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SAMENVATTING 

 

Degeneratieve lumbosacrale stenose is een multifactoriële aandoening die resulteert in een 

vernauwing van het canalis vertebralis. Het is een aandoening die gezien wordt op middelbare leeftijd 

en die voorkomt bij middelgrote- tot grote honden rassen, waarbij de Duitse herdershond 

gepredisponeerd is.  

De vernauwing kan door verschillende oorzaken teweeg worden gebracht. De meest voorkomende 

oorzaken zijn een degeneratie van de lumbosacrale discus intervertebralis, lumbosacrale instabiliteit 

en een lumbosacrale overgangswervel. Door de vernauwing van het canalis vertebralis raken 

zenuwen van de cauda equina bekneld, waardoor er neurologische symptomen kunnen optreden.  

Symptomen die frequent gezien worden zijn lumbosacrale pijn, moeilijkheden bij het opstaan en gaan 

liggen, mankheid, urinaire incontinentie, parese of paralyse, hyporeflexie, hypotonie en denervatie van 

de spieren van het achterbeen.  

De diagnose wordt gesteld door een uitgebreid klinisch-, orthopedisch-, en neurologisch onderzoek te 

combineren met een beeldvormende techniek, zoals (contrast) radiografie, CT of MRI. 

Elektromyografie en krachtplaat analyse kunnen bijkomend gebruikt worden om de diagnose te 

ondersteunen.  

De initiële behandeling is een conservatieve aanpak met ontstekingsremmers en rust. Indien deze 

behandeling onvoldoende aanslaat of er zijn neurologische symptomen aanwezig, wordt een 

chirurgische behandeling aangeraden. Het doel van de chirurgie is om de cauda equina van zijn 

compressie te ontdoen en de beknelde zenuwen vrij te maken. Er zijn verschillende chirurgische 

technieken, waaronder dorsale laminectomie, foraminotomie, dorsale distractie en fixatie-fusie, dorsal 

cross pinning and fusion en pedicle screw and rod fixation.  

De prognose voor honden met degeneratieve lumbosacrale stenose vermindert met de leeftijd, het 

type hond (bv. werkhond) en de eventuele aanwezigheid van neurologische afwijkingen. 

 

Sleutelwoorden: Canalis Vertebralis - Degeneratief - Hond - Lumbosacraal - Neurologie  
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INLEIDING 

 

Degeneratieve lumbosacrale stenose is een aandoening die voorkomt bij grote hondenrassen, waarbij 

de Duitse herder gepredisponeerd is. Het canalis vertebralis is vernauwd ter hoogte van het 

lumbosacrale gebied. Deze vernauwing kan door verschillende oorzaken tot stand komen. Dit kan 

leiden tot een compressie van de cauda equina, die bestaat uit de nervus ischiadicus, -pelvicus, -

sacralis, -pudendus en -caudalis. Er kunnen zich symptomen voor doen die wijzen op een 

verminderde activiteit of zelfs een totale uitval van een van deze zenuwen. Vaak wordt er bij honden 

met deze aandoening matig tot erge lumbosacrale pijn waargenomen.  

 

Een diagnose van degeneratieve lumbosacrale stenose is moeilijk te stellen. Er wordt ten eerste een 

uitgebreid klinisch-, orthopedisch- en neurologisch onderzoek gedaan. Hierbij wordt gekeken of er zich 

neurologische symptomen voordoen en of er andere afwijkingen gevonden worden. Dit onderzoek 

wordt aangevuld met een beeldvormende techniek. Vroeger werd er veel gebruik gemaakt van 

radiografie. Tegenwoordig wordt er meer gesteund op CT- en MRI scannen.  

Soms worden er op het neurologisch onderzoek afwijkingen gevonden, maar op de beeldvorming niet. 

Er worden vals negatieve diagnoses gesteld. Tevens kunnen er anatomische afwijkingen voorkomen 

zonder klinische manifestatie. Hierdoor worden vals positieve diagnoses gemaakt. 

Vanwege deze onduidelijkheid wordt er nog altijd gezocht naar technieken om de diagnose te 

verbeteren. Het gebruik van elektrodiagnostisch onderzoek kan de diagnose van een neurologische- 

of neuromusculaire aandoening bevestigen. Elektromyografie wordt gebruikt om de denervatie van 

spieren die geïnnerveerd worden door zenuwen die betrokken zijn in de lumbosacrale regio, te 

detecteren. Het aantal vals negatieve en vals positieve diagnoses kan daardoor mogelijk worden 

verminderd.  
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LITERATUURSTUDIE 

 

Anatomie van de lumbosacrale regio 

Het lumbosacrale gewricht wordt gevormd tussen de laatste lumbale wervel, L7, en het sacrum, 

bestaande uit een versmelting van S1, S2 en S3. Tussen L7 en het sacrum bevindt zich, net als 

tussen alle wervels met uitzondering van C1-C2, een discus intervertebralis. 

De discus intervertebralis is opgebouwd uit een gelachtige nucleus pulposus met daaromheen een 

annulus fibrosus. De annulus fibrosus bestaat uit fibreus bindweefsel dat circulair georiënteerd ligt 

omheen de nucleus pulposus. De discus intervertebralis zorgt voor stabiliteit, druk verdeling en schok 

absorptie (König en Liebich, 2009).  

 

De wervels zijn met elkaar verbonden via korte en lange ligamenten.  

De processi spinosi worden aan de bovenkant met elkaar verbonden via het ligamentum supraspinale. 

Tussen de spinaal uitsteeksels vindt men het ligamentum interspinosus.  

De ligamenta flava verbinden de wervelbogen van aangrenzende wervels.  

De bovenkant van het wervellichaam wordt afgegrensd door het ligamentum longitudinale dorsale en 

de onderkant door het ligamentum longitudinale ventrale (König en Liebich, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig.1 (König en Liebich, 2009) 

 

De stabiliteit van het lumbosacrale gewricht wordt aldus gegeven door de verschillende ligamenten 

tussen de wervels, de annulus fibrosus van de discus intervertebralis en door de spieren rondom het 

gewricht (Meij en Bergknut, 2010, Suwankong, 2007).  

 

In het canalis vertebralis loopt de medulla spinalis. In de foetus is de lengte van het ruggenmerg en 

van de wervelkolom even lang. Elke spinale zenuw verlaat het canalis vertebralis via het foramen 

intervertebrale ter hoogte van zijn oorsprong. Echter, tijdens de ontwikkeling groeit de wervelkolom 

meer in lengte dan het ruggenmerg, waardoor de conus medullaris bij de hond eindigt ter hoogte van 

L6-L7. De spinale zenuwen lopen dus nog een deel doorheen het vertebrale kanaal tot ze op hun 

geschikte plaats uit kunnen treden. Deze sacrale en caudale zenuwen die een deel doorheen het 

canalis vertebralis lopen, worden ook wel de cauda equina genoemd (Suwankong, 2007). 
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 De cauda equina wordt gevormd door de spinale zenuwen L6, L7, S1-S3, Cd1-Cd5 (Suwankong, 

2007): 

- N. ischiadicus, loopt doorheen segment L6-S1 

- N. pelvicus en sacralis, loopt doorheen segment S1-S3 

- N. pudendus, loopt doorheen segment S1-S3 

- N. caudalis, loopt doorheen segment Cd1-Cd5 

Het ruggenmerg wordt beschermd door de meningen; pia mater, arachnoïd mater en de dura mater 

(König en Liebich, 2009).  

