tuberculum supraglenoidale 

zijn uitwendig trauma zoals een slag of een val ter hoogte van de schouder of een val met hyperflexie 

van het schoudergewricht (Dyson, 1985; Bleyaert et al.,1994).  

Fracturen ter hoogte van de schouderregio komen relatief zelden voor dankzij de proximale lokalisatie 

dicht bij de borstkas en de dikke beschermende spierlagen (Rumbaugh et al., 2002). Echter, de 

fractuur van het tuberculum supraglenoidale is wel de meest frequent voorkomende schouderfractuur 

(Stashak, 2002). Paarden van alle rassen en gebruikt voor alle doeleinden kunnen deze fractuur 

oplopen. Een fractuur van het tuberculum supraglenoidale kan voorkomen bij paarden van elke 

leeftijd, maar het komt vooral voor bij paarden tot de leeftijd van 1 à 2 jaar aangezien de fyse 

(groeiplaat) tot dan een zwak punt van de scapula vormt (Dyson, 1985; Pankowski et al., 1986; 

Denny, 1989; McDiarmid, 1999; Fortier; 2006). 

In deze studie wordt dieper ingegaan op een paard dat binnengebracht werd op de dienst Chirurgie en 

Anesthesie van de Grote Huisdieren op 12 augustus 2010 met de klacht van manken links vooraan 

waarbij de dierenarts een vermoeden had van een fractuur ter hoogte van de schouder. Bij deze 

casus bekijken we de anamnese, het klinisch onderzoek, de bijkomende diagnostische onderzoeken, 

de behandeling, de nabehandeling en het advies. Nadien volgt een bespreking, aan de hand van de 

literatuur aangaande fracturen van het tuberculum supraglenoidale, om zo te evalueren wat goed of 

minder goed was bij de aanpak van deze casus en welke extra mogelijkheden er zijn voor de 

diagnose, behandeling en nabehandeling. 
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2. CASUÏSTIEK 

 

Deze casus gaat over een paard dat binnengebracht is op de Faculteit Diergeneeskunde op de dienst 

Chirurgie en Anesthesie van de Grote Huisdieren op 12 augustus 2010. 

 

2.1. Anamnese 

 

Het paard is al 7 jaar in het bezit van de eigenares en wordt gebruikt voor recreatieve doeleinden en 

voor lichte dressuur. Het paard is sinds enkele weken plots erg mank geworden links vooraan, 

waarschijnlijk ten gevolge van een val in de weide.  

Het paard werd thuis door de dierenarts onderzocht en deze had een vermoeden van een 

schilferfractuur ter hoogte van de schouder. De dierenarts heeft het paard 3 weken boxrust en een 

anti-inflammatoire therapie (fenylbutazone; 8,8mg/kg; Equipalazone®; Vetoquinol) voorgeschreven. 

Hiermee is het manken duidelijk verbeterd doch niet volledig verdwenen. Op het ogenblik van 

aanbieden op de kliniek kreeg het paard nog steeds 1 gram fenylbutazone (8,8mg/kg; Equipalazone®; 

Vetoquinol) ’s morgens en ’s avonds. 

 

2.2. Klinisch onderzoek 

 

Bij inspectie was een diffuse zwelling ter hoogte van de linkerschouder zichtbaar.  

Het bewegingsonderzoek op stap toonde een verkorting van de voorwaartse fase links vooraan op 

stap. Het paard was ook mank links vooraan bij draf op de rechte lijn. 

 

2.3. Bijkomende diagnostische onderzoeken 

 

2.3.1. Radiografie 

 

Er werd een mediolaterale opname van de linkerschouder gemaakt. Ter hoogte van het tuberculum 

supraglenoidale van de scapula was er een extra-articulaire fractuur, 3 op 2 cm, aanwezig. Het 

fragment was naar craniodistaal verplaatst (figuur 1). Ook was er een klein osteochondraal letsel ter 

hoogte van het schoudergewricht zichtbaar als een kleine indeuking ter hoogte van de cavitas 

glenoidalis 1,5 cm caudaal van het meest craniale aspect. 
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Fig.1: Mediolaterale opname van de linkerschouder waarbij het fragment van het tuberculum 

supraglenoidale zichtbaar is en verplaatst is naar craniodistaal. 

1: scapula; 2: humerus; 3: fragment; 4: osteochondraal letsel ter hoogte van de cavitas glenoidalis 

 

2.3.2. Echografie 

 

Om de bicepspees, die proximaal vasthecht op het tuberculum supraglenoidale, te beoordelen werd 

ook een echografie van de linkerschouder uitgevoerd.  

 
 

           1          1 
     2       2 
 

 

    4           4 

             5 

           3            6 
     
 

 2a              2b 

Fig.2a en 2b: Transverse scans van het proximaal deel van de bicepspees waarbij figuur 2b lateraal 

van figuur 2a genomen werd. 

1: huid; 2: m. brachiocephalicus; 3: tuberculum intermedium humeri; 4: laterale lobus van de 

bicepspees; 5: mediale lobus van de bicepspees; 6: bursa subtendinea/intertubercularis 
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Hierbij was te zien dat de bicepspees vastgehecht was op het fragment en dat er nog slechts enkele 

geïsoleerde vezels op de scapula zelf vastzaten. De mediale bicepslobus was te heterogeen wat wijst 

op tendinitis van de bicepspees (figuur 2a). De bursa subtendinea vertoonde een matige opzetting 

(figuur 2b). Ter hoogte van het lateraal aspect van het schoudergewricht werden geen abnormaliteiten 

gevonden. 

 

2.4. Diagnose 

 

Op basis van de klinische symptomen, radiografie en echografie werd de diagnose van een 

verplaatste fractuur van het tuberculum supraglenoidale van de scapula links gesteld. 

 

2.5. Behandeling 

 

Aangezien de fractuur al 3 weken oud was, werd een excisie van het fragment voorgesteld. Na 10 

dagen werd het paard opnieuw binnengebracht voor operatie. 

Bij het pre-anesthetisch onderzoek werden geen abnormaliteiten vastgesteld. Het paard, met een 

gewicht van 642 kg, kreeg als medicatie 30 ml penicilline (12000 IE/kg, Duphapen®, Fort Dodge A.H.) 

intramusculair, voor 650 kg flunixine (1mg/kg, Finadyne®, Schering Plough) per os en 5 ml 

antitetanusserum subcutaan. Het paard werd voor de nacht uitgevast. 

Na premedicatie met 5,1 ml romifidine (0,08 mg/kg, Sedivet®, Boehringer Ingelheim) en 6,5 ampulles 

morfine (0,1 mg/kg, Morfine®, Oterop) en inductie van de anesthesie met 7,7 ml midazolam (0,06 

mg/kg, Dormicum®, Roche) en 14,1 ml ketamine (2,2 mg/kg, Anesketin®, Eurovet) werd het paard in 

rechterzijligging op de operatietafel gepositioneerd, met de 4 benen samengebonden. Nadien werd de 

verdoving onderhouden met isoflurane in zuurstof. 

De regio van de linkerschouder werd geschoren en gescrubd. Via echografie werd het fragment 

gelokaliseerd (figuur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3              4 

Fig.3: Positie van het paard op de operatietafel en echografische lokalisatie van het fragment. 

Fig.4: Openspreiden van de m. brachiocephalicus door middel van een Gelpi retractor om de fractuur 

van het tuberculum supraglenoidale te kunnen bereiken. 
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Vervolgens werd een incisie gemaakt ter hoogte van de distocraniale punt van de schouder doorheen 

de huid en de m. brachiocephalicus volgens de richting van de spiervezels. Na aanbrengen van een 

Gelpi retractor ter hoogte van deze spier (figuur 4) werd de m. biceps brachi, die vasthecht op het 

tuberculum supraglenoidale, geëxposeerd. Nadien werd de m. biceps brachi ingesneden om toegang 

te krijgen tot het fragment. Het fragment werd in verschillende delen losgemaakt van de m. biceps 

brachi en vervolgens werden deze stukjes verwijderd (figuur 5a en 5b). Bij deze procedure werd de 

bursa bicipitalis/subtendinea geopend. Na het verwijderen van de verschillende delen van het 

fragment werd nog een radiografische opname gemaakt om zeker te zijn dat het volledige fragment 

verwijderd was.  

 

 

 

 

 
          ← F 
 

 

 

 

 
5a             5b 

Fig.5a: Verwijdering door middel van een pincet van één van de deeltjes van het fragment (F). 

Fig.5b: Alle verwijderde stukjes van het fragment. 

 

Vervolgens werd de wonde gespoeld en werd een silicone buisdrain geplaatst om vochtopstapeling 

ter hoogte van de omvangrijke dode ruimte ontstaan na excisie van het fragment te vermijden. 

Finaal werd de wonde gehecht in meerdere lagen (fascia, m. brachiocephalicus, subcutane weefsels 

en huid). Over de wonde werd een adhesief verband gekleefd. 

Tijdens de operatie heeft het paard ook nog 32 ml procaïne benzylpenicilline (300000 IE/kg, Pen-30®, 

VMD) en 14 ml flunixine (1 mg/kg, Finadyne®, Schering Plough) gekregen.  

De totale operatieduur was 2,5 uur. De recovery verliep heel vlot en na 50 min stond het paard bij zijn 

eerste poging recht. 

Post-operatief werd het paard gedurende 9 dagen behandeld met flunixine (1 mg/kg, Finadyne®, 

Schering Plough) en 4 dagen met procaïne benzylpenicilline (300000 IE/kg, Pen-30®, VMD). Er werd 

een actieve afzuiging aan de drain gekoppeld (harmonica-container) (figuur 6). Deze werd elke 2 uur 

geledigd en na 3 dagen werd de drain verwijderd. Ondertussen bleef de wonde beschermd met een 

adhesief verband. Er werden geen wondcomplicaties vastgesteld en het paard stapte na enkele 

dagen al vrij goed. 
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         S → 

 

 

 

Fig.6: Silicone buisdrain (S) met harmonica-container (H) 

Na enkele dagen werd opnieuw een radiografische opname (figuur 7) gemaakt om zeker te zijn dat 

het volledige fragment verwijderd was.  

 

 

       1 

 

 

 

 

      2 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Post-operatieve radiografische opname van de linkerschouder waarbij het fragment niet meer 

aanwezig is.  

1: Scapula; 2: Humerus. 

 

2.6. Nabehandeling en advies 

 

Het paard is finaal 12 dagen op de kliniek gebleven. In deze periode werd het nog niet gestapt aan de 

hand. 

Het paard moest nog 4 weken rusten op box. Het was wel aangeraden om gedurende deze periode 

dagelijks circa 20 min het paard te stappen aan de hand.  

Vervolgens werd een evaluatie door de dierenarts aangeraden alvorens stelselmatig het werken met 

het paard opnieuw op te bouwen. 



 8 

3. BESPREKING 

 

De meest voorkomende oorzaak van een fractuur van het tuberculum supraglenoidale is uitwendig 

trauma zoals een slag of val ter hoogte van de schouder (Dyson, 1985). In deze casus was er in de 

anamnese ook sprake van een val. Vooral een val met hyperflexie van het schoudergewricht kan 

volgens Bleyaert et al. (1994) en Bleyaert en Madison (1999) een oorzaak zijn van dit soort fractuur 

doordat hierbij een sterk verhoogde spanning ontstaat op de pezen van de m. biceps brachii en de m. 

coracobrachialis die beiden aanhechten op het tuberculum supraglenoidale. Hierbij ontstaat een 

avulsiefractuur van het tuberculum supraglenoidale die enkelvoudig of multipel kan zijn. De fractuurlijn 

kan enkel doorheen het tuberculum lopen zonder articulaire component of kan doorheen de cavitas 

glenoidalis van de scapula lopen en bijgevolg intra-articulair zijn (Dyson, 2003). Volgens Stashak 

(2002) en Fortier (2006) komt de enkelvoudige intra-articulaire epifysale fractuur het meest voor. De 

fractuurlijn loopt dus vaak doorheen de originele fyse. Het tuberculum supraglenoidale en het meest 

craniale deel van de cavitas glenoidalis ontwikkelen zich namelijk als 2 aparte ossificatiecentra (A en 

B) (figuur 8 en 9). Op de leeftijd van 9 maanden versmelten beide centra met elkaar en op 12 maand 

zit de epifyse vast aan het collum scapulae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8       9 

 

Fig. 8: De verschillende ossificatiecentra van het distale deel van de scapula en van het proximaal 

deel van de humerus (Dyson, 1985). 

Fig. 9: Linker schoudergewricht met A: epifyse van het tuberculum supraglenoidale; B: epifyse van het 

proximaal deel van de cavitas glenoidalis; C: corpus scapulae. Pas als B ook in de fractuur betrokken 

is, is de fractuur intra-articulair (Pankowski et al., 1986). 

 

Dit is radiografisch ook duidelijk zichtbaar en dus blijft deze fyse toch nog iets langer een zwak punt 

aangezien fracturen bij paarden tot 2 jaar vaak doorheen beide fysen lopen en dus intra-articulair zijn 
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(Dyson, 1985 en 1986a; McDiarmid, 1999). Bij paarden ouder dan 2 jaar kan de fractuur ook nog 

doorheen de gesloten fyse lopen, zeker als het dier in zijn jeugd een trauma heeft gehad aan de fyse, 

waardoor dit een blijvend zwak punt kan worden en er later gemakkelijker een fractuur doorheen de 

fyse ontstaat (Bleyaert et al., 1994). 

 

3.1. Symptomen 

 

Paarden met een fractuur van het tuberculum supraglenoidale zijn meestal erg en acuut mank maar 

volgens Stashak (2002) verbetert het manken snel. Dit verklaart ook waarom de fractuur initieel soms 

niet gediagnosticeerd wordt en de pathologie pas duidelijk wordt als het paard langer mank blijft dan 

normaal of als er spieratrofie optreedt. Het paard kan nog gewicht dragen op het lidmaat maar het wil 

meestal het aangetaste lidmaat niet meer volledig strekken ten gevolge van de pijn (Fortier, 2006). 

Ook is er een zwelling zichtbaar (figuur 10) ter hoogte van de schouder (Stashak, 2002; Dyson, 2003). 

Dyson (2003) beschrijft ook eventuele neurogene atrofie van de m. supraspinatus en infraspinatus als 

de n. suprascapularis ook beschadigd is bij trauma. Hierdoor kan instabiliteit (laterale subluxatie) van 

de schouder ontstaan. Verder is volgens Adams (1987), Bleyaert et al. (1994) en Rumbaugh et al. 

