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SAMENVATTING 
Proximale insertiedesmopathie van de musculus interosseus medius (MIM) is een veelvoorkomende 

blessure bij sportpaarden van alle leeftijden en alle disciplines. De blessure uit zich voornamelijk als 

een pijnlijke aanhechting van de MIM die al dan niet gepaard kan gaan met een zwelling en/of ontsteking 

van de MIM. Het kan zowel aan het voorbeen als aan het achterbeen voorkomen maar het letsel wordt 

vaker vastgesteld aan het achterbeen. Door de aanwezigheid van een plantaire fascie aan het 

achterbeen kan hier het compartimentsyndroom optreden, dit zou mogelijk bijdragen tot de evolutie naar 

een chronische desmitis. De diagnose van proximale insertiedesmopathie wordt gesteld aan de hand 

van een grondig klinisch onderzoek, lokale anesthesieën en beeldvorming. De meeste gebruikte 

beeldvormingstechniek is echografie. De behandeling aan het voorbeen zal voornamelijk conservatief 

zijn. Omwille van het vaker optreden van chronische letsels aan het achterbeen zal men hier vaker 

chirurgisch ingrijpen of de paarden ondersteunen met shockwave therapie. Het gebruik van 

regeneratieve therapieën voor orthopedische aandoeningen worden de laatste jaren meer en meer 

toegepast. Onder regeneratieve therapieën verstaat men zowel de toediening van bloedplaatjes rijk 

plasma als stamceltherapie. Het zijn veelbelovende therapieën omdat ze groeifactoren en bioactieve 

molecules bevatten die de kwaliteit van heling zou verbeteren. Er zijn slechts een aantal onderzoeken 

uitgevoerd naar het gebruik van regeneratieve therapieën bij proximale insertiedesmopathie van de 

MIM. De resultaten zijn voorlopig gunstig maar er is nood aan meer wetenschappelijk correct opgestelde 

onderzoeken.  

 

Sleutelwoorden: Musculus interosseus medius - Paard -  Platelet-rich plasma – Proximale 
insertiedesmopathie - Stamcellen   
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INLEIDING 
Proximale insertiedesmopathie van de musculus interosseus medius (MIM) is een relatief nieuwe 

aandoening die tot een tiental jaar geleden nog niet werd onderkend. Hierdoor is de prevalentie van 

deze aandoening de afgelopen jaren gestegen maar dit begint nu te stabiliseren (Redding, 2012; Pille, 

2016). De toenemende populariteit van regeneratieve therapieën is iets waar je als student 

diergeneeskunde vaak mee in aanraking komt. Deze betrekkelijk nieuwe aandoening bespreken 

gecombineerd met het belang van regeneratieve therapieën leek me een zeer hedendaags onderwerp. 

Zo hoopt deze scriptie een hulpmiddel te zijn voor praktijkdierenartsen om het stellen van een correcte 

diagnose en het uitvoeren van een correcte behandeling bij proximale insertiedesmopathie van de MIM 

te faciliteren.  

Deze literatuurstudie is opgedeeld in twee hoofddelen. Allereerst een inleiding waarbij de aandoening 

zo volledig mogelijk wordt beschreven. In deze inleiding wordt de algemene morfologie en pathologie 

besproken. Dit is noodzakelijk om de diagnose en behandeling van deze aandoening te kunnen 

situeren. Het tweede deel gaat over het huidige belang van regeneratieve therapieën bij proximale 

insertiedesmopathie. Hier schets ik eerst de beschikbare regeneratieve behandelingen: bloedplaatjes 

rijk plasma (PRP) en stamcellen. Vervolgens worden er een aantal onderzoeken besproken om het 

huidige belang van regeneratieve therapieën bij proximale insertiedesmopathie aan te tonen. 

Een correcte diagnose stellen bij een paard met proximale insertiedesmopathie is niet vanzelfsprekend 

maar wel essentieel. Klinisch kan proximale insertiedesmopathie zich uiten als een prestatieklacht maar 

eveneens als een milde tot gematigde kreupelheid. De diagnose van proximale insertiedesmopathie 

wordt gesteld aan de hand van een grondig klinisch onderzoek met diagnostische anesthesieën en 

beeldvorming. De meest gebruikte beeldvormingstechniek is echografie (Reimer, 2010). Echografie is 

moeilijk omdat de musculus interosseus medius is opgebouwd uit verschillende weefsels (Denoix et al., 

2008) en een diepe locatie heeft tussen de griffelbeentjes (Labens et al., 2010). De gouden standaard 

voor het stellen van de diagnose van proximale insertiedesmopathie is magnetic resonance imaging 

(MRI) (Bischofberger, 2006). MRI is omwille van de kostprijs en beschikbaarheid niet altijd mogelijk 

(Reimer, 2010).   

De slaagkans voor een conservatieve behandeling van proximale insertiedesmopathie aan het 

voorbeen is goed (90%). Aan het achterbeen is deze prognose veel minder goed (14%) (Dyson, 2007). 

Deze slechte respons is veelal te wijten aan de chroniciteit van het letsel aan het achterbeen. Er zijn al 

een aantal conservatieve en chirurgische mogelijkheden beschreven om de prognose van proximale 

insertiedesmopathie te verbeteren. Deze worden verder in deze literatuurstudie besproken samen met 

hun slaagkans.  

Het gebruik van regeneratieve therapieën is de laatste jaren enorm aan populariteit toegenomen. Onder 

de naam regeneratieve therapieën verstaat men het gebruik van bloedplaatjes rijk plasma en 

stamceltherapie (Spaas et al., 2012). Bloedplaatjes bevatten groeifactoren welke een zeer belangrijke 

rol in weefselherstel zouden spelen (Dhillon et al., 2012). Ook stamcellen bevatten bepaalde bioactieve 

molecules welke de heling van letsels zouden kunnen verbeteren en versnellen (Tran en Damaser, 

2015).  
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Het verbeteren van de snelheid en kwaliteit van de heling van proximale insertiedesmopathie van de 

MIM bij het sportpaard is van essentieel belang voor de gezondheid en de economie van sportpaarden 

en racepaarden (Herthel, 2001). Daarom wordt in deze scriptie op een wetenschappelijk onderbouwde 

manier een overzicht gegeven van de huidige kennis omtrent proximale insertiedesmopathie van de 

MIM.   
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LITERATUURSTUDIE 

DEEL I: INLEIDING 
De musculus interosseus medius (MIM) bevat drie regio’s die schade kunnen ondergaan: het proximale 

deel, het lichaam en de takken (Dyson en Genovese, 2011). Het proximale deel heeft meer kans om 

schade te ondergaan dan het lichaam en de takken (Murray et al., 2006). Proximale insertiedesmopathie 

is een entheseopathie. Hierbij is de aanhechting van de musculus interosseus medius pijnlijk en dit 

veroorzaakt manken. Er is geen verstoring van de integriteit van de interosseus. Wanneer dit gepaard 

gaat met een zwelling en/of ontsteking van de MIM benoemd men dit als een proximale desmitis of 

desmopathie van de musculus interosseus medius. Hierbij is er wel een verstoring van de integriteit van 

de musculus interosseus medius (Bathe, 2012; Pille, 2016).  

Proximale insertiedesmopathie wordt doorgaans veroorzaakt doordat er tijdens een inspanning grote 

krachten worden uitgeoefend op de MIM (Ferraro et al., 2007). Het veroorzaakt een prestatiedaling of 

een milde tot gematigde kreupelheid die acuut of chronisch van aard kan zijn (Gibson en Steel, 2002). 

Proximale insertiedesmopathie aan het achterbeen is vaak meer van chronische aard (Dyson et al., 

1995).  

Proximale insertiedesmopathie van de MIM is een veelvoorkomende blessure bij sportpaarden (Gibson 

en Steel, 2002) van alle leeftijden en alle disciplines (zie grafiek 1) (Dyson, 2007).   Het kan unilateraal 

of bilateraal optreden aan het voor- en/of het achterbeen.  De kans op een bilateraal letsel is groter aan 

het achterbeen (Dyson, 2007). Proximale insertiedesmopathie aan het achterbeen is voornamelijk een 

probleem bij dressuurpaarden (Murray et al., 2006). 

Zowel de diagnose als behandeling van deze aandoening is een hele uitdaging (Pille, 2016).  

 

 

Grafiek 1. De procentuele verdeling van de locaties van blessures aan de MIM per sportdiscipline (uit Rich, 2014) 
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1. MORFOLOGIE 
1.1. Biomechanica  

De musculus interosseus medius (MIM) maakt samen met zijn takken, de proximale sesamsbeentjes 

en distale sesamsbeentjes deel uit van het ophangapparaat (‘suspensory apparatus’) van het 

kogelgewricht (Gibson en Steel, 2002). Het ophangapparaat is een onderdeel van het passief sta-

apparaat, waardoor het paard gedurende lange tijd kan rechtstaan zonder spierinspanning te verrichten 

(Ferraro et al., 2007). Het ophangapparaat biedt steun aan het kogelgewricht waardoor hyperextensie 

van het kogelgewricht vermeden wordt. Gedurende de gewichtsdragende fase van de beweging 

reguleren de buigpezen en de MIM de plaats en hoeveelheid van kracht uitgeoefend op het pijpbeen 

(Denoix, 1994b).  Ruptuur van de MIM kan resulteren in hyperextensie van het kogelgewricht (Bertone, 

2002).  

 

1.1.1 Voorbeen 

De MIM aan het voorbeen verloopt aan de palmaire zijde van os metacarpale III (zie figuur 1). De 

oorsprong bevindt zich ter hoogte van de distale rij carpaalbeentjes en het proximopalmaire aspect van 

het pijpbeen (Werpy en Denoix, 2012). De MIM ontstaat uit twee verschillende lobben die snel 

fusioneren (Dyson en Genovese, 2011). Typisch is dat de mediale lob dunner en wijder is dan de laterale 

lob. Dit varieert echter van paard tot paard. Sterker nog, tussen het linker en rechter voorbeen van 

hetzelfde paard kan men ook een verschil waarnemen (Werpy en Denoix, 2012). Op doorsnede is de 

MIM  rechthoekig van vorm (Dyson en Genovese, 2011).  

 

 
Fig. 1. Musculus interosseus medius (uit Gibson en Steel, 2002) 
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Het lichaam van de MIM loopt tussen os metacarpale II en os metacarpale IV en splitst zich ter hoogte 

van de midcarpale regio in twee takken. De plaats van deze splitsing is doorgaans bilateraal 

symmetrisch.  Elke tak hecht zich vast op het abaxiale oppervlak van het corresponderende 

sesamsbeentje van het kogelgewricht. Van  hieruit loopt een dunne tak schuin over de koot naar dorsaal 

om te versmelten met de musculus extensor digitorum communis/longis (Dyson en Genovese, 2011). 

 

1.1.2 Achterbeen 

De MIM aan het achterbeen verloopt aan de plantaire zijde van os metatarsale III. De oorsprong bevindt 

zich ter hoogte van het proximoplantaire aspect van het pijpbeen en in mindere mate aan de distale rij 

tarsaalbeentjes (Werpy en Denoix, 2012). Ter hoogte van het plantaire gedeelte van de calcaneus en 

os tarsale IV ontspringt het ligamentum accessorium dat versmelt met de MIM in het proximoplantaire 

gedeelte van de metatarsus (Dyson, 2014). In tegenstelling tot het voorbeen is er geen duidelijke 

opdeling in lobben ter hoogte van de oorsprong van de MIM (Werpy en Denoix, 2012). Op doorsnede 

is de MIM van het achterbeen rondvormig. Het verloop van de MIM is gelijkaardig aan deze van het 

voorbeen (Dyson en Genovese, 2011). In tegenstelling tot het voorbeen wordt de MIM aan de plantaire 

zijde begrensd door een fascie (Tóth et al., 2008).  

 

1.2. Bloedvoorziening 

1.2.1 Voorbeen 

De bloedvoorziening  van de MIM in het voorbeen is afkomstig van de takken van de laterale en mediale 

palmaire metacarpale arteries (Williams et al., 2013). Deze arteries vinden hun oorsprong in de a. 

radialis en a. ulnaris collateralis en anastomoseren tot de proximale en distale diepe arteriële boog 

palmair van de MIM (Werpy en Denoix, 2012). In een studie door Williams et al. (2013) werd over de 

gehele lengte van de MIM een duidelijke longitudinaal georiënteerde microvasculatuur vastgesteld. 

Deze intraligamentaire microvasculatuur kent zijn oorsprong in een periligamentaire vasculaire plexus 

die de MIM over de gehele lengte omgeeft (Williams et al., 2013). 

 

1.2.2 Achterbeen 

De bloedvoorziening van de MIM in het achterbeen is afkomstig van de mediale en laterale plantaire 

metatarsale arteries. Deze zijn afkomstig van de a. tarsalis, die zelf zijn oorsprong kent in de a. tibialis. 

De a. tarsalis loopt doorheen het tarsale kanaal en vormt de plantaire metatarsale boog waaruit de 

mediale en laterale metatarsale arteries ontstaan (Werpy en Denoix, 2012).  