 

Degeneratieve lumbosacrale stenose 

Degeneratieve lumbosacrale stenose is een multifactoriële aandoening die resulteert in een 

vernauwing van het canalis vertebralis. Deze vernauwing kan door verschillende oorzaken teweeg 

worden gebracht. De zenuwen van de cauda equina kunnen hierdoor bekneld raken, waardoor er 

verschillende neurologische symptomen op kunnen treden (Meij en Bergknut, 2010).  

 

Één van de oorzaken van degeneratieve lumbosacrale stenose is een degeneratie van de 

lumbosacrale discus intervertebralis. Door een verhoogde stress op de discus, welke kan optreden 

door zware belastingen of verhoogde leeftijd, kunnen er degeneratieve veranderingen plaats vinden. 

De concentratie proteoglycanen en water nemen af in zowel de nucleus pulposus als in de annulus 

fibrosus, waardoor de discus stijver wordt en minder krachten kan absorberen (Worth et al, 2009). 

Deze discus degeneratie wordt ook de Hansen type II discus protrusie genoemd. Er is een protrusie 

van de nucleus pulposus doorheen de verzwakte annulus fibrosus, waarbij er nog geen onderbreking 

van de annulus fibrosus is. Type I discus degeneratie (extrusie van de nucleus pulposus) wordt niet 

frequent gezien bij honden met degeneratieve lumbosacrale stenose (Suwankong, 2007).  

De beschadigde discus wekt een ontstekingsreactie op. Er worden bloedvaatjes en zenuwen 

aangelegd die naar de beschadigde discus gaan. Deze ontstekingsreactie draagt bij aan de 

lumbosacrale pijn (Meij en Bergknut, 2010).  

 

Secundair aan de discus degeneratie kan er spondylosis deformans ontstaan. Er vormen zich 

osteophyten of, minder voorkomend, een complete overbrugging omheen de discus. De osteophyten 

veroorzaken druk op de spinale zenuwen, waardoor er neurologische klachten kunnen ontstaan 

(Newton en Nunamaker, 1985).  

 

Door de degeneratieve veranderingen van de discus is de intervertebrale discus ruimte vernauwd, 

hetgeen effect heeft op de grootte van het L7/S1 foramen. Zenuw L7 verlaat de dura ter hoogte van 

L6, loopt verder doorheen het vertebrale kanaal om vervolgens ter hoogte van het foramen van L7, 

lateraal van de discus, uit te treden. 

De ergheid van de klinische symptomen hangt af van de graad van anatomische veranderingen ter 

hoogte van de discus. Een centrale protrusie zorgt voor dysfunctie van de sacrale en caudale 

zenuwen. Daarentegen zal laterale compressie zorgen voor dysfunctie van de L7 spinale zenuwen.  
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De compressie van de zenuwen zal afhankelijk van de bewegingen zijn (Worth et al, 2009). 

 

Degeneratieve lumbosacrale stenose kan ook ontstaan door een congenitale vertebrale afwijking. 

Duitse herders zijn gepredisponeerd voor een Lumbosacrale Transitionele Vertebra (LTV), ook wel 

een lumbosacrale overgangswervel genoemd. Dit is een abnormaal gevormde wervel tussen de 

laatste normale lumbale wervel en de eerste normale sacrale wervel, waarbij vaak de processus 

transversus en het corpus vertebralis misvormd zijn. Deze afwijkende wervel heeft karakteristieken 

van beide wervels. De processus transversus kan in lengte en breedte variëren, ook kan deze een 

verbinding vormen met het bekken of het sacrum (Flückiger et al, 2006).  

De abnormale wervel kan symmetrisch zijn, waarbij de wervel een sterke verbinding maakt met het 

iliacale gewricht met een vleugel-vormige laterale processus. De abnormale wervel kan ook 

asymmetrisch zijn waarbij er een zwakke verbinding is met het ileum, met een vleugel-vormige en 

lumbaal-vormige processus (Suwankong, 2007). 

LTV vermindert de bewegingen van het lumbosacrale gewricht, waardoor er verhoogde stress ontstaat 

tussen de laatste normale lumbale wervel en de LTV. Dit zorgt voor een versnelde degeneratie van de 

discus intervertebralis.  

In een normale wervelkolom is de beweging het grootst in de lumbosacrale ruimte. Uit een studie blijkt 

dat de beweeglijkheid en de distributie van krachten bij honden met LTV abnormaal waren. Waar 

normaal de rotatie beweging overheerst, is het bij honden met LTV de translatie beweging die 

overheerst. Dit zorgt voor bijkomende krachten en mogelijks beschadiging van de discus en 

ligamenten (Flückiger et al, 2006).  

Door de verhoogde inwerkende krachten op de discus, waardoor er een degeneratie van de discus 

intervertebralis kan ontstaan, en door de abnormale bewegingen van de wervels in het lumbosacrale 

gebied is een hond met LTV gepredisponeerd voor degeneratieve lumbosacrale stenose.  

 

Het ligamentum flavum bedekt het grootste gedeelte van het canalis vertebralis. Veranderingen in dit 

ligament zullen invloed hebben op de ontwikkeling van lumbosacrale stenose. 

In een studie bij de mens werd de graad van calcificatie en structurele veranderingen van de 

elastische vezels in het ligamentum flavum nagegaan. De resultaten werden vergeleken bij mensen 

met degeneratieve lumbosacrale stenose en mensen zonder deze aandoening. Men zag bij bijna alle 

patiënten met lumbosacrale stenose een gecalcifieerd ligamentum flavum. Ook was er een verlaagde 

elastine-collageen ratio te zien. De degeneratieve veranderingen werden meer gezien naarmate de 

leeftijd toenam. 

Deze morfologische en histologische veranderingen aan het ligamentum flavum kunnen aanleiding 

geven tot lumbosacrale stenose (Schräder et al, 1999). 

 

De discus intervertebralis is de belangrijkste structuur voor het behouden van de stabiliteit tussen twee 

opeenvolgende wervels. De mobiliteit is het grootst tussen L7 en S1 in vergelijking met andere 

wervels. Voornamelijk flexie-extensie bewegingen zijn prominent, maar ook laterale buiging en torsie 

zijn mogelijk. Abnormale bewegingen kunnen effect hebben op de anatomische soepelheid van deze 
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regio. Degeneratieve veranderingen van zachte weefsel structuren rond deze regio kunnen ook 

negatief beïnvloedt worden door abnormale bewegingen .  

Er ontstaat een hypertrofie van de zachte weefsel structuren omheen de lumbosacrale regio, om de 

instabiliteit te compenseren. Zo ontstaat er een hypertrofie van het ligamentum flavum, epidurale 

fibrose en verdikking van de gewrichtskapsels (Meij en Bergknut, 2010). 

 

In een studie met menselijke kadavers werd gekeken naar de mate van instabiliteit van de lumbale 

regio in relatie met de ergheid van de discus degeneratie. 

Er werden MRI beelden en vriescoupes gemaakt. Aan de hand daarvan werd de graad van discus 

degeneratie bepaald: graad I tot en met V.  

