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SAMENVATTING 
 
Een veertienjarige warmbloed ruin werd aangeboden in de kliniek Heelkunde van de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke omwille van chronisch manken en zwelling van het rechterachterbeen 

boven de kogel sinds drie maanden. Het paard werd klinisch onderzocht, waarbij er vooral manken 

zichtbaar was in draf. Het resultaat van de buigproef was licht positief; intrasynoviale anesthesie van 

de sesamschede 100% positief. Bij het uitvoeren van een echografie kwam men tot de vaststelling dat 

er een grote hoeveelheid vocht aanwezig was in de sesamschede en dat de manica flexoria aan zijn 

laterale aspect verdikt was. Het ligamentum annulare was niet verdikt en er waren geen letsels te zien 

aan de buigpezen. Er werd besloten om een diagnostische tenoscopie uit te voeren. De voornaamste 

letsels die men vaststelde waren een scheur in de diepe buiger en een tenosynovitis van de 

sesamschede met secundair een constrictie van het ligamentum annulare. De losse peesvezels 

tegenover de scheur werden verwijderd en het ligamentum annulare werd doorgesneden onder 

endoscopische begeleiding. Het paard werd na de operatie enkele dagen gehospitaliseerd en anti-

inflammatoir behandeld. Er werd aan de eigenaar gevraagd om drie maanden na de operatie terug te 

komen naar de kliniek voor een klinische en echografische controle. De resultaten van deze 

onderzoeken zullen in de toekomst beschikbaar zijn .  
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1. INLEIDING 
 
Constrictie van het ligamentum annulare is een relatief veel voorkomende oorzaak van kreupelheid bij 

sportpaarden. De aandoening kan bij alle rassen voorkomen, hoewel warmbloeden, renpaarden en 

Paso Fino paarden frequent aangetast zijn (Schramme et al., 2003; Stashak, 2002). Bij deze rassen 

zou de aandoening meestal in de achterbenen voorkomen, terwijl ze bij andere rassen zowel in de 

voor- en achterbenen kan optreden (Dik et al., 1995). Constrictie van het ligamentum annulare zou het 

meest voorkomen bij een gemiddelde leeftijd van ongeveer 8,6 jaar (Stashak, 2002). Oudere paarden 

zouden vaker letsels vertonen, daar het annulair ligament zijn elasticiteit verliest bij het verouderen 

(Cowen, 2002). 

 

Het ligamentum annulare palmare of plantare maakt deel uit van de ondervoet van het paard en 

bevindt zich in de kogelstreek. Het palmaire/plantaire aspect van de kogel is een complexe 

anatomische regio bestaande uit verschillende ligamenten en pezen. De diepe fascie van de kogel- en 

kootstreek bestaat uit een drietal aparte stroken, waarvan de meest proximale het ligamentum 

annulare of proximale ringband vormt. Dit ligament ontspringt aan de abaxiale zijden van beide 

sesambeenderen en strekt zich zo transversaal uit over het palmaire/plantaire aspect van het 

kogelgewricht (Dik et al., 1991). Een normaal ligamentum annulare palmare of plantare is ongeveer 

minder dan twee millimeter dik en is relatief onelastisch (Owen, 2008). Het ligamentum annulare 

omgeeft beide buigpezen en maakt zo in feite deel uit van palmaire/plantaire wand van de 

sesamschede (Barone, 2000). Deze sesamschede die de diepe en oppervlakkige buiger omgeeft, 

begint vier tot zeven centimeter proximaal van de sesambeentjes en eindigt distaal in het middelste 

derde van het kroonbeen (Barone, 2000). Plantair of palmair van het kogelgewricht gaat de 

sesamschede door een onelastisch kanaal gevormd door het palmair/plantair annulair ligament, het 

palmaire/plantaire aspect van de sesambeentjes en het ligamentum intersesamoideum (Wright, 1999). 

Gemakshalve zal in dit werk het ligamentum annulare palmare/plantare kortweg het ligamentum 

annulare genoemd worden. 

Distaal van het ligamentum annulare palmare of plantare vormt de diepe fascie een tweede, 

vierhoekig ligament, namelijk het ligamentum digitale annulare proximale, ook wel zweeftoestel of 

vierlippige kootplaat genoemd. De bovenste schenkels van dit ligament hechten zijdelings aan de 

proximale epifysen van het kootbeen vast en de onderste schenkels gaan samen met de 

eindschenkels van de oppervlakkige buiger naar de leuning van het kroonbeen en naar de distale 

epifysen van het kootbeen. Aldus worden de beide buigers ook door het zweeftoestel in de kootstreek 

omgeven (Dik et al., 1994).  

Het meest distale ligament van de annulaire ligamenten, namelijk het ligamentum digitale annulare 

distale, ook wel distale ringband of zoolplaat genoemd, ontspringt zijdelings aan de randen van het 

kroonbeen en eindigt op het palmare/plantaire aspect van het hoefbeen op de crista semilunaris 

samen met de diepe buiger (Cochen, 2008).  
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Proximaal van de sesambeentjes omgeeft de oppervlakkige buiger de diepe buiger cirkelvormig. Deze 

ring wordt de manica flexoria genoemd, waarvan de distale rand zich juist onder het ligamentum 

annulare palmare/plantare bevindt (Barone, 2000). 

 

Figuur 1: De verschillende ringbanden van de ondervoet (lateraal aanzicht) (Ashdown et al., 2002). 

 

Figuur 2: De verschillende ringbanden van de ondervoet (palmair aanzicht) (Ashdown et al.,2002).  
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De functie van het ligamentum annulare bestaat erin om de diepe en oppervlakkige buiger in het 

bovenstaand beschreven kanaal te houden ter hoogte van het kogelgewricht. Het zal er ook voor 

zorgen dat de sesambeentjes niet naar dorsaal en abaxiaal bewegen bij het strekken van het 

kogelgewricht (Denoix, 1994). Bij het maximaal buigen van de kogel bewegen de sesambeentjes naar 

proximaal langs het palmaire/plantaire aspect van het pijpbeen. Het rechtstreeks contact tussen deze 

beenderen wordt tegengegaan door dit ligament (Dyce et al., 1996).  

 

Constrictie van het ligamentum annulare kan zowel primair als secundair ontstaan (Stashak, 2002; 

Thöring et al., 2007). Bij een primaire constrictie is trauma aan het ligament de onderliggende 

oorzaak. Dit trauma kan zowel direct zijn, zoals bijvoorbeeld wanneer het paard met de achterbenen 

de voorbenen raakt waardoor er een scheur ontstaat in het ligament, als indirect zoals wanneer er bij 

hoge snelheid een hyperextensie van het kogelgewricht ontstaat waardoor er grote krachten op het 

ligament uitgeoefend worden door de te hoge spanning waardoor het gekwetst wordt en zijn functie 

verliest (Schramme et al., 2003). Hierdoor ontstaat er een desmitis of ontsteking van het ligament met 

compressie van de oppervlakkige en diepe buiger tot gevolg, zonder andere abnormaliteiten in deze 

zone (Stashak, 2002).  

Secundair kan er een constrictie van het ligamentum annulare ontstaan door een tendinitis van de 

oppervlakkige of diepe buiger (McIlwraith, 2002). Chronische ontsteking van de sesamschede (niet-

infectieuze of infectieuze tenosynovitis) kan ook een oorzaak zijn waarbij er fibrose en verdikking 

optreedt van de fibreuze delen van de sesamschede, waartoe het ligamentum annulare behoort 

(Schramme et al., 2003). Tenosynovitis van de sesamschede kan resulteren in een zwelling van de 

oppervlakkige buiger, waardoor deze tegen een onelastisch ligamentum annulare gedrukt wordt 

(McIlwraith, 2002). Eens er ontstekingreactie is ontstaan, kan er verdikking van het ligament optreden 

waardoor de ruimte in het digitaalkanaal verkleint en er stenose ontstaat van de omringende 

structuren (Schramme et al., 2003). Recent werd ook vastgesteld dat longitudinale scheuren in de 

buigers tot een tenosynovitis van de sesamschede kunnen leiden en zo een constrictie van het 

ligamentum annulare kunnen veroorzaken (Wright et al., 1999; Wilderjans et al., 2003; Fraser et al., 

2004).  

 

Wat de oorzaak ook is, de onderliggende pezen komen altijd onder druk te staan. Dit zal leiden tot 

ontsteking, verminderd glijden van de buigers in het digitaalkanaal tot zelfs necrose van het 

peesweefsel (McIlwraith, 1987). Schramme et al. (2003) vatte de etiopathogenese in de onderstaande 

figuur als volgt samen:  
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Figuur 3: Etiopathogenese constrictie ligamentum annulare (Schramme et al., 2003). 

 

Het onderscheid tussen een primaire of secundaire constrictie van het ligamentum annulare kan niet 

gemaakt worden op basis van de symptomen (Thöring et al., 2007). Volgens Schramme et al. (2003) 

is er wel een verschil tussen een acute desmitis van het ligament zonder tenosynovitis en chronische 

desmitis. Bij het acute syndroom zou er acuut manken ontstaan samengaand met warmte, zwelling en 

pijnlijkheid bij het palperen van het palmaire/plantaire aspect van het kogelgewricht (Hinchcliff et al., 

2004). Bij chronische gevallen zal de kreupelheid erger worden wanneer het paard werkt en beter 

worden wanneer het paard op rust wordt gezet. Toch zal het paard vaak onmiddellijk weer kreupel 

worden als het terug arbeid moet verrichten (Knottenbelt et al., 1994; Stashak, 2002). Stashak (2002) 

karakteriseert de kreupelheid door zijn lange duur, het niet beter worden zonder behandeling, de pijn 

bij het buigen van de kogel en het verergeren bij arbeid. De paslengte zal verkorten en tijdens de 

steunfase zal het paard de kogel minder ver naar voor strekken (Stashek, 2002). Door regionale 

anesthesie uit te voeren van de voet en vervolgens van de distale metacarpus of metatarsus zal de 

kreupelheid verdwijnen (Stashek, 2002). Anesthesie van de sesamschede zal de pijn soms slechts 

partieel doen verdwijnen door de betrokkenheid van perisynoviale structuren (Knottenbelt, 1994; 

Stashak, 2002; Hinchcliff, 2004). 
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Uitwendig zal men vaak een opzetting van de peeschede en zwelling tegenover de kogel waarnemen 

(Dik et al., 1991). Kijkt men zijdelings naar het been van het paard dan zal men een karakteristieke 

indeuking zien op het palmaire/plantaire aspect van de kogel (zie figuur 4 en 5). De indeuking wordt in 

de Engelse literatuur ook wel “notch” genoemd (Dik et al., 1991; Stashak, 2002; Thöringer et al., 

2007). Ze wordt op deze plaats veroorzaakt doordat de sesamschede niet kan uitzetten omdat zich 

hier normale adhesies bevinden tussen de oppervlakkige buiger en het ligamentum annulare (Dik et 

al., 1991; Schramme et al., 2003). Proximaal van dit ligament zal er een typische opzetting van de 

sesamschede rond de oppervlakkige en diepe buiger waar te nemen zijn. Een verdikking van de 

oppervlakkige buiger (tendinitis) zal ook soms in combinatie met een constrictie van het ligamentum 

annulare voorkomen (Hinchcliff, 2004). De indeuking kan echter ook afwezig zijn indien de 

sesamschede niet uitzet in de palmaire/plantaire richting of wanneer subcutane fibrose het 

palmaire/plantaire aspect van de sesamschede bedekt (Dik et al., 1995; Vanderperren et al., 2009). 

 

    

Figuur 4 en 5: Typische indeuking (“notch”) ter hoogte van het palmaire/plantaire aspect van het kogelgewricht bij constrictie 

van het ligamentum annulare (Thöringer  et al., 2007; Schramme et al., 2003).  