 

1.3. Innervatie 

1.3.1 Voorbeen 

De MIM in het voorbeen wordt geïnnerveerd door een diepe aftakking van n. palmaris lateralis (zie figuur 

2). Deze bevat vezels van de n. ulnaris en n. medianus en komt tevoorschijn ter hoogte van de 

midcarpale regio (Muylle et al., 1998). De n. ulnaris en n. medianus ontspringen uit de plexus brachialis 

(Sisson en Grossman, 1953). 
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Fig. 2. Innervatie MIM voorbeen (uit Gibson en Steel, 2002) 

 

1.3.2 Achterbeen 

De n. ischiadicus splitst in de n. peroneus communis en de n. tibialis (Sisson en Grossman, 1953). Ter 

hoogte van de plantaire metatarsale regio splitst de n. tibialis op in de n. plantaris medialis en de n. 

plantaris lateralis (Ross, 2011). De n. plantaris medialis verzorgt de innervatie van de huid ter hoogte 

het mediale gedeelte van de tarsus en metatarsus en verloopt verder aan de mediale zijde van de 

buigpezen. De n. plantaris lateralis loopt aan de laterale zijde van de buigpezen (Sisson en Grossman, 

1953). De MIM in het achterbeen wordt geïnnerveerd door een diepe aftakking van n. plantaris lateralis 

(zie figuur 3). Deze loopt axiaal van de corresponderende griffelbeentjes naar distaal en als de  n. 

metatarsalis lateralis en n. metatarsalis medialis (Ross, 2011).  

 
Fig. 3. Innervatie MIM achterbeen (uit Gibson en Steel, 2002) 
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1.4. Structuur musculus interosseus medius 

De MIM is oorspronkelijk afkomstig van spierweefsel dat zich heeft omgevormd tot een complexe 

ligamentaire structuur. De MIM is dus noch een pees noch een ligament en mag niet aanzien worden 

als ‘één van de buigpezen’ (Souza et al., 2010). Bij de geboorte bevat de MIM nog een aanzienlijke 

hoeveelheid spierweefsel. Dit wordt vervangen door collageenweefsel met een snelheid die wordt 

beïnvloed door een aantal factoren zoals de mate van belasting (Birch et al., 2008), genetische 

invloeden, hormonale invloeden en pathologie (Wilson et al., 1991). Het wordt niet beïnvloed door 

leeftijd (Wilson et al., 1991). Er blijft steeds een hoeveelheid spierweefsel aanwezig. Dit zou 

voornamelijk een bijdrage leveren aan de stabiliteit van het lidmaat en opslag van energie tijdens de 

beweging.  Dit  spierweefsel bestaat voornamelijk uit type I spiervezels. Deze type I vezels zijn weinig 

vatbaar voor uitputting (Soffler en Hermanson, 2006).  Het spierweefsel is symmetrisch verdeeld over 

het voor- en achterbeen. De hoeveelheid spierweefsel verschilt van ras tot ras (Gibson en Steel, 2002). 

Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat de MIM van dravers 40% meer spierweefsel bevat dan volbloeden. 

Het verschil in spierweefsel tussen beide rassen zou kunnen verklaard worden doordat beide rassen 

een andere ‘hoofdgang’ hebben. De voornaamste gang die gebruikt wordt door dravers is de draf. Voor 

volbloeden is dit galop. De biomechanische krachten uitgeoefend op de MIM tijdens de draf en galop 

verschillen. Dit zou mogelijk een verklaring kunnen zijn voor het verschil in spierweefsel tussen beide 

rassen. De functie van het spierweefsel is om een dempingseffect te verkrijgen op de trillingen die 

ontstaan in de MIM gedurende beweging (Wilson et al., 1991).  

Naast spierweefsel bestaat de MIM uit bindweefsel dat opgebouwd is uit fibroblasten die ingebed liggen 

in een collageenrijke extracellulaire matrix (ECM) (Dahlgren, 2007). De extracellulaire matrix bestaat 

hoofdzakelijk uit collageen type I (Gibson en Steel, 2002). Collageen type I vormt de dikste collageen 

fibrillen en zorgt voor een grote weerstand (Shikh Alsook et al., 2015). Verder bevat de MIM ook 

meerdere “niet collageen” eiwitten waaronder COMP (Cartilage oligomeric matrix proteïne), 

verschillende proteoglycanen en glycosaminoglycanen (Smith en Goodship, 1998).  

De cellulariteit, hoeveelheid glycosaminoglycanen en collageen is het laagst in de proximale regio van 

de MIM (Souza et al., 2010).  Door lagere cellulariteit van het proximale deel van de MIM is dit gedeelte 

metabool minder actief en hierdoor verloopt de collageensynthese trager (Batson et al., 2003).  Uit de 

lagere hoeveelheid glycosaminoglycanen in het proximale deel van de MIM leidt men af dat dit deel 

meer gevoelig is voor schade wanneer dit onderworpen wordt aan trekkrachten. De lagere hoeveelheid 

collageen en glycosaminoglycanen in het proximale deel van de MIM kan worden verklaard door het 

feit dat er proximaal meer vetweefsel en dwarsgestreept spierweefsel voorkomt in de MIM (Souza et 

al., 2010).  

 

2. PATHOLOGIE 
2.1. Pathogenese  

Wanneer de MIM beschadigd is zal de hoeveelheid collageen type I duidelijk dalen (Shikh Alsook et al., 

2015). De hoeveelheden type III en type V collageen nemen toe (Shikh Alsook et al., 2015). De fibrillen 

die collageen type III en IV vormen zijn veel dunner (Satomi et al., 2008) en minder georganiseerd 

(Shikh Alsook et al., 2015) dan fibrillen gevormd door collageen type I (Satomi et al., 2008). Wanneer 
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de integriteit van de MIM is aangetast wordt het aangetaste deel opgevuld met littekenweefsel. Dit nieuw 

gevormde littekenweefsel is zeer sterk maar zorgt voor een daling van elasticiteit van de interosseus. 

Hierdoor wordt de MIM gevoeliger voor recidief net proximaal en distaal van het oorspronkelijke letsel 

(Pille, 2016).  

 

2.2. Risicofactoren 

Proximale insertiedesmopathie kan worden veroorzaakt door een overbelasting van de MIM (Bertone, 

2002). Overbelasting wordt veroorzaakt door de accumulatie en uitoefening van grote krachten op het 

proximale gedeelte van de MIM (Kold en Dyson, 2011). Deze overbelasting kan optreden op alle delen 

van de MIM maar bij sportpaarden wordt dit meest gezien aan het proximale deel van de MIM (Bertone, 

2002). Naast overbelasting worden pezen en ligamenten ook vaak aangetast door een moleculaire 

degeneratie van de pees. Dit is echter een algemene vaststelling voor pezen en ligamenten en wordt 

niet specifiek voor de musculus interosseus verklaard (Davis, 2005).  

Omwille van de anatomische conformatie ter hoogte van de tarsus kan hier het compartimentsyndroom 

optreden (Tóth et al., 2008). Compartimentsyndroom is een pijnlijke aandoening die wordt veroorzaakt 

door een toename van de intracompartimentele druk binnen een gesloten osteofaciaal compartiment 

(Via et al., 2015). Al eerder is genoemd dat de MIM aan de plantaire zijde van het achterbeen begrensd 

wordt door een fascie. Wanneer de MIM bij een desmitis zwelt ontstaat er een compartimentsyndroom. 

De neurovasculaire structuren die zich ook binnen deze fascie bevinden worden verdrukt. Door deze 

druk ontstaat er een neuropathie (Tóth et al., 2008). Deze pathologische veranderingen zouden deels 

verantwoordelijk zijn voor de slechte respons van de paarden op een conservatieve behandeling die 

enkel rust omvat. Het is aldus ook een verklaring waarom proximale insertiedesmopathie aan het 

achterbeen vaak een chronische aandoening is.  Door het longitudinaal splitsen van de plantaire fascie 

zou dit compartimentsyndroom kunnen opgeheven worden (Tóth et al., 2008). 

Proximale insertiedesmopathie van de MIM kan gepaard gaan met avulsiefracturen of 

entheseofytvorming aan de palmaire/plantaire cortex van het pijpbeen (Gibson en Steel, 2002). 

Proximale insertiedesmopathie van de MIM komt voor bij alle sportpaarden maar vooral bij jonge 

dressuurpaarden die zeer uitgesproken bewegen en bij oudere dressuurpaarden die op hoog niveau 

competitie lopen (Dyson, 2007). Voeten moeten zeer grondig worden geëvalueerd bij het klinisch 

onderzoek want een disbalans of een pijnlijk proces in de voeten is een predisponerende factor. 

Proximale insertiedesmopathie is vaak een compensatoir letsel, daarom moet een paard altijd in geheel 

worden geëvalueerd.  

Andere uitlokkende factoren zijn een zeer steile sprong (zie figuur 4) of hyperextensie van het 

kogelgewricht. Hyperextensie van het kogelgewricht kan ook ontstaan als gevolg van proximale 

insertiedesmopathie van de MIM (Dyson, 2007). Wat nu exact het primaire probleem vormt is 

onduidelijk. De hyperextensie van de het kogelgewricht zou de primaire oorzaak kunnen zijn. Hierdoor 

zou er veel spanning kunnen ontstaan op de diepe buigpees die over het sustentaculum tali loopt. Door 

de ontstane spanning kan de diepe buigpees het spronggewricht naar dorsaal duwen waardoor deze 

strekt en een steil uitzicht verkrijgt (Pille, 2016). Hyperextensie van het kogelgewricht zou anderzijds 

ook kunnen ontstaan als gevolg van proximale insertiedesmopathie (Dyson, 2007). Een steile sprong 
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zou primair ook kunnen predisponeren voor het ontstaan van proximale insertiedesmopathie (Dyson en 

Genovese, 2011). 

 

 
Fig. 4. Steile sprong (uit Dyson, 2007) 

 

Volgens Dyson (2007) hebben paarden met een lange teen en lage hiel conformatie meer kans op het 

ontwikkelen van proximale insertiedesmopathie. Zeker wanneer dit samengaat met een abnormale 

oriëntatie van het hoefbeentje waarbij het plantaire aspect van het hoefbeentje zich lager bevindt dan 

de teenregio (Dyson, 2007). Dit is in tegenstelling tot een onderzoek van Rooney (1984). Uit dit 

onderzoek bleek dat er bij het verlagen van de hiel er niet meer kracht werd uitgewerkt op de MIM maar 

enkel op de diepe buigpezen. Het verlagen van de hiel zou, in tegenstelling tot wat Dyson (2007) 

verklaart, dus niet leiden tot een verhoogde kans op het ontwikkelen van proximale insertiedesmopathie 

van de MIM (Rooney, 1984). Dit werd ook bevestigd in het onderzoek van Thompson et al. (1993). Door 

het verlagen van de hiel verandert de hoek van het kogelgewricht minimaal en is er dus geen 

verandering in belasting van de MIM (Thompson et al., 1993). 

Standafwijkingen zoals achterwaartse deviatie van de carpus  (‘back-at-the-knee’) en een ingesnoerde 

knie (‘tied-in-below-the-knee’) zijn ook predisponerende factoren (Dyson en Genovese, 2011).  

De hoeveelheid spierweefsel in de MIM speelt mogelijks een rol in het optreden van letsels aan de 

proximale interosseus. Wat het belang van de hoeveelheid spierweefsel exact inhoudt, is nog niet 

beschreven. De oorzaak van proximale insertiedesmopathie van de MIM is ongetwijfeld veel complexer 

dan de hoeveelheid spierweefsel alleen (Wilson et al., 1991). 

Paarden die vaak gereden worden op een zachte, diep inzakkende bodem (bv. eventingpaarden) zijn 

ook gepredisponeerd voor het ontwikkelen van proximale insertiedesmopathie van de MIM (Bertone, 

2002). 
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3. DIAGNOSE 
Het stellen van een correcte diagnose van een letsel aan de interosseus is zeer belangrijk voor de 

behandeling en opvolging. Paarden moeten dus aan een zeer grondig onderzoek worden onderworpen. 

De diagnose is meestal gebaseerd op een combinatie van lokale anesthesieën en 

beeldvormingstechnieken (Gibson en Steel, 2002).  

 

3.1. Klinisch onderzoek 

3.1.1 Voorbeen 

Acute letsels aan het proximale deel van de interosseus leiden tot kortstondig manken dat na 

vierentwintig uur kan verdwijnen. Paarden met een meer chronische desmitis vertonen blijvende 

kreupelheid die varieert van mild tot gematigd (Dyson, 2007). Er wordt zelden een ernstig manken 

vastgesteld ten gevolge van proximale insertiedesmopathie van de MIM, tenzij er zich een zeer 

omvangrijke laesie voordoet. Bij racepaarden merkt men een subtiel unilateraal letsel vaak niet op. 