De bovenste lumbale wervels (T12-L1 tot L3-L4) bleken tot graad IV discus degeneratie een grotere 

rotatiebeweging in flexie en extensie te hebben en een grotere axiale rotatie. Deze beweging 

verminderde bij graad V discus degeneratie. In de lage lumbale wervels (L4-L5 en L5-S1) was er een 

toegenomen axiale rotatie en laterale buiging bij discus degeneratie graad III. 

Uit deze studie werd geconcludeerd dat de kinematische eigenschappen van de lumbale wervelkolom 

afhankelijk zijn van de graad van discus degeneratie. Er wordt een grotere bewegingsmogelijkheid 

gezien bij discus degeneratie waarbij er scheuren in de annulus fibrosus aanwezig zijn, vnl. bij graad 

III en IV. Wanneer discus collaps is opgetreden of er osteophyten zijn gevormd, vnl. bij graad V, 

resulteert dit juist in een stabilisatie (Tanaka et al, 2001).  

 

Osteochondrose is een verstoring van de endochondrale ossificatie in gewrichtskraakbeen en 

groeiplaten. Er is een deformatie van de eerste sacrale wervel eindplaat waarbij lipping ontstaat 

tussen de wervels, bot erosie, osteophyten vorming en een verminderde intervertebrale discus ruimte. 

Door deze abnormale beenformatie en fragmentatie van de benige eindplaat ontstaat er een 

verhoogde stress op de discus intervertebralis. Hierdoor zullen eerder degeneratieve veranderingen 

aan de discus ontstaan, met eventueel een protrusie van de nucleus pulposus. De sacrale 

osteochondrose en degeneratieve veranderingen van de discus intervertebralis kunnen dan ook met 

elkaar geassocieerd worden (Suwankong, 2007).  

Het sacrum is een potentiële plaats voor osteochondrose, maar deze vorm wordt zelden gezien. De 

Duitse herders (vnl. mannelijk) vormen een uitzondering, waarbij sacrale osteochondrose wel wordt 

gezien (Mathis et al, 2009). 

 

De neurale uitvalsverschijnselen die gezien worden bij een beknelling van de cauda equina, kunnen 

ook veroorzaakt worden door een tekort aan nutriënten voor het neurale weefsel. Dit tekort aan 

nutriënten kan komen door een insufficiënte bloedtoevoer (Jespersen et al, 1997).  

 

Signalement  

Degeneratieve lumbosacrale stenose wordt vooral gezien bij middelgrote- tot grote honden (>25kg). 

Vooral Duitse herders zijn gepredisponeerd voor deze aandoening, maar het wordt ook gezien bij 

Retrievers, Boxers en actieve- of werk honden (Worth et al, 2009).  
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De meerderheid van de honden waarbij deze afwijking wordt gezien zijn volwassen met een 

gemiddelde leeftijd tussen de 6 en 7 jaar oud (Suwankong, 2007). 

Deze aandoening komt 2:1 - 5:1 meer voor bij reuen dan bij teven (Hankin et al, 2011). 

 

Klinische manifestatie 

De zenuwen van de cauda equina worden bekneld.  

 

Zenuw Segment Reflex Functie Neurologische 

manifestatie in DLS 

N. ischiadicus L6-S1 Tibialis cranialis 

en gastrocnemius 

terug trek reflex 

Heup extensie 

Knie flexie 

Tarsus extensie 

en flexie 

Propioceptie 

Spier atrofie 

Normaal of verminderde 

reflexen 

Normaal of verminderde 

propioceptie 

N. pelvicus en n. 

sacralis 

S1-S3  Urine blaas Geen of urinaire 

incontinentie 

N. pudendus S1-S3 Perianaal 

Anaal  

Blaas- en anale 

sfincter 

Geen of verminderde 

perineale reflex 

Geen of urine/faeces 

incontinentie 

N. caudalis Cd1-Cd5  Staart tonus Normaal of hypotoon 

                Tabel 1 (Meij en Bergknut, 2010) 

 

Honden die verdacht zijn van degeneratieve lumbosacrale stenose worden vaak gepresenteerd met 

caudaal lumbale- of lumbosacrale pijn. Bij lumbosacrale druk vertonen ze groot ongemak. Door 

hyperextensie van de caudaal lumbale wervels en hyperextensie van de staart kunnen ze eveneens 

afweer reacties uitoefenen (Meij en Bergknut, 2010).  

Honden met degeneratieve lumbosacrale stenose hebben moeite met opstaan, gaan zitten en liggen. 

Ze weigeren om te springen of trappen te lopen. Werkhonden weigeren hun oefeningen te doen. 

Sommige honden zijn stijf of hebben pijn tijdens het lopen, waardoor ze mank gaan lopen. Het wordt 

ook gezien dat ze met hun tenen over de grond slepen. 

Ze kunnen een hypersensibiliteit vertonen ter hoogte van de lumbosacrale regio. Er kan door het 

ongemak sprake zijn van zelfmutatie ter hoogte van de lumbosacrale regio.  

Bij zeer erge gevallen kunnen honden met degeneratieve lumbosacrale stenose incontinent worden 

en ook hun faeces laten lopen (Suwankong, 2007, Meij en Bergknut, 2010, Hanking et al, 2011).  

Het hoofdsymptoom van degeneratieve lumbosacrale stenose is de lumbosacrale pijn. Dit kan komen 

door beknelling van de zenuwen (radiculaire pijn), door degeneratie of het scheuren van zachte 

weefsel structuren omheen het gewricht zoals de annulus fibrosus, het ligamentum longitudinale 

dorsale, het gewrichtskapsel, het periost of door irritatie van de dura mater (Worth et al, 2009).  
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De meeste symptomen zijn te wijten aan de beknelling van de cauda equina: lumbosacrale pijn, 

ongemak, hypersensibiliteit van de lumbosacrale regio, moeilijkheden om op te staan, springen en uni- 

of bilaterale mankheid. 

De neurologische afwijkingen geven aan de achterbenen lower motor neuron symptomen: 

parese/paralyse, hyporeflexie, hypotonie, denervatie van de spieren van de achterbenen.  

De klinische manifestatie hangt af van de duur dat het proces al bezig is en de mate van beknelling 

van de cauda equina (Suwankong, 2007). 

Vergevorderde neurologische afwijkingen zijn zeldzaam, omdat de stenosis de cauda equina beknelt 

en niet het ruggenmerg zelf.  

 

Het is belangrijk om een grondig klinisch onderzoek uit te oefenen voor het uitsluiten van eventuele 

orthopedische afwijkingen zoals heupdysplasie. Heupdysplasie heeft dezelfde symptomatologie als 

degeneratieve lumbosacrale stenose, dezelfde leeftijdsklasse en ras predispositie. Eventuele andere 

orthopedische aandoeningen waarmee lumbosacrale stenose verward kan worden zijn een ruptuur 

van het ligamentum cruciatum craniale, trauma van musculus psoas of musculus gracilis en  een 

musculus semitendinosus contractuur.  

Bij een puur orthopedisch probleem worden geen neurologische afwijkingen gezien (Suwankong, 

2007).  