 

Een normaal annulair ligament is echografisch moeilijk waar te nemen, daar het slechts één tot twee 

millimeter dik is en sterk geassocieerd is met de sesamschede (Reef, 1998). Een verdikt ligament kan 

men echter wel meten als men een transversaal gerichte probe ter hoogte van de sesambeentjes 

plaatst en zo naar lateraal of naar mediaal vanaf de palmaire/plantaire middellijn scant (zie figuur 6) 

(Dik et al., 1995; Schramme et al., 2003). Omdat het meten van het ligamentum annulare echografisch 

zo complex is, stelden sommige clinici voor om de afstand te meten tussen de oppervlakkige buiger 

en het huidoppervlak (Stashak, 2002). Een dikte van meer dan vijf millimeter zou abnormaal zijn 

(Schramme et al., 2003).  
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Figuur 6: Transversaal echografisch beeld op het niveau van de sesambeentjes. Er is een primaire verdikking van het 

ligamentum annulare (aangeduid met x – x) te zien, waarbij de dikte van het ligament ongeveer zeven millimeter bedraagt. 

SDFT= oppervlakkige buiger; DDFT= diepe buiger (Schramme et al., 2003).  

 

Echografisch kan men vier types van constrictie van het ligamentum annulare onderscheiden (Dik et 

al., 1991; Vanderperren et al., 2009). Bij het eerste type zal er een verdikking en uitzetting van de 

sesamschede en verdikking van het ligamentum annulare optreden. Deze letsels hebben als 

onderliggende pathogenese desmitis van het ligamentum annulare gevolgd door een synovitis van de 

sesamschede. Het tweede type heeft als kenmerk opzetting van de sesamschede, waarbij de 

onderliggende pathogenese een chronische tenosynovitis is. Letsels aan de oppervlakkige buiger 

kunnen geclassificeerd worden onder type drie, met letsels tegenover het ligamentum annulare tot 

gevolg. Het vierde type wordt gekarakteriseerd door een opzetting van de sesamschede waarbij er 

peritendovaginaal weefsel prolifereert. Zoals eerder vermeld zijn scheuren in de diepe buiger ook een 

oorzaak van chronische tenosynovitis en constrictie van het ligamentum annulare (Wilderjans et al., 

2003). Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat bij de meeste gevallen waarbij er longitudinale 

scheurtjes in de diepe buiger zijn, er geen verdikking van het ligamentum annulare is en er geen 

andere echografische abnormaliteiten waar te nemen zijn. Tenoscopie is in dit geval aangewezen 

(Fortier, 2005).  

 

Radiografisch kan men mineralisaties in de sesamschede of buigers in beeld brengen (Vanderperren 

et al., 2009). Soms komt het wel eens voor dat er avulsiefractuurtjes ontstaan op de insertieplaats van 

het ligamentum annulare op de palmaire zijde van de sesambeentjes tengevolge van hyperextensie 

van het kogelgewricht of lokaal trauma van het ligamentum annulare (Schramme et al., 2003). 

Uiteraard kan ook dit radiografisch in beeld gebracht worden (zie figuur 7).  
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Figuur 7 : Een dorsomediaal-palmerolaterale opname van de kogel van een rechtervoorbeen. Palmair van de sesambeentjes is 

een beenderig fragment op te merken. De oorsprong van het fragment kon men radiografisch niet vaststellen (Schramme et al., 

2003). 

Figuur 8: Transversaal echografisch beeld van het palmeromediale aspect van dezelfde kogel. De dikke hyperechogene lijn stelt 

de avulsiefractuur van het sesambeentje voor ter hoogte van de insertie van het ligamentum annulare (Schramme et al., 2003).  

 

Andere radiografische veranderingen die men aan de sesambeenderen bij paarden die leiden aan een 

constrictie van het ligamentum annulare kan vaststellen zijn: nieuwbeenvorming aan de abaxiale kant 

van de sesambeentjes (Vanderperren et al., 2009) ook wel secundaire sesamoïdose genoemd, een 

verandering van de trabeculaire structuur van het bot op de insertieplaats van het ligamentum 

annulare en veranderingen in de structuur en omlijning van de sesambeentjes (Vanderperren et al., 

2009). Vaak is het aangewezen om naast de standaardprojecties van de sesambeenderen ook een 

proximo-distale projectie (“skyline” projectie) te maken om de schade beter te kunnen evalueren. 

Contrast radiografie kan ook nuttig zijn om constrictie van het ligamentum annulare en abnormaliteiten 

aan de sesamschede aan te tonen (Dik et al., 1995).  

 

Over het algemeen is de prognose van deze aandoening gunstig, tenzij een blessure van de 

oppervlakkige of diepe buiger de onderliggende oorzaak van de constrictie is (Dik et al., 1995). Het 

doorsnijden van het ligamentum annulare, een behandeling die verder in de discussie wordt 

besproken, zorgt ervoor dat ongeveer 84% van de aangetaste paarden hun oorspronkelijke 

prestatieniveau terug bereiken (Stashak, 2002; Hinchcliff 2004). Indien er een bijkomende tendinitis 

van de oppervlakkige buiger is, zal het vooral de tendinitis en niet de constrictie van het ligamentum 

annulare zijn die de limiterende factor is op het prestatievermogen van het paard (Stashak, 2002).  

 

Paarden met een tenosynovitis van de sesamschede worden vaak door dierenartsen verdacht van 

een primaire constrictie van het ligamentum annulare. De diagnose van “constrictie van het 

ligamentum annulare” wordt vaak ongenuanceerd gesteld. In de volgende casuïstiek wordt een geval 

besproken waarbij er geen primaire schade aan het annulair ligament vastgesteld werd, maar waarbij 

de sesamschede opgezet was. Onderliggende etiologie bleek een scheur in de diepe buiger te zijn, 

waardoor een tenosynovitis van de sesamschede ontstond met secundair een constrictie van het 

ligamentum annulare.  
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2. CASUSBESPREKING 

2.1 SIGNALEMENT EN ANAMNESE 

 
Een veertienjarige warmbloed ruin werd aangeboden in de kliniek Heelkunde van de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke omwille van chronisch manken en zwelling van het rechterachterbeen 

boven de kogel sinds drie maanden. Het paard is sinds vijf jaar in het bezit van de eigenaar en wordt 

recreatief gebruikt voor zowel springen, dressuur als wandelen. Het paard werd doorverwezen door de 

dierenarts die het paard reeds anti-inflammatoir behandelde met Fenylbutazone, maar waarbij er geen 

verbetering optrad van de symptomen. De eigenaar kreeg de raad van de dierenarts om het paard 

boxrust te geven en het paard af en toe te stappen aan de hand. De kreupelheid is echter progressief 

verslechterd. 

De diagnose van de doorverwijzende dierenarts was een tenosynovitis van de buigers met en 

constrictie van het ligamentum annulare van de kogel van het rechterachterbeen.  

 

2.2 KLINISCH ONDERZOEK 

2.2.1 Inspectie en palpatie 

Er werd enkel een opzetting van de sesamschede waargenomen aan het rechterachterbeen. Aan de 

overige ledenmaten waren geen andere abnormaliteiten te zien of te voelen.  

2.2.2 Onderzoek in beweging 

Het paard vertoonde geen manken in stap. Een lichte kreupelheid van het rechterachterbeen werd 

vastgesteld in draf op rechte lijn. Dit was ook zo op de cirkels op linker- en rechterhand op harde 

bodem. Het manken werd nog duidelijker op zachte bodem, waarbij het paard het duidelijker moeilijker 

had op de linkerhand dan op de rechterhand. 

2.2.3 Flexieproef 

Er werd een buigproef van de kogel-ondervoet uitgevoerd. Hierbij wordt het kogelgewricht gedurende 

één minuut geplooid met een kracht van ongeveer tien kilogram. Het resultaat van de buigproef was 

licht positief. Dit wil zeggen dat er een lichte verandering in beweging opgemerkt werd en het paard 

dus iets manker was dan voordien. 

2.2.4 Intrasynoviale anesthesie  

Er werd een intrasynoviale anesthesie van de sesamschede ter hoogte van de axiale zijde van het 

laterale sesambeen uitgevoerd zoals de benadering beschreven door Hassel et al. (2000). Het 

resultaat van de intrasynoviale anesthesie was 100% positief. De kreupelheid was dus volledig 

verdwenen. Op basis van deze anesthesie kon de oorzaak gelokaliseerd worden in de regio van de 

sesamschede.  
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2.3 ECHOGRAFISCH ONDERZOEK  

 
Bij het echografisch onderzoek van het rechterachterbeen stelde men een grote hoeveelheid 

anechogeen vrij vocht vast in de sesamschede (zie figuur 9 en 10).  

De manica flexoria was aan zijn laterale aspect proximaal verdikt (zie figuur 9 en 11). Mediaal en 

distaal waren er geen abnormaliteiten aan de manica flexoria op te merken. Op het niveau van de 

verdikking van de manica waren er verschillende heldere opklaringen te zien die een heterogeen 

uitzicht gaven aan de manica.  

Het ligamentum annulare vertoonde een normaal vezelpatroon en was niet verdikt (1,1mm) (zie figuur 

12). 

Er werden geen andere abnormaliteiten in de pezen of ligamenten vastgesteld.  

Men kwam tot het besluit dat er een grote hoeveelheid vocht in de sesamschede aanwezig was, met 

vermoedelijk een kleine scheur aan het laterale aspect van de manica flexoria.  

Op basis van deze gegevens werd in samenspraak met de eigenaar beslist om een tenoscopie van de 

sesamschede uit te voeren.  

 

 

 

 

 

  

Figuur 9: Verdikking van de manica flexoria aan zijn laterale aspect (aangeduid met +++) en anechogeen vocht in de 

sesamschede (aangeduid met X).   

Legende figuren echografie  

1. Diepe buiger 

2. Oppervlakkige buiger 

3. Manica Flexoria  

4. Ligamentum annulare 

5. M. Interosseus  

6. Sesambeen 

7. Pijp  
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Figuur 10: Opzetting van de sesamschede (aangeduid met X).  

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Verdikking van de manica flexoria aan zijn laterale aspect (aangeduid met +++).  
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Figuur 12: Constrictie van het ligamentum annulare, te zien door de afwezigheid van vocht tussen de oppervlakkige en diepe 

buiger. Het ligamentum annulare is echter niet verdikt.  

 

2.4 BEHANDELING: TENOSCOPIE VAN DE SESAMSCHEDE 

 
De tenoscopie werd onder algemene anesthesie uitgevoerd. Hierbij bevond het paard zich in linker zij 

lig. Na het plaatsten van een knelband, werd het rechterachterbeen gescrubt vanaf de kootregio tot 

ongeveer halverwege de pijp (zie figuur 13). Nadat het been geprepareerd was voor chirurgie voerde 

men een naald onder de distale basis van de sesambeenderen in de sesamschede (zie figuur 14). Via 

de naald werd een ringerlactaat oplossing ingespoten die de sesamschede deed opzetten zodat men 

de instrumenten voor het uitvoeren van de tenoscopie makkelijker in de sesamschede kon invoeren 

(zie figuur 15).  

 

   

Figuur 13: Het rechterachterbeen is na het plaatsen van de knelband en het scrubben klaar voor chirurgie. 

Figuur 14: De naald wordt ongeveer 1cm distaal van de basis van de sesambeenderen ingevoerd.  
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Figuur 15: Het invoeren van de ringerlactaat oplossing met als gevolg dat de sesamschede opzet.  

 

Een tenoscopische benadering werd verder uitgevoerd zoals beschreven door McIlwraith et al. (2006). 

Hierbij wordt de arthroscoop binnengebracht doorheen een opening in de huid aan het 

planterolaterale aspect van de sesamschede tussen het ligamentum annulare en het ligamentum 

digitale annulare proximale (zie figuur 16). Doordat de sesamschede reeds gezwollen is zal er op deze 

plaats een uitpuiling zijn. In het centrum van deze uitpuiling wordt een incisie in de huid gemaakt 

waardoor de arthroscoop ingevoerd zal worden en rechtstreeks in het digitaalkanaal terecht komt. 