Bilaterale letsels worden echter wel opgemerkt vanwege verlies van impuls tijdens de beweging. Het 

kan voorkomen dat manken niet wordt opgemerkt tijdens arbeidsdraf maar enkel tijdens midden- of 

uitgestrekte draf vanwege de meer uitgesproken hyperextensie van het kogelgewricht. Springpaarden 

kunnen weigeren te landen op het aangetaste been (Dyson en Genovese, 2011).  

Kreupelheid zal verergeren wanneer het paard op zachte ondergrond beweegt, in grotere mate wanneer 

het aangetaste been zich aan de buitenkant van de cirkel bevindt. De distale buigproeven zullen het 

manken verder accentueren (Bertone, 2002).  

In de acute fase treedt er ter hoogte van de proximale metacarpale regio lokaal oedeem op gepaard 

met warmte en eventueel pulsatie van de mediale palmaire arterie (Bertone, 2002). Palpatie (zie figuur 

5) van het proximale deel van de MIM van zowel voor- en achterbeen kan een pijnreactie uitlokken. Een 

vergelijking maken met het contralaterale been is aangewezen. De uitgeoefende druk moet voor beide 

benen gelijk zijn (Mcallister en Petrigliano, 2007). Palpatie is echter niet gemakkelijk omdat de MIM 

bedekt wordt door de oppervlakkige en diepe buigpees (Ferraro et al., 2007).   

 

 
Fig. 5. Lokalisatie voor palpatie van het proximale gedeelte van de MIM (uit Bertone, 2002) 
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3.1.2 Achterbeen 

Letsels aan het proximale deel van de interosseus aan het achterbeen zullen zich uiten als 

prestatieklachten of als een acute duidelijke kreupelheid die, in tegenstelling tot het voorbeen, kan 

persisteren ondanks stalrust. Bilaterale laesies aan het achterbeen komen meer voor dan aan het 

voorbeen en uiten zich eerder als vermindering van impuls van de beweging dan duidelijk manken 

(Dyson en Genovese, 2011).  

Acute letsels veroorzaken pijn, oedeem en warmte (Dyson en Genovese, 2011). Het manken is vaak 

gekenmerkt door minder uitgesproken beweging van het achterbeen. De distale buigproeven zullen 

meestal positief bevonden worden. Het kan voorkomen dat het manken enkel opgemerkt wordt wanneer 

het paard bereden wordt. De kreupelheid zal niet verergeren wanneer het het paard wordt gelongeerd 

met het aangetaste been aan de buitenkant van de cirkel (Dyson, 2007). Dit laatste is in tegenstelling 

tot de bevindingen van Pille (2016) die vaak wel verergeren van het manken vaststelt wanneer het 

aangetaste been zich aan de buitenzijde van de cirkel bevindt (Pille, 2016).  

 

3.2. Lokale anesthesieën  

3.2.1 Voorbeen 

Er zijn drie methodes omschreven om de proximale metacarpale regio te verdoven (Ford et al., 1989). 

De interpretatie van lokale anesthesieën is niet eenvoudig omdat deze meestal niet erg specifiek zijn 

(Contino et al., 2015). Een eerste methode is een perineurale injectie rondom de metacarpale zenuwen 

aan het proximale aspect van de metacarpus (zie figuur 6) (Denoix, 1994a). Men verdooft hierbij zowel 

de mediale en laterale palmaire zenuwen als de mediale en laterale palmaire metacarpale zenuwen. 

Hierbij verkrijgt men een ongevoeligheid van de dieper gelegen structuren van de metacarpus (Baxter 

en Stashak, 2011). Onopzettelijk injecteren van de distale uitzakkingen van het carpometacarpale 

gewricht kan voorkomen (Ford et al., 1989). Het carpometacarpale gewricht staat in communicatie met 

het intercarpale gewricht. Hierdoor kan men denken dat de pijn afkomstig is van de metacarpus wanneer 

deze in werkelijkheid afkomstig is van de carpus (Bassage en Ross, 2011). Wanneer men na het 

uitvoeren van deze lokale anesthesie een positieve evolutie van de kreupelheid waarneemt is het 

aangewezen om de metacarpale regio via beeldvormingstechnieken te evalueren (Baxter en Stashak, 

2011).  
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Fig. 6. Perineurale injectie rondom de metacarpale zenuwen aan het proximale aspect van de metacarpus (uit 

Bassage en Ross, 2011) 

 

Een tweede methode is de perineurale infiltratie met anestheticum van de laterale palmaire zenuw net 

distaal van het accessoire carpaalbeentje (zie figuur 7) (Denoix, 1994a). De laterale palmaire zenuw 

ontstaat uit een fusie van zenuwvezels van de n. ulnaris en de n. medianus. De MIM wordt geïnnerveerd 

door een diepe palmaire aftakking van deze laterale palmaire zenuw (Muylle et al., 1998). Bij deze block 

verkrijgt men een ongevoeligheid van het proximale gedeelte van de MIM en andere dieper gelegen 

structuren van het metacarpale gebied (Baxter en Stashak, 2011). Uit verschillende studies (Muylle et 

al., 1998; Ford et al., 1989) blijkt dat deze methode de beste is om een complete anesthesie te verkrijgen 

van het proximale gedeelte van de MIM. Verder blijkt ook dat men bij deze methode minder kans heeft 

om het carpometacarpale gewricht te injecteren dan de eerst beschreven methode (Nagy et al., 2012). 

 
Fig. 7. Perineurale infiltratie van de laterale palmaire tak van de n. ulnaris net distaal van het accessoire 

carpaalbeentje (uit Bassage en Ross, 2011) 
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De derde en laatste methode is perineurale infiltratie van de n. ulnaris, 4 tot 8cm proximaal van het 

accessoire metacarpaalbeentje (Denoix, 1994a). Deze laatste methode zou theoretisch gezien niet alle 

pijn kunnen wegnemen geassocieerd met het proximale gedeelte van de MIM omdat er ook 

zenuwvezels van de n. medianus bijdragen aan de n. palmaris lateralis en medialis. In de praktijk ziet 

men echter dat dit de pijn wel meestal volledig opheft (Dyson, 2011). Bij deze techniek verkrijgt men 

een ongevoeligheid van het accessoir carpaalbeentje en omgevende structuren, de palmaire carpale 

regio, de carpaalschede, de proximale metacarpus, de oppervlakkige buiger en de MIM (Baxter en 

Stashak, 2011). De n. ulnaris block kan handig zijn om pijn afkomstig van de proximale metacarpale 

regio te differentiëren van pijn afkomstig van de carpale regio bij paarden die een twijfelachtige respons 

vertoonden op de subcarpale anesthesie (Dyson, 2011).  

 

3.2.2 Achterbeen 

Ook aan het achterbeen zijn er drie mogelijke diagnostische anesthesieën die men kan uitvoeren voor 

het stellen van de diagnose proximale insertiedesmopathie (Bassage en Ross, 2011). De diagnose is 

niet altijd eenvoudig omdat de diagnostische anesthesieën niet heel specifiek zijn (Contino et al., 2015).  

Een eerst mogelijke methode is de lokale infiltratie van de metatarsale zenuwen net distaal van het 

tarsometatarsale gewricht en axiaal van het vierde metatarsaalbeentje (zie figuur 8) (Dyson en Romero, 

1993). Hierbij gaat men de mediale en laterale plantaire en plantaire metatarsale zenuwen verdoven 

(Baxter en Stashak, 2011). Men verkrijgt hierbij een ongevoeligheid van os metatarsale II en IV, de 

musculus interosseus medius en zijn aanhechting en de buigpezen in de metatarsale regio (Baxter en 

Stashak, 2011). Volgens een studie van Keg et al. (1992) kan men bij het gebruik van deze techniek 

niet differentiëren of de pijn afkomstig is van de MIM of van de buigpezen omdat ze beide zouden 

verbeteren na het uitvoeren van deze block (Keg et al., 1992). Net zoals bij het voorbeen bevat de tarsus 

distoplantaire uitzakkingen die men accidenteel kan injecteren. De kans dat dit voorkomt is kleiner aan 

het achterbeen dan aan het voorbeen (Dyson en Romero, 1993).  

 

 
Fig. 8. Infiltratie van de metatarsale zenuwen (uit Bassage en Ross, 2011) 



 15 

Een tweede mogelijkheid om pijn weg te nemen aan het proximale gedeelte van de MIM is de infiltratie 

van de diepe aftakking van de n. plantaris lateralis. Hierbij injecteert men het anestheticum net plantair 

van os metacarpale IV (Bassage en Ross, 2011). Het proximale gedeelte van de MIM wordt 

geïnnerveerd door deze diepe aftakking van de n. plantaris lateralis en men voert deze techniek dus uit 

om een meer accurate diagnose te stellen van proximale insertiedesmopathie van de MIM (Baxter en 

Stashak, 2011). Uit in vitro studie blijkt dat een eenmalige injectie met een lokaal anestheticum een 

goede infiltratie rondom de n. plantaris lateralis verzorgt (Hughes et al., 2007). In een recente studie 

van Contino et al. (2015) heeft men aangetoond dat men incidenteel het anestheticum in het 

tarsometatarsale gewricht en in de tarsale fascie kan injecteren. Dit kan leiden tot vals positieve en vals 

negatieve resultaten. Verder merkte men ook op dat het anestheticum na injectie zowel naar proximaal 

als distaal kan diffunderen. Het anestheticum kan bijna tweemaal verder naar distaal diffunderen dan 

naar proximaal (Contino et al., 2015). Om deze redenen raadt men aan om naast deze anesthesie nog 

andere diagnostische anesthesieën uit te voeren (Hughes et al., 2007).   

Een derde mogelijkheid is anesthesie van de n. fibularis en n. tibialis (zie figuur 9). Anesthesie van de 

n. tibialis verzorgt een ongevoeligheid van het plantaire gebied van de tarsus en metatarsus, het distale 

gedeelte van de gemeenschappelijke hielpees, de calcaneus, de musculus interosseus medius en het 

grootste gedeelte van de voet. Om een volledige ongevoeligheid te verkrijgen van de sprong en het 

lidmaat distaal van de sprong kan men bijkomend de n. fibularis verdoven (Bassage en Ross, 2011).  

 
Fig. 9. Anesthesie van de n. fibularis en n. tibialis (uit Bassage en Ross, 2011) 

 

3.3. Echografie  

Echografie is de meest gebruikte beeldvormingstechniek om het proximale aspect van de musculus 

interosseus in beeld te brengen (Reimer, 2010). Het is een zeer belangrijk diagnostisch hulpmiddel voor 

het stellen van de diagnose van proximale insertiedesmopathie van de MIM (Werpy en Denoix, 2012).  
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Het proximale gedeelte van de MIM is nochtans een moeilijke regio voor echografische benadering. Dit 

is te wijten aan een aantal zaken. Ten eerste de diepe locatie van het proximale gedeelte van de MIM 

tussen de griffelbeentjes en onder de buigpezen (Labens et al., 2010).  Verder is de MIM samengesteld 

uit verschillende weefsels en daarom zijn bijkomende echografische technieken nodig bovenop de 

standaardtechnieken om de MIM duidelijk in beeld te krijgen (Denoix et al., 2008). Bij de 

standaardtechniek krijgt men een postief beeld (Denoix en Bertoni, 2015). Naast de longitudinaal 

verlopende vezels bevat de interosseus regio’s van spierweefsel en vetweefsel. Deze laatste 

veroorzaken een variatie in echogeniciteit wat de correcte interpretatie van de echobeelden bemoeilijkt. 

De techniek die men gebruikt om onderscheid te maken tussen spier- en vetweefsel en normaal 

interosseus weefsel is de ‘off-angle’-techniek (Werpy en Denoix, 2012) waarmee men een negatief 

beeld verkrijgt (Denoix en Bertoni, 2015). Men gaat hierbij de hoek van de sonde naar proximaal en 

distaal tegenover het lidmaat veranderen (Denoix et al., 2008). Door gebruik te maken van deze 

techniek kan men de MIM differentiëren van het omgevend weefsel en kan men de vorm van de MIM 

beter evalueren (Denoix en Bertoni, 2015).  De echogeniciteit van spier- en vetweefsel is niet afhankelijk 

van de hoek van de ultrasound sonde (Denoix et al., 2008). Deze regio’s blijven echogeen onafhankelijk 

van de richting van de sonde (Werpy en Denoix, 2012). De echogeniciteit van de longitudinaal 

verlopende vezels van de MIM zijn wel afhankelijk van de hoek van de sonde (Werpy en Denoix, 2012). 

Deze vezels vertonen een maximale echogeniciteit wanneer de sonde zich loodrecht bevindt tegenover 

deze vezels (Denoix et al., 2008). Een duidelijk verschil in echogeniciteit van de interosseus vezels en 

vet- en spierweefsel wordt bekomen wanneer de sonde zich niet loodrecht bevindt op de longitudinaal 

verlopende vezels.  Spier- en vetweefsel blijft echogeen terwijl interosseus vezels hypoechogeen zal 

worden (Denoix en Bertoni, 2015).  