(2002) palpatie van de schouder pijnlijk, behoudt het paard wel de mogelijkheid om de schouder te 

strekken, maar is de craniale fase van de stap duidelijk verkort. Op de cirkel in draf is het manken 

erger dan op rechte lijn, vooral met het manke lidmaat aan de buitenkant. McDiarmid (1999) vermeld 

ook een afwezigheid van spanning op de bicepspees. 

 

Fig. 10: Duidelijke zwelling van de schouder- 

regio (pijl) zichtbaar (Stashak, 2002). 

 

Het paard was in deze casus ook acuut mank. Het manken verbeterde wel maar het was na 3 weken 

nog steeds aanwezig, zelfs na boxrust en anti-inflammatoire therapie. Bij inspectie was ook een 

diffuse zwelling links ter hoogte van de schouder zichtbaar. Het bewegingsonderzoek toonde ook hier 
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een verkorting van de voorwaartse fase van de pas links vooraan op stap. Wat niet overeenkomt met 

de literatuur is dat het paard in deze casus initieel niet meer steunde op het aangetaste lidmaat.  

 

3.2. Diagnose 

 

De klinische symptomen zijn samen met visuele inspectie, palpatie en een bewegingsonderzoek 

volgens Fortier (2006) meestal al sterk suggestief voor een fractuur van het tuberculum 

supraglenoidale. Voor een definitieve diagnose moet echter gebruik gemaakt worden van radiografie 

en eventueel ook echografie. 

 

3.2.1. Radiografie 

 

Radiografisch onderzoek van de schouder kan via een mediolaterale opname of een craniocaudale 

mediolaterale oblique opname. Bij beide opnames wordt het te onderzoeken lidmaat volgens Dyson 

(1986a) best zo dicht mogelijk tegen de cassette gepositioneerd en voorwaarts getrokken. Sedatie 

kan eventueel ook gebruikt worden. Verder stelt Dyson (1986a) dat voor een accurate interpretatie 

een goede kennis van een normale radiografische opname nodig is aangezien de verschillende 

ossificatiecentra ter hoogte van de schouderregio voor verwarring kunnen zorgen. Een vroege 

radiografische diagnose is essentieel voor een goede prognose, aangezien een eventuele fixatie of 

excisie van het fragment ter behandeling veel makkelijker is bij een recente fractuur en degeneratieve 

veranderingen aan het schoudergewricht bij een intra-articulaire fractuur dan nog minimaal zijn 

(Dyson, 1986b; Pankowski et al., 1986). 

Bij een fractuur van het tuberculum supraglenoidale is op een mediolaterale opname duidelijk het 

fragment te zien dat typisch verplaatst is in een craniodistale richting ten gevolge van de spanning van 

de m. biceps brachii en coracobrachialis, die vasthechten op het tuberculum supraglenoidale (Adams, 

1987; Dart en Snyder, 1992; Rumbaugh et al., 2002; Fortier, 2006). McDiarmid (1999) waarschuwt wel 

om het lidmaat bij de opname niet te veel voorwaarts te trekken aangezien dit de spanning van de 

bicepspees op het fragment kan verminderen. Dit zou een onderschatting van de distale verplaatsing 

van het fragment geven wat een invloed kan hebben op de keuze van de behandeling. Eventueel is 

algemene anesthesie nodig om een goede radiografische opname van de schouder te kunnen maken. 

Volgens Dyson (2003) moeten de radiografieën ook aandachtig bekeken en geïnterpreteerd worden 

om een eventuele communicatie met het gewricht te kunnen onderkennen. Dit is namelijk van belang 

voor de verdere behandeling en prognose. Pankowski et al. (1986) vermeldt ook het gebruik van 

contrastartrografie om eventuele communicatie met het schoudergewricht aan te tonen.  

In deze casus werd ook een mediolaterale opname van de schouder gemaakt. Een extra-articulaire 

fractuur van het tuberculum supraglenoidale waarbij het fragment, 3 op 2 cm groot, verplaatst was 

naar craniodistaal, was duidelijk zichtbaar. 

Calcificatie van de bicepspees, wat zich kan ontwikkelen bij een chronische fractuur van het 

tuberculum supraglenoidale, kan op een radiografische opname ook zichtbaar zijn (Dyson, 1986b; 

Stashak, 2002). Boys Smith en Singer (2007) beschrijven hiervoor 2 mechanismen. Enerzijds zou 
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trauma aan de bicepspees inflammatie, necrose en weefseldegeneratie veroorzaken. Dit kan 

resulteren in de vorming van fibreus kraakbenig weefsel, dat gevoelig is voor mineralisatie via een 

chondrocytengemedieerde osteogenese. Anderzijds kan de inflammatie de mogelijkheid van de 

mitochondriën om de calciumbalans te reguleren verstoren. Verschillende radiopake zones in het 

weefsel van de bicepspees zijn dan zichtbaar ten gevolge van deze mineralisatie. Deze 

gemineraliseerde zones zouden finaal zelfs kunnen verbenen.  

Calcificatie was bij radiografie in deze casus echter niet aanwezig. 

 

3.2.2. Echografie 

 

Ook echografie van de schouder kan nuttig zijn voor de diagnose van manken ten gevolge van een 

proximaal probleem. De proximale pees van de m. biceps brachii en de omliggende structuren zijn 

namelijk vaak beschadigd bij een trauma aan de schouder en vaak zijn de letsels aan deze weefsels 

ook mede oorzaak van het manken (Pasquet et al., 2008). De m. biceps brachii hecht proximaal vast 

op het tuberculum supraglenoidale en distaal op de tuberositas radialis (figuur 11a en b). Het 

proximale en distale deel zijn pezig (Simoens, 2004). Verder heeft deze proximale bicepspees, die in 

de sulcus intertubercularis van de humerus naar distaal overgaat in de spierbuik van de biceps, een 

gebilobeerde structuur met een isthmus die beide lobi met elkaar verbindt. De laterale lobus van de 

bicepspees heeft een druppelvorm, terwijl de mediale lobus een langgerekte rechthoekige vorm heeft. 

Tussen de bicepspees en de sulcus intertubercularis van de humerus bevindt zich de bursa 

intertubercularis (bicipitalis). Aangezien de bicepspees ter hoogte van de sulcus intertubercularis een 

kraakbenig aspect heeft, is deze bursa nodig voor een goede beweging van de bicepspees in deze 

sulcus (McDiarmid, 1999).  

 

 

 

 

 

Fig. 11a: Lateraal beeld van de gedisseceerde linker 

schouder. S1-4: verschillende transverse echografische 

coupes (fig. 11b); 1: collum scapulae; 2: cavitas glenoidalis; 

3: tuberculum supraglenoidale; 4a-c: tuberculum majus 

humeri, 4a: pars caudalis, 4b: pars cranialis, 4c: crista; 5: 

corpus humeri; 6a-c: m. biceps brachii, 6a: proximale 

bicepspees, 6b: craniale spiervezels, 6c: spierbuik; 7: bursa 

bicipitalis (Pankowski et al., 2008). 
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Fig. 11b: Verschillende transverse echografische coupes ter hoogte van de linkerschouder (fig. 11a) 

(Pankowski et al., 2008). 

        

 

 

 

 

 

 

 

S1            S2 
S1: Transverse scan van de proximale bicepspees op het niveau van het tuberculum supraglenoidale. 

1: tuberculum supraglenoidale; 2: proximale bicepspees; 3: m. supraspinatus, 3a: mediale pees, 3b: 

laterale pees; 4: m. brachiocephalicus; 5: huid; pijltjes: craniale grens van de m. supraspinatus. 

S2: Transverse scan van de proximale bicepspees. 1: scapulohumeraal vetweefsel; 2: proximale 

bicepspees, 2a: mediale lobus, 2b: laterale lobus, 2c: craniale spiervezels; 3: m. supraspinatus, 3a: 

mediale pees, 3b laterale pees, 3c: aponeurose; 4: m. brachiocephalicus; 5: huid. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

S3           S4 
S3: Transverse scan van de proximale bicepspees op het niveau van de sulcus intertubercularis.  

1: humerus, 1a: tuberculum minus, 1b: tuberculum intermedium, 1c: tuberculum majus, 1d: sulcus 

intertubercularis; 2: proximale bicepspees, 2a: mediale lobus, 2b: laterale lobus; 3: m. supraspinatus, 

3a: aponeurose; 4: m. brachiocephalicus; 5: huid. 

S4: Transverse scan van de m. biceps brachii op het niveau van het proximale deel van de humerus. 

1: humerus; 2: m. biceps brachii; 3: m. brachiocephalicus; 4: huid. 

 

Een 7,5 MHz convexe transducer is meestal voldoende om de bicepspees, de bursa en het oppervlak 

van de humerus in beeld te brengen (McDiarmid, 1999). Om een beter contact te krijgen kan een 

stand-off pad nuttig zijn. Verder wordt het craniaal aspect van de schouder best geschoren, gewassen 

en met gel ingesmeerd (Rumbaugh et al., 2002; Pasquet et al., 2008). Elke lobus van de bicepspees 

moet apart beoordeeld worden en het is nuttig om te vergelijken met het contralaterale, niet manke 

lidmaat. De lobi van de bicepspees hebben normaal een uniforme homogene echogeniciteit met een 
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parallel vezelverloop. De onderliggende bursa en het kraakbeen van de humerus zijn te zien als een 

nauwe hypoechogene spleet. Bij letsels van de bicepspees zien we op echografie een verminderde 

echogeniciteit en een verdikking van de pees (McDiarmid, 1999). Voor een goede beoordeling van 

alle aspecten van de pees en de omliggende structuren is het best om zowel transverse als 

longitudinale scans te nemen. Bij een fractuur van het tuberculum supraglenoidale zal er, naast 

eventuele letsels aan de pees zelf, ook een distale verplaatsing van de oorsprong van de pees 

zichtbaar zijn aangezien deze vasthecht op het tuberculum supraglenoidale dat zelf door de spanning 

van de pees verplaatst is naar craniodistaal (Pasquet et al., 2008). 

In deze casus was duidelijk dat de bicepspees vastgehecht was op het fragment en dat er nog slechts 

enkele geïsoleerde vezels op de scapula zelf vastzaten. De mediale bicepslobus was te heterogeen, 

wat wijst op tendinitis van de bicepspees. De bursa subtendinea (intertubercularis of bicipitalis) 

vertoonde een matige opzetting ten gevolge van inflammatie. Echografie was dus zeker nuttig om te 

beoordelen hoeveel intacte bicepspees er nog aanwezig was. 

 

3.2.3. Andere diagnostische mogelijkheden 

 

Scintigrafie kan eventueel ook gebruikt worden als diagnostisch middel bij manken ter hoogte van de 

schouder en voor het identificeren van letsels aan de cavitas glenoidalis of aan het caput humeri. Het 

geeft ook een goede beoordeling van vroegtijdige benige veranderingen aan het tuberculum 

supraglenoidale, de sulcus intertubercularis en de tuberculi humeri (Pasquet et al., 2008).  

Endoscopie kan ook gebruikt worden voor visualisatie van het schoudergewricht om eventuele 

secundaire osteoartrose te diagnosticeren. Ook de bursa intertubercularis kan hiermee geëvalueerd 

worden, alsook beide bicepslobi (McDiarmid, 1999). 

Aangezien deze beide technieken een aanvulling zijn en in deze casus de diagnose en de bijkomende 

letsels aan de weke weefsels al goed in beeld konden gebracht worden, was het bijgevolg niet nodig 

om deze technieken te gebruiken. 

 

3.3. Differentiaaldiagnose 

 

Manken ter hoogte van de schouder kan door verschillende aandoeningen veroorzaakt worden met 

als voornaamste symptomen zwelling, spieratrofie of een verkorte fase van de craniale beweging van 

het voorbeen bij stap geven.  

Letsels aan weke delen komen vaak voor bij trauma ter hoogte van de schouder. Volgens Rooney 

(1974) komt inflammatie van de bursa vaak voor bij trauma aan de punt van de schouder en dus ook 

bij fracturen. Klinische symptomen bij inflammatie zijn dezelfde als deze van een fractuur van het 

tuberculum supraglenoidale, waarbij de bicepspees zijn functie niet meer kan uitoefenen door de 

pijnlijkheid bij inflammatie van de bursa. Op echografie zal de bursa opgezet zijn en veel vocht 

bevatten. In chronische gevallen zal ook de synoviale wand verdikken en kunnen adhesies met de 

bicepspees optreden (McDiarmid, 1999; Dyson, 2003; Pasquet et al., 2008). Via endoscopie kan de 

bursa ook in beeld worden gebracht (Adams en Turner, 1999). De behandeling, als enkel de bursa 
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aangetast zou zijn, bestaat uit een lokale en parenterale corticoïdtherapie (Rooney, 1974; Stashak, 

2002). Tendinitis van de bicepspees komt vaak voor bij sportpaarden, maar het kan ook voorkomen 

na trauma aan de schouder. Deze tendinitis kan op zich ook de oorzaak zijn van inflammatie van de 

bursa. Omgekeerd zal bij een bursitis de ontsteking zich ook altijd uitbreiden naar de omliggende 

pezen. Klinische symptomen van een tendinitis van de bicepspees zijn opnieuw dezelfde als deze van 

een fractuur van het tuberculum supraglenoidale, maar bij een tendinitis is er wel een duidelijke 

verbetering na intrasynoviale anesthesie van de bursa intertubercularis (McDiarmid, 1999). Op 

echografie is bij een tendinitis een verdikking van één of beide lobi zichtbaar, samen met zones van 

verminderde echogeniciteit en een verminderde kwaliteit van het vezelpatroon bij een longitudinale 

scan (Pasquet et al., 2008). Een behandeling zou volgens McDiarmid (1999) bestaan uit NSAID’s, 

koud water en boxrust. 

Andere fracturen aan de scapula of humerus komen minder frequent voor dankzij de omgevende 

musculatuur. Enkel bij veulens komt een fractuur van de humerus nog vrij vaak voor. Bij fracturen van 

het corpus, collum of spina scapulae is de n. suprascapularis vaak beschadigd met na enkele weken 

spieratrofie tot gevolg. Via radiografie kan de diagnose gesteld worden. Voor de behandeling komen 

een conservatieve therapie en interne fixatie in aanmerking, maar bij volwassen paarden is de 

prognose van beide methoden sterk gereserveerd ten gevolge van het grote lichaamsgewicht 

(Rumbaugh et al., 2002).  