 

Het klinisch onderzoek bestaat uit een grondig orthopedisch en neurologisch onderzoek. Men moet 

beginnen met de hond te zien lopen en draven en hem/haar te laten draaien. Men doet een algemeen 

onderzoek op de hond om te kijken of er andere afwijkingen op te merken zijn. Daarna begint het 

orthopedisch en neurologisch onderzoek.  

Men test de houdingsreacties op een staande hond: dubbeltreden, huppelen en plaatsingsreacties. 

Deze houdingsreacties testen de propioceptieve en de motorische zenuwbanen die ook een 

belangrijke rol spelen bij de gang.  

Er wordt een palpatie op de achterpoten uitgevoerd om de spiermassa te inspecteren en een palpatie 

van de staart om de tonus te detecteren.  

De perineale sensibiliteit en anale tonus worden getest door met een tangetje over het perineale 

weefsel te gaan.  

Men legt de hond in laterale decubitus om de spinale reflexen en terugtrek reflex uit te voeren.  

Er wordt een volledig orthopedisch onderzoek uitgeoefend vanaf de heup tot aan de tenen.  

De hond mag terug staan en men abduceert - en buigt de heup. Vanaf het lumbosacrale gewricht 

wordt er gepalpeerd om te zien of er spinale pijn wordt uitgelokt. Het lumbosacrale gewricht wordt 

gepalpeerd, eerst zonder -, daarna met strekken van de heup. Pijn bij het strekken van de heup is niet 

specifiek voor lumbosacrale stenose. Het kan een spinale- of coxofemorale pijn zijn. Pijn bij strekken 

en abductie of rotatie van de heup is meer suggestief voor coxofemorale gewrichtspijn.  

De lordosis test wordt uitgevoerd: beide heupen worden volledig gestrekt met druk op het 

lumbosacrale gewricht. Wanneer de hond ongemak vertoont bij de lordosis test en bij het strekken van 
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de heup, maar geen pijn vertoont tijdens het abduceren of roteren van de heup, is dit meer suggestief 

voor lumbosacrale- of lumbaal spinale pijn (Worth et al, 2009).  

 

Diagnose 

De diagnose is gebaseerd op de voorgeschiedenis van de hond, het signalement en orthopedische- 

en neurologische onderzoeken. Om de diagnose van degeneratieve lumbosacrale stenose te 

bevestigen is beeldvormende techniek nodig (Meij en Bergknut, 2010). 

Radiografie 

Conventionele radiografie is een relatief snelle, eenvoudige en niet- invasieve manier om informatie te 

verkrijgen over de lumbosacrale regio (Suwankong, 2007). Op deze manier kunnen er een aantal 

aandoeningen uitgesloten worden zoals neoplasie, trauma, vertebrale anomalieën en discospondylitis 

(Worth et al, 2009). 

Er wordt standaard een laterale- en ventrodorsale radiografie genomen (Suwankong, 2007). Voor de 

laterale opname moet het bekken goed gepositioneerd worden met kussens, zodat deze parallel loopt 

met de plaat. Bij de ventrodorsale opname moeten de achterbenen naar voren getrokken worden, om 

de lumbosacrale discus parallel met de straalbundel te positioneren (Worth et al, 2009).  

Via de radiografieën wordt er informatie verkregen over de karakteristieken van de benige structuren. 

De intervertebrale discus ruimte tussen L7 en S1 is ventraal vaak wijder dan dorsaal. Dit is een 

normale radiografische bevinding (Suwankong, 2007).  

Ventrale spondylose, vernauwing van de intervertebrale discus ruimte, vertebrale sclerose ter hoogte 

van caudaal L7- craniaal S1 en subluxatie van het canalis vertebralis ter hoogte van het lumbosacrale 

gewricht, zijn radiografische bevindingen die verdacht zijn op lumbosacrale stenose.  

Er zijn enkele nadelen verbonden aan radiografie. Er kunnen vals negatieve diagnoses gemaakt 

worden, doordat zachte weefsel structuren niet worden weergegeven met radiografie. Hier is een 

Computed Tomography scan (CT) of een Magnetic Resonance Imaging scan (MRI) voor nodig. Het 

kan ook voorkomen dat er op de radiografie anatomische afwijkingen vastgesteld worden, wat in feite 

toevalsbevindingen zijn. Tevens kunnen er anatomische afwijkingen voorkomen zonder klinische 

manifestatie. Hierdoor worden vals positieve diagnoses gemaakt (Worth et al, 2009).  

Er kunnen ook stress radiografieën genomen worden, wat wil zeggen dat de lumbosacrale regio in 

volledige strekking en volledige buiging wordt gehouden. Hiermee kan een eventuele instabiliteit van 

het lumbosacrale gewricht worden aangetoond en kan het niveau verschil tussen L7 en S1, de 

lumbosacrale trapvorming, verduidelijken (Suwankong, 2007).  

Er is een studie gedaan op 57 politiehonden (Duitse herdershonden). De honden werden allereerst 

neurologisch onderzocht. Bij 21 honden waren er afwijkingen op het neurologisch onderzoek op te 

merken en bij de overige 36 honden werden er geen neurologische afwijkingen vastgesteld.  

Bij 15 van de 21 honden die neurologische afwijkingen hadden, werden ook radiografische afwijkingen 

gevonden. Bij de 36 honden met een normaal neurologisch onderzoek, werden bij 18 honden 

radiografische afwijkingen gevonden. De radiografische afwijkingen waren onder andere spondylose 
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op het niveau van L7-S1, degeneratie van de discus intervertebralis tussen L7-S1, lumbosacrale 

trapvorming, een lumbosacrale overgangswervel en/of primaire stenose van canalis vertebralis.  

Er is geen correlatie geconstateerd tussen de neurologische- en radiografische bevindingen. Zelfs 

prominente radiografische lumbosacrale afwijkingen zijn van minimale waarde voor de diagnose van 

degeneratieve lumbosacrale stenose (Scharf et al, 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2a en b 

Laterolaterale opname van een mannelijke Duitse 

Herder, 4 jaar oud. De witte pijlpunten laten een 

symmetrische lumbosacrale overgangswervel zien en 

degeneratieve veranderingen in het lumbosacrale gewricht. Er is een matige spondylosis derformans 

te zien (zwarte dikke pijlen), milde eindplaat sclerose van L7 (witte open pijl) en een vernauwing van 

het spinale kanaal ter hoogte van L7 (zwarte dunne pijlen). (Scharf et al, 2004) 

 

Contrast radiografie 

Contrast radiografie is een techniek waarbij er een radiografie wordt genomen, in dit geval van de 

lumbosacrale regio, nadat er contrast vloeistof in de te visualiseren regio is geïnjecteerd. De contrast 

vloeistof kan in verschillende structuren geïnjecteerd worden, waardoor er een myelografie een 

epidurografie of een discografie kan worden gemaakt. 

- Bij een myelografie wordt er contrast vloeistof in de lumbale subarachnoïdale ruimte 

gespoten.  

- Bij epidurografie wordt er contrast vloeistof in de epidurale ruimte gespoten. 

- Bij discografie wordt er contrast vloeistof in de discus intervertebralis gespoten. 

Myelografie is een succesvol diagnose middel om lumbosacrale stenose aan te tonen, deze wordt van 

de drie contrast studies het meest toegepast. Bij 80% van de honden verloopt de subarachnoïdale 

ruimte tot in het sacrum, waardoor ook het ruggenmerg in de lumbosacrale regio nog kan worden 

gevisualiseerd. 