Een aantasting van het longitudinale vezelpatroon van de MIM zal zich veruiterlijken als een gedaalde 

echogeniciteit (Werpy en Denoix, 2012). Regio’s met verminderde echogeniciteit en heterogeen aspect 

kunnen onderzocht worden door de hoek van de probe te veranderen om onderscheid te maken tussen 

regio’s van ligament, spier- of vetweefsel (Denoix et al., 2008). Om de integriteit van de MIM te 

beoordelen via echo kan men best de hoek van de echo probe veranderen tegenover het lidmaat om te 

achterhalen of men naar een normale MIM kijkt of naar een aangetaste MIM. De echogeniciteit van het 

bindweefsel dat de MIM omgeeft is ook onafhankelijk van de hoek van de sonde (Werpy en Denoix, 

2012). 

Zowel transversale als sagittale beelden zijn essentieel voor een accurate diagnose (Dyson, 2007). 

Door het gebruik van een stand-off pad kan er een betere kwaliteit van beelden bekomen worden 

(Werpy en Denoix, 2012). Een vergelijking met het contralaterale been is zowel voor het voorbeen als 

achterbeen noodzakelijk (Peters, 2014). Wanneer de beelden van de echo niet overeenkomen met het 

ergheid van manken moet de diagnose geherevalueerd worden (Dyson, 2007). 

Naast de standaardtechniek waarbij het paard steunt op de 4 benen kan men ook een echo uitvoeren 

waarbij het lidmaat opgeheven wordt (zie figuur 10). Hiervoor gaat men het lidmaat licht buigen ter 

hoogte van de carpus (Werpy en Denoix, 2012; Denoix en Bertoni, 2015). Door het manipuleren van de 

buigpezen en uitoefenen van lichte druk daalt de afstand tussen de probe en de MIM waardoor men 
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een beter echobeeld verkrijgt (Denoix et al., 2008; Denoix en Bertoni, 2015). Deze techniek kan men 

ook toepassen op het achterbeen (Werpy en Denoix, 2012; Denoix en Bertoni, 2015).  

 

 
Fig. 10. Echo op het opgeheven lidmaat (uit Werpy en Denoix, 2012) 

Echografische abnormaliteiten die men kan vaststellen bij proximale insertiedesmopathie zijn: 

vergroting van de interosseus met slechte aflijning van de randen (voornamelijk de dorsale rand) en een 

diffuse reductie van echogeniciteit van een gedeelte of van de volledige MIM. Uitzonderlijk kan er focale 

mineralisatie of entheseofyt vorming optreden op de palmaire/plantaire cortex van respectievelijk MCIII 

of MTIII. Fibrose en mineralisatie komt meer voor in het achterbeen dan in het voorbeen. Bij bilaterale 

gevallen van proximale insertiedesmopathie zullen de laesies op echo duidelijker te zien zijn op het 

meest aangetaste lidmaat (Dyson, 2007). 

Uit studie van Zauscher et al. (2013) blijkt dat er een grote individuele variabiliteit is tussen personen 

voor de interpretatie van de echobeelden. Hieruit besluit men dat men voorzichtig moet omgaan met de 

metingen die men bekomt door een echo uit te voeren van de MIM (Zauscher et al., 2013). Verder is 

wel aangetoond dat echografie een goede methode is om de aanwezigheid van proximale 

insertiedesmopathie aan te tonen (Peters, 2014). 

 

3.4. Radiografie 

Conventionele radiografie blijkt van weinig waarde bij het stellen van de diagnose van een weke weefsel 

letsel, behalve bij gevallen waar er zich nieuwbeenvorming of mineralisatie voordoet (Denoix, 1994a). 

Radiografische veranderingen ten gevolge van proximale insertiedesmopathie van de MIM komen meer 

voor aan het achterbeen dan aan het voorbeen. Dit zou men kunnen verklaren doordat proximale 

insertiedesmopathie van de MIM aan het achterbeen vaak een chronische blessure is (Dyson et al., 

1995).  

Radiografische veranderingen die gepaard gaan met proximale insertiedesmopathie zijn sclerose, 

afwisseling in het trabeculaire patroon dorsaal van de palmaire/plantaire cortex en entheseofyt vorming 

(Dyson et al., 1995). De diagnose van proximale insertiedesmopathie mag echter nooit enkel op 

radiografie gebaseerd worden (Dyson, 2007). 
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3.5. Magnetic resonance imaging/Computertomografie 

Het stellen van de diagnose van proximale insertiedesmopathie van de MIM via magnetic resonance 

imaging (MRI) is de beste methode en superieur aan echografie (Schramme et al, 2012). MRI kan 

gebruikt worden als diagnostisch middel wanneer er geen oorzaak wordt gevonden met behulp van 

andere diagnostische technieken (Bischofberger et al., 2006). Sommige abnormaliteiten die niet 

zichtbaar zijn door middel van kan men wel detecteren via MRI (Werpy en Denoix, 2012). Een voordeel 

van MRI is dat het vochtopstapeling in zowel het ligament als in het bot kan detecteren wat belangrijk 

is bij de evaluatie van de proximale metacarpale/metatarsale regio in aansluiting met een blessure aan 

de MIM (Reimer, 2010).  

De ligamentaire vezels van de MIM vertonen een lage intensiteit op MRI-beelden. Het spierweefsel 

zorgt centraal voor een hoge intensiteit (Sampson en Tucker, 2007). Ook de omgevende fascie, 

bindweefsel en vetweefsel vertonen een hoge intensiteit (Zubrod en Barrett, 2007).  

 

 
Fig. 11. Transverse en saggitale MRI-beelden van een paard met proximale insertiedesmopathie aan het linker 
voorbeen. Er is een onderbreking in de ligamentaire vezels, onregelmatigheid in de dorsale en palmaire randen 
en een verhoogde intensiteit van de MIM. De mediale bundel is het meest aangetast. Het rechter voorbeen is 

normaal (uit Sampson en Tucker, 2007) 

Bevindingen op MRI geassocieerd met proximale insertiedesmopathie van de MIM zijn verdikking van 

de MIM, adhesies tussen het dorsale oppervlak van MCIII/MTIII en de MIM en core laesies (zie figuur 

11) (Werpy en Denoix, 2012). Uit een studie van Nagy en Dyson (2012) blijkt dat er een variatie is in 
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uitzicht van de MIM op MRI beelden van gezonde paarden. Men heeft vooral variatie in vorm, distributie 

en signaalintensiteit van het centrale en perifere spier- en vetweefsel opgemerkt. Het is belangrijk om 

deze variatie in het achterhoofd te houden bij de beoordeling van MRI-beelden van manke paarden 

(Nagy en Dyson, 2012). 

Een MRI-toestel is echter in veel gevallen niet beschikbaar of betaalbaar (Reimer, 2010).  

Computertomografie (CT) heeft een minder goede sensitiviteit voor het detecteren van afwijkingen in 

de weke delen dan MRI (Werpy en Denoix, 2012).  

 

3.6. Scintigrafie 

Weke weefsel scintigrafie is nuttig voor het aantonen een verhoogd botmetabolisme en kan dus 

complementair zijn bij echografisch onderzoek voor het stellen van een diagnose van proximale 

insertiedesmopathie van de MIM (Denoix, 1994a). Wanneer de carpaal- en/of tarsaalbeentjes zijn 

aangetast (resorptie, sclerose, corticale fracturen of vochtopstapeling) kan de klinische presentatie zeer 

sterk gelijken op die van proximale insertiedesmopathie (Werpy en Denoix, 2012). Scintigrafie kan 

worden toegepast wanneer men geen eenduidige conclusie kan vormen over de oorsprong van de 

kreupelheid met behulp van lokale anesthesieën (Booth, 2003). Uit een retrospectieve studie van Dyson 

et al. (2007) blijkt dat paarden met proximale insertiedesmopathie aan het voorbeen geen significant 

verhoogd botmetabolisme in os metacarpale III vertonen. Ze hebben wel een veralgemeende 

verhoogde radiofarmaceutische opname in de volledige proximale palmaire regio. Paarden met 

proximale insertiedesmopathie aan het achterbeen hebben wel een significant verhoogd 

botmetabolisme in os metatarsale III (Dyson et al., 2007). 

Bevindingen op scintigrafie alleen zijn niet specifiek (Labens et al., 2010) maar in combinatie met andere 

beeldvormingstechnieken kan het informatie opleveren over de pathologische processen in de 

metacarpale/metatarsale regio (Dyson et al., 2007). 

 

4. THERAPIE: HUIDIGE BEHANDELINGEN 
4.1. Conservatief 

Acute blessures van de MIM aan het voorbeen hebben een goede prognose. Zo’n 90% van de 

conservatief behandelde paarden verkrijgen terug hun volledige atletische capaciteit. De prognose voor 

proximale insertiedesmopathie van de MIM aan het achterbeen is minder goed. Ongeveer 14% van de 

behandelde paarden keren terug naar het oorspronkelijke werk (Dyson, 2007). Deze slechte prognose 

kan het resultaat zijn van het te laat herkennen van het manken aan het achterbeen, meer diffuse laesies 

wanneer ze herkend worden en andere soorten biomechanische krachten die uitgeoefend worden op 

het achterbeen in tegenstelling tot het voorbeen (Dyson et al., 1995). Ook de mogelijkheid van optreden 

van het compartimentsyndroom aan het achterbeen zou een verklaring kunnen zijn voor het meer 

chronische verloop van letsels aan het achterbeen en dus een slechtere prognose (Tóth et al., 2008). 

De respons van het paard op de behandeling hangt onder andere af van de chroniciteit van het letsel. 

Paarden met een acute proximale desmitis worden gemiddeld zo’n 3 tot 6 maanden op rust gezet. 

Hieronder verstaat men box rust en gecontroleerd stappen (McIlwraith, 2002). Bij paarden met een 

chronische desmitis zal deze periode minstens 8 tot 12 maanden inhouden (Peters, 2014). Bij 
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chronische blessures zullen practici minder geduld uitoefenen en sneller overgaan tot de lokale injectie 

van corticosteroïden, blisteren of een chirurgische behandeling (Cowles, 2000). Een regelmatige 

echografische controle tijdens de revalidatieperiode is aangewezen (Gillis, 1997). 

Dyson (1994) stelde een revalidatieprogramma op voor 42 paarden met proximale desmitis aan het 

achterbeen (zie tabel 1). Uit tabel 2 kunnen we afleiden dat er geen duidelijk onderscheid werd gemaakt 

tussen de acute en chronische gevallen (Dyson, 1994).  

 

  
Tabel 1. Voorbeeld revalidatieprogramma (uit Dyson, 1994) 

 
 

Tabel 2. Tijd van manken/verminderde prestatie die voorafging aan het onderzoek (uit Dyson, 1994) 

 
 

De meeste paarden reageren goed op bandages, systemische en lokale NSAIDs en cryotherapie 

(afkoelen) (Peters, 2014). Paarden met acute proximale desmitis van de MIM aan het achterbeen 

reageren goed op lokale infiltratie van corticosteroïden. Dit zorgt voor een reductie van de inflammatie 

en zwelling en vermindert het risico op het ontwikkelen van compartimentsyndroom (Dyson, 2007).  

Wanneer het paard te vroeg terug gewerkt wordt kan het paard opnieuw gaan manken, zelfs wanneer 

de laesie geheeld lijkt op echo (Dyson et al., 1995). Correctie van de voetinstabiliteit en een aangepast 

beslag (‘egg-bar shoes’) wordt ook aangeraden  (Dyson, 2007). Een lange teel en lage hiel conformatie 

moet worden gecorrigeerd. Deze conformatie gaat ook vaak gepaard met te korte hielen. Dit kan men, 

kort gezegd, corrigeren door een wig onder de hiel te plaatsen (Stashak et al., 2002). Egg-bar hoefijzers 

vergroten het gewichtsdragende oppervlak aan de palmaire zijde van de hoef en verminderen het zinken 

van de hielen gedurende de landingsfase (Chateau et al., 2006a). Dit zorgt voor een verminderde 

extensie van het kogelgewricht (Chateau et al., 2006a) en dus zogezegd een daling in krachten 

uitgeoefend op de MIM (Dyson, 2007). Deze bovenstaande correcties worden tegengesproken door 

verschillende auteurs. Uit het onderzoek van Thompson et al. (1993) blijkt dat het plaatsen van een wig 

onder de hiel weinig drukreductie zal veroorzaken op de oppervlakkige buigpees en de MIM. De kracht 
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uitgeoefend op de diepe buigpees zal wel merkbaar dalen (Thompson et al., 1993). De studie van 

Lawson et al. (2007) kreeg als resultaat zelfs dat de kracht uitgeoefend wordt op de MIM stijgt bij een 

verhoging van de hiel en daalt bij een verhoging van de teen (Lawson et al., 2007). Resultaten uit deze 

studie kwamen in overeenstemming met de studies van Meershoek et al. (2002), Riemersma et al. 

(1996) en Chateau et al. (2006b).  

Een intraveneuse infusie met bifosfonaten wordt bij sommige gevallen met een entheseopathie als een 

nuttige behandeling beschouwd (Bathe, 2012).  