 

 

 

Figuur 16: Standaard tenoscopische benadering van de sesamschede volgens McIlwraith (2006). De arthroscoop wordt tussen 

het ligamentum annulare en het ligamentum digitale annulare proximale ingevoerd. PP= kootbeen; 3MC= pijpbeen; SDFT= 

oppervlakkige buiger; DDFT= diepe buiger (McIlwraith et al., 2006).  
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Bij het onderzoek van de sesamschede blijft men eerst buiten de manica flexoria (zie figuur 17), 

waarna men daarna de manica induikt om de diepe buiger te beoordelen. Daarna wordt de 

arthroscoop tussen de diepe en oppervlakkige buiger geduwd om eventuele adhesies na te gaan. 

Uiteindelijk wordt de arthroscoop teruggetrokken naar de plantaire kant van de oppervlakkige buiger 

om deze te evalueren. Indien men weinig passage – mogelijkheden heeft in de digitaalschede door 

een verdikt ligamentum annulare kan men genoodzaakt zijn om dit ligament door te snijden.  

Bij het uitvoeren van de tenoscopie kwam men tot de vaststelling dat er een tenosynovitis van de 

sesamschede aanwezig was. Proximaal in de sesamschede waren er adhesies tussen de manica 

flexoria en de dorsale wand van de sesamschede. Het laterale aspect van de manica flexoria was 

gezwollen, maar vertoonde geen letsels. De diepe buiger vertoonde een belangrijke scheur van 

ongeveer vier centimeter lang aan zijn laterale aspect (zie figuur 20). Deze scheur verliep vanaf de 

manica flexoria tot aan de basis van de sesambeentjes. Naast deze grote scheur bevonden zich nog 

andere kleinere afgescheurde peesvezels distaal van dit letsel (zie figuur 18 en 19).  

 

 

 

   

Figuur 17: Algemeen beeld in de sesamschede. MF= manica flexoria  

Figuur 18: Scheurtjes in de diepe buiger. MF= manica flexoria 

 

   

Figuur 19: Arthroscopisch beeld vlak voor de intrede in de manica flexoria (MF).  

Figuur 20: Arthroscopisch beeld in de manica flexoria (MF).  
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Deze kleiner vezeltjes werden afgesneden en verwijderd uit de sesamschede (zie figuur 21). Erna 

werd een “shaving” uitgevoerd van de grote scheur van de peesvezel van de diepe buiger en de 

geprolifereerde synoviale villi van de dorsale wand van de sesamschede (zie figuur 22 en 25). Het 

ligamentum annulare werd onder endoscopische begeleiding doorgesneden, daar het de 

passagemogelijkheid met de arthroscoop belemmerde van proximaal naar distaal en een secundaire 

afsnoering veroorzaakte van het digitaalkanaal (zie figuur 23 en 24). Als laatste werd de sesamschede 

gespoeld met fysiologische oplossing. De toegangspoorten werden gehecht met resorbeerbaar 

hechtmateriaal.  

 

   

Figuur 21: Losmaken van de afgescheurde peesvezels. 

Figuur 22: “Shaving” 

 

   

Figuur 23: Doorsnijden van het ligamentum annulare. 

Figuur 24: Het doorgesneden ligamentum annulare.  

 

 

 

 

Figuur 25: Peesvezel van de grote scheur in de diepe buiger.  
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2.5 DIAGNOSE – CONCLUSIE  

 
Na de tenoscopie kwam men tot het besluit dat een tenosynovitis van de sesamschede het gevolg 

was van de scheur in de diepe buiger aan zijn laterale zijde, met secundair een afsnoering van het 

ligamentum annulare. 

 

2.6 NABEHANDELING  

 
Na de operatie werd het paard nog enkele dagen gehospitaliseerd en peroraal anti-inflammatoir 

behandeld. Na controle van het verband, waarbij geen complicaties zichtbaar waren, mocht het paard 

terug naar huis.  

De eigenaar kreeg de raad om veertien dagen na de operatie de hechtingen te laten verwijderen en 

een verband te plaatsen tot tenminste twee dagen na het verwijderen hiervan. Het paard moest 

gedurende twee weken opgestald blijven, waarbij men twee maal per dag ongeveer tien minuten het 

paard mocht stappen aan de hand.  

Na deze periode kon een progressieve revalidatie aangevat worden over een verloop van drie 

maanden, waarbij beweging in vrijheid absoluut afgeraden werd. De eerste zes weken mocht het 

paard aan de hand gestapt worden, waarbij men begon met ongeveer tien minuten stappen en deze 

tijdsduur progressief opbouwde tot ongeveer een halfuur. De volgende zes weken kon men het paard 

in stap berijden en de duur hiervan ook progressief opbouwen. 

Er werd gevraagd aan de eigenaar om drie maanden na de operatie terug te komen naar de kliniek 

voor een klinische en echografisch controle. Dit moet nog gebeuren. 
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3. DISCUSSIE 

3.1 DIAGNOSE 

 
In deze casuïstiek werd de diagnose finaal gesteld op basis van de tenoscopische bevindingen. 

Opmerkelijk is dat er tenoscopisch andere letsels vastgesteld werden dan te zien op echografie. 

Echografisch stelde men vast dat er geen letsels in de pezen of buigers aanwezig waren, terwijl er bij 

de tenoscopie een grote scheur van ongeveer vier centimeter vastgesteld werd in de diepe buiger. 

Distaal hiervan werden ook nog kleinere scheurtjes vastgesteld.  

 

Hierbij dient men zich de vraag te stellen of echografie dan wel een goede techniek is om bepaalde 

letsels in beeld te brengen. In een studie uitgevoerd door Edinger et al. (2005) was het de bedoeling 

om echografische en tenoscopische bevindingen te vergelijken met als doel om de juistheid en 

beperkingen van echografie als niet-invasieve diagnostische techniek te bepalen. In deze 

retrospectieve studie werden de medische dossiers van 22 paarden tussen de 5 en de 18 jaar die 

kreupel waren ten gevolge van een tenosynovitis en constrictie van het ligamentum annulare 

herbekeken. Alle paarden vertoonden symptomen zoals hierboven beschreven. Op alle paarden werd 

een echografisch onderzoek uitgevoerd, gevolgd door een tenoscopische desmotomie van het 

ligamentum annulare. De kwalitatieve beoordeling van de echografische en tenoscopische 

bevindingen werd zowel voor de sesamschede, het ligamentum annulare, de oppervlakkige buiger als 

voor de diepe buiger gedocumenteerd. Men stelde bij deze studie echter vast dat letsels aan de diepe 

buiger die tenoscopisch te zien waren,niet altijd echografisch in beeld konden gebracht worden. De 

sensitiviteit van de echografische evaluatie van de diepe buiger zou hierbij slechts 36,4% bedragen, 

terwijl de sensitiviteit voor de echografische beoordeling van de sesamschede en het ligamentum 

annulare respectievelijk 90,9% en 68,8% bedraagt. Men zal dus steeds de beperkingen van 

echografisch onderzoek van de diepe buiger in het achterhoofd moeten houden. Uiteraard heeft 

echografie ook voordelen tegenover tenoscopie daar het een niet-invasieve, niet-irriterende, 

eenvoudige en veilige beeldvormingstechniek is (Dik et al., 1991).  

 

Naast de andere diagnostische technieken hierboven beschreven (echografie, radiografie en 

contrastradiografie) werd vroeger lucht tendografie toegepast. Hierbij wordt ongeveer 50 tot 100 cc 

lucht in de sesamschede ingespoten en 200 tot 300 cc tussen de buigpezen en subcutaan waarna 

een latero–mediale radiografische opname genomen wordt. Deze opnames geven een mooi beeld 

van het ligamentum annulare en de manica flexoria. Hoewel er verschillende voordelen aan deze 

techniek verbonden zijn (snel, niet duur, goede methode voor het aantonen van een verdikt 

ligamentum annulare) wordt deze niet veel meer toegepast door de opkomst van echografie. Een 

nadeel van deze techniek is dat er enkel een latero-mediale opname interpreteerbaar is en dat vocht 

in de sesamschede het beeld kan verstoren (Verschoten et al., 1986). 
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3.2 BEHANDELING  

 
In deze casuïstiek werd tijdens de tenoscopie besloten om het ligamentum annulare door te snijden, 

daar het een secundaire afsnoering veroorzaakte van het digitaalkanaal. Het doorsnijden van het 

ligamentum annulare zou volgens verschillende auteurs (Verschoten et al., 1986; Stashak, 2002) de 

therapie bij uitstek zijn om een constrictie van het ligamentum annulare te behandelen, onafgezien 

van de primaire oorzaak. Ongetwijfeld is het opportuun eerst de primaire oorzaak van het probleem 

aan te pakken (in dit geval de scheur in de diepe buiger) vooraleer eventueel over te gaan tot een 

sectie van het ligamentum annulare. De mogelijkheid om met de arthroscoop in het digitaalkanaal te 

passeren geldt als criterium om al dan niet over te gaan tot een sectie van het ligamentum annulare 

(A. Martens, 2010; persoonlijke communicatie). Door een desmotomie uit te voeren van het ligament 

wordt de pijn veroorzaakt door tractie op het ligament gedurende de steunfase verminderd en wordt 

de druk van de verschillende structuren die in het digitaalkanaal liggen op het ligamentum annulare 

verminderd (Schramme et al., 2003). 

 

Stashak (2002) beschreef drie mogelijke benaderingswijzen om het ligamentum annulare door te 

snijden:  

- open techniek 

- percutane techniek 

- tenoscopische techniek 

De beslissing om de één of dan wel de andere techniek uit te voeren is onder andere afhankelijk van 

de beschikbare chirurgische faciliteiten (Stashak, 2002).  

 

De “open techniek” werd als eerste beschreven en bestaat uit het doorsnijden van het ligamentum 

annulare via een grote incisie in de sesamschede. Deze incisie is ongeveer acht centimeter lang en 

wordt gemaakt over de ganse lengte van het annulair ligament doorheen de huid en de subcutane 

weefsels. Ze bevindt zich ongeveer één centimeter caudaal van en evenwijdig met de neurovasculaire 

structuren van de ondervoet. Nadat men deze incisie gemaakt heeft kan men met een schaar of 

bistouri het ligament doorsnijden (Stashak, 2002). Alvorens te hechten is het belangrijk de 

sesamschede te spoelen (Nixon, 1990).  

Een voordeel van deze techniek is dat men ook hier de buigpezen kan inspecteren en de eventuele 

vergroeiingen tussen de buigers en de wand van de sesamschede kan doorsnijden (Nixon 1990; 

Nixon et al., 1993). Het voornaamste nadeel bij deze techniek is dat de kans op postoperatieve 

complicaties veel groter is dan bij de andere chirurgische methoden. Zo zullen wonddehiscentie, 

fistulatie en infectie veel meer voorkomen dan bij de tenoscopische techniek (Nixon, 1993; Schramme 

et al., 2003). 

 

Bij de “percutane of gesloten” techniek wordt het paard eveneens onder algemene anesthesie 

gebracht. Toch kan men deze techniek aan de voorbenen ook uitvoeren bij het rechtstaande 

gesedeerde paard (Nixon, 1990). Hierbij wordt een incisie door de huid van ongeveer twee centimeter 

gemaakt lateraal of mediaal van de middellijn ter hoogte van de proximale blindzak van de 
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sesamschede. Met behulp van een weefselschaar wordt de huid naar distaal losgeprepareerd en 

maakt men als het ware een subcutane tunnel die zich uitstrekt van de proximale tot distale rand van 

het ligamentum annulare. Om het ligament door te snijden zorgt men ervoor dat één arm van de 

weefselschaar zich in de subcutane tunnel bevindt en de andere arm in de sesamschede (Stashak, 

2002).  