Luxatie van het schoudergewricht veroorzaakt meestal acuut en erg manken. Het caput humeri kan 

hierbij zowel craniaal, lateraal, mediaal als proximaal verplaatst zijn waarbij het lidmaat naar binnen of 

buiten kan geroteerd worden. Naast de klinische symptomen en palpatie kan radiografie opnieuw 

helpen om een definitieve diagnose te stellen. Een snelle reductie en boxrust zou voldoende zijn ter 

behandeling (Dyson, 1986b; Rumbaugh et al., 2002). 

Osteochondrose van het caput humeri of van de cavitas glenoidalis kan voorkomen bij paarden 

van elke leeftijd. Een contourdefect is meestal zichtbaar bij radiografie (Dyson, 1986b). Een 

artroscopische debridement geeft hierbij een vrij goede prognose (Rumbaugh et al., 2002). 

Een subchondrale botcyste van het caput humeri of van de cavitas glenoidalis geeft vaak een 

chronische intermitterende mankheid met een duidelijke verkorting van de voorwaartse fase van de 

stap. Op een radiografische opname is typisch een radiolucente zone met een sclerotische rand 

zichtbaar (McDiarmid, 1999). Een intra-articulaire injectie met hyaluronzuur geeft volgens Dyson 

(1986b) een duidelijke verbetering. 

Vele van deze aandoeningen zoals osteochondrose, luxatie en fracturen kunnen ook tot artritis en 

artrose van het schoudergewricht leiden. Via radiografie en artroscopie kan een diagnose gesteld 

worden. Bij degeneratieve letsels is een anti-inflammatoire therapie vereist via een intra-articulaire 

injectie met hyaluronzuur of corticosteroïden (Dyson, 1986b; Rumbaugh et al., 2002).  

Een septische artritis wordt vaak gezien na een penetrerende wonde van buitenaf. Via een 

gewrichtspunctie kan een antibiogram opgesteld worden en aan de hand daarvan is een 

antibioticatherapie, samen met spoelen van het gewricht, nodig om de infectie onder controle te 

krijgen (Dyson, 1986b). 
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Bij een open wonde kan de bursa geïnfecteerd raken met zo een septische bursitis tot gevolg. 

Door de pijn die een bursitis geeft zal de bicepspees zijn functie niet meer kunnen uuitoefenen en op 

echografie zal de bursa opgezet zijn en naast veel vocht ook fibrine en debris bevatten. Uitvloei is ook 

mogelijk. Als behandeling wordt de geïnfecteerde bursa best gespoeld en is ook een 

antibioticatherapie vereist op basis van het antibiogram (McDiarmid, 1999; Dyson, 2003; Pasquet et 

al., 2008). 

 

3.4. Behandeling en prognose 

 

Bij een fractuur van het tuberculum supraglenoidale die al langer aanwezig is, ontstaat er door de 

craniodistale verplaatsing een non-union waardoor het paard zal blijven manken (Dyson, 1986a). In de 

eerste plaats moet dus de fractuur van het tuberculum supraglenoidale behandeld worden. Een 

afzonderlijke aanpak van de bursitis en tendinitis is bijgevolg meestal niet nodig. 

Voor de behandeling van een fractuur van het tuberculum supraglenoidale zijn verschillende opties 

mogelijk. De keuze voor één van deze is afhankelijk van de configuratie van de fractuur, hoe lang 

deze al aanwezig is, het beoogde doel van het paard en ook de aanwezigheid van letsels aan weke 

delen (Dart en Snyder, 1992; Rumbaugh et al., 2002; Fortier, 2006). Volgens Dyson (1985) bestaat er 

ook geen uniforme succesvolle techniek die bij elk paard met een fractuur van het tuberculum 

supraglenoidale kan gebruikt worden. 

Terugkeer naar een atletische functie kan enkel bereikt worden indien een excisie of fixatie van het 

fragment wordt uitgevoerd. De prognose hiervoor is volgens Fortier (2006) voornamelijk afhankelijk 

van de grootte van de kraakbeenschade op het moment van de operatie en van de grootte van het 

deel van de cavitas glenoidalis die bij een intra-articulaire fractuur samen met het fragment verwijderd 

moet worden. Een extra-articulaire fractuur heeft ook altijd een betere prognose dan een intra-

articulaire fractuur (McDiarmid, 1999). 

 

3.4.1. Conservatieve therapie 

 

Volgens Fortier (2006) zal een conservatieve therapie altijd, met uitzondering van heel kleine 

fracturen, een typisch blijvend manken geven of resulteren in osteoartrose van het schoudergewricht 

bij een intra-articulaire fractuur. 

Deze conservatieve therapie bestaat uit het toedienen van NSAID’s tegen de pijn en de inflammatie 

en het geven van 3 tot 4 maanden boxrust. Nadien wordt het paard best nog 6 tot 9 maanden op de 

weide gezet (Bleyaert et al., 1994; Rumbaugh et al., 2002; Stashak, 2002).  

De prognose voor een terugkeer naar een atletische functie bij een conservatieve therapie is slecht. 

Het paard kan wel nog voor recreatieve doeleinden gebruikt worden, maar zal meestal geen 

sportprestaties meer kunnen leveren (Dyson, 2003). De meeste paarden zullen mank blijven ten 

gevolge de secundaire osteoartrose die zich ontwikkeld heeft door de non-union van het fragment en 

de incongruentie van het gewrichtsvlak. Bij extra-articulaire of weinig verplaatste fracturen, zonder 

letsels aan weke weefsels, zou het paard wel kunnen terugkeren naar zijn oorspronkelijk niveau en is 
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de prognose van een conservatieve therapie wel vrij goed. Bij alle andere fracturen geeft een 

chirurgische ingreep veel betere resultaten (Stashak, 2002).  

Aangezien een conservatieve therapie gedurende 3 weken in onze casus het manken nog niet had 

kunnen oplossen en het extra-articulaire fragment ook sterk verplaatst was, was dit geen optie meer 

voor de verdere behandeling. 

 

3.4.2. Fixatie van het fragment 

 

Deze techniek wordt vooral gebruikt bij een intra-articulaire fractuur en het heeft als doel om het 

gewrichtsvlak van de cavitas glenoidalis zo goed mogelijk te herstellen en zo ontwikkeling van 

osteoartrose te voorkomen. Wanneer de fractuur ouder is dan 1 week en er dus al veel 

beenremodelling opgetreden is en een accurate reductie onmogelijk is, is het beter het fragment te 

verwijderen (Fortier, 2006). De huidige fractuur die al meer dan 3 weken oud was kon dus niet door 

middel van fixatie behandeld worden. 

De benadering van het tuberculum supraglenoidale voor chirurgische fixatie is analoog als deze voor 

excisie van het fragment (zie 3.4.3.) (Fortier, 2006). 

Na expositie volgt een debridement van de beenuiteinden ter hoogte van de fractuur en een reductie 

van de fractuurlijn. Via 2 of 3 convergerende corticale beenschroeven van 5,5 mm wordt het fragment 

gefixeerd aan de scapula (figuur 13) (Stashak, 2002; Dyson, 2003).  

 

 

Fig. 13: Mediolaterale opname van de schouder 14 maanden na interne fixatie van een intra-

articulaire fractuur van het tuberculum supraglenoidale, waarbij de fractuur mooi geheeld is en de 3 

schroeven nog intact zijn (Bleyaert en Madison, 1999). 
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Volgens McDiarmid (1999) kunnen ook 2 schroeven van 6,5 mm gebruikt worden. Bijkomende steun 

kan gegeven worden door middel van een tension band tussen het tuberculum supraglenoidale en de 

craniale rand van de scapula.  

Bij een interne fixatie moet er wel rekening gehouden worden met de grote krachten van de m. biceps 

brachii die overwonnen moeten worden. Deze creëren een craniale en ventrale spanning op het 

fragment waardoor de fixatie kan mislukken. Een partiële of volledige tenotomie van de bicepspees 

kan hiervoor een oplossing bieden (Dyson, 2003; Fortier, 2006). Bij een partiële tenotomie wordt twee 

derde van de diameter doorgesneden. Hierdoor is de spanning op het tuberculum supraglenoidale 

veel kleiner. Het voordeel ten opzichte van een volledige tenotomie is dat na heling de bicepspees 

veel sterker is dan bij een volledige tenotomie. Een nadeel kan zijn dat in sommige gevallen de pees 

ruptureert of dat de spanning even groot blijft doordat het overgebleven deel van de bicepspees 

spanning zal uitoefenen op een kleiner contactopppervlak. Bij een complete tenotomie, waarbij de 

bicepspees volledig wordt doorgesneden, stelt dit probleem zich niet en is er zeker voldoende 

neutralisatie van de spanningskrachten (Adams, 1987; Bleyaert en Madison, 1999). Finaal wordt de 

wonde gehecht en post-operatief wordt het paard nog enkele dagen behandeld met antibiotica en 

NSAID’s (Fortier, 2006).  

Volgens Dyson (2003) heeft een interne fixatie van een fragment van het tuberculum supraglenoidale 

een vrij goede prognose, aangezien de gewrichtsstabiliteit bewaard blijft en het gewrichtsoppervlak zo 

goed mogelijk hersteld wordt. Stashak (2002) stelt zelfs dat interne fixatie gecombineerd met een 

volledige tenotomie van de bicepspees de beste methode is voor een enkelvoudige intra-articulaire 

fractuur. Volgens Bleyaert en Madison (1999) kan het niet slagen van een interne fixatie het gevolg 

zijn van de poreuze structuur van het bot van het collum scapulae waardoor de schroeven niet stevig 

genoeg vastzitten. Ook de reductie van de fractuur en het gewrichtsvlak kan moeilijkheden geven. Dit 

alles verklaart het gelimiteerde succes van een interne fixatie.  

 

3.4.3. Excisie van het fragment 

 

Het doel van een excisie van het fragment, waar in deze casus voor gekozen is, is enerzijds om de 

pijn die geassocieerd is met de fractuurlijn weg te nemen. Anderzijds zal door het fragment te 

verwijderen de mechanische interferentie van de beweging wegvallen, wat resulteert in het opnieuw 

volledig kunnen strekken van het schoudergewricht. Verder zal bij deze techniek osteoartrose van het 

schoudergewricht voorkomen worden bij een intra-articulaire fractuur, aangezien door de verwijdering 

van het fragment er geen incongruentie van het gewrichtsoppervlak meer zal optreden (Pankowski et 

al., 1986; Bleyaert et al., 1994; Stashak, 2002). Voor excisie mag het fragment niet te groot zijn, 

anders gaat een te groot deel van het contactoppervlak tussen scapula en humerus verloren. Dit kan 

leiden tot een luxatie of een chronische osteoartritis van het schoudergewricht (Bleyaert en Madison, 

1999). 

Bij de benadering waar in deze casus voor gekozen werd, wordt het paard in zijligging op de 

operatietafel gebracht met het manke lidmaat aan de bovenzijde. Een huidincisie wordt gemaakt vanaf 

de distale punt van de scapula, over het craniale aspect van de schouder en eindigend distaal ter 
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hoogte van de tuberositas deltoideus. De m. brachiocephalicus en eventueel ook de m. supraspinatus 

worden dan overlangs, parallel met de spiervezels, ingesneden en weggetrokken, waardoor het 

tuberculum supraglenoidale en de bicepspees benaderd kunnen worden (figuur 12) (Pankowski et al., 

1986; Bleyaert et al., 1994; Fortier, 2006).  

 

Fig. 12: Benadering van het tuberculum supraglenoidale. A: huidincisie over de palpatiepunten van het 

tuberculum supraglenoidale van de scapula en het tuberculum majus humeri; B: incisie in de m. 

brachiocephalicus; C: incisie in de m. supraspinatus; D: retractie van de m. brachiocephalicus en 

supraspinatus waarbij de bicepspees op het tuberculum supraglenoidale zichtbaar wordt (Pankowski 

et al., 1986). 

 

Volgens Pankowski et al. (1986) en Denny (1989) kan het tuberculum supraglenoidale ook op een 

andere manier benaderd worden. Hierbij moet een huidincisie gemaakt worden net craniaal en 

evenwijdig met de spina scapulae tot aan de tuberculum majus humeri. De m. supraspinatus wordt 

dan subperiostaal losgemaakt en naar craniaal getrokken, terwijl de m. infraspinatus en deltoideus 

caudaal worden getrokken om zo de bicepspees vrij te maken.  

Het fragment wordt vastgegrepen en via zowel scherpe als stompe dissectie losgemaakt van de 

aanhechtingen van de bicepspees, de m. coracobrachialis en de ligamenten en finaal verwijderd 

(Pankowski et al., 1986; Fortier, 2006). De m. biceps brachii en de m. coracobrachialis zullen later 

door fibrose opnieuw vasthechten aan de scapula (Dyson, 1985; McDiarmid, 1999). Nadien wordt de 

operatiewonde gespoeld en gesloten in verschillende lagen. Als er veel dode ruimte aanwezig is, moet 

een drain geplaatst worden om de vorming van een seroma te vermijden (Adams, 1987). Het plaatsen 

van suctiedrains is zeker nuttig om de dode ruimte en de vorming van een seroma te vermijden 
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(Adams, 1987; Dart en Snyder; 1992). Het nadeel van zo’n drain is dat het een intredepoort kan zijn 

voor bacteriën die erop kunnen adhereren zodat postoperatief vaker een infectie optreedt. Zeker bij 

een intra-articulaire fractuur kan dit catastrofaal zijn aangezien het schoudergewricht dan ook in de 

infectie betrokken kan geraken. Volgens Bleyaert et al. (1994) daarentegen is het plaatsen van een 

drain nooit aangewezen, zelfs al is het moeilijk om bij het hechten dode ruimte te vermijden. Een 

strikte asepsie en benadering van het fragment via een incisie in de m. brachiocephalicus 

minimaliseren wel het voorkomen van seromavorming en zijn dus essentieel voor het slagen van de 

operatie (Pankowski et al., 1986). In deze casus is wel geopteerd voor een suctiedrain. Deze keuze 

kan zeker gerechtvaardigd worden aangezien de fractuur extra-articulair was en een goede asepsie 

aanwezig was. Na enkele dagen kan de drain verwijderd worden (McIlwraith, 1983; Pankowski et al., 

1986; Fortier, 2006). Finaal wordt de wonde gehecht en krijgt het paard post-operatief medicatie zoals 

beschreven bij fixatie van het fragment (Fortier, 2006).  