 

4.2. Shockwave  

Volgens Boening et al. (2000) is shockwave therapie (zie figuur 12) een uitstekende niet-invasieve 

methode voor de behandeling van proximale insertiedesmopathie. Het zorgt voor een onmiddellijke 

reductie van pijn en het sneller terug keren van de paarden naar hun initieel trainingsprogramma 

(Boening et al., 2000). Volgens Imboden et al., (2009) zal een eenmalige behandeling met shockwave 

therapie de pijn net niet wegnemen en zal het manken ten gevolge van chronische insertiedesmopathie 

niet verbeteren. Deze studie heeft enkel de korte termijneffecten onderzocht.  

 

 
Fig. 12. Shockwave therapie (uit Boening et al., 2000) 

 

Uit een studie van Crowe et al. (2004) blijkt dat extracorporale shockwave therapie de prognose 

verbetert van chronische gevallen met proximale insertiedesmopathie van de MIM aan het achterbeen 

wanneer dit gecombineerd wordt met gecontroleerde beweging. In deze studie keerden, 6 maanden na 

het stellen van de initiële diagnose, 41% van de paarden met proximale insertiedesmopathie aan het 

achterbeen terug naar het oorspronkelijke niveau. Voor het voorbeen keerden 53% van de paarden 

terug naar het oorspronkelijke niveau (Crowe et al., 2004).  

Lischer et al. (2006) voerde een onderzoek uit naar de korte- en langetermijneffecten van shockwave 

therapie (zie tabel 3). De shockwave therapie werd elke drie weken uitgevoerd op de aangetaste benen. 

Zes maanden na het stellen van de diagnose waren 61,8% van de paarden met proximale 

insertiedesmopathie aan het voorbeen klinisch genezen. Voor het achterbeen was dit zo’n 40,9% van 

22/30 horses (73.3%), and in this study 25 of 30 treated
horses showed a reduction of pain. Comparing the
number of lame-free and improved horses to a control
group of horses (n ! 30) suffering from chronic high
suspensory desmitis which underwent conservative
treatment, positive effect was significant (p ! 0.05;
Chi2-test). There was no statistical significant corre-
lation comparing success rate to duration of lame-
ness, radiological and sonographic changes.

We saw a correlation between success rate and
sonographic findings (Table 2). In all 7 horses in
the ESWT treatment group where we saw complete

sonographic resolution of the initial damage, all
these horses were free of lameness and in full work
6 months after the final ESWT session.

As ESWT is a non-invasive method with no se-
rious side effects (only temporary irritations of the
skin such as swelling, which vanished the follow-
ing days after the treatment) it is also an excellent
alternative method. Additionally, the results
show that radial shock waves are able to induce
analgesia in the treated area and horses with
lameness are able to go back into training sponta-
neously.

Fig. 6. Swiss DolorClast! Vet-Handpiece and applicators.

Fig. 5. ESW therapy proximal suspensory liga-
ment.
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de cases. Deze resultaten zijn iets gunstiger voor het voorbeen dan deze van Crowe et al. (2004). Men 

verklaart dit doordat men meer recreatiepaarden heeft behandeld en een langere rustperiode zonder 

beweging heeft toegepast in deze studie. In de studie van Crowe et al. (2004) werden meer 

sportpaarden behandeld. Deze sportpaarden moeten terugkeren naar een hoger sportniveau dan de 

recreatiepaarden en hun ‘suspensory apparaat’ krijgt grotere krachten te verduren. Er werden ook 

verschillende shockwave apparaten gebruikt in beide studies, wat ook een verklaring zou kunnen zijn 

voor de verschillende resultaten aan het voorbeen. De resultaten aan het achterbeen zijn gelijkaardig. 

Één jaar na het stellen van de diagnose waren 55,9% van de paarden met proximale 

insertiedesmopathie aan het voorbeen nog steeds klinisch genezen. Voor het achterbeen was dit 

slechts 18,2% (Lischer et al., 2006). Uit beide studies kan men besluiten dat shockwave therapie de 

prognose om terug naar het oorspronkelijke werk op kortetermijn kan verbeteren (Crowe et al., 2004; 

Lischer et al., 2006). Aan het achterbeen heeft men echter relatief een grotere kans om binnen het jaar 

een recidief waar te nemen (Lischer et al., 2006). 

 
Tabel 3. Resultaten na een behandeling met shockwave therapie voor paarden met proximale 

insertiedesmopathie aan het voor- en/of achterbeen (uit Lischer et al., 2006) 

 
 

Shockwave therapie heeft goede analgetische effecten (Boening et al., 2000) maar exacte biologische 

effecten zijn nog ongekend (Imboden et al., 2009). Shockwave therapie zou een osteostimulatorisch 

effect (Wang et al., 2001)  hebben en de vascularisatie verbeteren (Wang et al., 2003).  

 

4.3. Chirurgie 

Er zijn verschillende chirurgische technieken mogelijk voor de behandeling van proximale 

insertiedesmopathie van de MIM. Deze kunnen als alleenstaande methode gebruikt worden of 

gecombineerd worden met andere chirurgische methoden of behandelingen (Kaneps, 2007).  
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Paarden moeten zorgvuldig geselecteerd worden voor chirurgie op basis van de conformatie van het 

aangetaste lidmaat. Andere mogelijke oorzaken van pijn moeten uitgesloten worden (Dyson en Murray, 

2012).  

Een eerste chirurgische methode is neurectomie van de diepe aftakking van de n. plantaris lateralis (zie 

figuur 13). Deze wordt gebruikt om de zwelling en pijn te verminderen die gepaard gaat met proximale 

insertiedesmopathie van de interosseus. Deze techniek wordt vaak toegepast bij chronische, niet-

helende of recidiverende proximale entheseopathie van de interosseus (Kaneps, 2007). Men mag deze 

techniek niet toepassen wanneer men echografisch een aantasting van integriteit ziet in de longitudinale 

vezels van de MIM en men dus te maken heeft met een echte desmitis of desmopathie (Guasco et al., 

2013).  Dit zou bij het ongevoelig maken van de MIM door een neurectomie kunnen leiden tot een 

verdere degradatie door overbelasting. Men moet zo’n letsel eerst laten verlittekenen en consolideren 

vooraleer men opereert en het paard een langdurige rustperiode (2 tot 3 maanden) gunnen. Wanneer 

men toch besluit om in de acute fase van het letsel te opereren moet de revalidatie gespreid worden 

over een zeer lange periode (6 tot 9 maanden) (Pille, 2016). Men gaat bij deze techniek een gedeelte 

van de diepe aftakking van de n. plantaris lateralis reseceren. Postoperatief management is zeer 

belangrijk na deze operatie. Het paard in kwestie moet gedurende twee tot drie weken steunbandages 

dragen en gedurende twee tot drie maanden op stal staan. Vanaf één maand na de operatie mag er 

aan de hand gestapt worden. Er moeten ook postoperatieve controle echografieën uitgevoerd worden 

(Kaneps, 2007). Andere zaken die men in het achterhoofd moet houden is correctie van de 

voetinstabiliteit en het geleidelijk opbouwen van trainingsschema van het paard (Dyson en Murray, 

2012).   

Deze techniek wordt aan het achterbeen gelijktijdig toegepast met een fasciotomie (2e chirurgische 

methode). Dit heeft als doel een decompressie te bekomen van de omliggende zenuwen. Men kan dit 

eventueel combineren met een injectie van PRP, beenmerg of regeneratieve cellen in de MIM. Men 

past deze techniek toe bij een chronische of recidiverende entheseopathie die geen verbetering toont 

na conservatieve behandeling (Kaneps, 2007). Men kan een fasciotomie ook als een alleenstaande 

behandeling toepassen.  

Uit een langdurige studie van Bathe (2013) bij neurectomie aan het voorbeen heeft men vastgesteld dat 

78% van de paarden 2 jaar na de operatie nog steeds op hun oorspronkelijke niveau werken (Bathe, 

2013). Ook aan het achterbeen geeft een neurectomie gecombineerd met een fasciotomie goede 

resultaten. In een langdurige studie waarin 500 paarden met proximale insertiedesmopathie aan het 

achterbeen een neurectomie gecombineerd met een fasciotomie ondergingen keerden zo’n 80% van 

de paarden terug naar het oorspronkelijke niveau (Bathe, 2012).  

Postoperatieve complicaties zijn zeldzaam (Bathe, 2012). Een complicatie die kan voorkomen na het 

uitvoeren van een neurectomie is het onstaan van een seroma. De vorming van een neuroma heeft 

men nog niet vastgesteld (Bathe, 2013)  

 



 24 

 
Fig. 13. Plantair aspect van linker achterbeen: neurectomie van de diepe aftakking van de n. plantaris lateralis (uit 

Kaneps, 2007) 

 

Een derde chirurgische methode is desmoplastie van de MIM. Deze techniek wordt meestal samen met 

een fasciotomie uitgevoerd. Met behulp van echografische begeleiding gaat men incisies maken parallel 

aan de interosseus vezels in de laesie van de MIM. Wanneer de scalpel zich in de laesie bevindt wordt 

deze voor zo’n 2 tot 3 cm van proximaal naar distaal bewogen om de laesie en de overliggende fascie 

te openen. Dit is onderzocht door Hewes en White (2006) in een retrospectieve casestudie waar 27 

paarden met een proximale desmitis van de MIM een desmoplastie gecombineerd met een fasciotomie 

ondergingen. Dit blijkt een goede methode te zijn voor de behandeling van proximale desmitis van de 

MIM bij paarden die geen verbetering tonen na stalrust. Zo’n 85% van de paarden keerden terug naar 

het oorspronkelijke werk. Ook op echo vertoonden deze paarden een heling van MIM. In deze studie 

werd geen controlegroep gebruikt (Hewes en White, 2006). 

Een andere chirurgische methode die is beschreven is osteostixis. Hierbij gaat men meerdere gaten 

boren aan de insertie van de interosseus (Launois et al., 2009). Men combineert dit met een 

neurectomie en fasciotomie. Het is een invasieve techniek en de resultaten zijn teleurstellend. Deze 

techniek wordt dan ook maar zelden toegepast (Bathe, 2012).  

 

4.4. Alternatief 

In 2013 werd een studie uitgevoerd op 7 paarden met proximale insertiedesmopathie aan het 

achterbeen. Hiervan waren 3 paarden acuut mank en 4 paarden chronisch mank. Er werd gekeken naar 

alternatieve behandelingstechnieken voor proximale insertiedesmopathie van de MIM. Hieruit bleek dat 

naast de klassieke anti-inflammatoire behandeling men ook gebruik kan maken van periligamentaire 

injecties met mepivacaïne hydrochloride, heparine (sodium heparine), Traumeel® en gedeproteïniseerd 

haemoderivaat van kalverbloed. Zes van de 7 paarden vertoonden na behandeling geen kreupelheid 

meer. Nadelen van deze studie zijn gebrek van een controlegroep en de kleine hoeveelheid 

onderzochte paarden (Tyrnenopoulou en Diakakis, 2014). 

Een andere alternatieve behandelingsmethode is acupunctuur. Deze methode is bewezen in het 

effectief zijn van pijnbestrijding van verschillende aandoeningen. Acupunctuur mag niet gebruikt worden 

als enige behandelingsmethode en moet gecombineerd worden met de conventionele behandeling 

(Schoen, 2011). 

heavier deep fascia is incised in the same plane to expose the
lateral plantar nerve (Fig. 3). The lateral plantar nerve is
followed proximally (more common), or distally, to expose
the deep penetrating branch. Both nerves should be visual-
ized by the surgeon to clearly identify the deep penetrating
branch. A segment of the branch is transected and removed
using a fresh surgical blade in guillotine fashion. At this
point, the suspensory ligament is accessible and may be in-
jected with regenerative healing products or the suspensory
paratenon may be opened. The heavy, deeper fascia is left
unclosed. Routine closure of the superficial fascia, subcuta-
neous tissues, and the skin is made in separate layers. A sterile
bandage is applied before recovery.

Postoperative Management
Bandages are maintained to reduce swelling for 14 to 21 days.
Stall confinement is maintained during the initial 60 to 90

days, or as necessitated by the ligament injury. Hand walking
is started 30 days after surgery. A controlled exercise program
is continued with modifications based on ultrasound evalu-
ations and the level of soundness.

Suspensory
Ligament Fasciotomy
Indications
Fasciotomy is indicated for treatment of chronic or recurrent
suspensory desmitis that has not responded to other meth-
ods. It is also indicated in desmopathy that results in very
large cross-sectional area of the affected ligament. It can be
performed similarly in the hind or forelimbs.

Pathophysiologic Basis
Opening the potentially restrictive fascia that surrounds
the suspensory ligament is thought to reduce compression
of the uninjured ligament fasicles adjacent to the lesion,
reduce compression of the regional nerves, and enhance
gliding of the affected ligament and the overlying flexor
tendons.1

Anatomy
A thin fascial layer encases the tendons and suspensory liga-
ment and lies immediately deep to the subcutaneous tissues
(Fig. 2). A heavy fascial layer that encompasses the suspen-
sory ligament must be incised to access the paratenon that
covers the suspensory ligament, just as for the approach de-
scribed for neurectomy of the deep branch of the lateral plan-
tar nerve (Fig. 3). The neurovascular tissues lie deep to the
heavy fascia.