Voordelen van deze techniek zijn dat deze snel uitgevoerd kan worden en dat de kans op 

postoperatieve complicaties zoals wonddehiscentie en fistulatie veel kleiner zijn dan bij de open 

techniek die verder beschreven wordt (Nixon 1990; Nixon et al. 1993). Het grootste nadeel is dat men 

geen zicht heeft op de binnenzijde van de sesamschede (Stashak, 2002). Vaak wordt deze techniek 

dan ook uitgevoerd indien er enkel een pathologie van het ligamentum annulare aanwezig is (Nixon 

1990).  

 

In deze case werd zoals reeds eerder vermeld een “diagnostische tenoscopie” uitgevoerd zoals 

beschreven door McIlwraith et al. (2006). Nixon (1993) (zie figuur 26) beschrijft het doorsnijden van 

het ligamentum annulare als volgt: als men het proximale aspect van de sesamschede goed in beeld 

heeft met de arthroscoop, wordt er een goede intredeplaats gezocht voor de canule. Deze bevindt 

zich meestal in de proximale blindzak van de sesamschede, dorsaal en lateraal van de diepe buiger 

en ter hoogte van de bovenrand van het ligamentum annulare. Op deze plaats brengt men een 

steekincisie aan waardoor men de canule met trocard in de sesamschede invoert. Wanneer men de 

canule met trocard goed in beeld heeft, wordt de arthroscoop geleidelijk teruggetrokken terwijl men de 

canule en trocard naar distaal opschuift. Hierbij passeert de canule doorheen het digitaalkanaal over 

de ipsilaterale zijde van de oppervlakkige buiger en nadert daardoor de intredepoort van de 

arthroscoop distaal van het annulair ligament. Hierna verwijdert men de arthroscoop uit de 

sesamschede en de canule en trocard worden via de intredeplaats van de scoop naar buiten 

gebracht. De trocard wordt uit de canule verwijderd en de canule wordt met watten opgedroogd en 

terug ingebracht. Hierbij draait men de gleuf van de canule in de richting van het ligamentum 

annulare. Deze positie kan men controleren door de arthroscoop langs distaal in de canule te brengen 

en zo beeld te krijgen van de dwarse vezelrichting van het ligamentum annulare. De positie is correct 

indien men een naald doorheen de huid en het ligamentum annulare tot in de gleuf van de canule kan 

steken. Vervolgens wordt een mesje proximaal in de canule gebracht en onder arthroscopische 

begeleiding in de distale rand van het ligamentum annulare gehaakt. Door het mesje nu traag terug te 

trekken wordt het ligament over zijn volledige dikte doorgesneden.  

 

Figuur 26: Het tenoscopisch doorsnijden van het ligamentum annulare. (Nixon et al., 1993).  
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Het voordeel van deze techniek tegenover de klassieke benadering is dat er vaak een voorafgaande 

tenoscopische inspectie van de sesamschede plaatsvindt, zodat aanwezige adhesies gesplitst kunnen 

worden en tenosynoviale massa’s verwijderd kunnen worden (Stashak, 2002). Een bijkomende 

voordeel is dat de paarden sneller terug aan het werk kunnen, daar de toegangspoorten van de 

tenoscopie op de sesamschede klein zijn en de kans op postoperatieve complicaties zoals sepis, 

wonddehiscentie en fistulatie veel kleiner zijn (Nixon 1990, Schramme et al., 2003). De dieren zouden 

al binnen de twee weken na de operatie minder kreupel zijn en minder manken (Nixon, 1993). 

Eventuele risico’s verbonden aan deze behandelingsmethode zijn dat men neurovasculaire structuren 

zou kunnen aansnijden bij het maken van de steekincisie in de proximale blindzak alsook het 

verkeerdelijk doorsnijden van de manica flexoria indien men de canule verkeerd geplaatst heeft 

tussen de oppervlakkige en diepe buiger. Een ander risico is dat men de huid kan perforeren tijdens 

het doorsnijden van het ligamentum annulare (Nixon et al., 1993). Uiteraard werd in deze casuïstiek 

voor deze behandelingsmethode geopteerd, daar men op het moment zelf toch een diagnostische 

tenoscopie aan het uitvoeren was.  
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4. CONCLUSIE  
 
Aandoeningen van pezen, peesscheden en ligamenten maken een vrij groot deel uit van de 

aangeboden kreupele paarden in de paardenpraktijk. Het diagnosticeren van het exacte letsel dat aan 

de basis van de kreupelheid ligt is hierbij niet altijd even simpel.  

Men moet er zich van bewust zijn dat naast het uitvoeren van klinisch en echografisch onderzoek de 

diagnose vaak verfijnd kan worden door het uitvoeren van een tenoscopie. Hierbij kan men niet enkel 

de letsels aan buigers, ligamenten en peessscheden in beeld brengen, doch ook terzelfder tijd 

therapeutisch handelen. In deze casuïstiek heeft men de onderliggende oorzaak van de constrictie 

van het ligamentum annulare kunnen achterhalen (namelijk een scheur in de diepe buiger) door een 

tenoscopie uit te voeren, daar echografisch onderzoek te weinig informatie op leverde. Men kon 

tijdens deze tenoscopie ook onmiddellijk behandelen door een arthroscopische “shaving” uit te voeren 

van de diepe buiger en zo de primaire oorzaak van de constrictie weg te nemen. Men zou zich hierbij 

de vraag kunnen stellen of het wel nodig was om in dit geval het ligamentum annulare door te snijden, 

daar dit toch voor enige steun in de kogel zorgt. Het criterium om dit ligament al dan niet door te 

snijden berust op het feit of er voldoende passage-mogelijkheid is met de arthroscoop in het 

digitaalkanaal. Is dit niet zo dan wordt het ligament doorgesneden zoals in deze casuïstiek het geval 

was.  

Hoewel het symptoom van insnoering van het ligamentum annulare vaak het meest voor de hand 

liggend is, is het van belang uit te maken of dit werkelijk het enige primaire probleem is, of dat er 

daarentegen sprake is van secundaire constrictie door bijvoorbeeld letsels aan de oppervlakkige of 

diepe buiger met een tenosynovitis tot gevolg. Het is belangrijk deze onderliggende schade te 

herkennen aangezien deze de limiterende factor vormen van de sportieve carrière van het paard. Een 

tenoscopie is dus vaak aangewezen  
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SAMENVATTING 
 
Een vierjarige Irish Tinker ruin werd aangeboden in de kliniek Heelkunde van de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke omwille van intermitterende kreupelheid aan het linker- en 

rechtervoorbeen sinds meerdere maanden. Als veulen had het paard een erge vorm van “bokhoef” 

gehad ter hoogte van beide voorbenen, maar dit was door intensieve verzorging van de hoefsmid 

gecorrigeerd. 

De oorzaak van de pijn werd op basis van het klinisch onderzoek inclusief diagnostische anesthesie 

gelokaliseerd ter hoogte van de ondervoet. Op de radiografieën was een duidelijke rotatie van beide 

hoefbeenderen op te merken in combinatie met een uitgebreide periostale reactie ter hoogte van het 

dorsodistale aspect van het hoefbeen samengaand met osteïtis van het hoefbeen.  

Differentiaaldiagnostisch kon gedacht worden aan hoefbevangenheid, maar aangezien dit klinisch 

nooit opgemerkt werd, leek dit minder waarschijnlijk.  

Er werd besloten om bilateraal een desmotomie van het distale ligamentum accessorium uit te voeren, 

gecombineerd met correctief beslag (“reverse wedge shoe”). Opvolging op lange termijn (> 1 jaar) 

toonde aan dat een grotendeels genormaliseerde positie van het hoefbeen in de hoornschoen 

bekomen werd en dat het paard geen kreupelheid meer vertoonde en opnieuw bereden werd. 
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1. INLEIDING 
 
Standafwijkingen zijn vaak voorkomende aandoeningen bij veulens. Ze kunnen zowel in het sagittale 

als frontale vlak optreden (Kidd en Barr, 2002). Eén van de meest voorkomende standafwijkingen in 

het sagittale vlak is de retractie van de diepe buigpees (Spoormakers et al., 2008). Hierbij is het 

veulen niet in staat om zijn volledige lidmaat te strekken. Deze typische standafwijking is in de 

volksmond beter bekend als “het grasvoetje” of “het blokvoetje”. Synoniemen voor deze aandoening in 

de Engelstalige literatuur zijn “club foot” en “flexural deformity of the distal interphalangeal joint”. De 

aandoening komt vooral tot uiting rond de leeftijd van 1 tot 6 maanden en tast voornamelijk de voorste 

ledematen aan (Kidd en Barr, 2002).  

 

De oppervlakkige en diepe buiger maken samen met de m. interosseus medius deel uit van het pezige 

deel van de ondervoet van het paard.  

De oppervlakkige buiger of m. flexor digitalis superficialis ontspringt aan de mediale epicondyl van de 

humerus (zie figuur 1 en 2). Ze bevindt zich proximaal van de carpus aan de palmaire zijde van de 

diepe buiger en distaal van de carpus aan de mediopalmaire zijde van de diepe buiger en loopt zo 

door naar distaal waar ze splitst in een laterale en mediale tak die lateraal en mediaal vasthechten op 

het tuberculum flexorum van de tweede phalanx (kroonbeen). Proximaal van de carpus versmelt de 

oppervlakkige buigpees met het proximale ligamentum accessorium dat ontspringt aan de mediale 

rand van de radius. Proximaal van de sesambeentjes omgeeft de oppervlakkige buiger de diepe 

buiger cirkelvormig. Deze ring wordt de manica flexoria genoemd (Barone, 2000; Schultz, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 en 2: Lateraal en palmair aanzicht van de oppervlakkige buiger (Melton et al., 2004). 
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De diepe buiger of m.flexor digitalis profundus (zie figuur 3 en 4) bestaat bij zijn insertie uit drie 

spierhoofden. Namelijk een humeraal hoofd dat aan de mediale zijde van de humerus ontspringt, een 

ulnair hoofd dat aan de mediale zijde van het olecranon ontspringt en tenslotte een radiaal hoofd dat 

zijn oorsprong vindt aan de caudomediale zijde van het middelste derde van de radius. Proximaal van 

de carpus versmelten deze drie spierhoofden tot één buigpees en lopen mediaal van het os carpi 

accessorium (haakbeentje) naar distaal (Barone, 2000; Schultz, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 en 4: lateraal en palmair aanzicht van de diepe buiger (Melton et al., 2004). 

 

Ter hoogte van het middenste derde van het os metacarpale III, ongeveer op 14 tot 18 centimeter 

distaal van het haakbeentje, versmelt de diepe buiger met het distale ligamentum accessorium 

(Kaneps, 2007) (zie figuur 5). Dit ligament ontspringt proximaal van het ligamentum carpi palmare. 

Zoals hierboven reeds vermeld wordt de diepe buiger proximaal van de 

sesambeentjes ringvormig omgeven door de oppervlakkige buigpees, 

waarna ze distaal van deze sesambeentjes tussen de twee 

eindschenkels van de oppervlakkige buiger doorloopt om te insereren 

op de fascia flexoria van de derde phalanx (hoefbeen). Ter hoogte van 

de twee eindschenkels van de oppervlakkige buiger geeft de diepe 

buiger een tweede schenkel af naar de tweede phalanx. De 

oppervlakkige en diepe buiger worden op hun verloop omgeven door 

twee gemeenschappelijke peescheden, namelijk ter hoogte van de 

carpus door de carpaalschede en ter hoogte van het 

metacarpophalangeaalgewricht door de sesamschede (Barone, 2000; 

Schultz, 2004).  

Figuur 5: lateraal aanzicht van het distale ligamentum accessorium (Melton et al., 2004). 
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De m. interosseus medius ontspringt aan het ligamentum carpi palmare en aan de palmaire zijde van 

het proximale deel van het os metacarpale III (zie figuur 6 en 7). Op zijn verloop geeft hij twee 

schenkels af naar dorsaal die versmelten met m. extensor digitalis communis. De interosseus eindigt 

in twee schenkels die op de proximale sesambeentjes aanhechten (Barone, 2000; Schultz, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 6 en 7: lateraal en mediaal aanzicht van de m.interosseus medius (Melton et al., 2004). 