Zolang het fragment niet te groot is, zal excisie volgens Fortier (2006) geen nadelige invloed hebben 

op verdere sportprestaties van het paard en heeft deze techniek een vrij goede prognose voor een 

terugkeer naar een atletische functie. Volgens Dyson (1986b), McDiarmid (1999) en Rumbaugh et al. 

(2002) geeft deze methode zelfs de beste resultaten bij multiple fragmenten en chronische fracturen 

die niet meer te reduceren zijn door beenremodelling. 

 

3.5. Nabehandeling 

 

Bij interne fixatie van het fragment moet het paard nadien minstens 8 weken absolute boxrust krijgen, 

tot een radiografische controle voldoende heling van de fractuur aantoont. Nadien zal het werk 

stelselmatig moeten worden opgebouwd (Adams, 1987; Fortier, 2006). Volgens Dart en Snyder (1992) 

is een boxrust van 4 weken voldoende met ondertussen ook al stappen van het paard aan de hand. 

Na excisie van het fragment stelt Fortier (2006) nog een rustperiode voor van 60 dagen om de dode 

ruimte die ontstaat na verwijdering van het fragment te laten opvullen met fibreus weefsel. Die 

rustperiode is ook nodig om de bicepspees de tijd te geven zich weer vast te hechten aan het 

omgevende bot. Nadien volgt dan een gecontroleerde heropbouw van het werk zodat de paarden de 

kracht en coördinatie in hun schouder kunnen herwinnen. Eventueel kan elektrostimulatie ook nuttig 

zijn om spieratrofie te beperken. De heropbouw van de beweging begint met het stappen van het 

paard aan de hand gedurende 5 minuten. Later wordt dan met het paard over balken op de grond 

gestapt. Deze oefeningen worden opgedreven qua duur en inspanning. 

In deze casus is gekozen voor een boxrust van 4 weken waarbij ondertussen al gestapt werd aan de 

hand. Nadien moest, na evaluatie van de dierenarts, het werk verder worden opgebouwd. Vergeleken 

met de aanbevelingen van Fortier (2006) is deze opbouw eigenlijk iets te snel. 
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3.6. Conclusie 

 

Hoewel fracturen van de scapula niet frequent voorkomen, moeten we er volgens Dyson (1985) toch 

rekening mee houden bij het maken van een differentiaaldiagnose van een paard met klinische 

symptomen van manken ten gevolge van een proximaal probleem, zeker bij een vermoeden van 

trauma. 

Differentiaal diagnostisch moeten we bij mankheid ter hoogte van de schouder ook denken aan 

osteochondrosis dissecans van het caput humeri of van de cavitas glenoidalis, een subchondrale 

botcyste, osteoartrose, artritis of luxatie van het schoudergewricht, andere fracturen van de scapula of 

humerus, beensekwesters, bottumoren, osteomyelitis of letsels aan weke delen (Dyson, 1986a; 

Rumbaugh et al., 2002). Bij deze laatse horen vooral een bursitis van de bursa bicipitalis en tendinitis 

van de bicepspees (McDiarmid, 1999). Deze aandoeningen kunnen namelijk ook zwelling, spieratrofie 

of een verkorte fase van de craniale beweging van het voorbeen bij stap geven. Naast de anamnese 

en deze klinische symptomen kunnen radiografie, echografie, intra-articulaire of intrabursale 

anesthesie, endoscopie en scintigrafie helpen bij het stellen van een diagnose (Dyson, 1986a).  

In deze casus was er sprake van een val en aan de hand van de klinische symptomen en radiografie 

konden we de diagnose van een fractuur van het tuberculum supraglenoidale stellen. Via echografie 

kwamen ook bijkomende letsels van de weke delen aan het licht. Aangezien het paard al bijna 5 

weken mank was, het fragment sterk craniodistaal verplaatst was en er ook bijkomende letsels aan de 

weke delen aanwezig waren, was een excisie van het fragment de juiste keuze. De heropbouw van 

het werk was ook goed, mogelijks iets te snel. 

Na 2 maanden boxrust en stappen aan de hand ging het goed met het paard. De wonde was mooi 

geheeld en het paard was niet meer mank. De dierenarts is nog op terugbezoek geweest maar heeft 

dan ook geen verdere behandeling meer ingesteld. Stelselmatig mocht het werk met het paard 

worden opgebouwd, waarbij voor 10 minuten per dag het paard rustig mocht worden gelongeerd. 

Spijtig genoeg is het paard 1 week later gestorven ten gevolge van koliek. Desalniettemin was de 

eigenares heel tevreden over de behandeling van haar paard. 

Finaal kunnen we dus stellen dat er verschillende mogelijkheden zijn voor de diagnose en de 

behandeling van een fractuur van het tuberculum supraglenoidale. Een ideale aanpak bestaat hierbij 

niet en zal verschillen van geval tot geval. Zodoende kunnen we toch tot een goede prognose komen. 
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SAMENVATTING 

 

Een hoefabces, een traumatische of infectieuze ontsteking van de zool- of wandlederhuid, kan zowel 

voorkomen ter hoogte van de hoornwand, de zool als de steunsels (Pille, 2009). Verschillende 

oorzaken liggen aan de basis van een hoefabces, waarbij een kneuzing de meest voorkomende is 

(Fürst en Lischner, 2006).  

Een hoefabces kan veel verschillende symptomen geven, waardoor soms niet meteen een juiste 

diagnose wordt gesteld. Het belangrijkste symptoom is acuut erg manken, waarbij het manken nog 

kan verergeren tot het moment waarop het exsudaat uitbreekt (Pollit, 1995; Fürst en Lischner, 2006; 

Agne, 2010). Verder kan het paard koorts hebben en een verhoogde temperatuur van de voet, met 

sterke pulsatie van de distale palmaire of plantaire arteries, zeker wanneer diepliggende structuren 

ook in de infectie betrokken zijn (Stashak, 2002; Dabareiner et al., 2003; Céleste en Szöke, 2005; 

Körner en Hertsch, 2008). Wanneer het abces verder uitbreidt en het het hoefbeen aantast met een 

infectieuze osteïtis tot gevolg, zal er een chronisch blijvende drainage aanwezig zijn ter hoogte van de 

kroonrand of het zooloppervlak. Dit zal een variabele graad van manken geven (Dabareiner et al., 

2003; Honnas et al., 2003; Céleste en Szöke, 2005; Agne, 2010).  

Naast de klinische symptomen zijn zeker nog enkele diagnostische technieken noodzakelijk voor een 

definitieve diagnose. Enerzijds omdat in het acute stadium nog geen drainage-opening van het abces 

te zien is en anderzijds om na vaststelling van het abces de uitgebreidheid ervan te kunnen 

beoordelen (Fürst en Lischner, 2006). Aan de hand van visitatie met een hoeftang, 

geleidingsanesthesie, bekappen van de hoefwand, sondage bij een defect van de hoefwand, 

radiografie en echografie kan een definitieve diagnose gesteld worden. In deze casus was er reeds 

een drainage-opening ter hoogte van de kroonrand. Doordat er nog exsudaat gevormd werd na 

bekappen van de hoef, werd een sondage van het defect uitgevoerd. Hierbij kon tot op bot 

gesondeerd worden. Radiografie van het hoefbeen toonde een osteolytische zone op het bot ten 

gevolge van osteïtis van het hoefbeen. 

Differentiaal diagnostisch moet er, wanneer het abces nog niet uitgebroken is en een definitieve 

diagnose dan ook niet meteen gesteld kan worden, ook gedacht worden aan andere aandoeningen 

die mankheid ter hoogte van de voet kunnen veroorzaken. Een eerste groep van aandoeningen tast 

de hoefwand aan, een tweede groep heeft betrekking tot het hoefbeen en een derde betreft 

hoefkatrol.  

Bij de behandeling van een voetinfectie zijn 5 pijlers van belang. Deze pijlers zijn debridement van al 

het necrotisch weefsel, drainage mogelijk maken, een geschikte antibioticatherapie, bescherming van 

het defect om herinfectie te voorkomen en als laatste extra zorgen voor het omliggende gezonde 

weefsel en het contralaterale lidmaat (Agne, 2010). Deze pijlers werden bij de aanpak in deze casus 

ook gerespecteerd. Een hoefabces heeft bij een goede aanpak en behandeling dan ook een goede 

prognose. Bij uitgebreide abcessen kan het wel verschillende weken duren alvorens een complete 

heling bekomen wordt.  
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1. INLEIDING 

 

Een hoefabces is één van de meest voorkomende oorzaken van mankheid bij paarden (Baird et al., 

1990; Dabareiner et al., 2003; Agne, 2010). Het gaat hierbij om een traumatische of infectieuze 

ontsteking van de zool- of wandlederhuid. Deze ontsteking kan zowel voorkomen ter hoogte van de 

hoornwand, de zool als de steunsels (Pille, 2009). Een hoefabces kan dan ook verschillende 

symptomen geven, waardoor soms niet meteen een goede diagnose wordt gesteld. 

Zowel beslagen als onbeslagen paarden kunnen hoefabcessen ontwikkelen. Een ras- of 

leeftijdspredispositie is niet gekend. Verschillende oorzaken liggen aan de basis, waarbij een kneuzing 

de meest voorkomende oorzaak is (Fürst en Lischer, 2006; Pille, 2009). Vaak echter is de oorzaak 

niet meer te achterhalen eens het abces zich gevormd heeft (Dabareiner et al., 2003). 

Zodra drainage van het abces mogelijk is, zal het paard niet meer manken doordat de druk is 

verdwenen. Echter, zolang er geen goede drainage-opening gevormd is, kan het abces moeilijk helen 

en kan de ontsteking en infectie zelfs uitbreiden naar de omliggende weefsels. Ofwel naar dorsaal met 

een eventuele uitbraak van het abces aan de kroonrand, ofwel naar de zool waarbij het de volledige 

zoolvlakte kan ondermijnen, ofwel meer in de diepte met aantasting van het hoefbeen (Fessler, 1989; 

Fürst en Lischner, 2006). Een grondige behandeling is dan nodig om een goede heling te bekomen 

(Lugo en Gaughan, 2006). 

In deze studie wordt dieper ingegaan op een paard dat op 16 januari 2011 binnengebracht werd op de 

dienst Inwendige Ziekten van de Grote Huisdieren. Het paard was links achteraan mank ten gevolge 

van een niet-helend hoefabces. In deze casus wordt achtereenvolgens ingegaan op de anamnese, 

het algemeen onderzoek, het mankheidsonderzoek met bijhorende radiografie, de behandeling, de 

evolutie tijdens de hospitalisatie en de prognose. Nadien volgt een bespreking aan de hand van de 

literatuur aangaande hoefabcessen met uitbreiding naar het hoefbeen, om zo de gekozen methodes 

voor diagnose en behandeling in deze casus te evalueren en na te gaan welke extra mogelijkheden er 

zijn voor de diagnose, behandeling en hospitalisatie. 
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2. CASUÏSTIEK 

 

Deze casus gaat over een paard dat op 16 januari 2011 binnengebracht is op de Faculteit 

Diergeneeskunde op de dienst Inwendige Ziekten van de Grote Huisdieren. 

 

2.1. Anamnese 

 

Het paard, een ruin van meer dan 20 jaar en met een gewicht van 450 kg, was al enkele jaren in het 

bezit van de eigenaars en werd gebruikt voor recreatieve doeleinden. De klacht was dat het dier sinds 

enkele weken links achteraan mank was.  

Bij onderzoek door de dierenarts thuis werd een abces aan de mediale zijde van de linker achtervoet 

opgemerkt. Verder werd de voet van het paard bekapt en een drainage-opening naar de zool 

gemaakt. Er was ook een vermoeden van de ziekte van Cushing aangezien het paard reeds enkele 

jaren een krullende wintervacht had die langer dan normaal aanwezig bleef en het dier vorige zomer 

laminitis van de 4 voeten had doorgemaakt. Drie weken later was het paard echter nog steeds mank 

en dus had de dierenarts het doorgestuurd naar de dierenkliniek van de Faculteit Diergeneeskunde. 

 

2.2. Algemeen onderzoek 

 

Bij aankomst op de dienst Inwendige Ziekten was de algemene toestand van het paard niet zo goed. 

Het paard had een versterkte ademhaling en een verhoogde pols. De wintervacht was ook opvallend 

lang en krullend (figuur 1). Bij inspectie van de tanden werd vastgesteld dat het paard zeker ouder dan 

20 jaar was. 
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Fig. 1: Het paard met een gekrulde wintervacht en ontlasten van het linker achterbeen. 

 

Wegens de suffe indruk van het paard en de slechte algemene toestand werd een bloedonderzoek 

uitgevoerd. Het paard had een hematocriet van 38% en de waarden voor O2 en CO2 arterieel en 

veneus waren normaal. Verder had het paard bij telling 15.400 witte bloedcellen per mm
3
 in het bloed 

en was het bacteriologisch bloedonderzoek negatief.  
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De ACTH-waarde was 262 pg/ml, wat sterk boven de normaalwaarde van 20 tot 100 pg/ml is. Dit wijst 

op de ziekte van Cushing. Verder was het insulinegehalte sterk boven de normaalwaarde wat een 

indicatie is dat het paard lijdt aan diabetes mellitus ten gevolge van de ziekte van Cushing. 

 

2.3. Mankheidsonderzoek 

 

Voor het onderzoek van het manken links achteraan werd het paard doorgestuurd naar de dienst 

Chirurgie en Anesthesie. Er was een duidelijke pulsatie voelbaar links achteraan. Het paard ontlastte 

ook het linker achterbeen (figuur 1). Bij het bewegingsonderzoek was het paard op stap erg mank 

links achter. Bij inspectie van de hoef was mediaal een duidelijk abces met een fistelgang en 

doorbraak ter hoogte van de kroonrand zichtbaar. Een abaxiale anesthesie ter hoogte van de 

sesambeenderen werd uitgevoerd waarbij mediaal en lateraal 5 cc mepivacaïne (0,2 mg/kg, 

Scandicaïne®, AstraZeneca) subcutaan ingespoten werd ter hoogte van de kogel. De hoef van de 

linker achtervoet werd bekapt om de omvang van het abces te bepalen. Hierbij werd alle losse hoorn 

verwijderd. Het abces was verder uitgebreid over de volledige zoolvlakte en dus werd ook de losse 

hoornlaag van de zool verwijderd (figuur 2). Verder werd met een hoefmes de drainage-openingen 

van het abces naar de zoolvlakte enerzijds en de kroonrand anderzijds vergroot (figuren 3 en 4). De 

fistelgang werd nog gespoeld met H2O2. Ten slotte werd de hoef beschermd met een droog verband 

en tape om deze goed te beschermen tegen water en vuil van buitenaf (figuur 5). 