Surgical Technique
Fasciotomy may be performed via a medial or lateral ap-
proach. The lateral approach is identical to that previously

Figure 1 Left rear limb viewed from the plantar aspect. Distal is to the
left and proximal is to the right. A 6-cm-long longitudinal skin
incision has been made centered on, and immediately axial to, the
head of the fourth metatarsal bone. (Color version of figure is avail-
able online.)

Figure 2 Same limb and orientation as for Fig. 1. The skin, subcuta-
neous tissues, and superficial plantar fascia have been incised im-
mediately axial to the fourth metatarsal bone. (Color version of
figure is available online.)

Figure 3 Same limb and orientation as for Figs. 1 and 2. Following
incision of the superficial plantar fascia, the DDFT has been re-
tracted plantar. The deep, heavy fascia has been incised exposing the
lateral plantar nerve and its deep branch. The deep branch is sepa-
rating from the parent nerve approximately 2 cm proximal to the
head of metatarsal four. (Color version of figure is available online.)

210 A.J. Kaneps
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DEEL II: REGENERATIEVE THERAPIEËN 
1. INLEIDING 
Conservatieve therapie van een beschadigde pees of ligament is vaak een langdurig proces waarbij er 

weinig of geen heling wordt waargenomen (Spaas et al., 2012). Regeneratieve therapie is een nieuwe 

maar veelbelovende tak in de paardengeneeskunde (Koch et al., 2009). Regeneratieve therapieën 

worden gedefinieerd als innovatieve medische therapieën die het lichaam de mogelijkheid geven om 

beschadigde of zieke cellen, weefsels en organen te laten vervangen, herstellen en regenereren. Er 

wordt gesuggereerd dat regeneratieve therapieën beter aanslaan wanneer ze in de acute fase van de 

blessure toegediend worden. Onder de naam ‘regeneratieve therapie’ verstaat men de toediening van 

zowel bloedplaatjes rijk plasma (PRP: platelet-rich plasma) als stamcellen (Spaas et al., 2012). Men 

mag de keuze tot het gebruik van regeneratieve therapieën niet baseren op het verkrijgen van een 

sneller weefselherstel. Het doel van regeneratieve therapieën is de kwaliteit van het helingsproces 

verbeteren en dus een volledig functioneel weefselherstel verkrijgen (Del Bue et al., 2008).  

 

2. PLATELET-RICH PLASMA 
PRP (Platelet-Rich Plasma) is de afgelopen jaren heel populair geworden als aanvullende therapie bij 

musculoskeletale aandoeningen. PRP maakt deel uit van een nieuwe wetenschap: de orthobiologie. 

Hierbij gebruikt men biologische bronnen om de genezing van been en weke delen letsels te verbeteren 

en te versnellen (Dhillon et al., 2012). 

 

2.1. Definitie 

PRP bestaat uit bloedplaatjes die men verkrijgt uit het plasma van de patiënt (Dhillon et al, 2012). PRP 

is het volume van autoloog plasma dat een bloedplaatjes concentratie heeft die groter is dan de 

concentratie in bloed. Dit zou een concentratie van 1 000 000 bloedplaatjes/µl in een volume van 5ml 

plasma moeten zijn bij het paard (Marx, 2001). Wanneer de bloedplaatjes niet voldoende 

geconcentreerd zijn kan men de term PRP niet gebruiken (Textor, 2011). Elk PRP-product varieert 

afhankelijk van de eigenschappen van de patiënt en het bereidingssysteem (Boswell et al., 2012). Door 

de grote verschillen in PRP-producten is het zeer moeilijk om PRP eenduidig te definiëren (Dohan 

Ehrenfest at al., 2009). 

 

2.2. Samenstelling 

De samenstelling van PRP bestaat uit bloedplaatjes, plasma, leucocyten en erythrocyten (Boswell et 

al., 2012).  

Bloedplaatjes zijn kleine discoïde bloedcellen. Ze worden gevormd in het beenmerg uit het cytoplasma 

van megakaryocyten en komen zo in de circulatie terecht waar ze zo’n 8 à 10 dagen blijven (Everts et 

al., 2006). De bloedplaatjes bevatten α-granules die een aantal groeifactoren bevatten zoals PDGF 

(platelet-derived growth factor), TGF-β (transforming growth factor-β), IGF (insulin growth factor), VEGF 

(vascular endothelial growth factor) en EGF (epidermale growth factor). Deze groeifactoren spelen een 

zeer belangrijke rol in weefselherstel (Dhillon et al., 2012). De actieve vrijstelling van de groeifactoren 
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uit de α-granules gebeurt zo’n tien minuten na het starten van het stollingsproces in het bloed (Marx, 

2004). Men tracht een zo groot mogelijke groeifactor vrijstelling te verkrijgen bij de behandeling met 

PRP (Textor, 2011). Men mag echter niet aannemen dat de hoeveelheid groeifactoren die worden 

vrijgesteld kunnen voorspeld worden door de concentratie van bloedplaatjes. Er zijn nog twee andere 

factoren die de finale vrijstelling van groeifactoren beïnvloeden namelijk de bloedplaatjesactivatie (zie 

verder) en witte bloedcellen contaminatie (Zimmerman et al., 2001). Het uitoefenen van dwarse 

krachten op de bloedplaatjes (bv. bij injectie van PRP doorheen een dunne naald) heeft geen effect op 

de concentratie groeifactoren die vrijgesteld worden door PRP (Textor et al., 2011).  

Naast bloedplaatjes bevat PRP plasma (Boswell et al., 2012). Plasma bestaat uit 92% water, 7% 

proteïnen en 1% andere substanties. Plasmaproteïnen spelen een belangrijke rol in de verdeling van 

vocht tussen het vasculaire en interstitiële systeem. Ze spelen ook een belangrijke rol in transport van 

onoplosbare molecules (Sjaastad et al., 2010). 

Verder bevat PRP leukocyten en erythrocyten (Boswell et al., 2012). Leucocyten hebben een 

belangrijke immuunfunctie (Sjaastad et al., 2010). De hoeveelheid leucocyten in PRP varieert sterk en 

is afhankelijk van verschillende factoren zoals het bereidingssysteem en de eigenschappen van de 

patiënt (Boswell et al., 2012).  De erythrocyten hebben destructieve eigenschappen. Daarom is het 

aangewezen om de concentratie erythrocyten zo laag mogelijk te krijgen (Boswell et al., 2012).  

PRP bevat ook stollingsfactoren zoals fibrine, fibronectine en vitronectine. Deze spelen een rol in de 

adhesie en migratie die gezien wordt bij osteoconductie en wondepithelisatie (Marx, 2001). Daarom 

moet PRP altijd in een anticoagulans bereid worden en toegediend worden binnen de 10 minuten na de 

start van het stollingsproces (Marx, 2004). Anticoagulantia (zoals natriumcitraat en zuur citraat dextrose) 

beïnvloeden de concentratie van de  groeifactoren in PRP niet (Giraldo et al., 2015). 

 

2.3. Bereiding  

De behandeling met PRP omvat drie eenvoudige stappen: bloedafname, preparatie van PRP en lokale 

injectie (zie figuur 14) (Dhillon et al., 2012). De tijd die de bereiding inneemt varieert naargelang de 

gebruikte methode maar is altijd binnen het uur compleet (Dohan Ehrenfest et al., 2009). Tijdens de 

bereiding van PRP moet men opletten dat er geen premature activatie van de bloedplaatjes optreedt. 

Hierdoor kunnen er groeifactoren verloren gaan in het supernatans (PPP: platelet-poor plasma) (Textor 

et al., 2011). 

 
Fig. 14. Stappen PRP-bereiding (uit Dhillon et al., 2012) 

 

De eerste stap die bij elke PRP-bereiding moet genomen worden is de afname van veneus bloed. Dit 

dient steeds aseptisch te gebeuren en er moet anticoagulans aan het bloed toegevoegd worden. De 

volgende stap is het concentreren van de bloedplaatjes (Dohan Ehrenfest et al., 2009).  Dit kan men 

doen via verschillende methoden: 
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Een eerste methode is centrifugatie. Men kan kiezen of men een 

enkele of dubbele centrifugatie toepast (Argüelles et al., 2006). Bij 

de eerste centrifugatiestap worden de verschillende componenten 

in het bloed verdeeld over drie lagen. De rode bloedcellen 

bevinden zich op de bodem, het plasma bevindt zich in het 

supernatans en de bloedplaatjes bevinden zich in de ‘buffy coat’. 

Dit laatste is een laag tussen het supernatans en de bodem 

(Dohan Ehrenfest et al., 2009). Een tweede centrifugatie heeft als 

doel de bloedplaatjes en leukocyten verder te concentreren. De 

bloedplaatjesconcentratie die men bekomt door een enkele 

centrifiguatie zouden statistisch gezien minder geactiveerd 

worden dan wanneer ze dubbel gecentrifugeerd worden. Dit moet 

men in het achterhoofd houden bij het gebruik van PRP in de 

praktijk (Arguëlles et al., 2006). De concentratie bloedplaatjes die 

men bekomt na dubbele centrifugatie is echter wel hoger dan na 

enkele centrifugatie (Tamimi et al, 2007). 

Een tweede methode om de bloedplaatjes te concentreren is 

acellulaire filtratie (zie figuur 15). Dit is een betrouwbare methode 

voor de concentratie van bloedplaatjes die men makkelijk in 

praktijkomstandigheden kan toepassen. Men heeft hiervoor geen 

centrifuge nodig. Bij deze methode worden de bloedplaatjes 

tegengehouden via een soort filtersysteem (Castelijns et al., 

2011).  

Een derde methode om de bloedplaatjes te concentreren is 

aferese. Hier wordt er eerst een scheiding bekomen tussen de 

‘buffy coat’ (bloedplaatjes en erythrocyten) en plasma. Vervolgens 

zal men zorgen voor een opdeling tussen de bloedplaatjes en de 

erythrocyten. Doordat men aan het begin van de procedure een 

grotere hoeveelheid bloed bekomt men een relatief groot volume 

PRP. Dit voordeel moet men afwegen tegenover de nadelen van 

de procedure, namelijk een hogere kostprijs en een langere 

bereidingstijd (Sutter et al., 2004). 

Na de preparatie van PRP dient men enkel nog de PRP toe te 

dienen (Textor, 2011). Men kan hierbij kiezen voor al dan niet 

activatie van de bloedplaatjes.  Veel practici kiezen voor de toediening van rustende bloedplaatjes 

(Textor, 2011) maar men suggereert dat de activatie van PRP de concentratie van vrijgestelde 

groeifactoren zou verhogen (zie figuur 16) (Textor en Tablin, 2012). Dit werd bevestigd door een studie 

van Ghassab et al. (2015). Toevoegen van calciumchloride (CaCl2) is de meest effectieve en 

goedkoopste manier voor de activatie van PRP.  Dit is enkel in vitro aangetoond dus men zou nog een 

in vivo studie moeten uitvoeren om deze resultaten te bevestigen (Textor en Tablin, 2012). Men 

Fig. 15. Het filtratiesysteem bij 
acellulaire filtratie. (a) Zak met veneus 
bloed, anticoagulans en steriel water 
voor injectie. (b) Poort 1. (c) Klem. (d) 
Poort 2. (e) Filter. (f) Poort 3 – gebruikt 
voor de collectie van de 
geconcentreerde bloedplaatjes. (g) 
Verzamelzak (uit Castelijns et al., 
2011) 
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injecteert het PRP via een aseptische techniek intralesionaal meestal onder echografische begeleiding 

(Textor, 2011).  

 

Fig. 16. Cytologisch preparaat van PRP. Giemsa kleuring. (A) Rustende bloedplaatjes met uitzondering van één 
erythrocyt. Men kan de granules in de bloedplaatjes waarnemen. (B) Geactiveerde bloedplaatjes die men 
waarneemt als een aggregaat en een aantal gekartelde rode bloedcellen. De bloedplaatjes zijn iets bleker door de 
vrijstelling van hun granules (uit Textor, 2011) 

 

Er zijn tal van commerciële preparatietechnieken beschikbaar voor de bereiding van PRP (Dohan 

Ehrenfest et al., 2009). Uit een studie van Hessel et al. (2015) blijkt dat er duidelijke haematologische 

en biologische verschillen waar te nemen zijn bij de verschillende preparatietechnieken. Dit zou een 

invloed kunnen hebben op de klinische uitkomst van de behandeling, maar hier moet nog verder 

onderzoek naar uitgevoerd worden (Hessel et al., 2015).  

 

2.4. Werkingsmechanisme en veiligheid 

Er is nog niet veel gekend over het exacte werkingsmechanisme van PRP. Men maakt gebruik van 

autoloog bloed en hierdoor is PRP vrij van via bloed overdraagbare ziekten (Marx, 2001). PRP is een 

veilig product dat makkelijk te bereiden is in praktijkomstandigheden met een mogelijk positieve uitslag. 