De contrast vloeistof wordt ter hoogte van de cisterna magna ingespoten of caudaal ter hoogte van 

L4-L5 of L5-L6. Cervicaal wordt geprefereerd, zodat er geen lekkage van contrast vloeistof optreedt in 
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de regio welke we willen visualiseren, namelijk de lumbosacrale regio. Het vullen van de durale zak 

met de contrast vloeistof wordt bevorderd door de wervelkolom te buigen.  

Bij een protrusie van de nucleus pulposus is er weinig of geen contrast vloeistof te zien, doordat dit 

wordt weggeperst. Contrast radiografie is een sensitievere methode om de exacte plaats van een 

discus protrusie aan te duiden, dan met een normale radiografie.  

Er zijn een aantal nadelen verbonden aan contrast radiografie. Het geeft geen visualisatie van laterale 

compressies. Zo kan een compressie van zenuw L7 in het foramen niet worden aangetoond met een 

myelografie. Er bestaat tevens een individuele variatie waar de durale zak eindigt. Deze kan eindigen 

tussen L6 en S1, of zelfs meer craniaal in grote honden. Het kan dus zijn dat de contrast vloeistof niet 

tot in de regio van L7-S1 komt. Echter, in 80% van de honden breidt deze uit tot in het sacrum. De 

contrast vloeistof kan ook door een lekkage of obstructie niet de gehele subarchnoïdale ruimte 

opvullen. Er kunnen met contrast radiografieën dus vals negatieve diagnoses gesteld worden 

(Suwankong, 2007, Worth et al, 2009, Meij en Bergknut, 2010). 

Epidurografie is een techniek waarbij het contrast medium in het wervelkanaal wordt gespoten, door 

een naald te plaatsen doorheen de lumbosacrale- of sacrococcygeale opening of tussen twee 

cocygeale wervels tot in het wervelkanaal. Deze techniek is gemakkelijker uit te voeren dan een 

myelografie. Bij een normale epidurografie loopt het contrast medium parallel aan het vertebrale 

kanaal. Bij lumbosacrale stenose is er een vernauwing, opheffing, deviatie of obstructie van het 

contrast medium, welke wordt benadrukt bij flexie en extensie van het lumbosacrale gewricht. 

Het nadeel van een epidurografie is dat superpositie van structuren de interpretatie bemoeilijkt, net als 

vetweefsel of als er geen volledige vulling van de epidurale ruimte met de contrast vloeistof is (Meij en 

Bergknut, 2010). 

Epidurografie wordt vaak voorafgegaan door een discografie, waarbij het contrast vloeistof doorheen 

de dorsale annulus fibrosus en nucleus pulposus wordt geïnjecteerd. In een gezonde discus kan er 

geen tot zeer weinig contrast vloeistof worden ingespoten. Echter, wanneer de discus gedegenereerd 

is kan er meer vloeistof worden geïnjecteerd. Een discografie wordt als abnormaal beschouwd als er 

meer dan 0.3 ml contrast vloeistof kan worden geïnjecteerd. Deze techniek is niet zonder gevaren, 

want een discus punctie kan op zichzelf een discus degeneratie veroorzaken (Suwankong, 2007, Meij 

en Bergknut, 2010).  

Myelografie, discografie en epidurografie worden tegenwoordig nog nauwelijks toegepast, wegens de 

opkomst van CT en MRI (Worth et al, 2009).  

Computed tomography 

CT heeft vele voordelen tegenover conventionele radiografie. Zo is er een betere weergave van 

zachte structuren, er is geen superpositie van structuren en er is de mogelijkheid om de beelden zo 

aan te passen dat er een betere visualisatie is van bepaalde structuren. Het gebruik van contrast 

vloeistof kan de diagnostische waarde van CT verhogen (Meij en Bergknut, 2010).  

 

Transversale CT beelden kunnen zo gereconstrueerd worden dat de structuren in sagittale, dorsale of 

schuine doorsneden bekeken kunnen worden. Er kunnen driedimensionale beelden uit gevormd 

worden, waardoor er meer naar de fijne details gekeken kan worden.  
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Met CT beelden van de lumbosacrale regio kan de laterale recessus van L7 bekeken worden, het 

foramen intervertebrale, de processus articularis en de uitgebreidheid van een uitpuiling of protrusie 

van de annulus fibrosus. Zo kan een type II discus hernia gevisualiseerd worden, hypertrofie van het 

ligamentum flavum en hypertrofie van de gewrichtskapsels. 

Protrusie van de discus intervertebralis kan centraal of excentrisch zijn en kan een matige of ernstige 

protrusie zijn. In geval van discus protrusie en hypertrofie van ligamentum flavum, zijn de durale zak 

en zenuwen niet langer beschermd door epiduraal vet (Meij en Bergknut, 2010).  

 

Afwijkingen op de CT beelden van honden met degeneratieve lumbosacrale stenose kunnen onder 

andere uitpuiling van de discus intervertebralis zijn, verlies van epiduraal vet, het vacuüm fenomeen, 

vernauwing van de discus intervertebralis ruimte, eindplaat sclerose of fragmentatie, spondylosis 

deformans, vernauwing van canalis vertebralis, vernauwing van het foramen intervertebrale, 

hypertrofie van ligamentum flavum en/of gewrichtskapsels en subluxatie of osteophytose van de 

processus articularis (Worth et al, 2009).  

 

Het vacuüm fenomeen is een lucht opaciteit in de discus intervertebralis of vertebrale eindplaten. Dit 

wordt waargenomen bij ernstige discusdegeneratie. 

Fragmentatie van de eindplaat wordt gezien bij een zeer erg gedegenereerde discus of wanneer er al 

sprake was van sacrale osteochondrose (Suwankong, 2007).  

 

CT is minder sensitief dan MRI voor zachte structuren in het ruggenmerg, maar meer sensitief voor 

zachte weefsel calcificaties, corticale beensplinters en degeneratieve veranderingen in het facet 

gewricht (Suwankong, 2007).  

 

  A.   B.                                                                                                                                          

Fig 3  

Op deze CT beelden van L7-S1 in extensie (A.) en in flexie (B.) is er een stenose te zien van het 

vertebrale kanaal en een uitpuiling van de L7-S1 discus. Tevens is er een OCD lesie te zien van het 

sacrum. De graad van compressie vermeerdert met extensie. (Wheeler en Sharp, 2005) 
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Magnetic resonance imaging 

MRI is een niet invasieve beeldvormende techniek. Het maakt gebruik van een sterk magnetische veld 

en pulses van radiogolven, die de weefsels karakteristieke energie signalen doet uitstralen.  

Met MRI kunnen de discus intervertebralis, ligamenten, zenuwen en pathologische veranderingen van 

de lumbosacrale regio gevisualiseerd worden (Suwankong, 2007).  

MRI is de meest sensitieve techniek om een degeneratie van de nucleus pulposus te detecteren.  

De herkenning van lumbosacrale stenose en compressieve radiculopathie is sterk gestegen sinds het 

gebruik van de MRI (Worth et al, 2009).  

Op T1 gewogen beelden heeft de discus intervertebralis een uniform middelmatige signaal sterkte. 