Het paard werd gehospitaliseerd. 
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Fig. 2: De zoolvlakte na het verwijderen van alle losse hoorn, waarbij het abces uitgebreid was over de 

volledige zoolvlakte. De opening van de fistelgang (pijl) was mediaal ook zichtbaar. 

Fig. 3: Vergroting van de drainage-openingen met een hoefmes. 
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Fig. 4: De vergrootte drainage-opening ter hoogte van de kroonrand na bekappen. 

Fig. 5: Bescherming van de hoef na het bekappen met een verband en tape. 

 

Een dag na het bekappen stond het abces nog niet droog. Dit was abnormaal aangezien er nu een 

goede drainage mogelijk was en de fistelgang goed gespoeld was. Het abces zou spontaan moeten 

kunnen genezen maar dit gebeurde niet. Ter controle werd, na een abaxiale anesthesie ter hoogte 

van de sesambeenderen met 5 cc mepivacaïne (0,2 mg/kg, Scandicaïne®, AstraZeneca) mediaal en 

lateraal, met een beknopte sonde de fistelgang gecontroleerd (figuur 6). Botweefsel was voelbaar. 
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Fig. 6: Sonderen van de fistelgang met een beknopte sonde (S) om het verloop te evalueren en 

waarbij botweefsel voelbaar was. 

 

2.4. Radiografie 

 

Aangezien er botweefsel voelbaar was bij sondage van het defect, met mogelijks uitbreiding van het 

abces naar het hoefbeen, werd een radiografische opname van de linker achtervoet gemaakt. Op de 

voor-achterwaartse opname (D55Pr-PlDiO) was er aan het mediaal-plantair aspect van de 

hoefbeenrand een radiolucente zone als een halvemaanvormige inkeping aanwezig in het hoefbeen 

(figuur 7). Op de latero-mediale opname was een radiolucente zone zichtbaar op het distale aspect 

van P2. Dit was waarschijnlijk te wijten aan superpositie van het hoornwanddefect ter hoogte van de 
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kroonrand op P2. Op de latero-mediale opname was ook de kanteling van het hoefbeen ten gevolge 

van een vroegere periode van hoefbevangenheid zichtbaar (figuur 8).  
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Fig. 7: Een voor-achterwaartse opname (D55Pr-PlDiO) toont een radiolucente zone in het hoefbeen 

ter hoogte van het mediaal-plantair aspect van de hoefbeenrand.  

Fig. 8: Een latero-mediale opname van de voet toont een radiolucente zone op P2. Ook de kanteling 

van het hoefbeen ten gevolge van een vroegere periode van hoefbevangenheid was zichtbaar. 

 

2.5. Diagnose 

 

Het paard heeft een hoefabces mediaal aan de linker achtervoet met waarschijnlijk uitbreiding naar 

het hoefbeen. Daarnaast werd vastgesteld dat het paard lijdt aan de ziekte van Cushing.  

 

2.6. Behandeling 

 

Na het bekappen van de hoef voor het stellen van de diagnose werd meteen ook gestart met een 

medicamenteuze therapie dat bestond uit 11 cc cefquinome (0,6 mg/kg, Cobactan®, Intervet) 

intramusculair bid en 450 mg flunixine (1 mg/kg, Finadyne®, Schering Plough) per os sid. 

Wegens de mogelijke bacteriële infectie van het hoefbeen was het beter om de fistelgang verder te 

openen vanuit de zoolvlakte. Gezien de slechte toestand van het paard werd dit bij het staande paard 

gedaan waarbij een abaxiale anesthesie ter hoogte van de sesambeenderen werd uitgevoerd met 5 

cc mepivacaïne (0,2 mg/kg, Scandicaïne®, AstraZeneca) mediaal en lateraal. Het paard werd ook 

gesedeerd met 0,4 cc detomidine (0,01 mg/kg, Domosedan®, Pfizer A. H.) intraveneus. Vanuit de zool 
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werd met een hoefmes de drainage-opening verder geopend. Door het onvermijdelijke aansnijden van 

verschillende lamellen ontstond er een bloeding die de operatie bemoeilijkte. Een knelband werd in de 

kootholte aangebracht om verdere bloeding te verhinderen (figuur 9) en met steriele tampons werd het 

bloed op het operatieveld verwijderd. De fistelgang werd dan verder uitgesneden tot op het hoefbeen. 

Het hoefbeen werd vervolgens gecuretteerd (figuur 10). 
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Fig. 9: Plaatsing van een knelband ter hoogte van de kootholte om verdere bloeding te verhinderen. 

Fig. 10: Curettage van het hoefbeen om al het aangetaste botweefsel te verwijderen. 

 

Tijdens curettage bleek er een losse botsekwester aanwezig te zijn die vlot verwijderd kon worden 

(figuur 11), en dus was er met 100% zekerheid sprake van een bacteriële osteïtis van het hoefbeen. 

Het hoefbeen werd verder zo goed mogelijk gecuretteerd tot alle aangetaste botweefsel verwijderd 

was. De fistelgang werd met een hoefmes vrijgeprepareerd ter hoogte van de kroonrand totdat alleen 

nog gezonde lamellen en hoornweefsel overbleven. De overliggende hoornbrug ter hoogte van de 

zool werd intact gelaten om zo aan de hoefwand extra stevigheid te bieden (figuur 12).  
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Fig. 11: De losse botsekwester die verwijderd werd via curettage. 

Fig. 12: Het gezonde botweefsel (B) en de opgefriste lamellen en hoornweefsel (L), waarbij de 

overliggende hoornbrug (H) nog intact werd gelaten voor extra stevigheid. 

 

Finaal werd alles opgetamponeerd om tegendruk te geven en werd er een verband gezet ter hoogte 

van de voet. Een natuurlijke gips (Cellona®) werd hierover aangebracht om contaminatie van de 
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wonde te voorkomen. Verder werd nog steeds 11 cc cefquinome (0,6 mg/kg, Cobactan®, Intervet) 

intramusculair bid en 7,5 cc flunixine (1 mg/kg, Phenylbutazone®, VMD) per os sid gegeven. 

Om contralaterale hoefbevangenheid te voorkomen en gezien de anamnese van laminitis van de 4 

voeten, werd een correctief beslag aangebracht op de rechter achtervoet. Voor dit paard werd 

gekozen voor een “heart bar” hoefijzer, zodat het paard meer steunt op de straalregio en minder ter 

hoogte van de teenregio. Zo wordt er minder tractie op de lamellen uitgeoefend bij steunen. 

 

2.7. Evolutie tijdens de hospitalisatie 

 

Na 5 dagen werd een gipscontrole uitgevoerd. Een abaxiale anesthesie ter hoogte van de 

sesambeenderen werd uitgevoerd met 5 cc mepivacaïne (0,2 mg/kg, Scandicaïne®, AstraZeneca) 

mediaal en lateraal en het paard werd ook gesedeerd met 0,4 cc detomidine (0,01 mg/kg, 

Domosedan®, Pfizer A. H.). Het hoefbeen werd terug gecuretteerd tot er enkel nog gezond botweefsel 

aanwezig was (figuur 13). De fistelgang werd bijgesneden en de wondranden werden opgefrist (figuur 

14). 
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Fig. 13: Curettage van het hoefbeen tot er enkel nog gezond botweefsel aanwezig was. 

Fig. 14: Bijsnijden van de fistelgang en opfrissen van de wondranden. 

 

Het paard was ondertussen ook rechts achteraan mank geworden. Het aangepaste beslag werd 

verwijderd en de hoef werd bekapt. Verschillende abcessen hadden zich ontwikkeld over de volledige 

zoolvlakte en dus werd de losse hoorn verwijderd, waarna een verband en natuurlijk gips (Cellona®) 

aangebracht werd.  

Het paard werd verder onder dezelfde medicatie gehouden. Er werd ook gestart met 0,5 mg pergolide 

(0,002-0,01 mg/kg, Permax®, Lilly) per os bid ter behandeling van de ziekte van Cushing na de 

bevestiging van het bloedonderzoek.  

Opnieuw 5 dagen later werd een volgende gipscontrole uitgevoerd van de linker achtervoet. Na 

verdoving en sedatie zoals de vorige keer werd het hoefbeen opnieuw gecuretteerd en de hoornwand 

bijgesneden. Er werd ook naar een perorale antimicrobiële therapie overgeschakeld namelijk 25 g 

sulfonamiden-trimethoprim (50 mg/kg, Emdotrim 60% Mix, Ecuphar) per os bid. 
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Twee dagen later werd ook een gipscontrole van de rechter achtervoet uitgevoerd. Na verdoving en 

sedatie werd de zoolvlakte bijgesneden en er werd ook een radiografische opname gemaakt. Hierop 

was een rotatie van het hoefbeen te zien ten gevolge van een vroegere periode van 

hoefbevangenheid, net zoals bij de linker achtervoet (figuur 8). Aangezien het paard nog steeds erg 

mank was en veel pijn had, werd naast de voornoemde medicatie ook 5 ampulles morfine (0,1 mg/kg, 

Morfine®, Oterop) intramusculair met 60 cc dunne paraffine-olie per os qid gegeven.  

Na 5 dagen werd er opnieuw een gipscontrole van de linker achtervoet uitgevoerd. Na verdoving en 

sedatie werd het hoefbeen gecuretteerd. Er had zich nu een vrij dik laagje granulatieweefsel gevormd 

op de lamellen ter hoogte van de fistelgang. Dit werd weggesneden om de heling te bevorderen 

aangezien dit geïnfecteerd weefsel was. Daardoor heelde de wonde moeilijk en er werd dan ook een 

swab genomen voor bacteriologisch onderzoek. Het weefsel was polybacterieel geïnfecteerd met 

onder andere Pseudomonas sp. aanwezig.  

Ondanks de medicatie trad er geen verbetering op en was er geen vermindering van de pijn. Daarom 

werd uiteindelijk besloten om het paard te euthanaseren. Het paard werd gepremedicineerd met 4,8 

cc romifidine (0,08 mg/kg, Sedivet®, Boehringer Ingelheim) en geïnduceerd met 13,2 cc ketamine (2,2 

mg/kg, Anesketin®, Eurovet) en 7,2 cc midazolam (0,06 mg/kg, Dormicum®, Roche) en finaal 

geëuthanaseerd met 60 cc T61® (24 mg/kg, Intervet). 
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3. BESPREKING 

 

Een hoefabces is één van de meest voorkomende oorzaken van mankheid bij paarden (Baird et al., 

1990; Dabareiner et al., 2003; Agne, 2010). Het gaat hierbij om een traumatische of infectieuze 

ontsteking van de zool- of wandlederhuid. Deze pododermatitis kan zowel voorkomen ter hoogte van 

de hoornwand, de zool als de steunsels (Pille, 2009). 

Verschillende oorzaken liggen aan de basis van een hoefabces, waarbij een kneuzing de meest 

voorkomende is (Fürst en Lischner, 2006). Volgens Dabareiner et al. (2003) is het evenwel niet altijd 

mogelijk om de oorzaak nog te achterhalen op het moment van optreden van de symptomen. 

Een kneuzing van de zool- of wandlederhuid met vorming van een abces is bijna altijd van 

traumatische oorsprong. De kneuzing is het gevolg van de druk die uitgaat van het hoornkapsel zelf, 

of die ontstaat door trauma van de lederhuid op harde voorwerpen of een harde, oneffen bodem (Pille, 

2009). Ook het tekort bekappen van de hoef en hoefbevangenheid, waarbij de witte lijn verbreedt, 

kunnen aanleiding geven tot kneuzingen (Stashak, 2002). Door deze kneuzing, die zich vaak ter 

hoogte van de witte lijn situeert, wordt de hoornbarrière op die plaats verstoord. De witte lijn, die een 

rechtstreekse verbinding vormt met de hoornlamellen, wordt poreuzer en zo kunnen bacteriën en 

schimmels penetreren (Agne, 2010). De bloeding die bij de kneuzing ontstaat, zorgt voor een ideale 

voedingsbodem voor deze bacteriën waardoor deze snel kunnen vermeerderen. Dit veroorzaakt een 

ontsteking en infectie van de gevoelige hoornlamellen van de zool- of wandlederhuid met zwelling en 

opstapeling van etter in het hoefkapsel. Aangezien het hoefkapsel zo sterk is en het niet kan uitzetten 

noch mogelijkheid biedt voor drainage van exsudaat, zal de druk in het hoefkapsel toenemen en finaal 

zorgen voor een erg en acuut manken (Céleste en Szöke, 2005; Fürst en Lischner, 2006). Ook 

nageldruk, vernageling, nageltred en penetratie van kleine steentjes doorheen de zoolhoorn kunnen 

een hoefabces veroorzaken. Hierbij worden bacteriën ter plaatse gebracht en kunnen deze meteen 

beginnen te woekeren en opnieuw ontsteking en infectie van de hoornlamellen veroorzaken (Fürst en 

Lischner, 2006).  

Zolang er geen goede drainage-opening gevormd is en het manken verdwijnt door het wegvallen van 

de druk, kan het abces moeilijk helen en kan het zelfs uitbreiden naar de omliggende weefsels (Pollit, 

1995). Hierbij zal het exsudaat migreren via de weg van de minste weerstand. Ofwel breidt het uit naar 

dorsaal en kan het abces uitbreken aan de kroonrand, ofwel naar de zool waarbij het de volledige 

zoolvlakte kan ondermijnen, ofwel meer in de diepte met aantasting van het hoefbeen. Eén van de 

belangrijkste complicaties van een hoefabces is dan ook een osteïtis van het hoefbeen, waarbij een 

spontane heling dan niet meer mogelijk is (Fessler, 1989; Baird et al., 1990; Fürst en Lischer, 2006). 