 

De etiopathogenese van de retractie van de buigpees is een complexe aangelegenheid en vaak 

zouden meerdere factoren op directe of indirecte wijze aanleiding geven tot deze aandoening. 

Verschillende auteurs (Kidd en Barr, 2002; McIlwraith, 2002; Auer, 2006) zijn het echter niet eens met 

de benaming “retractie” daar deze term een foutieve indruk zou geven over de pathogenese. Kidd en 

Barr (2002) vermijden deze term omdat dit een primair probleem in het peesweefsel suggereert. 

Volgens McIlwraith (2002) zou de primaire oorzaak ook meestal niet in de pees zelf liggen en 

bovendien zou het vermogen van dens peesweefsel om te contraheren gelimiteerd zijn. Auer (2006) 

vindt de term “retractie” incorrect omdat er volgens hem geen sprake is van een contractie, maar van 

een onvermogen van de pees om te verlengen aan een snelheid corresponderend aan de 

longitudinale groei.  

 

De aandoening kan zowel congenitaal of verworven voorkomen (McIlwraith, 2002). Congenitale 

retracties komen vooral voor aan het kogelgewricht van het voorbeen of aan de carpus. Zelden 

worden de tarsus, het kogelgewricht  van het achterbeen, het kroongewricht of hoefgewricht aangetast 

(Kidd en Barr, 2002; McIlwraith, 2002; Hunt, 2003). Verschillende oorzaken voor de congenitale 

retracties werden in de literatuur aangehaald. Zo zouden een verkeerde ligging van het veulen in de 

baarmoeder, genetische en teratogene stoornissen tijdens de embryonale fase van de dracht, 

neuromusculaire stoornissen, influenza-uitbraken, genenmutaties bij de hengst en dergelijke 

aanleiding kunnen geven tot retractie van de buigpezen bij het pasgeboren veulen (Kidd en Barr, 

2002; McIlwraith, 2002). De exacte oorzaak is echter nog steeds niet gekend. 
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Verworven afwijkingen van de buigpezen zouden echter meer aan de hoef- en kogelgewrichten van 

de voorbenen een standafwijking veroorzaken, terwijl de kogelgewrichten van de achterbenen en 

kroongewrichten zelden aangetast zijn (Kidd en Barr, 2002). 

De verworven retractie van de buigpees wordt beschouwd als onderdeel van het DOD-complex 

(Developmental Orthopaedic Disease) (Adams en Santschi, 1999; Kidd en Barr, 2002; Trumble, 2005; 

Auer, 2006). Hieronder groepeert men alle skeletale afwijkingen die bij het opgroeiend veulen 

voorkomen. Osteochondrose, physitis, varus- en valgusdeformaties en cervicale vertebrale 

malformaties maken onder andere deel uit van dit syndroom. De mogelijke onderliggende oorzaken 

van dit probleem kunnen een nutritioneel onevenwicht, snelle groei en trauma zijn (Adams en 

Santschi, 1999).  

 

Verschillende factoren spelen een rol in de pathogenese van de verworven retractie van de diepe 

buigpees. Pijn zou een primaire causale rol spelen in het ontstaan van de verworven retractie. Elke 

pijnlijke omstandigheid zoals een hoefabces en dergelijke kan leiden tot het ontlasten van de pijnlijke 

lidmaat door deze in flexie te houden. Als gevolg hiervan contraheert de diepe buigpees en ontstaat er 

een gewijzigde stand van de voet (Kidd en Barr, 2002; McIlwraith, 2002; Hunt, 2003; Auer, 2006). 

Volgens Kidd en Barr (2002) en McIlwraith (2002) wordt physitis regelmatig waargenomen in 

combinatie met een retractie van de diepe buiger. Vaak zal het veulen voorafgaand aan de retractie 

manken op de aangetaste lidmaat, hetgeen suggereert dat pijn één van de uitlokkende factoren is in 

het ontstaan van deze aandoening (Auer, 2006). Hoewel pijn een initiërende factor is bij het ontstaan 

van de acute retractie zal het veulen zijn lidmaat in flexie blijven houden door contractie van het 

palmaire aspect van het gewrichtskapsel, waardoor een abnormale stand onderhouden wordt (Kidd en 

Barr, 2002).  

Een andere factor die een rol speelt in de pathogenese is de snelle groei van het bot (McIlwraith, 

2002; Hunt, 2003; Auer, 2006). De mate van botgroei wordt bepaald door genetische aanleg en 

voeding. Veulens kunnen zich in nutritioneel onevenwicht bevinden door bij een hoog lacterende 

merrie te verblijven, dit door deze te voederen met hoog energetisch voeder of door te grote 

hoeveelheden te voederen. Dit onevenwicht kan leiden tot te snelle botgroei in vergelijking met de 

nood aan elongatie van de pezen (Auer, 2006). Het hoefgewricht wordt hierbij in flexie gebracht, daar 

de diepe buigpees relatief te kort is. Bovendien wordt de passieve elongatie van de diepe buiger 

gelimiteerd door het distale ligamentum accessorium. Er wordt hierbij uitgegaan van een 

leeftijdspredispositie van één tot vier maanden. De snelle groei van de metaphyse die tevens op deze 

leeftijd plaatsvindt ondersteunt deze theorie (Auer, 2006). Kidd en Barr (2002) bekritiseren echter deze 

theorie, daar volgens hen de longitudinale botgroei op geen enkele leeftijd in staat is om tot een 

relatieve verkorting van de buigers te leiden. Ze beschrijven dat de longitudinale botgroei op een 

leeftijd van twee maanden reeds beëindigd is en dat terwijl de problemen bij deze aandoening meestal 

ontstaan op een leeftijd van één tot zes maanden. Een ander argument die ze aanhalen tegen deze 

hypothese is dat een retractie van de diepe buiger dikwijls ontstaat tussen de 24 en 48 uur. Dit is een 

zeer korte periode waarin de mate van longitudinale botgroei dan ook ontoereikend is om een 

relatieve verkorting van de buigers te veroorzaken. 
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Veulens die onvoldoende bewegen zouden volgens sommige auteurs (Wagner, 1993; McIlwraith, 

2002) ook gepredisponeerd zijn om aan deze aandoening te leiden. Weinig beweging (of relatieve 

onderbelasting door bv. het aannemen van steeds dezelfde positie bij grazen) leidt tot een beperkte 

spanning op de buigpezen en ligamenten, waardoor deze ten opzichte van de snelle groei in het bot 

achterblijven en relatief te kort worden. Barr (1994) beweert dat onvoldoende beweging mogelijks een 

predisponerende factor is in het ontstaan van de aandoening, maar dat er ook problemen 

gerapporteerd zijn bij veulens die dagelijks op de weide staan. Een andere omgevingsfactor die we 

hierbij kunnen vermelden is de kenmerkende stand die het veulen aanneemt tijdens het eten van de 

grond. Het veulen plaats hierbij steeds één voetje naar voor en één voetje naar achteren. Het 

aangetaste voetje blijkt hierbij steeds het voetje te zijn dat naar achteren werd geplaatst (McIlwraith, 

2002; van Heel et al., 2006). Vandaar ook de benaming “grasvoetje”. 

Een laatste factor die invloed kan hebben in de pathogenese van de retractie van de diepe buigpees 

is genetische predispositie. Volgens McIlwraith (2002) zou er een direct causaal verband zijn tussen 

genetische predispositie en retractie van de diepe buigpees. Andere auteurs (Kidd en Barr, 2002; 

McIlwraith, 2002; Auer, 2006) vermelden dit directe causaal verband niet. Volgens hen is er wel een 

samenhang tussen de genetische predispositie en snelle groei, die dan weer kan leiden tot retractie 

van de diepe buiger.  

De verschillende factoren die een rol spelen in de etiopathogenese worden in de onderstaande figuur 

nog eens samengevat.  

 

 

 

 

Figuur 8: Relaties tussen de verschillende factoren die een rol spelen in de pathogenese van de verworven retractie van de 

diepe buigpees (McIlwraith, 2002).  
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Zoals reeds eerder vermeld komt deze pathologie voornamelijk voor op een leeftijd van één tot zes 

maanden (Barr, 1994; Kidd en Barr 2002). Adams en Santschi (1999) noemen echter een 

leeftijdpredispositie van zes weken tot acht maanden en Auer (2007) van één tot vier maand. De 

aandoening komt meestal bilateraal voor en zelden aan de achterbenen (Kidd en Barr, 2002). 

 

De eerste symptomen van een retractie van de diepe buigpees zijn een steilere dorsale hoefwand en 

een relatief korte teen (Hunt, 2003; Auer 2006). Daarnaast kan er soms een opzetting te zien zijn ter 

hoogte van de kroonrand (Hunt, 2003). Dit proces kan heel snel verlopen over een tijdsspanne van 

drie tot vijf dagen waarbij de hiel van het veulen steeds meer van de grond getild wordt en tengevolge 

hiervan het veulen uiteindelijk op de teen steunt (McIlwraith, 2002). In trager verlopende processen 

houdt de hiel langer contact met de grond en ontstaat er een gebroken hoef-kootas (McIlwraith, 2002). 

Na verloop van tijd zal de lengte van de hiel deze van de dorsale 

hoefwand benaderen en krijgt de voet een vierkant uitzicht, in de Engelse 

literatuur ook wel “club foot” of “boxy foot” genoemd. Er kan echter ook een 

verbreding van de witte lijn optreden doordat er een hogere belasting 

ontstaat ter hoogte van de dorsale hoefwand (“seedy toe”). Abcessen 

kunnen echter ook in de voet ontstaan (McIlwraith, 2002).  

De fysiologische hoek die de dorsale hoefwand met de grond maakt is 55°-

60°. De hoef-kootas dient ook in elkaars verlengde te liggen voor een 

correcte anatomische positie van de voet (Schultz, 2004) Figuur 9: Correcte hoef-kootas (Schultz, 2004). 

(zie figuur 9). Bij retractie van de diepe buiger kan zoals hierboven vermeld een gebroken hoef-kootas 

ontstaan. De hoek die de dorsale hoefwand met de grond maakt, wordt bij een retractie groter. Om 

diagnostische, therapeutische en prognostische doeleinden werd in de literatuur een onderverdeling 

gemaakt twee stadia (McIlwraith, 2002; Auer, 2006; MacDonald et al., 2006):  

- Stadium 1: de hoek tussen de dorsale hoefwand en de grond is < 90°, de dorsale lijn van het 

toongedeelte bevindt zich hierbij voor de loodlijn met de grond (zie figuur 10). 

- Stadium 2: de hoek tussen de dorsale hoefwand en de grond is � 90°, de dorsale lijn van het 

toongedeelte is de loodlijn met de grond gepasseerd (zie figuur 11).  

 

   

Figuur 10: Retractie van de diepe buiger type 1 (Spoormakers et al., 2008). 

Figuur 11: Retractie van de diepe buiger type 2 (Spoormakers et al., 2008). 
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Zoals op figuur 11 te zien verliest de hiel contact met de bodem eens in stadium 2. Op dit moment 

zullen er reeds pathologische veranderingen optreden in het gewrichtskapsel van het hoefgewricht en 

de rondom liggende weefsels. Als er niet tijdig een behandeling wordt ingesteld kan er een 

irreversibele fibreuze ankylose of osteolyse van het hoefbeen ontstaan (Adams en Santschi, 1999; 

McIlwraith, 2002).  

 

Redden (2003) beschrijft echter een onderverdeling in vier mogelijke gradaties (zie figuur 12): 

- Graad 1: de hoek die de dorsale hoefwand maakt met de grond is 3° tot 5° groter dan deze 

bij de tegenoverstaande voet. Een karakteristieke verdikking is aanwezig ter hoogte van de 

kroonrand als gevolg van een partiële verplaatsing van het kroonbeen of hoefbeen.  