Deze is iets groter dan het signaal van het ruggenmerg, de zenuwen en het beenmerg. Epiduraal vet 

geeft de hoogste signaal intensiteit af.  

Op sagittale T2 gewogen beelden geeft een normale discus intervertebralis een hoog nucleus 

pulposus signaal af en een middelmatige annulus fibrosus signaal. De intensiteit van deze signalen is 

afhankelijk van de concentratie hyaluronzuur en glycosaminoglycanen. Deze trekken water aan en 

houden dit vast. De nucleus pulposus geeft het hoogste signaal af wegens zijn hoge concentraties 

glycosaminoglycanen. Een degeneratie van de discus wordt gezien door een lagere intensiteit van de 

nucleus pulposus (Meij en Bergknut, 2010).  

Een MRI scan van een hond met degeneratieve lumbosacrale stenose kan onder andere een 

protrusie van de discus intervertebralis aantonen, een durale zak- of zenuw verplaatsing, een discus 

degeneratie en verlies van epiduraal vet, wat indicatief is voor compressie van de zenuwen in het 

foramen (Meij en Bergknut, 2010).  

 

Het voordeel van MRI tegenover CT is dat er een betere zachte weefsel resolutie is, er kunnen 

sagittale- en dorsale doorsneden gemaakt worden zonder degradatie van het beeld, en een 

degeneratie van de discus kan worden gedetecteerd (Suwankong, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4 

Saggitale MRI beelden van een Duitse herder met klinische symptomen van degeneratieve 

lumbosacrale stenose. Figuur A is een T2 gewogen beeld, het geeft een hypotens signaal van de 
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nucleus pulposus van de L7-S1 intervertebrale discus in vergelijking met de normaal gehydrateerde 

disci. Figuur B laat het beeld in flexie zien en figuur C in extensie. In figuur C is te zien dat er een 

protrusie is van de intervertebrale discus van L7-S1 in het vertebrale kanaal bij extensie en een 

ventrale compressie van de spinale zenuwen op dit niveau. Deze compressie wordt verergerd door de 

benige reactie van de dorsale articulaire facet. (Worth et al, 2009) 

Elektromyografie 

Het gebruik van elektrodiagnostische middelen kan de diagnose van een neurologische- of 

neuromusculaire aandoening bevestigen. Het aantal vals positieve diagnoses worden hiermee 

verminderd.  

Elektrodiagnose kan de lokalisatie van de afwijking specifiek tot de zenuw aanwijzen en de ergheid 

ervan. Dit is belangrijk, omdat de diagnostische implicaties, evaluaties en behandeling verschillend 

zijn (Laughlin en Dyck, 2013).  

Elektromyografie wordt bij honden gebruikt die verdacht zijn van degeneratieve lumbosacrale stenose, 

maar waarbij het klinische onderzoek niet de definitieve diagnose heeft kunnen aantonen. Echter, een 

negatief elektromyogram betekent niet dat degeneratieve lumbosacrale stenose uitgesloten moet 

worden (Wheeler en Sharp, 2005).  

Elektromyografie wordt gebruikt om de denervatie van spieren die geïnnerveerd worden door 

zenuwen die betrokken zijn in de lumbosacrale regio, te detecteren. Hiermee kan een verschil worden 

gemaakt tussen een myogeen- of neurologisch letsel. In de diergeneeskunde wordt het gebruikt om 

verschil te maken tussen een ruggenmergletsel, perifere zenuw storing en musculoskeletale 

aandoeningen (Suwankong, 2007).  

SEPs (somatosensory evoked potentials) kunnen worden gebruikt voor evaluatie van neurologische 

aandoeningen en geven informatie over de locatie van de laesie en de betrokkenheid van een 

sensorische zenuw.  Als sensorische receptoren worden gestimuleerd op een specifieke locatie op het 

soma, kunnen de impulsen worden opgevangen door specifiek geplaatste elektroden. Neurologische 

afwijkingen worden gedetecteerd door een verlaagde amplitude of een vertraagde aankomsttijd van 

de impuls. Deze afwijkingen kunnen verschijnen voordat er klinisch neurologische afwijkingen te zien 

zijn. 

Bij honden met een cauda equina compressie wordt de nervus ischiadicus en de zenuwen die de 

staart innerveren, gestimuleerd. Hiermee wordt gekeken of de stimuli normaal over de ascenderende 

neuronale baan worden geleid, zonder vertragingen of verlies van de stimulus. Deze ascenderende 

baan verloopt voor de nervus ischiadicus over de eerste sacrale wervel en voor de staartzenuwen 

over de coccygeale wervel. Bij een vertraging in aankomst tijd, of een totaal verlies van de stimulus, 

weet men dat er een compressie van de zenuw is (Suwankong, 2007).  

 

Krachtplaat analyse 

Dit is een waardevolle niet- invasieve methode om een normale- en abnormale gang te bestuderen. 

Via de krachtplaat worden grond reactie krachten (ground reaction forces- GRF) gemeten en 

bestudeerd die betrokken zijn in de gang (Vooijs, 2010).  
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De aandrijvende krachten van de achterpoten bij honden met degeneratieve lumbosacrale stenose 

zijn significant lager dan deze bij gezonde honden.  

Deze techniek wordt vooral gebruikt om resultaten op korte- en lange termijn te evalueren, nadat er 

een dorsale laminectomie werd uitgevoerd (Meij en Bergknut, 2010). 

 

Differentiaal diagnose 

Er komen aandoeningen voor die dezelfde klinische symptomen, dezelfde leeftijdscategorie en ras 

predispositie hebben als degeneratieve lumbosacrale stenose. Voor de Duitse herder kan een 

differentiaal diagnose gemaakt worden met een ruptuur van het ligamentum cruciatum craniale, 

heupdysplasie, letsels aan de musculus psoas en een contractuur van de musuclus gracilis en -

semitendinosus.  

Wanneer er tevens neurologische afwijkingen zijn moet onder andere gedacht worden aan 

degeneratieve myelopathie, een thoracolumbale discus hernia, neoplasie (perifere zenuwschede 

tumor) en een ernstige discospondylitis (Meij & Bergknut, 2010). 

 

Behandelingen 

In eerste instantie wordt een hond die aangeboden wordt voor lumbosacrale stenose conservatief 

behandeld. Onder een conservatieve behandeling verstaat men ontstekingsremmers gecombineerd 

met rust en gewichtsverlies (Wheeler en Sharp, 2005, Early et al, 2013). Corticosteroïden en NSAID’s 

bekomen hetzelfde effect. Corticosteroïden geven meer neveneffecen, waardoor de voorkeur aan 

NSAID’s wordt gegeven. Met rust worden korte wandelingen aan de lijn bedoeld, zodat de spiermassa 

behouden blijft (Meij en Bergknut, 2010).  

Deze medicamenteuze therapie kan succesvol zijn, indien pijn de enige klacht is (Wheeler en Sharp, 

2005). 

Recentelijk worden er ook lumbosacrale epidurale injecties met corticosteroïden gegeven, waarbij 

79% van de patiënten verbetering vertonen. Er worden drie injecties gegeven, op dag 1, dag 14 en 

dag 42, met methylprednisolone. Met corticosteroïden wordt echter wel een daling van de immuun 

respons waargenomen, waardoor een niet-gedetecteerde discospondylitis kan opflakkeren.  