Tot op heden zijn er geen systemische effecten beschreven na PRP-injectie. Dit zou verklaard kunnen 

worden doordat PRP vaak herhaaldelijk toegediend wordt en het een korte in vivo halfwaardetijd heeft. 

Daarom is het gebruik van PRP een veelbelovende tak in de regeneratieve therapie (Dhillon et al., 

2012). Tevens zijn er reeds een aantal bedrijven die allogeen PRP aanbieden. De veiligheid en 

werkingsmechanisme van deze producten zijn nog niet wetenschappelijk onderzocht.  

In een review van Brossi et al. (2015) heeft men 123 studies onderzocht die het gebruik van PRP bij 

muskuloskeletale aandoeningen bij de mens en het paard beschreven. Er werden zowel klinische als 

experimentele studies bestudeerd. Men heeft vastgesteld dat er in 73% van de  experimentele studies  

positieve effecten gezien werden na het gebruik van PRP. Bij de bestudeerde klinische studies  was dit 

maar bij 43,3% van de studies het geval. Men merkt ook op dat er al tal van onderzoeken uitgevoerd 

zijn naar het werkingsmechanisme en effect van PRP maar dat dit tot op heden nog geen sterk bewijs 

heeft opgeleverd. Veel van deze onderzoeken zijn ongecontroleerd of biased. Voorlopig kunnen dus 

enkel suggesties worden gemaakt naar het effect van PRP. De meeste studies die wel goed opgesteld 

waren zijn meestal geassocieerd met een negatieve uitkomst van het gebruik van PRP. De slecht 
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opgestelde studies zijn biased, ongecontroleerd, niet geblindeerd en maakt men gebruik van subjectieve 

meettechnieken. Hierbij  zag men meestal goede resultaten. Onderzoeken in de humane geneeskunde 

zijn meestal veel beter opgesteld en hier zag men ook veel minder positieve resultaten. Er is dus nood 

aan goed uitgevoerde onderzoeken naar PRP in de paardengeneeskunde (Brossi et al., 2015).  

 

3. STAMCELLEN 
Het gebruik van mesenchymale stamcellen is de voorbije jaren sterk toegenomen. Stamcellen kunnen 

voor diverse toepassingen worden gebruikt (Richardson et al., 2007) en begint een routinebehandeling 

te worden bij zowel acute als chronische orthopedische blessures (Renzi et al., 2013). De orthopedische 

aandoeningen waar stamceltherapie het meest toegepast wordt is overbelasting van pezen en 

ligamenten (Richardson et al., 2007). Stamcellen bevatten potentieel grote therapeutische 

mogelijkheden zoals controle over inflammatie, regeneratie van weefsel en voorkomen van de vorming 

van littekenweefsel (Renzi et al., 2013).  

 

3.1. Definitie 

Mesenchymale stamcellen zijn niet-haematopoëtische multipotente progenitorcellen die men eenvoudig 

kan isoleren uit diverse weefsels (Barberini et al., 2014). Volgens Caplan (1991) kunnen mesenchymale 

stamcellen differentiëren tot alle weefsels die oorspronkelijk afkomstig zijn van het mesoderm (been, 

kraakbeen, ligament- en peesweefsel, vetweefsel,  huid, spierweefsel en beenmerg) (Caplan, 1991). 

Het is een unieke celpopulatie die gekarakteriseerd worden door hun vermogen tot zelf hernieuwing, 

hun vermogen om klonale celpopulaties te vormen uit één enkele cel en hun vermogen om te 

differentiëren tot verschillende celtypes (zie figuur 17)  (Tran en Damaser, 2015). Ze kunnen 

gepreleveerd worden uit beenmerg, vetweefsel, navelstreng, perifeer bloed, de dooierzak, 

synoviaalvocht of het synoviaalmembraan (Prado et al., 2015). De verschillende bronnen van 

stamcellen hebben mogelijk ook verschillende differentiatiecapaciteiten. Dit impliceert dat de 

verschillende bronnen van stamcellen verschillende voor- en nadelen hebben bij verschillende klinische 

toepassingen (Burk et al., 2013). 

 

 
Fig. 17. Mesenchymale stamcel fenotypes. Stamcellen hebben het potentieel om te differentiëren via 

verschillende cellijnen tot verschillende fenotypes (uit Caplan, 1991) 
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Mesenchymale stamcellen moeten aan bepaalde criteria voldoen. Ten eerste moeten mesenchymale 

stamcellen vasthechten aan plastiek wanneer ze onderhouden worden in een standaardcultuur. Ten 

tweede moeten er een aantal molecules (CD105, CD73 en CD90) aanwezig zijn aan het oppervlak van 

de stamcellen. Er zijn ook een aantal molecules (CD45, CD34, en CD14) die niet aanwezig mogen zijn 

aan het oppervlak van een stamcel (Dominici et al., 2006). Men kan deze merkers aantonen met behulp 

van een immunofluorescentiekleuring gevolgd door FACs (fluorescence activated cell sorting) om de 

gewenste celpopulatie te sorteren (Spaas et al., 2011).  Ten derde moeten mesenchymale stamcellen 

in vitro kunnen differentiëren tot chondroblasten, osteoblasten en adipocyten  (Dominici et al., 2006; 

Gentile et al., 2012). 

 

3.2. Bereiding 

Het volledige proces voor de isolatie en bereiding van stamcellen neemt ongeveer drie dagen in beslag 

(Spaas et al., 2011). Isolatie van mesenchymale stamcellen kan gebeuren uit verschillende weefsels 

(zie 3.1.) (Prado et al., 2015). De bereiding van stamcellen moet in een laboratorium gebeuren. Hier 

worden de gepreleveerde stamcellen ingebracht in een cultuur en vermenigvuldigd tot men over 

voldoende grote celaantallen beschikt voor klinisch gebruik (Espina et al., 2016). Na de bereiding 

worden de stamcellen weer teruggezonden naar de patiënt in een transportmedium (Spaas et al., 2011; 

Espina et al., 2016). De dierenarts zal deze stamcellen intralesionaal onder echografische begeleiding 

injecteren (Garvican et al., 2014).   

 

 
Fig. 18. Preleveren van vetweefsel aan de staartbasis (uit Rich, 2014) 

 

Wanneer men stamcellen preleveert uit het beenmerg zijn er twee veelgebruikte plaatsen om dit te 

doen: het sternum of de vleugel van het ileum. Er is geen verschil in celkarakteristieken teruggevonden 

tussen de verschillende oogstplaatsen. De plaats waar er geoogst wordt is voorlopig gebaseerd op de 

voorkeur van de behandelende dierenarts (Lombana et al., 2015). Men heeft vastgesteld dat het eerste 

5ml aspiraat van beenmerg significant meer gekernde cellen bevat dan de opvolgende aspiraten 

(Adams et al., 2013). Bij paarden van middelbare leeftijd is de hoeveelheid stamcellen die men kan 

verkrijgen uit de vleugel van het ileum significant minder dan de hoeveelheid stamcellen die men kan 

verkrijgen uit het sternum. Daarom raadt men aan om bij paarden van middelbare leeftijd stamcellen te 

oogsten uit het sternum (Delling et al., 2012). Ook het gebruik van allogene mesenchymale stamcellen 

verkregen uit de navelstreng blijkt gunstige resultaten op te leveren (Van Loon et al., 2014).  
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Enkele nadelen van oogsten uit vetweefsel of beenmerg zijn de moeilijkheidsgraad en de invasiviteit 

van deze procedures. Een uitstekende alternatieve bron voor het oogsten van stamcellen is het perifere 

bloed (Spaas et al., 2013). Uit onderzoek van Spaas et al. (2013) blijkt dat de stamcellen verkregen uit 

het bloed kunnen differentiëren tot osteoblasten, chondroblasten en adipocyten (Spaas et al., 2013). Er 

is een relatief laag volume bloed nodig om stamcellen op te zuiveren en aan te rijken (Spaas et al., 

2011).  

 

3.3. Werkingsmechansime en veiligheid 

Oorspronkelijk dacht men dat mesenchymale stamcellen een rol speelden bij de vervanging van 

aangetaste en verouderde cellen. Heden ten dage suggereert men dat stamcellen echter een voedende 

rol spelen door de secretie van bioactieve molecules en zo bijdragen tot de heling van weefsel (Caplan, 

2009; Marx et al., 2015). Deze gesecreteerde bioactieve molecules noemt men het secrotoom. Dit is 

een eiwitrijke matrix die cytokines, chemokines, angiogenische factoren en groeifactoren bevat. De 

paracriene/autocriene functie van deze gesecreteerde molecules zou deel uitmaken van de 

therapeutische eigenschappen van stamcellen (Tran en Damaser, 2015). Verder hebben stamcellen 

ook immunomodulatorische eigenschappen door de secretie van prostaglandines zoals PGE2 

(Hoogduijn et al., 2010). Er zijn reeds een aantal experimentele studies uitgevoerd om het exacte 

werkingsmechanisme van stamcellen te achterhalen. In de verder besproken studies veronderstelde 

men dat het therapeutisch effect van stamcellen kan toegeschreven worden aan de aanwezigheid van 

groeifactoren in het beenmerg. Daarom heeft men het effect van acellulair beenmerg (dit bevat geen 

stamcellen maar wel groeifactoren) onderzocht:  

Een in vitro studie van Smith et al. (2015) heeft de reactie van fibroblasten in de MIM na de toediening 

van acellulair beenmerg (ABM), PRP en serum als potentiele behandelingen voor desmitis van de MIM 

onderzocht. ABM bevat geen stamcellen maar wel groeifactoren. In deze studie zijn het middelste 

gedeelte en de takken van de MIM van 5 paarden verzameld en onderzocht. Alle bovenstaande 

behandelingen wekte een synthese van COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Proteïn) en proteïnes op. 

De synthese van deze substanties was bij acellulair beenmerg het grootst. Hieruit kan men concluderen 

dat deze substanties de matrixsynthese van de MIM stimuleren en dus de heling kan verbeteren. 

Beenmerg zou, vergeleken met PRP en serum, de meest voordelige combinatie van groeifactoren 

bevatten (Smith et al, 2005).  

Schnabel et al. (2008) heeft in een in vitro studie de anabole effecten onderzocht van PRP en acellulair 

beenmerg van de MIM. Hierbij heeft men het lichaam de musculus interosseus medius van 6 paarden 

verzameld en onderzocht. De conclusie van deze studie was dat acellulair beenmerg de voorkeur krijgt 

tegenover PRP en serum. Uit deze studie blijkt dat acellulair beenmerg aan een concentratie van 100% 

de meest uitgesproken anabolische respons opwekt en dus de heling van een desmitis van de MIM 

stimuleert. Het induceert geen katabole respons (Schnabel et al., 2008). Deze resultaten komen 

overeen met het onderzoek van Smith et al. (2005).  

Voorlopig heeft men nog geen neveneffecten waargenomen bij het gebruik van stamcellen (Renzi et 

al., 2013).  Men moet wel rekening houden met eventuele ectopische beenvorming na intralesionale 

injectie van stamcellen. Dit is gebleken uit onderzoek na intralesionale injectie van stamcellen in de 
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achillespees bij konijnen. Men heeft echter wel aangetoond dat bij tenogeen geïnduceerde stamcellen 

er geen ectopische beenvorming plaatsvindt (Broeckx et al., 2012). 

Bovengenoemde soorten stamcellen vertonen allen een lage expressie van MHCII waardoor deze 

stamcellen ook aangewezen zijn voor het gebruik van allogene therapie (Barberini et al., 2014). 

Er blijft nog steeds een groot gebrek aan kennis over het gebruik van stamcellen. Er is tekort aan strikte 

definities, karakterisatie en standaardisatie om vergelijkingen te maken (Bourzac et al., 2010).  

 

3.4. Combinatietherapie: PRP en stamcellen 

Er is onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van PRP en stamcellen samen (Rubio-Azpeitia en Andia, 

2014). PRP zal ervoor zorgen dat de toegediende stamcellen in de aangetaste regio blijven en draagt 

ook bij tot het weefselherstel (Del Bue et al., 2008). Over het algemeen zal PRP niet interfereren met 

de differentiatie eigenschappen van stamcellen (Castro et al., 2014; Rubio-Azpeitia en Andia, 2014). 

PRP zou wel de stamcel proliferatie stimuleren wat een zeer belangrijke eigenschap is voor klinische 

toepassingen (Rubio-Azpeitia en Andia, 2014).  

In een studie van Martinello et al. (2013) heeft men de effectiviteit van stamcellen uit perifeer bloed, 

PRP en de combinatie van PRP en stamcellen op experimenteel geïnduceerde laesies in de diepe 

buigpees van schapen onderzocht. Uit deze studie bleek dat de combinatietherapie van PRP en 

stamcellen gelijkaardige gunstige resultaten opleverden als het gebruik van stamcellen als 

alleenstaande therapie. Bij de toepassing van enkel PRP als alleenstaande therapie verkreeg men 

minder gunstige resultaten. De toevoeging van PRP aan stamcellen biedt volgens deze studie geen 

meerwaarde aan het weefselherstel (Martinello et al., 2013). Dit is een tegenstelling tot wat Del Bue et 

al. (2008), Castro et al.  (2014) en Rubio-Azpeitia en Andia (2014) beweren.  