- Graad 2: de hoek die de dorsale hoefwand maakt met de grond is 5° tot 8° groter dan deze 

bij de tegenoverstaand voet. De groeiringen aanwezig op de voet zijn wijder op de hiel dan 

deze op de teen. Indien de voet op normale lengte gekapt zou worden, dan zou de hiel de 

bodem niet raken.  

- Graad 3: de dorsale hoefwand is concaaf ingevallen, waarbij de groeiringen ter hoogte van 

de hiel twee maal zo wijd zijn als deze ter hoogte van de teen. Radiografisch zal er reeds 

demineralisatie / osteïtis van het hoefbeen opgetreden zijn.  

- Graad 4: de dorsale hoefwand is sterk concaaf ingevallen en de hoek met de grond bedraagt 

meer dan 80°. De kroonrand bevindt zich ter hoogte van de hiel en teen op gelijke hoogte. 

Radiografisch is het hoefbeen reeds afgerond als gevolg de sterke demineralisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: Graad 1 retractie van de buigpezen (A); Graad 2 retractie van de buigpezen (B); Graad 3 retractie van de buigpezen 

(C); Graad 4 retractie van de buigpezen (D) (Redden, 2003). 
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Indien deze aandoening niet tijdig behandeld wordt, kunnen er verschillende 

complicaties ontstaan. Eén hiervan is de zogenaamde “calf knee”, waarbij de 

carpus van het aangetaste lidmaat permanent naar achteren gebogen blijft (zie 

figuur 13). Dit zorgt uiteraard voor een hoge belasting van de ligamenten, pezen 

en het carpaalgewricht (Hunt, 2003).  

Een ander complicatie die kan optreden is een ruptuur van m. extensor digitalis 

communis. Hierbij zal deze strekpees door de langdurig contractie van de diepe 

buiger scheuren in zijn peesschede (Trumble, 2005). 

              Figuur 13: Blokvoet in combinatie met “calf-knee” (Hunt, 2003). 

 

De diagnose kan eenvoudig gesteld worden op basis van de klinische symptomen, toch is het 

aangeraden om een degelijk klinisch onderzoek uit te voeren waarbij het lidmaat zowel in staande als 

in geplooide toestand wordt gepalpeerd (Auer, 2006; MacDonald et al., 2006). Hierdoor kan men 

nagaan welke structuren betrokken zijn bij de retractie. Men tracht ook de voet in normale positie te 

brengen door manuele druk uit te voeren op het aangetaste lidmaat. Hierdoor kan men de flexibiliteit 

van de verschillende gewrichten evalueren (Auer, 2006). 

Radiografie is niet zozeer noodzakelijk om tot een diagnose te komen, maar kan wel interessant zijn 

om secundaire veranderingen in het hoefbeen te detecteren (Barr, 1994; Adams en Santschi 1999). 

Radiografische veranderingen die gepaard kunnen gaan met retractie van de diepe buiger zijn onder 

andere: osteolyse van het distale deel van het hoefbeen (zie figuur 15), een geremodelleerde distale 

punt van het hoefbeen (dit kan zowel in dorso-craniale, de zogenaamde hoedenrand, als in ventro-

caudale richting) (zie figuur 14 en 15), kanteling van het hoefbeen, fragmentatie en osteoartrose van 

het hoefgewricht (Barr, 1994; Kidd en Barr, 2002; McIlwraith, 2002; MacDonald et al., 2006; 

Spoormakers et al., 2008). Radiografie kan niet enkel een hulp zijn bij het stellen van een prognose, 

men kan er ook mee nagaan of er een onderliggende beenderige pathologie aanwezig is die pijn 

veroorzaakt die leidt tot een retractie van de diepe buigpees (Auer, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: De distale rand van het hoefbeen is in dorso-craniale richting gemodelleerd (hoedenrand) bij een veulen van vier 

maand oud met een type 1 retractie van de diepe buigpees (Spoormakers, 2008). 

Figuur 15: Osteolytische lucenties zijn te zien in de distale punt van het hoefbeen, samengaand met een modellering van de 

punt van het hoefbeen in ventro-caudale richting (Spoormakers, 2008). 
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De aandoening kan zowel op conservatieve als op chirurgische wijze behandeld worden, afhankelijk 

van in welk stadium de pathologie gediagnosticeerd wordt. De verschillende behandelingsmethoden 

worden verder in de casuïstiek besproken.  

 

De prognose van de aandoening varieert in functie van de mate van de aantasting van het lidmaat en 

het moment waarop men de behandeling instelt. De prognose is vaak gunstig in die gevallen waar 

men niet chirurgisch moet ingrijpen (Adams, 1966). Spoormakers et al. (2008) voerden een studie uit 

waarbij men de resultaten na desmotomie van het ligamentum accessorium naging bij 40 veulens. De 

veulens waren tussen de 15 dagen en 18 maanden oud. 27 van de 40 veulens hadden reeds een 

conservatieve behandeling achter de rug met onvoldoende resultaat. De overgrote meerderheid van 

de veulens (33) had een type-1 standafwijking, waarvan er 23 een unilaterale en 10 een bilaterale 

standafwijking vertoonden. Van de overige 7 veulens met een type-2 standafwijking hadden er 4 een 

unilaterale en 3 een bilaterale afwijking. Bij 24 van de 40 veulens werd ook een neiging tot klemvoet 

waargenomen. In het totaal werden 53 desmotomieën uitgevoerd . In deze studie werd aangetoond 

dat een desmotomie bij 85% (34/40) van de veulens een goede correctie geeft van de stand. Ook het 

verschil in hoefvorm tussen de beide voorvoeten (neiging tot klemvoet zoals hierboven beschreven) 

kon worden gecorrigeerd. Bij de veulens waar de retractie bilateraal voorkwam is de prognose met 

betrekking tot de correctie van de standafwijking en de hoefvorm minder gunstig. Ondanks dat men in 

deze studie gunstige resultaten boekte bij de correctie van de klemvoet, wordt toch aangeraden om de 

desmotomie op relatief jonge leeftijd uit te voeren, daar er dan vaak nog geen verandering van de 

hoefvorm is opgetreden (Spoormakers et al., 2008).  

Het is belangrijk om zich te realiseren dat wanneer er zich éénmaal een retractie van de diepe buiger 

heeft voorgedaan, een snelle herkenning en behandeling (zowel conservatief als chirurgisch) absoluut 

noodzakelijk is voor de beste prognose (Kidd en Barr, 2002).  

 

In de volgende casuïstiek wordt een bijzonder geval beschreven waarbij een vierjarige ruin 

aangeboden werd in de kliniek Heelkunde van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke met een 

ernstige derotatie van beide hoefbeenderen ten gevolge van een mogelijke retractie van de diepe 

buigers. Opmerkelijk is het feit dat het paard als veulen (schijnbaar) succesvol behandeld was voor 

een ernstige blokhoef.  
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2. CASUSBESPREKING 

2.1 SIGNALEMENT EN ANAMNESE 

 
Een vierjarige tricolor Irish Tinker ruin werd aangeboden in de kliniek Heelkunde van de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke omwille van intermitterende kreupelheid aan het linker- en 

rechtervoorbeen sinds meerdere maanden. Het paard wordt door de eigenaar vooral recreatief 

gebruikt. Het paard werd thuis reeds anti-inflammatoir behandeld, waarbij er geen verbetering optrad 

van de symptomen. Als veulen heeft het paard een erge vorm van “bokhoef” of “blokhoef” gehad 

tegenover beide voorbenen. Dit werd door de hoefsmid met (schijnbaar) succes behandeld door de 

voeten correctief te bekappen. 

 

2.2 KLINISCH ONDERZOEK 

2.2.1 Inspectie en palpatie 

Er waren geen duidelijke afwijkingen te zien of te voelen ter hoogte van de voorste ledematen. 

2.2.2 Onderzoek in beweging 

Het paard vertoonde geen manken in stap, noch in draf op rechte lijn. Bij draf op zachte bodem kon er 

ook geen duidelijke kreupelheid vastgesteld worden. Bij het draven op harde bodem, was het paard 

linksvoor mank op de cirkel op linkerhand en rechtsvoor mank op de cirkel op rechterhand. 

2.2.3 Flexieproef 

Er werd een buigproef van de kogel-ondervoet uitgevoerd. Het resultaat van de buigproef was 

negatief. Dit wil zeggen dat er een geen verandering in beweging opgemerkt werd na het uitvoeren 

van deze buigproef. 

2.2.4 Lage anesthesie 

Er werd een lage anesthesie van de linkervoorvoet uitgevoerd. Deze bleek positief te zijn, waarbij het 

paard dus geen kreupelheid meer vertoonde op het linkerbeen. De kreupelheid op het 

rechtervoorbeen werd echter geaccentueerd. Men kon dus besluiten dat het paard op beide 

voorbenen problemen had. 

 

2.3 RADIOGRAFISCH ONDERZOEK  

 
Bij het radiografisch onderzoek werden telkens drie opnames genomen van beide voorvoeten. 

Namelijk een latero-mediale, een 55° dorsoproximale-palmerodistale oblique en een 65° 

dorsoproximale- palmerodistale oblique opname. 
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Hierbij werd de afstand tussen de dorsale hoornwand en dorsale hoefwand gemeten (zie figuur 16). 

Proximaal bedroeg deze 22 mm en distaal 32 mm. Deze afstand zou in een normale voet minder dan 

18 mm moeten bedragen (gemiddeld 14,6 mm) of minder dan 30% van de palmaire lengte van het 

hoefbeen gemeten vanaf zijn tip tot aan de articulatie met het kroonbeen (Stashak, 2002) (zie figuur 

17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Principe van het meten van de afstand tussen de dorsale hoornwand en de dorsale hoefwand (Stashak, 2002). 

Figuur 17: Een latero-mediaal aanzicht van een normale hoefconfiguratie, de afstand tussen de dorsale hoornwand en de 

dorsale hoefwand bedraagt minder dan 18 mm, de dorsale hoefwand verloopt hierbij ook evenwijdig met de dorsale hoornwand 

(Weaver en Barakzai, 2010). 

 

Er werd een uitgebreide periostale reactie waargenomen tegenover het dorsodistale aspect van het 

hoefbeen. Bovendien was er ook nog een osteïtis van het hoefbeen aanwezig (zie figuur 18 en 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Latero-mediaal aanzicht van de linkervoet. Er is een duidelijk periostale reactie ter hoogte van het dorsodistale 

aspect van het hoefbeen en osteïtis op te merken. 

Figuur 19: Latero-mediaal aanzicht van de rechtervoet met dezelfde symptomen waargenomen op de linkervoorvoet. 

 

2.4 DIAGNOSE - CONCLUSIE 

 
Dergelijke veranderingen kunnen waargenomen worden bij paarden met chronische of oude 

hoefbevangenheid. Dit was echter op geen enkel moment waargenomen door de eigenaar of 

hoefsmid thuis. Als alternatieve hypothese werd naar voor geschoven dat het corrigeren van de 

retractie van de diepe buigpees mogelijks wel effect heeft gehad op de hoornschoen, maar dat het 

hoefbeen zich nog steeds in en geretraheerde positie bevond.  
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2.5 BEHANDELING  

 
Na overleg met de eigenaar werd beslist om bij het paard een bilaterale desmotomie van het distaal 

ligamentum accesssorium uit te voeren, in combinatie met een correctief beslag (zogenaamde 

“reverse wedge shoe”), met de bedoeling de positie van het hoefbeen in de hoornschoen te 

normaliseren. 