Deze therapie met epidurale corticoïden injecties is alleen succesvol bij patiënten die geen 

proprioceptieve gebreken vertonen en geen urinaire- of fecale incontinentie vertonen (Meij en 

Bergknut, 2010). 

 

Chirurgische behandeling wordt aangeraden indien de medicamenteuze behandeling niet (voldoende) 

heeft aangeslagen of bij honden met neurologische symptomen. Het doel van de chirurgie is om de 

cauda equina van zijn compressie te ontdoen en de beknelde zenuwen vrij te maken. (Meij en 

Bergknut, 2010). 

Naargelang de ernst van de symptomen zijn er zijn verschillende operatie mogelijkheden. 
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Fig. 5 

Chirurgische opties. (Wheeler en Sharp, 2005) 

 

Dorsale laminectomie 

De patiënt wordt in sternale positie gebracht, met de achterpoten naar craniaal. Een dorsale 

huidincisie over de middenlijn wordt gemaakt ter hoogte van L6 tot en met S2. Het subcutane weefsel 

en de fascia worden ingesneden. De overliggende spieren worden van de wervels vrij geprepareerd 

(Potonas et al, 2012). 

Bij een dorsale laminectomie wordt het caudale tweederde van L7 verwijderd en het voorste deel van 

het sacrum (S1). Het bot wordt zo ver mogelijk naar lateraal verwijderd, inclusief een deel van het 

ligamentum flavum dat zich uitbreidt onder het caudale facet van L7. Hierdoor worden de door de 

laterale recessus beknelde zenuwen van L7 en S1 bevrijd.  

De cauda equina en de durale zak worden geïdentificeerd en onderzocht op zwelling en/of adhesies.  

In geval van adhesies wordt het neurale weefsel voorzichtig losgemaakt van de discus protrusie. Er 

moet met de nodige voorzichtigheid worden gewerkt, zodat de veneuze sinus niet beschadigd wordt. 

Een partiële discectomie wordt uitgevoerd voor verdere decompressie. Men begint met een dorsale 

fenestratie en dit wordt gevolgd door een nucleotomie. Met een smalle curette wordt het 

gedegenereerde discus materiaal verwijderd.  

Indien nodig wordt een verdere decompressie verkregen door een facetectomie en/of een 

foraminotomie. Een facetectomie wordt bij voorkeur niet uitgevoerd, wegens het verkrijgen van een 

verhoogde lumbosacrale instabiliteit. 

Na decompressie wordt een subcutane vet graft geplaatst, waarvan een klein deel onder de cauda 

equina wordt geplaatst en het andere deel dorsaal van de laminectomie plaats. Dit wordt geplaatst ter 

voorkoming van adhesies of nieuw beenvorming (Meij en Bergknut, 2010). 

 

Foraminotomie 

Wanneer zenuwwortel compressie het hoofdprobleem is en er geen stenose van het vertebrale kanaal 

wordt gezien op CT of MRI beelden, kan men een laterale foraminotomie toepassen via een laterale 

benadering (Meij en Bergknut, 2010).  
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De hond wordt in sternale positie geplaatst, de achterbenen licht gebogen en 20º van de chirurg af 

geroteerd voor een goede visualisatie van het foramen.  

Er wordt een huidincisie gemaakt vanaf de processus spinosus van L6 tot S2 op de dorsale 

middenlijn. De oppervlakkige fascia wordt ingesneden en het subfasciaal vet wordt lateraal 

weggehaald tot op het niveau van de ileumvleugel. De diepe fascia wordt ingesneden in de middenlijn 

tussen L6 en S2. De spieren worden scherp gedissecteerd om de vasthechtingen aan de processus 

articularis caudaal van L6-L7 en craniaal van L7-S1 te verwijderen. Er wordt stomp geprepareerd met 

behulp van een periostale elevator tot op het niveau van de processus transversus en het foramen 

intervertebrale van L7-S1.  

Door de positie van de ileumvleugel is er enkel instrumentale- en visuele toegang tot het lumbosacrale 

foramen in een dorso-oblique richting. 

Er wordt een hogesnelheidsboor gebruikt om een foraminotomie uit te voeren. De hoogte van het 

boorgat reikt van het dorsale aspect van de processus transversus tot aan de basis van de craniale 

processus articularis van L7. De lengte van het boorgat loopt van het caudodorsale begin van de 

processsus transversus tot in de uitgangszone van het foramen intervertebrale. Het bot wordt weg 

geboord tot de binnenste corticale laag. Na opening van het canalis vertebralis en het foramen 

intervertebrale van L7-S1, wordt er met een stompe probe de aflijning van het spinale kanaal afgetast.  

De foraminotomie wordt uitgebreid naar craniaal en dorsaal met behulp van fijne boortjes (2-4mm) en 

een rongeur. De zenuwwortels worden beschermd met een kleine retractor. Osteophyten en weke 

delen worden verwijderd met behulp van kleine rongeurs.  

De procedure is afgerond wanneer de zenuwwortel vrij is van beklemming en wanneer deze enkele 

millimeters in laterale en craniale richting verplaatst kan worden met een zenuw haak.  

De wond wordt gespoeld en er wordt een vet graft geplaatst rond de zenuwwortel. De wonde wordt in 

verschillende lagen dicht gehecht (Gödde en Steffen, 2007). 

 

Er bestaat tevens een endoscopisch geassisteerde foraminotomie. In een experimentele studie gaan 

ze na of er een vergroting van het foramen intervertebrale van L7-S1 kan worden bekomen en of er 12 

weken post operatief stenosis is opgetreden.  

Uit de studie bleek uit post- operatieve CT beelden, dat er direct post operatief een toename is van de 

gemiddelde omvang van het foramen intervertebrale ter hoogte van de toegangs- en middenzone. Ter 

hoogte van de uitgangszone was geen verandering te meten.  

Uit de CT beelden die na 12 weken werden gemaakt, bleek dat de middenzone de enige zone was die 

significant groter bleef. Echter, in alle drie de zones was er een afname in de chirurgisch gecreëerde 

vergroting van het foramen. 

Deze techniek kan worden toegepast voor het verbeteren van intra-operatieve visualisatie van het 

canalis vertebralis in honden waarbij foramen stenosis een component is van de degeneratieve 

lumbosacrale stenose (Wood et al, 2004).  
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Dorsale distractie, fixatie-fusie 

Het doel van deze techniek is om de gecollabeerde discus ruimte- en de foraminae te vergroten, de 

druk op het neurale weefsel op te heffen en het lumbosacrale gewricht te stabiliseren met behulp van 

pinnen of schroeven (Suwankong, 2007).  

Distractie van het dorsale aspect van L7 en S1 wordt bereikt door schroeven te gebruiken die 

doorheen de processus articularis van L7-S1 gaan tot in het sacrum (Wheeler en Sharp, 2005).  

Fusie wordt bekomen door het gewrichtskraakbeen van de facet gewrichten te verwijderen en een 

spongieuze beengraft over de dorsale lamina te plaatsen (Wheeler en Sharp, 2005, Meij en Bergknut, 

2010).  