Een osteïtis van het hoefbeen, verkeerdelijk osteomyelitis genoemd aangezien het hoefbeen geen 

beenmerg bevat, kan zowel door niet-infectieuze als door infectieuze oorzaken ontstaan (Farrow, 

2006). Zo wordt een classificatie gemaakt in een niet-septische en een septische osteïtis van het 

hoefbeen (Gaughan et al., 1989; Neil et al., 2007). Een niet-septische hoefbeenontsteking kan 

ontstaan door herhaaldelijke kneuzingen van de hoef, hoefbevangenheid, steekwonden of een 

verkeerde hoefconformatie. Dit geeft een inflammatie van de hoornlamellen die zich kan uibreiden 

naar het hoefbeen. Frequenter echter is er sprake van een septische hoefbeenontsteking. Hierbij ligt 
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de introductie van omgevingskiemen aan de basis. Dit kan via penetratie in de zachte weefsels van de 

voet en verdere uitbreiding naar het hoefbeen zoals bij een hoefabces of hoornspleten of via 

rechtstreekse introductie van de kiemen ter hoogte van het hoefbeen zoals bij een diepe penetrerende 

steekwonde of een exungulatie (Stashak, 2002; Céleste en Szöke, 2005). Typisch bij een septische 

osteïtis is de vorming van purulent exsudaat op de plaats van osteolyse (Gaughan et al., 1989; 

Honnas et al., 2003). Naarmate de infectie vordert zal ten gevolge van oedeem en beschadiging van 

de capillairen de bloedtoevoer naar dat deel van het bot verminderen met necrose en demineralisatie 

tot gevolg. Zo kan het komen tot een mogelijke afscheiding van een avasculaire botsekwester (Booth, 

1998; Dabareiner et al., 2003; Höppner en Hertsch, 2005). 

 

3.1. Symptomen 

 

Een hoefabces kan veel verschillende symptomen geven, waardoor soms niet meteen een juiste 

diagnose wordt gesteld. Het belangrijkste symptoom is acuut erg manken, waarbij het manken nog 

kan verergeren tot het moment waarop het exsudaat uitbreekt (figuur 15) (Pollit, 1995; Fürst en 

Lischer, 2006; Agne, 2010).  
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Fig. 15: Uitbraak van het abces dorsaal ter hoogte van de kroonrand (Fürst en Lischer, 2006). 

 

Bij een dorsale lokalisatie van het abces zal het paard volgens Ross (2003) bij stap een verkorte 

caudale fase van de pas vertonen. Zo kan het paard de pijnlijke regio ter hoogte van de teen 

beschermen door het overbreken zo kort mogelijk te houden. In draf daarentegen zal de craniale fase 

van de pas verkort zijn. En bij een palmaire/plantaire lokalisatie van het abces zal het paard bij het 

landen eerst steunen op de teen om zo druk op de hiel te vermijden (Agne, 2010). Het paard zal vaak 

ook niet volledig steunen op het aangetaste lidmaat en selectief iets meer gewicht zetten op het deel 

van de hoef dat niet aangetast is. Verder kan het paard koorts hebben en een verhoogde temperatuur 

van de voet, met sterke pulsatie van de distale palmaire of plantaire arteries, zeker wanneer 
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diepliggende structuren ook in de infectie betrokken zijn. Soms is er een gegeneraliseerde zwelling 

van het distale lidmaat aanwezig, zodat verkeerdelijk gedacht wordt aan een septische tenosynovitis 

(Stashak, 2002; Dabareiner et al., 2003; Céleste en Szöke, 2005; Körner en Hertsch, 2008). Wanneer 

de diagnose van een hoefabces niet meteen gesteld wordt, kan het abces chronisch worden. Vaak 

gebeurt dit wanneer het paard pijnstillers krijgt waardoor de symptomen gemaskeerd worden. Ook 

zullen niet-steroïdale onstekingsremmers (NSAID’s) de rijping van het abces remmen waardoor 

bacteriën verder kunnen woekeren (Fürst en Lischer, 2006). Het purulente exsudaat zal finaal 

migreren via de weg van de minste weerstand. Ofwel breidt het uit naar dorsaal en kan het abces 

uitbreken aan de kroonrand, ofwel naar de zool waarbij het de volledige zoolvlakte kan ondermijnen, 

ofwel meer in de diepte met aantasting van het hoefbeen (Fessler, 1989; Baird et al., 1990; Fürst en 

Lischer, 2006). Door het uitbreken van het exsudaat valt een groot deel van de druk ter hoogte van de 

hoef weg, waardoor het paard in een meer chronisch stadium minder mank is (Baird et al., 1990; 

Dabareiner et al., 2003). 

Wanneer het abces verder uitbreidt en het het hoefbeen aantast met een infectieuze osteïtis tot 

gevolg, zal er een chronisch blijvende drainage aanwezig zijn ter hoogte van de kroonrand of het 

zooloppervlak. Dit zal een variabele graad van mankheid geven (Dabareiner et al., 2003; Honnas et 

al., 2003; Céleste en Szöke, 2005; Agne, 2010). Verder zal het paard vaak koorts hebben, zal er 

zwelling aanwezig zijn ter hoogte van de kroonrand en een verhoogde temperatuur van de hoef 

(Goodrich en Nixon, 2004; Sutter en Bertone, 2007). 

Het paard in deze casus was acuut mank links achteraan. Bij inspectie was de fistelopening van het 

uitgebroken abces zichtbaar aan de mediale zijde ter hoogte van de kroonrand, waaruit kon worden 

afgeleid dat het proces al enkele weken bezig was. Evaluatie van de gangen werd niet meer 

uitgevoerd gezien de snelle onderkenning van het hoefabces op dat moment. Pulsatie was ook 

voelbaar op het aangetaste lidmaat en het paard had ook lichte koorts. Zwelling van het lidmaat was 

niet aanwezig. 

 

3.2. Diagnose 

 

Naast de klinische symptomen zijn zeker nog enkele diagnostische technieken noodzakelijk voor een 

definitieve diagnose. Enerzijds omdat in het acute stadium nog geen drainage-opening van het abces 

te zien is en anderzijds om na vaststelling van het abces de uitgebreidheid ervan te kunnen 

beoordelen (Fürst en Lischer, 2006). 

 

3.2.1. Visitatie met een hoeftang 

 

Bij visitatie van de hoef met een hoeftang kan een positieve reactie opgewekt worden (figuur 16). Aan 

de hand van de plaats waar een pijnreactie wordt opgewekt, kan zo ook al een idee van de lokalisatie 

van de aandoening verkregen worden (Turner, 2003; Fürst en Lischer, 2006). Ideaal wordt de zool 

grenzend aan elke nagel of defect ter hoogte van de witte lijn geëvalueerd. De zoolvlakte en de nagels 

kunnen met de hoeftang ook eens beklopt worden om zo eventuele pijn te onderkennen (Ross, 2003). 
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De witte lijn en de zoolvlakte moeten bij een eventuele pijnregio dan goed bekeken worden bij 

bekappen van de hoef zodat tijdig een juiste diagnose kan worden gesteld. Specifiek bij een 

hoefabces kan volgens Stashak (2002) de lokalisatie van de opklimmende infectie door middel van 

visitatie met een hoeftang bepaald worden alvorens open te breken ter hoogte van de kroonrand. Bij 

een negatieve respons echter mag een hoefabces niet uitgesloten worden (Turner, 2003). 
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Fig. 16: Visitatie van de hoef met een hoeftang om de pijnlijkheid te lokaliseren (Ross, 2003). 

 

Palpatie ter hoogte van de kroonrand kan volgens Agne (2010) ook nuttig zijn om zo een abces, die 

bijna op punt staat om uit te breken, te diagnosticeren.  

Aangezien het hoefabces in deze casus reeds uitgebroken was ter hoogte van de kroonrand werd 

visitatie met een hoeftang en palpatie van de hoef niet meer uitgevoerd. 

 

3.2.2. Geleidingsanesthesie 

 

Een geleidingsanesthesie ter hoogte van kootholte van de palmaire of plantaire digitaalzenuwen kan 

volgens Fürst en Lischer (2006) ook helpen bij de lokalisatie van het manken, zeker wanneer het 

hoefabces nog niet is uitgebroken. Een lokaal anestheticum wordt subcutaan ingespoten lateraal en 

mediaal waardoor het palmaire of plantaire deel van de huid, de hielen, de kwartieren en de volledige 

zoolvlakte ongevoelig worden gemaakt. Wanneer 15 minuten na anesthesie het manken sterk 

verbeterd is of zelfs volledig verdwenen, is de oorzaak van het manken hoogstwaarschijnlijk gelegen 

ter hoogte van de voet (Neil et al., 2007). Een geleidingsanesthesie ter hoogte van de kogel kan ook 

toegepast worden waarbij het hoefkapsel en het palmaire/plantaire deel van het kroonbeen 

gedesensibiliseerd worden (Turner, 2003). 

Aangezien het hoefabces in deze casus reeds uitgebroken was ter hoogte van de kroonrand werd een 

geleidingsanesthesie ook niet meer uitgevoerd in het kader van de diagnostiek. 
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3.2.3. Bekappen van de hoef 

 

Na het eventueel verwijderen van het hoefijzer wordt de hoef het best bekapt. De witte lijn moet hierbij 

grondig bekeken worden om zo een eventuele drainage-opening van het abces te ontdekken 

(Debowes en Yovich, 1989). Met een hoefmesje kan het defect verder gevolgd worden en zo in 

sommige gevallen het abces geopend worden waarbij een definitieve diagnose dan ook meteen 

gesteld is (Agne, 2010). Verder kunnen de plaatsen die pijnlijk waren ter hoogte van de zool bij 

visitatie met de hoeftang met een hoefmesje voorzichtig geëxploreerd worden (Ross, 2003).  

In deze casus werd de hoef bekapt en werd de losse hoorn verwijderd zodat duidelijk werd dat het 

abces zich over de volledige zoolvlakte had uitgebreid.  

 

3.2.4. Sondage van het defect 

 

Met een beknopte sonde kan, al dan niet gecombineerd met radiografie, de diepte en het verloop van 

de fistelgang beoordeeld worden (Fürst en Lischer, 2006). De holte van het abces zelf is hiermee 

echter moeilijk te identificeren. Bij exploratie van donkere vlekken ter hoogte van de witte lijn of de 

zoolvlakte met de sonde kan soms nog de oorspronkelijke plaats gevonden worden waar bacteriën de 

lamellen gepenetreerd hebben. Wanneer er exsudaat mee naar buiten komt bij het sonderen, is dit 

vrijwel zeker de plaats van oorsprong van het hoefabces (Stashak, 2002). 

Bij sondage bij het paard in deze casus kon de sonde diep worden ingebracht en was er botweefsel 

voelbaar. Dit was een indicatie dat het abces zich had uitgebreid naar het hoefbeen. Sondage was 

dus heel nuttig om het verloop van de fistelgang te evalueren. 

 

3.2.5. Radiografie 

 

Bij een chronisch abces, met al dan niet uitbraak ter hoogte van de kroonrand, is het zeker nuttig om 

een latero-mediale en een dorsopoximale-palmaro/plantarodistale oblique radiografische opname van 

de voet te maken. Het abces zou zich namelijk uitgebreid kunnen hebben naar het hoefbeen met een 

septische osteïtis van het hoefbeen tot gevolg (Fürst en Lischer, 2006 ). De osteolytische zones aan 

de randen van het hoefbeen die hiermee gepaard gaan, worden na enkele weken radiografisch 

zichtbaar als een radiolucente zone, al dan niet met sekwestervorming (Honnas et al., 2003; Ross, 

2003; Lugo en Gaughan, 2006, Neil et al., 2007). Door de periostale schade ten gevolge van de 

infectie zal de vascularisatie naar het bot verstoord worden met zo ischemie en necrose waardoor een 

deel van het bot als een sekwester kan loskomen (figuur 17) (Baird et al., 1990; Dabareiner et al., 

2003). Er kan ook sclerose aanwezig zijn in verschillende graden (Sutter en Bertone, 2007). Verder 

zal er een verlies zijn aan trabeculair detail met onregelmatige randen die versmelten met de rest van 

het bot en verwijding van de vasculaire kanalen (Stashak, 2002). Periostale nieuwbeenvorming zal 

niet aanwezig zijn aangezien het hoefbeen, met uitzondering van de processus extensorius, bedekt is 

met een primitief type van periost dat veel minder reactief is dan het dubbellagig periost van de andere 

lange beenderen (Farrow, 2006). 
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Fig. 17: Dorsoproximale-palmarodistale oblique radiografische opname van de voet met osteïtis van 

het hoefbeen (de pijltjes duiden de botsekwester aan) (Dabareiner et al., 2003). 

 

Volgens Sutter en Bertone (2007) zijn radiografische veranderingen pas zichtbaar bij 30 tot 50% 

afname van de botdensiteit (demineralisatie) en bij een aangetaste zone van minstens 1 cm. Dit zorgt 

ervoor dat er pas 10 tot 14 dagen na het begin van de osteïtis via radiografie een definitieve diagnose 

kan worden gesteld (Bubenik, 2005). Het kan daarom nuttig zijn om te vergelijken met het 

contralaterale lidmaat om zo subtiele veranderingen snel te diagnosticeren. Naast de veranderingen 

aan het hoefbeen zelf kan de aanwezigheid van een laagje gas of gasbellen distaal net onder het 

hoefbeen ook een indicatie zijn van een infectie met gasvormende bacteriën. Dit suggereert de 

aanwezigheid van een abces of een verdere spreiding van de infectie naar het hoefbeen, zelfs al is 

het bot op dat moment radiografisch nog normaal (Farrow, 2006).  

Een contrastradiografie (fistulogram) kan ook gebruikt worden. Hierbij wordt een contraststof in de 

fistelgang gespoten en zo kan nadien het traject van de fistelgang en eventuele botsekwesters 

geïdentificeerd worden (Bubenik, 2005). 