2.5.1 Desmotomie van het distaal ligamentum accessorium  

Zoals reeds in de inleiding vermeld is het ligamentum accessorium een distale uitloper van het 

ligamentum carpi palmare profundum en hecht dit ligament distaal aan op de dorsale zijde van de 

diepe buiger. Het zorgt ervoor dat de diepe buiger niet uitgerekt wordt bij maximale extensie van de 

ondervoet op het einde van de steunfase. 

Het doorsnijden van het ligament laat een toename van de functionele lengte van de diepe buigpees 

toe en kan zo de retractie opheffen (Kaneps, 2007; Tnibar, 2010). 

 

De ingreep werd uitgevoerd onder algemene anesthesie, waarbij het paard in ruglig werd gebracht. 

Nadat men de beide benen geprepareerd had voor chirurgie, werd een beiderzijdse desmotomie van 

het ligamentum accessorium via laterale benadering uitgevoerd zoals beschreven door Auer (2006). 

Hierbij wordt een longitudinale huidincisie gemaakt van ongeveer vijf centimeter lang ter hoogte van 

de overgang tussen het proximale en middelste derde van het os metacarpale III (zie figuur 20). De 

pezen worden zichtbaar na stompe klieving van de subcutane weefsels. Hierna wordt het 

peritendineum dat zowel de diepe buigpees als het ligamentum accessorium omgeeft door middel van 

palpatie opgezocht. Men maakt in het peritendineum een incisie waarna men een gebogen 

hemostatische klem tussen de diepe buiger en het ligament steekt met de bedoeling het ligamentum 

accessorium te isoleren en naar buiten te manipuleren (zie figuur 21). Om te controleren of men wel 

degelijk het ligament geïsoleerd heeft, kan men de voet iets strekken, waardoor het distale 

ligamentum accessorium zich zal opspannen. Vervolgens wordt het ligamentum doorgesneden, 

waarna men de voet nogmaals zal strekken tot er een defect van één centimeter ontstaat tussen de 

beide peesuiteinden zodat men kan controleren of alle peesvezels zijn doorgesneden. Tenslotte 

worden het peritendineum, de subcutane weefsels en de huid doorlopend gehecht met resorbeerbaar 

hechtmateriaal en wordt er een steriel drukverband geplaatst tot onder de carpus.  

Deze ingreep en het ontwaken uit de algemene anesthesie verliepen zonder complicaties.  
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Figuur 20: Desmotomie van het ligamentum accessorium volgens de laterale benadering. Linkerzijde van de foto is dorsaal, 

rechterzijde van de foto is palmair. A= m. interosseus; B= ligamentum accessorium door een klem gescheiden van de diepe 

buiger; C= oppervlakkige buiger; D= laterale palmaire zenuw (Kaneps, 2007). 

Figuur 21: Klem geplaatst tussen het ligamentum accessorium en de diepe buiger om de desmotomie van het ligament te 

vereenvoudigen (Kaneps, 2007). 

2.5.2 Reverse wedge shoe  

Postoperatief werden onder radiografische controle de beide hoeven bekapt ter hoogte van de hielen 

en werd een beslag met een wigje tegenover de teenregio aangebracht. De bedoeling van dit 

aangepast beslag was om de oriëntatie van het hoefbeen ten opzichte van de grond te herstellen en 

ervoor te zorgen dat er een correcte hoef-kootas bekomen werd. Bij deze werkwijze werd een deel 

van de hiel weggenomen en werd het hoefijzer zo geplaatst dat deze parallel is met de zool van de 

voet.  

Het bekappen van de voet onder radiografische controle gebeurde zoals beschreven door O’Grady 

(2006) (zie figuur 22). Hierbij neemt men een laterale radiografische opname van de voet. Met deze 

opname wordt door middel van virtuele lijnen bepaald waar men de voet zal bekappen. Lijn 1 bevindt 

zich op 20 mm parallel met de zoolvlakte en lijn 2 bevindt zich zo’n 15 tot 18 mm parallel met de 

dorsale vlakte van de hoef. Het snijpunt van deze twee lijnen geeft aan tot waar de teen van het 

hoefijzer geplaatst mag worden. Tenslotte is er een derde lijn die loodrecht van de top van het 

hoefbeen tot de eerste lijn loopt. Het snijpunt van deze twee lijnen geeft aan waar zich het ideale punt 

voor breakover bevindt. Alle hoorn onder lijn 1 en craniaal van lijn 2 werden 

weggehaald. Aangezien het hoefbeen bij dit paard reeds sterk geroteerd 

was, ontstond er een kloof ter hoogte van de teen, dit loste men op door 

deze opening door middel van een wigje op te vullen. Het ijzer werd in dit 

geval ook omgekeerd geplaatst aangezien er te weinig hoorn ter hoogte van 

de teen aanwezig was om te nagelen.  

 

Figuur 22: Lijn 1 bevindt zich parallel met de zoolvlakte van het hoefbeen, lijn 2 bevindt zich parallel met de dorsale vlakte van 

het hoefbeen, lijn 3 loopt loodrecht van de top van het  hoefbeen naar lijn 1 (O’Grady, 2006). 
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2.6 NABEHANDELING 

 
Het paard verliet de kliniek zes dagen na de ingreep en werd thuis nog vijf dagen verder anti-

inflammatoir behandeld. De eigenaar kreeg de raad om het verband regelmatig te verversen. Veertien 

dagen na de operatie mochten de hechtingen verwijderd worden en moest een verband geplaatst 

worden tot tenminste twee dagen na het verwijderen hiervan.  

Het paard moest opgestald blijven, waarbij men meermaals daags zo’n 10 tot 15 minuten met het 

paard aan de hand mocht stappen. Er werd absoluut afgeraden om het paard in vrijheid te laten 

bewegen. Er werd gevraagd aan de eigenaar om zich 8 weken na de ingreep aan te bieden op de 

kliniek voor een controlebezoek.  

 

2.7 CONTROLEBEZOEKEN 

 
Het paard werd acht weken na de ingreep terug aangeboden op de kliniek om het beslag te 

vervangen. Na het plaatsten van nieuw beslag maakte het hoefbeen van de linker voorvoet reeds een 

hoek met de bodem van 5° (ten opzichte van 15° bij vorig consult) en deze van de rechter voorvoet 

een hoek van 18° (ten opzichte van 19° bij vorig consult). Het paard draafde ook vlot op rechte lijn na 

het plaatsen van dit nieuw beslag. Er werd aan de eigenaars het advies gegeven om het paard stilaan 

bereden te stappen en op een kleine paddock te plaatsen. 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de volgende controles. 

 

 

 

Periode na ingreep en 

klinisch onderzoek 

Behandeling  Nabehandeling en adviezen  

- 4,5 maand 

- Geen manken 

- Bekappen en beslaan van beide 

voorvoeten volgens derotatie procedure 

- Controle RX na beslaan: hoek hoefbeen 

met bodem 4° LiV (tov 5°), 12° ReV (tov 

18) 

- Licht mank ReV in draf op rechte lijn na 

beslag 

- eerste 4 weken gecontroleerde 

beweging 

- volgende 4 weken: licht drafwerk 

- 6 maand 

- licht beschadigde hoefwand 

ReV door verliezen van ijzer 

- lange teen beide voorvoeten 

- LiV: normaal bekappen 

- ReV: bekappen van hielen, teenregio 

verhogen met Superfast  

- Controle RX na beslaan: hoek hoefbeen 

met bodem 6° LiV, 8,5° ReV  

- Boxrust met progressieve gecontroleerde 

beweging 

- 4 weken: opbouwend stapwerk, gevolgd 

door licht drafwerk 

- 7,5 maand 

- Geen manken  

 
 
 
 
 

- Bekappen, van vooral de hielen 

- Controle RX na beslaan: geen duidelijke 

evolutie meer zichtbaar, ReV meer 

correctie dan LiV, verbeterde positie van 

hoefbeen in hoefschoen 

- Beiderzijds: normaal ijzer, met ReV een 

wigje tegenover de teen 

- arbeid geleidelijk opdrijven 
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- 9,5 maand 

- Geen bijzondere afwijkingen te 

voelen.  

- Licht mank ReV in draf op 

rechte lijn 

- Beiderzijds bekappen van de hoeven, 

vooral ter hoogte van de hielen 

- Normaal hoefbeslag 

- Ontstekingsremmende therapie 

(Metacam) 

- 1 week beperkte beweging 

- arbeidsniveau opbouwen over periode 

van 3-4 weken 

-1 jaar 

- Geen manken 

- Dorsale hoefwand ReV concaaf  

- Beiderzijds bekappen van de hoeven, 

vooral ter hoogte van de hielen 

- Normaal hoefbeslag 

- Regelmatige hoefverzorging thuis (om de 

8 weken bekappen en beslaan) 

- Arbeidsniveau en beweging in vrijheid 

opbouwen 

- Opletten met een overmaat aan gras 
 

Tabel 1: Overzicht van de controlebezoeken.  

 
Radiografisch kon een evolutie waargenomen worden in de hoek die het hoefbeen maakt met de 

bodem. Deze hoek verkleinde over ongeveer een periode van een jaar van 15° linksvoor bij de eerste 

controle na de ingreep naar 6°. Rechtsvoor werd de hoek van 19° verkleind naar 8,5°. In de 

onderstaande radiografieën genomen vlak voor de ingreep en 1 jaar na de ingreep kan men deze 

evolutie waarnemen (zie figuur 23 tem 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23: Latero-mediale opname van de rechtervoorvoet vlak voor de ingreep. 

Figuur 24: Latero-mediale opname van de rechtervoorvoet 1 jaar na de ingreep. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 25: Latero-mediale opname van de linkervoorvoet vlak voor de ingreep. 

Figuur 26: Latero-mediale opname van de rechtervoorvoet 1 jaar na de ingreep.  

 

Anderhalf jaar na de ingreep werd het paard echter nogmaals aangeboden op de kliniek ter controle. 

Uit de anamnese bleek dat het paard af en toe onregelmatig liep, vooral rechtsvoor. Linksvoor zou er 

af en toe zwelling zijn van de buigpezen. Bij het klinisch onderzoek nam men een vrij harde zwelling 

tegenover het proximopalmair aspect van de pijp linksvoor waar. Het paard was onregelmatig 

rechtsvoor in draf op cirkel op zachte bodem. Bij cirkel op harde bodem was het paard vooraan 

bilateraal stijf. De buigproeven waren zowel op linker- als rechterbeen negatief. 
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Er werd een echografisch en radiografisch onderzoek verricht, waarbij op de echografie een 

heterogene en hypoechogene massa tegenover het proximaal ligamentum accessorium van de 

oppervlakkige buiger waar te nemen was (zie figuur 27), uiteraard ten gevolge van de uitgevoerde 

desmotomie. Radiografisch was er een lichte toename waar te nemen in de hoek die het hoefbeen 

met de bodem vormt, zowel links- als rechtsvoor (zie figuur 28 en 29). 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 27: Hypoechogene zone tegenover het proximaal ligamentum accessorium van de oppervlakkige buiger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 28: Latero-mediale opname van de linkervoorvoet anderhalf jaar na de ingreep. 

Figuur 29: Latero-mediale opname van de rechtervoorvoet anderhalf jaar na de ingreep. 

 

Er werd besloten om de hielen extra in te korten, vooral deze van de rechtervoorvoet en een 

ontstekingsremmende therapie in te stellen gedurende vijf dagen. Het paard mocht dagelijks gestapt 

worden waarna progressief herbouwend werk mocht aangevat worden over een periode van vier tot 

zes weken. De eigenaars werden verzocht om contact op te nemen indien er zich na deze 

behandeling nog problemen zouden voor doen, dit is tot nu toe nog niet gebeurd.  

 

   

Legende 

SDFT = oppervlakkige buiger 

DDFT= diepe buiger 

CL= proximaal check ligament 

RF= retinaculum flexorum  

MED= mediaal 

LAT= lateraal 
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3. DISCUSSIE 

3.1 DIAGNOSE 

 
In deze casuïstiek werd de diagnose voornamelijk gesteld op basis van de anamnese en het klinisch 

onderzoek. Indien men dit enkel zou doen aan de hand van de genomen radiografieën, dan zou men 

al gauw verkeerdelijk kunnen denken aan laminitis of hoefbevangenheid.  