Fixatie wordt bewerkstelligt door de pin uiteinden of schroefkoppen in polymethylmethacrylaat vast te 

zetten. Deze functioneert als een interne fixator langs het dorsale aspect van de lumbosacrale wervels 

(Meij en Bergknut, 2010).  

Bij honden met neurologische afwijkingen, erge pijn of een ernstige discus hernia wordt deze 

procedure vaak gecombineerd met een dorsale laminectomie (Wheeler en Sharp, 2005). 

 

 

Fig.6 

Dit is een RX beeld van een Duitse herdershond van middelbare leeftijd verdacht van lumbosacrale 

stenose. Deze hond werd gepresenteerd met lumbosacrale pijn, zwakte in de achterpoten, een 

verminderde anale reflex en urine incontinentie. Een CT scan wees uit dat er een verplaatsing is van 

het sacrum ten opzichte van L7. Het sacrum schuift als het ware in L7. Er werd een fixatie met behulp 

van 4.0 mm spongieuze schroeven uitgevoerd. Tijdens de postoperatieve controle na zes weken is te 

zien dat de schroeven licht zijn los gekomen.  (Wheeler en Sharp, 2005) 

 

Pedicle screw and rod fixation 

Bij honden met degeneratieve lumbosacrale stenose wordt er vaak een ventrale subluxatie van S1 

gezien (Meij en Bergknut, 2010). Tevens is na een dorsale laminectomie de lumbosacrale regio 

onstabiel, waardoor deze twee technieken vaak in combinatie worden gebruikt (Suwankong, 2007).  

Deze procedure wordt gebruikt om de lumbosacrale instabiliteit te behandelen.  

Distractie van de wervellichamen zorgen voor een verwijding van het foramen intervertebralis. Spinale 

fusie wordt bekomen door een spongieuze been graft in de intervertebrale discus ruimte te plaatsen, 

nadat er een nucleotomie is uitgevoerd. De kraakbenige eindplaten worden door middel van curettage 
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voorzichtig verwijderd. De titanium schroeven worden onder fluoroscopische controle geplaatst en 

bevestigd aan titanium staven (Meij en Bergknut, 2010).  

De implantaten kunnen postoperatief gevisualiseerd worden door radiografie, CT en MRI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 

Een laterale radiografie van de lumbosacrale regio na een pedicle screw- rod fixation van L7 en S1. 

(Meij en Bergknut, 2010)  

 

Dorsale cross pinning and fusion 

Deze chirurgische techniek wordt toegepast om de cauda equina en de zenuwwortels die het foramen 

intervertebrale verlaten, te bevrijden van de beknelling. Er worden pinnen van craniodorsaal doorheen 

de basis van de processus spinosus van L7  gedreven. Deze pinnen gaan doorheen de synoviale 

gewrichten tot in de ileumvleugels. 

Er is een hoog succes percentage bij honden waarbij pijn het enige klinische symptoom is 

(Suwankong, 2007).  

 

Complicaties 

Bij het open laten van dode ruimtes is er kans op seroma vorming en wond infectie. Bij de fixatie 

technieken kan de implant niet aanslaan of destabiliseren. De distractie moet genoeg zijn om het 

foramen intervertebrale te vergroten, maar mag niet te overdreven zijn. De fixatie materialen moeten 

goed gepositioneerd zijn (Suwankong, 2007).  

 

Postoperatieve behandeling 

Na de chirurgische behandeling worden de honden behandeld met ontstekingsremmende- en 

analgetische medicatie. Antibiotica wordt enkel gebruikt indien er zich een infectie voor doet (Meij en 

Bergknut, 2010). 

De beweging moet de eerste zes weken zeer beperkt blijven. Ze worden het best in een bench 

gehouden en mogen alleen naar buiten om hun behoefte te doen. De volgende vier tot zes weken 

wordt er gradueel opgebouwd naar de normale beweging (Hanking et al, 2012).  
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Prognose 

De prognose voor honden met degeneratieve lumbosacrale stenose vermindert met de leeftijd, het 

type hond (bv. werkhond) en de aanwezigheid van neurologische afwijkingen (Worth et al, 2009).  

Over het algemeen wordt gesteld hoe erger de afwijkingen, hoe ongunstiger de prognose (Wheeler en 

Sharp, 2005). Honden met milde symptomen hebben een goede prognose na chirurgische 

behandeling (Suwankong, 2007). Aanwezigheid van urinaire incontinentie en/of fecale incontinentie 

beïnvloeden de prognose negatief. Hierbij is de duur van het aanwezig zijn van de incontinentie 

belangrijk. Incontinentie die langer dan zes weken aanwezig is, geeft een gereserveerde prognose 

(Wheeler en Sharp, 2005). 

Dorsale laminectomie zorgt voor een snelle verlichting van pijn en een verbetering van de mankheid 

en neurologische symptomen (Wheeler en Sharp, 2005). Bij 18% van de honden komen de klinische 

symptomen terug. Dit kan verklaard worden door de compressie van neurale weefsels door de 

overgebleven instabiliteit van het lumbosacrale gewricht, door nieuw beenvorming op de laminectomie 

plaats of door littekenweefsel in het canalis vertebralis (Suwankong, 2007). 

In een studie werden honden tot één jaar na de lumbosacrale chirurgie opgevolgd. Daaruit bleek dat 

het slagingspercentage van chirurgie tussen de 73 en 93% lag (Wheeler en Sharp, 2005).  
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BESPREKING 

 

Zoals uit de literatuurstudie is gebleken, is de diagnose van lumbosacrale stenose niet door één 

diagnostisch middel te bevestigen.  

Op basis van een uitgebreid klinisch-, orthopedisch-  en neurologisch onderzoek wordt onderscheid 

gemaakt tussen een orthopedisch probleem of een neurologisch probleem. 

Het nadeel van radiografie is dat er geen zachte weefselstructuren worden weergegeven, terwijl 

hiermee ook een aantal pathologieën gepaard gaan. Hierdoor kunnen vals negatieve diagnoses 

gemaakt worden. Vals positieve diagnoses kunnen gemaakt worden doordat er anatomische 

afwijkingen te zien zijn, maar er geen klinische afwijkingen zijn.  

Om te voorkomen dat er vals negatieve diagnoses gemaakt worden, wordt er tegenwoordig meer 

gebruik gemaakt van CT en MRI. Met een CT scan wordt meer de nadruk gelegd op de benige 

structuren, maar zachte weefsel structuren worden ook gevisualiseerd. Een MRI beeld geeft enkel 

zachte weefsel structuren weer. 

Het voordeel van MRI tegenover CT is dat er een betere zachte weefsel resolutie is, er kunnen 

sagittale- en dorsale doorsneden gemaakt worden zonder degradatie van het beeld, en een 

degeneratie van de discus kan worden gedetecteerd. 

Vanwege de nog altijd vals positieve- en vals negatieve diagnoses is er een methode die de diagnose 

kan ondersteunen. Dit is de elektromyografie. Dit geeft een indicatie of de afwijking die gezien wordt 

op beeldvorming mogelijk een klinische significantie zou kunnen hebben. Een nadeel van de 

elektromyografie is dat er niet eenduidig wordt weergegeven of er sprake is van lumbosacrale 

stenose. Er worden tevens elektromyografische veranderingen gezien bij bijvoorbeeld een neuritis.  
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