Naar aanleiding van de sondage en het chronisch aspect van het abces werd in deze casus ook 

geopteerd voor radiografie. Een latero-mediale en een dorsoproximale-planterodistale opname 

werden genomen en bij deze laatste opname was mediaal een radiolucente zone in het hoefbeen 

aanwezig. Dit was dus waarschijnlijk een osteolytische zone ten gevolge van een bacteriële osteïtis 

van het hoefbeen als uitbreiding van het hoefabces. Eventueel zou het ook de schaduw van het 

hoornwanddefect kunnen zijn. Absolute zekerheid hierover zal pas bij het bekappen ter behandeling 

gegeven kunnen worden. Het was dus een heel goed keuze om ook een radiografie uit te voeren om 

zo meer zekerheid te krijgen dat de infectie zich ook had uitgebreid naar het hoefbeen met een 

osteïtis tot gevolg. 
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3.2.6. Echografie 

 

Ook echografie kan nuttig zijn voor een vroege diagnose van een osteïtis van het hoefbeen. Met een 

lineaire transducer kan een zwelling van de weke delen ter hoogte van het distale lidmaat geëvalueerd 

worden. Met een convexe transducer kan de zool en straalregio in beeld worden gebracht (Olivier-

Carstens, 2004). Bij een osteïtis kan subperiostale vloeistof of exsudaat zichtbaar zijn (Goodrich en 

Nixon, 2004). Dit is al veel vroeger te zien dan de radiografische veranderingen en zo kan echografie 

nuttig zijn voor een vroege diagnose van een osteïtis. Ook sekwesters kunnen via echografie in beeld 

gebracht worden (Sutter en Bertone, 2007) en volgens Olivier-Carstens (2004) zelfs demineralisatie. 

De hyperechogene lijn van de hoefbeenrand is dan onregelmatig en op sommige plaatsen incompleet 

(figuur 18).  
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Fig. 18: Echografische opname van de voet met een onregelmatige en op sommige plaatsen 

incomplete rand van de tip van het hoefbeen (de asteriksen geven het normale concave aspect van 

de zoolvlakte van het hoefbeen weer) (Olivier-Carstens, 2004). 

 

Met behulp van Doppler echografie kunnen veranderingen in bloedvloei geëvalueerd worden met zo 

een snelle indicatie van sekwestervorming. Het is wel van belang om de hoef eerst te bekappen en 

alle losse droge hoorn te verwijderen om een goed beeld te bekomen. Weken van de hoef kan het 

contact tussen de transducer en de hoorn nog verbeteren (Olivier-Carstens, 2004). 

Echografie van de hoef kan dus zeker nuttig zijn voor een vroege diagnose van osteïtis. Het werd in 

deze casus echter niet uitgevoerd aangezien het paard al 3 weken mank was en er dus sprake was 

van een chronisch hoefabces. Doordat op de radiografische opnames de osteïtis van het hoefbeen 

ook al zichtbaar was, zou echografie niet veel extra informatie geven in deze casus.  

 

3.3. Differentiaaldiagnose 

 

Wanneer het abces nog niet uitgebroken is ter hoogte van de zoolvlakte of kroonrand, en een 

definitieve diagnose dan ook niet meteen gesteld kan worden, moet er ook gedacht worden aan 

andere aandoeningen die mankheid ter hoogte van de voet kunnen veroorzaken.  
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Een eerste groep van aandoeningen tast de hoefwand aan. Dit omvat hoornscheuren die tot aan de 

gevoelige lamellen reiken, nageltred, laminitis, een keratoma, kneuzingen, tumoren en hoefkanker. 

Een tweede groep van aandoeningen heeft betrekking tot het hoefbeen. Deze zijn fracturen van het 

hoefbeen, distale tenopathie van de diepe buigpees, osteïtis van het hoefbeen, disruptie van de 

aanhechtingen van de collateraalbanden en een subchondrale botcyste. Ten slotte kan ook hoefkatrol 

mankheid ter hoogte van de voet veroorzaken (Turner, 2003; Olivier-Carstens, 2004). 

Een keratoma zelf kan aanleiding geven tot recidiverende hoefabcessen door verstoring van de witte 

lijn waarlangs bacteriën dan kunnen opklimmen (Pickersgill, 2000). Radiografisch is een keratoma 

duidelijk te onderscheiden van een hoefabces met osteïtis van het hoefbeen. Bij een keratoma is 

namelijk typisch een heldere schelpvormige zone van osteolyse met een gladde aflijning ter hoogte 

van de distale rand van het hoefbeen te zien ten gevolge van de druk op het hoefbeen. Bij een 

hoefabces daarentegen is er een ruwe aflijning aanwezig met osteïtis van het hoefbeen (Pickersgill, 

2000; Agne, 2010). 

 

3.4. Behandeling 

 

Bij de behandeling van een voetinfectie zijn 5 pijlers van belang. Deze pijlers zijn debridement van al 

het necrotisch weefsel, drainage mogelijk maken, een geschikte antibioticatherapie, bescherming van 

het defect om herinfectie te voorkomen en als laatste extra zorgen voor het omliggende gezonde 

weefsel en het contralaterale lidmaat (Agne, 2010).  

Als eerste moet een abces geopend worden zodat enerzijds het abces kan draineren en helen en 

anderzijds om zo de druk weg te nemen zodat het paard terug comfortabel kan steunen (Körner en 

Hertsch, 2008). Hierbij moet alle ondermijnde en necrotische hoorn voorzichtig verwijderd worden met 

een hoefmesje bij het bekappen van de hoef. De hoorn wordt verwijderd tot er een mooie overgang 

bereikt wordt naar gezonde zool- en wandhoorn (Fessler, 1989; Fürst en Lischer, 2006). Wanneer het 

abces reeds uitgebroken is ter hoogte van de zoolvlakte of kroonrand worden deze drainage-

openingen het best vergroot. Dit kan zowel bij het staande paard met sedatie en lokale anesthesie van 

de palmaire of plantaire digitale zenuwen in de kootholte of ter hoogte van de kogel als onder 

algemene anesthesie (Fessler, 1989). De keuze hiervoor is afhankelijk van de ervaring en voorkeur 

van de dierenarts, het temperament van het paard en de uitgebreidheid van het abces. Onder 

algemene anesthesie kan wel beter aseptisch gewerkt worden, is er een betere visualisatie van het 

letsel en kan een betere hemostase bekomen worden (Céleste en Szöke, 2005). Een knelband ter 

hoogte van de kogel is dan nuttig om de palmaire of plantaire digitale arteries dicht te drukken tegen 

de proximale sesambeentjes om zo een hevige bloeding te voorkomen (Honnas et al., 2003; Lugo en 

Gaughan, 2006). Debridement ter hoogte van de kroonrand wordt het best tot een minimum beperkt 

om iatrogene contaminatie van het hoefgewricht te voorkomen (Dabareiner, 2003; Céleste en Szöke, 

2005). De fistelgang moet verder enkele dagen gespoeld worden met een povidone-jood oplossing en 

de geïnfecteerde regio moet gereinigd worden met povidone-jood zeep of met H2O2. (Gaughan et al., 

1989; Fürst en Lischer, 2006). Zolang het abces niet uitbreidt naar het hoefbeen, zal het spontaan 
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helen en zal er geen exsudaat meer gevormd worden (Stashak, 2002; Honnas et al., 2003; Céleste en 

Szöke, 2005). 

Wanneer het abces zich uitgebreid heeft naar het hoefbeen, moet dit gecuretteerd worden om zo al 

het geïnfecteerde en necrotisch botweefsel samen met de sekwester te verwijderen. Dit is nodig voor 

een succesvolle behandeling (Bubenik, 2005; Céleste en Szöke, 2005). Zoniet zal er een slechte en 

vertraagde heling bekomen worden aangezien dit niet vitaal-weefsel een continue bron van 

inflammatie en infectie kan blijven. Vorming van een fistelgang en exsudaat zijn pogingen van het 

lichaam om geïnfecteerd en niet vitaal botweefsel uit te stoten of te resorberen (Booth, 1998). 

Granulatieweefsel zal zich echter vormen rond het necrotisch bot en zal zo resorptie verhinderen 

doordat het bot geïsoleerd wordt van gezonde bloedtoevoer (Goodrich en Nixon, 2004). Enkel een 

antibioticatherapie helpt hierbij ook niet aangezien het geïnfecteerde botweefsel weinig of niet 

gevasculariseerd is en antibiotica slecht ter plaatse raakt. De klinische symptomen kunnen wel 

verbeteren, maar deze zouden opnieuw verergeren na stopzetten van de therapie doordat de infectie 

met enkel antibiotica niet volledig onder controle geraakt (Lugo en Gaughan, 2006). Debridement van 

het geïnfecteerde botweefsel is dus noodzakelijk. Via debridement en curettage kan ook debris 

verwijderd, dode ruimte geëlimineerd en vascularisatie gestimuleerd worden waardoor een betere 

heling wordt bekomen (Honnas et al., 2003; Fürst en Lischer, 2006; Sutter en Bertone, 2007). De 

gemakkelijkste benadering voor debridement is via de zool waarbij met een hoefmesje de drainage-

opening verder wordt ingesneden doorheen de dermis tot op het niveau van het hoefbeen (Gaughan 

et al., 1989; Neil et al., 2007). Een alternatieve toegang kan volgens Baird et al. (1990) en Honnas et 

al. (2003) gemaakt worden doorheen de hoefwand (figuur 19). Dit kan door het wegfreezen van de 

hoornlagen, stripping van de hoefwand (Pollit en Daradka, 2004) of door het maken van een 

trepanatie-opening.  
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Fig. 19: Benadering van het abces en hoefbeen via de hoefwand waarbij de zool- en kroonrand 

behouden bleven en de randen van het defect goed verdund werden na debridement (Céleste en 

Szöke, 2005).  
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De keuze tussen deze benaderingen en de klassieke benadering via de zool is afhankelijk van de 

lokalisatie van het abces. Een benadering doorheen de hoefwand wordt voornamelijk gebruikt bij 

letsels aan het pariëtale oppervlak van het hoefbeen, terwijl letsels aan de zoolrand van het hoefbeen 

via de zool benaderd worden. Belangrijk is wel om de randen van het hoorndefect te verdunnen om 

beklemming van granulatieweefsel te voorkomen (Céleste en Szöke, 2005). Bij een benadering 

doorheen de hoefwand zijn de dieren wel comfortabeler en kunnen ze sneller terug beginnen werken 

(Baird et al., 1990). 

Het geïnfecteerde botweefsel is grijzer en zachter dan normaal en kan met een curette verwijderd 

worden tot op het niveau van gezond vitaal botweefsel. Het geïnfecteerde botweefsel is ook minder 

doorbloed dus eens de randen van gezond botweefsel worden bereikt zal dit harder van consistentie 

zijn en heviger bloeden (Gaughan et al., 1989; Neil at al., 2007). De fistelgang moet ook een goede 

debridement ondergaan (Stashak, 2002). Dit kan opnieuw bij het staande paard, maar Dabareiner 

(2003) raadt algemene anesthesie aan omdat de curettage dan veel grondiger kan gebeuren. De hoef 

wordt hierbij ook lokaal verdoofd en verder gereinigd en gescrubd. Een knelband in de kootholte of ter 

hoogte van de kogel is ook nodig om te hevige bloeding van het operatieveld te voorkomen. Post-

operatief wordt een radiografische opname aangeraden om er zeker van te zijn dat al het aangetaste 

botweefsel verwijderd is (Stashak, 2002; Dabareiner, 2003; Céleste en Szöke, 2005). Tot 24% van het 

botweefsel van het hoefbeen kan verwijderd worden zonder nadelige gevolgen (Stashak, 2002; 

Honnas et al., 2003) doordat het lichaam de corticale botsterkte reeds hersteld heeft nog voor er een 

fysische afscheiding is van niet vitaal bot. Zo is er slechts een klein risico op een pathologische 

fractuur na verwijdering van een sekwester (Booth, 1998). 

Finaal wordt de hoef bedekt met een in povidone-jood gedrenkte watte en verband om zo de hoorn 

week te houden voor een betere heling, maar ook om het defect verder te beschermen tegen 

uitwendige contaminatie. Tape rond het verband is goed om dit verband zo waterdicht te maken 

(Stashak, 2002; Dabareiner, 2003; Céleste en Szöke, 2005). Het plaatsen van een gips is volgens 

Céleste en Szöke (2005) een goed alternatief en biedt daarenboven extra stevigheid aan de 

hoefwand. Deze immobilisatie is volgens Fessler (1989) ook van belang voor een snel helingsproces 

aangezien een continue beweging van de wonde de genezing zal vertragen. Het verband of gips 

wordt volgens Fürst en Lischer (2006) het best om de 2 tot 3 dagen onder aseptische 

omstandigheden vernieuwd. Telkens wordt het defect dan ook geëvalueerd en wordt eventuele losse 

hoorn nog verder verwijderd. Als een goede debridement uitgevoerd werd, zal er 7 tot 10 dagen later 

granulatieweefsel gevormd worden en het defect bedekken. Dit zal dan geleidelijk keratiniseren. Pas 

als het defect droog staat is een verband niet meer nodig, maar een gips kan dan nuttig zijn om verder 

uitwendige contaminatie te voorkomen. Volgens Fessler (1989) kan het bij grote defecten nuttig zijn 

om het granulatieweefsel regelmatig te debriden. Naarmate het granulatieweefsel langer aanwezig 

blijft, zal het collageengehalte hierin namelijk toenemen waardoor de migratie van dermale en 

endotheliale cellen vertraagd. Volgens Lugo en Gaughan kan een aangepast hoefijzer ook nuttig zijn 

om na de operatie het reinigen te vergemakkelijken. Bij stripping van de hoefwand wordt aangeraden 

om een metalen plaat over het defect te plaatsen en te bevestigen beiderzijds aan de hoefwand zodat 
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de randen van het defect mooi parallel blijven en de hoefwand zijn stevigheid en vorm kan behouden 

(Pollit en Daradka, 2004). 