Radiografische tekenen van laminitis zijn onder andere rotatie van het hoefbeen , toename van de 

afstand tussen de dorsale hoorn- en hoefwand en periostale reactie tegenover het dorsoproximale 

aspect van de top van het hoefbeen (O’Brien, 2005). De afstand tussen de dorsale hoorn- en 

hoefwand dient bij een normale hoef minder dan 18 mm te zijn. Zoals eerder vermeld bedroeg de 

afstand bij dit paard proximaal 22 mm en distaal 32 mm. Een rotatie en een periostale reactie ter 

hoogte van het dorsodistale aspect van het hoefbeen waren ook radiografisch op te merken. Alle 

radiografische tekenen van laminitis waren dus aanwezig, doch heeft het paard nooit klinische 

symptomen van hoefbevangenheid zoals pulsatie, stijfheid/manken, vaak neerliggen en de typische 

stand van laminitis waarbij het dier voornamelijk op de hielen steunt met de voorbenen gestrekt en de 

achterbenen ver onder het lichaam gebracht vertoond (Stashak, 1995). Het feit dat het paard als 

veulen een erge vorm van blokhoef heeft gehad ondersteunde de hypothese dat een retractie van de 

buigpezen met osteïtis van het hoefbeen aan de basis ligt van de pijn in de voet.  

 

3.2 BEHANDELING  

 
In deze casuïstiek werd het paard slechts op vierjarige leeftijd aangeboden op de kliniek. Op deze 

leeftijd kan men echter alleen nog chirurgisch ingrijpen door een desmotomie van het distale check 

ligament uit te voeren, daar de mate van de contractie reeds zeer ernstig is. De benadering volgens 

Auer (2006) werd hierboven reeds beschreven.  

White (1995) beschrijft een variant op deze conventionele chirurgische techniek waarbij het 

ligamentum accessorium onder echografische begeleiding wordt doorgesneden. Voordelen van deze 

techniek zijn dat er slechts een incisie van ongeveer 1 tot 1,5 centimeter gemaakt wordt, waardoor er 

minder postoperatieve zwelling optreedt en er een beter cosmetisch resultaat bekomen wordt. Een 

ander voordeel is dat de techniek ook staand uitgevoerd kan worden, dit meestal bij oudere paarden 

die volledig steunen op het aangetaste lidmaat. Bij deze techniek wordt het ligament geïsoleerd door 

middel van twee hemostatische klemmen die zich dorsaal en palmair van het ligament bevinden, 

waarna het ligament onder echografische controle wordt doorgesneden. Een nadeel van de techniek 

is dat de echografische controle bemoeilijkt kan worden door artefacten veroorzaakt door lucht en 

vocht ter hoogte van de incisieplaats.  

Een ander chirurgische techniek die beschreven wordt in de literatuur is het volledig doorsnijden van 

de diepe buiger. Dit doet men meestal indien er geen contact meer is tussen de hiel en de grond 

(stadium 2) (Adams en Santschi, 1999; Auer, 2006). Uiteraard dient men ten allen tijde eerst een 
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desmotomie van het ligamentum accessorium uit te voeren vooraleer men tot deze techniek overgaat, 

aangezien het paard na tenotomie niet meer bereden kan worden. De diepe buiger kan op twee 

manieren doorgesneden worden (Kidd en Barr, 2002; Auer, 2006). Bij de eerste techniek wordt de 

diepe buiger ter hoogte van het kroongewricht van palmair benaderd, juist distaal van de bifurcatie van 

de oppervlakkige buiger. Hierbij opent men de sesamschede, en snijdt men de diepe buiger door 

waarna deze onmiddellijk retraheert. Na tenotomie zal deze stomp vergroeien met de omliggende 

structuren. De sesamschede wordt vervolgens gesloten. Bij de tweede techniek benadert men de 

diepe buiger halverwege de metacarpus vanuit lateraal of mediaal. Deze techniek is eenvoudiger dan 

de eerste en men kan de ingreep bovendien uitvoeren op het staande paard. Bovendien blijft de 

peesschede intact. Een nadeel is wel dat er een deformatie kan ontstaan ter hoogte van de 

metacarpus door het littekenweefsel dat zich daar ontwikkelt. Na het uitvoeren van een tenotomie van 

de diepe buiger is de prognose als sportpaard over het algemeen zeer gereserveerd (Hunt, 2003).  

 

Waneer de standafwijking in een vroeg stadium wordt opgemerkt, is het mogelijk om de afwijking eerst 

conservatief te behandelen vooraleer men de beslissing neemt om chirurgisch in te grijpen. 

Waarschijnlijk was dit in deze casuïstiek wel het geval, maar heeft het correctief bekappen weinig zin 

gehad, daar het hoefbeen sterk gederoteerd was op vierjarige leeftijd. Mogelijke conservatieve 

behandelingen worden hieronder besproken. 

Een correcte voeding is van belang voor de normale ontwikkeling van het skelet. Een verstoorde 

calcium-fosfor verhouding zou een rol spelen in de ontwikkeling van de retractie van de diepe 

buigpees (Kidd en Barr, 2002). De dagelijkse voeding dient zowel kwalitatief als kwantitatief 

nauwlettend in het oog gehouden worden, daar snelgroeiende veulens gepredisponeerd zijn voor het 

ontwikkelen van deze problemen. Veulens dienen gespeend te worden als ze nog bij de merrie 

verblijven, of er dient een voederrestrictie toegepast te worden voor de merrie, zodat het gehalte aan 

voedingsstoffen in de melk beperkt wordt (Hunt, 2003; Auer, 2006). 

Frequente beweging zorgt ervoor dat er meer tractie wordt uitgevoerd op de diepe buiger, waardoor 

deze verlengt. Men dient er wel van bewust te zijn dat er hierdoor een verhoogde belasting ontstaat 

ter hoogte van de teenregio en deze regio dus beschermd moet worden tegen mogelijke beschadiging 

(Adams en Santschi, 1999; Auer, 2006). Deze bescherming gebeurt door middel van het aanbrengen 

van een beschermende huls, een zogenaamde “glue-on shoe”, die verder besproken wordt. De 

aangeboden beweging dient echter wel gecontroleerd te zijn en het liefst plaats te vinden op harde 

bodem (Barr, 1994).  

Aangezien pijn een primaire rol speelt in de pathogenese van de aandoening, is pijnbestrijding een 

belangrijk onderdeel van de conservatieve behandeling (Barr, 1994; Kidd en Barr, 2002; Hunt, 2003; 

Auer, 2006). Er dient wel omzichtig omgegaan te worden met NSAID’s daar deze bij jonge dieren 

nefrotoxiteit en gastroduodenale ulceratie kunnen veroorzaken. Voorgestelde NSAID’S in de literatuur 

zijn phenylbutazone in combinatie met sucralfaat, waarbij het sucralfaat zorgt voor een bufferende 

werking van het zuur dat ter hoogte van de maag geproduceerd wordt (Barr; 1994). Flunixine 

meglumine in combinatie met ranitidine ( een protonenreceptor antagonist die de zuurproductie ter 

hoogte van de maag remt) zou een andere mogelijkheid zijn (Kidd en Barr, 2002).  
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Het verlagen van de hiel wordt aangeraden om de tensie in de aangetaste buigpees te verhogen. Men 

mag dit wel enkel toepassen bij milde gevallen en er dient ten allen tijd een beschermende huls 

aangebracht te worden ter hoogte van de teenregio (Auer, 2006). Het raspen van de hiel dient 

geleidelijk aan te gebeuren, waarbij men erop let dat deze het contact met de grond niet teveel 

verliest.  

Het correctief bekappen kan men combineren met aanbrengen van orthopedisch beslag met 

teenextensie. Hiermee tracht men een hefboomeffect te creëren ter hoogte van de diepe buiger. Een 

ander effect dat men beoogt is bescherming van de teen en preventie van de overmatige belasting 

van de teenregio. Er bestaan verschillende vormen van teenextensies. De meest gebruikte zijn het 

snavelijzer (zie figuur 30) en het kleefijzer (de zogenaamde “glue-on shoe”) (zie figuur 31). De eerste 

wordt vooral bij oudere veulens aangewend en de tweede bij jongere. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 30: Snavelijzer (bij oudere veulens) (Spoormakers et al., 2008). 

Figuur 31: Kleefschoen of “glue-on shoe” met toonextensie (Spoormakers et al., 2008).  

 

De lengte van de teenextensie bedraagt ten hoogste twee centimeter en kan geleidelijk worden 

verminderd gedurende de therapie (Kidd en Barr, 2002). Het kleefijzer biedt enkele voordelen ten 

opzichte van het snavelijzer. Het materiaal is zeer licht, er is geen beperking bij groei van de hoef en 

er zijn geen problemen geassocieerd met het nagelen van een ijzer bij jongere dieren. Toch zou deze 

“glue-on shoe” met de nodige voorzichtigheid aangewend moeten worden, omdat het de vierkante 

vorm van de hoef juist in de hand kan werken (Hunt, 2003).  

Een andere alternatieve therapie is het plaatsen van een gipsverband bij jonge paarden. Dit zorgt voor 

een tijdelijke relaxatie van de buigpezen, waardoor een correctie van de buigpezen mogelijk wordt. De 

gips blijft zo’n 10 à 14 dagen aanwezig. Ondanks de goede resultaten met deze techniek, wordt dit 

zelden toegepast omwille van de talrijke complicaties die een gipsverband met zich meebrengt (Auer, 

2006). 

Als laatste conservatieve/medicamenteuze therapie kan bij zeer jonge dieren (< 24-48 u) gekozen 

worden voor het intraveneus toedienen van oxytetracycline. In de diepe buiger en in het ligamentum 

accessorium van de diepe buiger bevinden zich myofibroblasten. Oxytetracyline zou calcium binden 

en zo het contractiele vermogen van deze myofibroblasten verminderen (Hartzel, 2001). Hunt (2003) 

beschrijft ook het gebruik van oxytetracycline, maar benadrukt hierbij dat dit een “back-at-the-knee” 

configuratie tot stand kan brengen.  
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4. CONCLUSIE  
 

Uit deze casuïstiek blijkt dat op laminitis gelijkende radiografische tekenen niet altijd het gevolg zijn 

van desbetreffende aandoening. Naast een rotatie van het hoefbeen met een afstand tussen de 

dorsale hoornwand en de dorsale wand van het hoefbeen van meer dan 18 millimeter (proximaal 22 

millimeter en distaal 32 millimeter) was er een uitgebreide periostale reactie ter hoogte van het 

dorsodistale apect van het hoefbeen op te merken. Als veulen had het paard een erge vorm van 

“bokhoef” gehad ter hoogte van de beide voorbenen en hoefbevangenheid werd klinisch nooit 

opgemerkt. Een retractie van beide buigpezen met een rotatie van het hoefbeen en osteïtis tot gevolg 

werd in dit geval gediagnosticeerd. 

Regelmatige inspectie van de stand van de ledematen bij het veulen is van belang voor een snelle 

onderkenning van het probleem. Zo kan er tijdig ingegrepen worden en is de kans op succesvol 

herstel des te groter. Dit paard werd als veulen correctief bekapt. Desondanks bleek het paard op 

vierjarige leeftijd problemen te hebben. Uiteraard was een conservatieve behandeling op deze leeftijd 

reeds te laat. Er werd een desmotomie van het distale check ligament uitgevoerd in combinatie met 

“reverse wedge shoeing” en correctief bekappen, door O’Grady (2006) beschreven als 

basisbehandeling voor laminitis. Door deze techniek in deze casuïstiek toe te passen kon men de 

hoef-kootas aan beide voorbenen herstellen met het verdwijnen van de kreupelheid tot het gevolg.  
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