NSAID’s, en dan vooral phenylbutazone®, kunnen toegediend worden om de inflammatie te beperken 

en het paard te stimuleren om te steunen op het aangetaste lidmaat door de pijnstillende werking. Zo 

wordt contralaterale hoefbevangenheid voorkomen (Bubenik, 2005). Antibiotica systemisch kan ook 

toegediend worden en is zeker aangeraden wanneer het hoefbeen ook aangetast is. Volgens 

Gaughan et al. (1989) is curettage van het aangetaste botweefsel en verwijderen van sekwesters 

samen met een systemische antibioticatherapie de aangewezen therapie. De werking van antibiotica 

systemisch wordt echter in vraag gesteld door de slechte diffusie in geïnfecteerd botweefsel (Honnas 

et al., 2003). Meer recent zijn er antibiotica-geïmpregneerde polymethylmetacrylaat (AI PMMA) 

bolletjes op de markt die in het defect ingebracht kunnen worden. Het antibioticum wordt samen met 

PMMA tot een pasta gekneed en in een mal uitgevast tot bolletjes (figuur 20a en b). Deze worden bij 

elke verbandwissel vernieuwd en ze zorgen ervoor dat het antibioticum meteen in hoge concentratie 

ter plaatse komt en zijn werking kan uitoefenen. Door een continue afgifte blijft een hoge concentratie 

voor enkele dagen gehandhaafd (Goodrich en Nixon, 2004; Bubenik, 2005). Plaster of Paris (POP) 

bolletjes geïmpregneerd met antibiotica werden vroeger veel gebruikt. Deze stellen in het begin veel 

antibioticum vrij, maar na 2 dagen vermindert dit sterk tot onder de MIC waarde. Voor een langdurige 

afgifte zijn PMMA-bolletjes beter (Goodrich en Nixon, 2004). 
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Fig. 20a en b: Aanbrengen van de pasta van antibioticum en PMMA in een speciale mal. Na uitvasten 

kunnen deze AI PMMA-bolletjes in het defect worden ingebracht (Goodrich en Nixon, 2004). 

 

Een derde techniek voor het toedienen van antibiotica is de intraveneuze digitale perfusie (Neil et al., 

2007). Hierbij wordt een katheter in de laterale of mediale palmaire of plantaire vene ingebracht ter 

hoogte van de kogel. Proximaal hiervan, ter hoogte van de pijp, wordt een knelband geplaatst en via 

de katheter wordt onder druk het antibioticum in de vene ingespoten. Dit zorgt voor een dilatatie van 

de bloedvaten waardoor de diffusie van het antibioticum in de weefsels wordt bevorderd. De knelband 

blijft het best 30 minuten ter plaatse zodat een volledige diffusie van het antibioticum mogelijk is. Zo 

komt opnieuw een hoge concentratie antibioticum lokaal ter plaatse (Stashak, 2002; Goodrich en 

Nixon, 2004). Volgens Goodrich en Nixon (2004) en Bubenik (2005) worden de beste resultaten 

verkregen bij een combinatie van zowel systemisch als lokaal aangewende antibiotica. Vaak is een 
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langdurige antibioticatherapie nodig, zelfs na het verdwijnen van de klinische symptomen (Sutter en 

Bertone, 2007). 

Een staal van de infectieplaats wordt aangeraden voor bacteriële cultuur en antibioticasensitiviteit. 

Hiervoor kan geïnfecteerd botweefsel, een swab of een naaldaspiraat gebruikt worden. Hierbij moet 

vermeden worden dat het staal van de fistelgang afkomstig is doordat dan vooral contaminanten 

worden geïsoleerd en niet het oorzakelijk agens (Bubenik, 2005) Tot deze resultaten bekend zijn, is 

een breedspectrum antibioticum aangewezen (Céleste en Szöke, 2005). Meestal wordt de combinatie 

penicilline met aminoglycoside aangeraden. Deze antibiotica hebben ook een goed penetrerend 

vermogen in botweefsel (Stashak, 2002; Goodrich en Nixon, 2004). Een hele resem micro-organismen 

kunnen aanwezig zijn bij een infectie ter hoogte van de ledematen. Bij een botinfectie echter ligt er 

meestal slechts één kiem aan de basis. β-lactamase producerende Staphylococcus sp., 

Streptococcus sp. en gram-negatieve aërobe bacteriën worden het frequenst geïsoleerd. Eens de 

oorzakelijke kiem en zijn antibioticagevoeligheid gekend zijn, kan dan een gepast en meer gericht 

antibioticum toegediend worden (Goodrich en Nixon, 2004; Bubenik, 2005). Wanneer geen respons 

op het antibioticum gedetecteerd wordt na 2 tot 3 dagen, moet deze worden aangepast. Deze respons 

omvat verbetering of verdwijnen van het manken, geen drainage meer van exsudaat, vorming van een 

laagje granulatieweefsel op het defect en geen verdere osteolyse van het hoefbeen bij radiografische 

controle (Neil et al., 2007). 

In deze casus werden de drainage-openingen ook vergroot. Door de mogelijke uitbreiding van het 

abces naar het hoefbeen werd de fistelgang verder geopend via de zool. Via de kroonrand werd ook 

de drainage-opening verder geëxposeerd. Zo werd een groot deel van de hoefwand ter hoogte van 

het abces verwijderd, met uitzondering van de hoornbrug ter hoogte van de zool. Volgens Honnas et 

al. (2003) is het paard hierdoor veel comfortabeler. De techniek waarbij de zool- en kroonrand intact 

blijven en er via de hoornwand rechtstreeks communicatie met het abces wordt gemaakt is veel 

invasiever en kan enkel onder algemene anesthesie. Gezien de slechte toestand van het paard was 

het dus een goede keuze om eerst debridement en curettage bij het staande paard te proberen. 

Stripping van de hoefwand was in deze casus niet aangewezen omdat volgens Pollit en Daradka 

(2004) de lamellen abnormaal blijven na een vroegere periode van hoefbevangenheid. Daardoor 

zouden deze lamellen ook niet goed herstellen van een stripping, met een slechte heling van het 

defect tot gevolg. Het gebruik van een knelband was ook een juiste keuze en het hoefbeen werd 

verder tot op gezond vitaal weefsel gecuretteerd, waarbij een sekwester werd verwijderd. Het intact 

laten van een hoornbrug in deze casus was ook ideaal om zo extra stevigheid aan de hoefwand te 

geven. Zo was er ook minder beweging in de wonde waardoor de heling werd bespoedigd. Alles werd 

verder opgetamponeerd, onder verband gebracht en ingegipst. Dit was een goede aanpak, maar het 

is ook mogelijk om deze tampons eerst in povidone-jood te drenken (Stashak, 2002; Dabareiner, 

2003; Céleste en Szöke, 2005). Een medicamenteuze therapie werd ingesteld zodra de diagnose 

gesteld werd. Met phenylbutazone® als ontstekingsremmer en cefquinome als breedspectrum 

antibioticum werd een goede keuze gemaakt. Een staal voor bacteriologisch onderzoek werd pas later 

genomen, hoewel dit beter meteen bij het stellen van de diagnose genomen wordt (Bubenik, 2005). 

Op een later tijdstip is er namelijk veel meer risico op contaminatie van buitenaf. Een post-operatieve 
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radiografische opname wordt ook aangeraden om er zeker van te zijn dat alle necrotisch botweefsel is 

verwijderd, maar dit werd in deze casus niet uitgevoerd. 

 

3.5. Evolutie tijdens de hospitalisatie 

 

Volgens Stashak (2002) is de toediening van een breedspectrum antibioticum aangeraden tot een 

gezond laagje granulatieweefsel zich gevormd heeft en er geen exsudaat meer gevormd wordt. Vaak 

wordt overgeschakeld van parenterale naar orale antibiotica eens de infectie onder controle is. Dit is 

namelijk gemakkelijker toe te dienen, is goedkoper en heeft een vrij goede efficaciteit (Goodrich en 

Nixon, 2004). Bij aantasting van het hoefbeen moet de antibioticatherapie namelijk lang volgehouden 

worden, zelfs na het verdwijnen van de klinische symptomen (Sutter en Bertone, 2007). 

Het verband of gips wordt volgens Fessler (1989) en Fürst en Lischer (2006) het best om de 2 tot 3 

dagen onder aseptische omstandigheden vernieuwd zolang er exsudaat gevormd wordt. Pas 4 tot 6 

weken na de ingreep zal het laagje granulatieweefsel bedekt zijn door gekeratiniseerd epitheel 

(Honnas et al., 2003). Pas dan kan, omwille van esthetische doeleinden op vraag van de eigenaar, 

acrylhars op het defect aangebracht worden om de hoefwand te restaureren. Dit mag niet eerder 

toegepast worden omdat de exotherme reactie bij het uitvasten van de hars anders necrose van de 

onderliggende lamellen zou kunnen veroorzaken. Zo zou er herinfectie kunnen optreden (Céleste en 

Szöke, 2005). Vanaf de kroonrand zal nieuwe hoorn met een snelheid van 6 mm per maand naar 

distaal groeien over het gekeratiniseerde lamellaire oppervlak tot aan de draagrand. Het kan dus tot 9 

maanden duren vooraleer de hoorn ter hoogte van de teen is uitgegroeid (Fessler, 1989; Pollit en 

Daradka, 2004). Zodra het defect droog staat en gekeratiniseerd is, kan het hoefijzer reeds terug 

geplaatst worden (Dabareiner, 2003). 

Reeds enkele dagen na de ingreep zou het paard al veel comfortabeler moeten zijn. Paarden die nog 

steeds heel mank zijn en extra pijnstillende medicatie nodig hebben, moeten opnieuw geëvalueerd 

worden voor mogelijke complicaties (Fessler, 1989). De grootste complicaties na een hoefabces met 

uitbreiding naar het hoefbeen zijn een recidiverende infectie, een pathologische fractuur van het 

hoefbeen en contaminatie van de bursa podotrochlearis of van het hoefgewricht (Céleste en Szöke, 

2005). 

In deze casus werd het defect om de 5 dagen gecontroleerd en terug opgefrist en het verband en de 

gips vernieuwd. Dit was volgens Fessler (1989) en Fürst en Lischer (2006) beter om de 2 tot 3 dagen 

gebeurd. Het was wel goed dat het defect blijvend gecontroleerd werd, zeker omdat bijkomende 

pijnstillende medicatie nodig was. Dit kon wijzen op een complicatie. Na 10 dagen werd er 

overgeschakeld op een orale antibioticatherapie met sulfonamiden-trimethoprim. Vijf dagen later, bij 

een volgende controle, was er een dik laagje granulatieweefsel gevormd op het defect dat werd 

weggesneden aangezien dit nog geïnfecteerd weefsel was. Dit was een goede aanpak, maar 

ondertussen had de parenterale antibioticatoediening beter behouden gebleven.  
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3.6. Prognose 

 

Volgens Fürst en Lischer (2006) heeft een hoefabces bij een goede aanpak en behandeling een 

goede prognose. Bij uitgebreide abcessen kan het wel verschillende weken duren alvorens een 

complete heling bekomen wordt. Wanneer delen van de hoefwand worden verwijderd, kan het nog 

verschillende maanden duren vooraleer nieuwe hoorn de draagrand bereikt heeft. Hoe groter het 

defect, hoe langer de heling duurt (Fessler, 1989). 

Bij aantasting van het hoefbeen is er, mits een grondige behandeling, ook een goede kans op heling 

(Stashak, 2002; Honnas et al., 2003), dit in tegenstelling tot osteomyelitis van alle andere beenderen 

van het skelet (Sutter en Bertone, 2007). Volgens Céleste en Szöke (2005) is er een excellente 

prognose voor het volledig verdwijnen van het manken en een goede prognose om het paard opnieuw 

te laten werken op zijn vroegere niveau. 

Wegens de slechte algemene toestand van het paard, de ontwikkeling van abcessen ter hoogte van 

de zoolvlakte van de rechter achtervoet waardoor het paard achteraan bilateraal heel pijnlijk was en er 

geen verbetering optrad ondanks de medicatie, werd in deze casus uiteindelijk beslist om het paard te 

euthanaseren.  

 

3.7. Conclusie 

 

Een hoefabces is één van de meest voorkomende oorzaken van mankheid ter hoogte van de voet 

waarbij dit abces typisch zal uitbreken ter hoogte van de zoolvlakte of kroonrand (Baird et al., 1990; 

Dabareiner et al., 2003; Agne, 2010).  

Echter, wanneer deze uitbraak van etter nog niet aanwezig is en een definitieve diagnose dan ook niet 

meteen gesteld kan worden, moet er ook gedacht worden aan andere aandoeningen die mankheid ter 

hoogte van de voet kunnen veroorzaken. Een eerste groep van aandoeningen tast de hoefwand aan, 

een tweede groep heeft betrekking tot het hoefbeen en een derde betreft hoefkatrol (Turner, 2003; 

Olivier-Carstens, 2004). Aan de hand van visitatie met een hoeftang, geleidingsanesthesie, bekappen 

van de hoefwand, sondage bij een defect van de hoefwand, radiografie en echografie kan dan een 

definitieve diagnose gesteld worden.  

Bij de behandeling van een voetinfectie zijn 5 pijlers van belang. Deze pijlers zijn debridement van al 

het necrotisch weefsel, drainage mogelijk maken, een geschikte antibioticatherapie, bescherming van 

het defect om herinfectie te voorkomen en als laatste extra zorgen voor het omliggende gezonde 

weefsel en het contralaterale lidmaat (Agne, 2010).  

Het paard was in deze casus acuut mank links achteraan. Bij inspectie was de fistelopening van het 

uitgebroken abces zichtbaar aan de mediale zijde ter hoogte van de kroonrand, waaruit afgeleid kon 

worden dat het proces al enkele weken bezig was. Bij sondage kon de sonde diep worden ingebracht 

en was er botweefsel voelbaar. Dit was een indicatie dat het abces zich had uitgebreid naar het 

hoefbeen. Sondage was dus heel nuttig om het verloop van de fistelgang te evalueren. Naar 

aanleiding van de sondage en het chronisch aspect van het abces werd in deze casus ook geopteerd 

voor radiografie. Een latero-mediale en een dorsoproximale-planterodistale opname werden genomen 
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en bij deze laatste opname was mediaal een radiolucente zone aanwezig in het hoefbeen. Dit was dus 

waarschijnlijk een osteolytische zone ten gevolge van een bacteriële osteïtis van het hoefbeen als 

uitbreiding van het hoefabces. Echografie werd niet uitgevoerd. Als behandeling werden de drainage-

openingen vergroot en de fistelgang goed gecuretteerd. Hierbij werd ook het hoefbeen gecuretteerd 

en al het aangetaste botweefsel samen met de botsekwester verwijderd. Alles werd verder 

opgetamponeerd, onder verband gebracht en ingegipst. Een medicamenteuze therapie werd ook 

ingesteld en was naast de debridement zeker nodig om de osteïtis van het hoefbeen verder onder 

controle te krijgen en een goede heling van het defect te bekomen. Algemeen gezien was dit dus een 

heel goede aanpak van de aandoening.  
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