 

4. REGENERATIEVE THERAPIEËN ALS BEHANDELING VOOR 

PROXIMALE INSERTIEDESMOPATHIE VAN DE MUSCULUS 

INTEROSSEUS MEDIUS 
4.1. Plateled-Rich Plasma 

In een studie van Romagnoli et al. (2015) heeft men de behandeling met PRP van 20 paarden met 

acute proximale desmitis van de MIM aan het voorbeen onderzocht. De meeste paarden in dit 

onderzoek kregen één tot twee intralesionale injecties met PRP met een interval van twee weken tussen 

elke injectie. Het PRP werd niet geactiveerd. Na elke injectie werden de paarden twee dagen 

gehospitaliseerd om eventuele neveneffecten te kunnen waarnemen. Vanaf dag drie werden de 

paarden gewandeld op harde ondergrond. Vanaf één maand na de laatste injectie werd het werk terug 

progressief opgebouwd. Een precies revalidatieschema werd niet vermeld. Zestien van de 20 paarden 

keerden binnen de periode van 12 tot 24 maanden terug naar het oorspronkelijke werk (zie tabel 4). De 

overige 4 paarden vertoonde recidief in het lichaam of de takken van de MIM. In deze studie concludeert 

men dat de intralesionale injectie van autoloog PRP in een acuut letsel van het proximaal gedeelte van 

de MIM de heling van de MIM kan stimuleren en ook recidieven kan verminderen. Een limitatie aan 
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deze studie is dat de bekomen resultaten niet vergeleken werden met een controlegroep (Romagnoli et 

al., 2015).  

 
Tabel 4. Resultaten (uit Romagnoli et al., 2015) 

 
 

In een studie van Argüelles et al. (2008) werden drie paarden behandeld met PRP. Twee paarden 

hadden een chronische proximale desmitis van de MIM aan het achterbeen en het overige paard had 

chronische proximale desmitis aan het voorbeen. De paarden kregen drie keer een intralesionale 

injectie met PRP telkens met 2 weken tussen. De paarden werden tijdens de behandelingsperiode enkel 

gestapt en na deze periode werd het werk wekelijks gradueel weer opgebouwd. Het paard met 

chronische desmitis aan het voorbeen keerde terug naar het oorspronkelijke niveau 2 maanden na de 

laatste injectie. De paarden met een chronische proximale desmitis aan het achterbeen keerden 6 

maanden na de laatste injectie terug naar het oorspronkelijke niveau. De drie paarden vertoonden na 

20 maanden nog geen recidief. Hieruit concludeert men dat PRP mogelijk een veelbelovende nieuwe 

behandeling is voor desmopathieën. Een limitatie van deze studie is het lage aantal onderzochte 

paarden. Om de bevindingen in deze studie te bevestigen zou een grotere geblindeerde studie met 

lange opvolgingsperiode uitgevoerd moeten worden (Argüelles  et al., 2008). 

 

4.2. Stamcellen 

Herthel (2001) heeft een langdurige retrospectieve studie uitgevoerd om het effect van stamceltherapie 

verkregen uit beenmerg te evalueren. Men heeft 100 paarden met een desmitis aan de MIM 

intralesionaal behandeld met autologe stamcellen. Negentien paarden hadden een desmitis aan het 

achterbeen en 81 paarden hadden een desmitis aan het voorbeen. In de studie wordt niet duidelijk of 

de behandelde paarden een desmitis van het proximale gedeelte van de MIM hebben. Er wordt wel een 

controlegroep genoemd bestaande uit 66 paarden waar men wel duidelijk vermeld dat deze paarden 

kreupel zijn uitgaande van het proximale gedeelte van de MIM. Eveneens wordt er geen onderscheid 

gemaakt of de paarden een acuut of chronisch letsel hadden. Van de 100 behandelde paarden keerden 

84% binnen de zes maanden terug naar het oorspronkelijke werk. Zo’n 8% bleef licht manken maar 

verbeterde genoeg om terug competitie te lopen. Dit komt op een totaal van 92% van de behandelde 

paarden die over een periode van 6 maanden terug op het oorspronkelijke niveau kwamen. Van de 66 

paarden die niet werden behandeld met stamcellen bleef 84,8% mank of vertoonde recidief binnen het 
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jaar.  Hieruit zou men kunnen concluderen dat het gebruik van autologe stamcellen geoogst uit het 

beenmerg een verbeterde heling van de interosseus kan teweegbrengen (Herthel, 2001).  

Rich (2014) heeft een retrospectieve studie uitgevoerd naar het gebruik van stamcellen verkregen uit 

vetweefsel bij 83 paarden met een letsel aan de MIM (dus zowel proximaal gedeelte, lichaam en takken). 

Een succesvolle behandeling werd aanzien als een behandeling die leidde tot het terugkeren naar het 

oorspronkelijke niveau of zelfs een hoger niveau. De paarden kregen intralesionaal een injectie met 

stamcellen. Vervolgens ondergingen alle paarden een gelijk revalidatieprogramma. Dit begon met 2,5 

– 3 maanden stappen aan de hand gedurende 20 – 30 min per dag, 4 tot 5 keer per week. Wanneer de 

paarden hierna correct draafden aan de hand en de MIM echografisch genezen scheen te zijn (zie figuur 

19) werden de paarden terug onder het zadel gereden. Dit werd gradueel opgebouwd over een periode 

van 2 maanden. Er werd een succesvolle behandeling vastgesteld bij 84,6% van de paarden die kreupel 

waren aan het voorbeen en 82,1% van de paarden die kreupel waren aan het achterbeen. De resultaten 

bij proximale insertiedesmopathie van de MIM waren iets voordeliger (86,7%) vergeleken met laesies 

aan de takken of het lichaam van de MIM (zie tabel 5). De geobserveerde stabiliteit van de geheelde 

laesies van de MIM na behandeling met stamcellen uit vetweefsel steunt het therapeutische gebruik 

hiervan (Rich, 2014).  

 
Tabel 5. Resultaten per lidmaat, ergheid, chroniciteit en locatie (uit Rich, 2014) 
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Fig. 19. Echografische beelden van het proximale gedeelte en het lichaam van de MIM. Bovenaan: beelden net 
voor de behandeling met stamcellen. Onderaan: normaal uitzicht MIM, 94 dagen na de behandeling met 

stamcellen uit vetweefsel (uit Rich, 2014) 

 

In een casereport van een geval van chronische proximale insertiedesmopathie van de MIM bij een 

dressuurpaard aan het voorbeen heeft men vooraleer de stamcellen te injecteren een pre-differentiatie 

uitgevoerd (Vandenberghe et al., 2015). De allogene stamcellen afkomstig van het perifere bloed waren 

tenogeen geïnduceerd. Het paard was al conservatief behandeld en had eveneens een eenmalige 

injectie met PRP gekregen. Hierop kwam geen reactie. Het paard is dan verder behandeld met een 

combinatie van allogene tenogeen geïnduceerde stamcellen en PRP. Het paard heeft 12 weken na de 

eerste intralesionale injectie een tweede injectie gekregen. Zo’n 32 weken na de eerste intralesionale 

injectie liep heeft paard weer volledig correct op het oorspronkelijke niveau (Grand Prix). Zelfs tot een 

jaar na de eerste injectie heeft het paard nog geen recidief vertoond. Of de toevoeging van PRP zinvol 

was is moeilijk te besluiten. De tweede injectie zou het helingsproces hebben gereactiveerd en 

resulteerde in heling van de MIM (Vandenberghe et al., 2015).  

De resultaten uit het langdurig onderzoek van Rich (2014) stemmen overeen met de onderzoeken van 

Herthel (2001) en Vandenberghe et al., (2015). Stamceltherapie zou dus een praktische, effectieve, 

economische en veilige procedure voor de behandeling van proximale insertiedesmopathie van de MIM 

kunnen zijn (Herthel, 2001).  
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BESPREKING 
Proximale insertiedesmopathie van de musculus interosseus medius is een aandoening die 

voornamelijk voorkomt bij warmbloedpaarden maar ook is beschreven bij racepaarden. Het belang van 

deze orthopedische aandoening in de paardengeneeskunde is relatief groot. Het uitdiepen van deze 

blessure leidde tot een overzicht dat, naast het aantonen van het huidige belang van regeneratieve 

therapieën, zo duidelijk mogelijk de beschikbare diagnostische methoden en behandelingswijzen 

beschrijft. 

Een eerste probleem betreft de correcte definitie voor deze aandoening. Het merendeel van de auteurs 

beschreven proximale insertiedesmopathie van de MIM als een veelvoorkomende aandoening bij 

sportpaarden maar een exacte definitie werd nooit vermeld. Dit komt in overeenstemming met Redding 

(2012) die verklaart dat “PSD (proximal suspensory desmitis) has been loosely defined as desmitis of 

the origin of the suspensory ligament (SL).”  Tijdens de lessen van professor dr. Pille (2016) werd de 

correcte definitie van deze aandoening duidelijk. Gedurende deze colleges werd er een duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen een proximale entheseopathie van de MIM en een proximale desmitis van 

de MIM. Dit onderscheid wordt in de literatuur vaak niet duidelijk gemaakt. Dit laatste vormt meteen een 

tweede probleem voor de correcte interpretatie van wetenschappelijke studies. Het is vaak niet meteen 

duidelijk is of het dan wel om een entheseopathie of een desmitis gaat. Vaak werd dit na het grondig 

evalueren van de studie min of meer opgehelderd. 

In de literatuur is er nog twijfel over de bijdrage van de teen/hiel conformatie als risicofactor voor deze 

aandoening (Rooney, 1984; Thompson et al., 1993; Dyson, 2007). Hieruit volgt ook rechtstreeks dat er 

verschillende standpunten worden ingenomen voor een correctief beslag. Studies naar de exacte 

pathogenese van dit letsel, en dus onrechtstreeks ook risicofactoren, zijn schaars. Ook studies naar de 

moleculaire karakteristieken van de normale en abnormale interosseus zijn beperkt (Schnabel et al., 

2008). Er wordt algemeen vastgesteld dat de blessure te wijten is aan een overbelasting. Literatuur over 

de moleculaire degeneratie van de MIM ontbreekt, dit wordt voornamelijk beschreven voor de 

buigpezen. 

Voor het stellen van een correcte diagnose van proximale insertiedesmopathie van de interosseus is 

een goede kennis omtrent dit letsel absoluut noodzakelijk. Daarom tracht deze literatuurstudie een zo 

volledige mogelijke weergave te verzorgen van de verschillende diagnostische methoden samen met 

hun voor- en nadelen. In de praktijk zal echografie, na een correct klinisch onderzoek met lokale 

anesthesieën, het meest toegepast worden voor het stellen van een diagnose. De exacte methode voor 

het uitvoeren van een echografie en de interpretatie ervan is recentelijk door een paar auteurs duidelijk 

beschreven (Werpy en Denoix, 2012; Denoix, 2015).  

Proximale insertiedesmopathie aan het voorbeen reageert goed op conservatieve behandeling. Voor 

het achterbeen is dit heel wat minder goed omwille van het vaker optreden van chronische letsels 

(Dyson, 2007). Shockwave blijkt een goede behandeling te zijn om paarden met een chronische 

desmitis langer in de sport aan te houden (Crowe et al., 2004; Lischer et al., 2006). Er zijn ook 

verschillende studies uitgevoerd naar de chirurgische mogelijkheden voor de behandeling van 

proximale insertiedesmopathie van de MIM. Literatuur is vrij eenduidig over bovengenoemde 

behandelingen.  
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Regeneratieve therapie is een veelbelovende tak van de paardengeneeskunde dat als doel heeft de 

kwaliteit van de heling te verbeteren. Volgens Bathe (2012) wordt de behandeling van proximale 

insertiedesmopathie met PRP voorlopig het meest toegepast in de praktijk. Zowel stamceltherapie als 

het gebruik van PRP zouden de heling van de proximale insertiedesmopathie verbeteren. De resultaten 

uit de onderzoeken van Smith et al. (2006), Schnabel et al. (2008) wekken een vermoeden dat het 

werkingsmechanisme van stamcellen gebaseerd is op de aanwezigheid van groeifactoren. Acellulair 

beenmerg zou vermoedelijk een mogelijke behandeling kunnen zijn voor letsels aan de musculus 

interosseus medius.  In de literatuur is men het erover eens dat er nog veel onderzoek moet gebeuren 

naar de effectiviteit en het werkingsmechanisme van regeneratieve therapieën. Voorlopig geven deze 

allemaal veelbelovende resultaten aan maar veel van deze onderzoeken zijn niet goed opgesteld. Zowel 

vastgestelde referentiewaarden als gestandaardiseerde preparatietechnieken ontbreken.  Er wordt 

hiervoor vaak met de humane geneeskunde vergeleken.  Als men de bekomen resultaten vergelijkt in 

de diergeneeskunde met onderzoeken uitgevoerd in de humane geneeskunde dan ziet men dat er in 

de humane geneeskunde minder positieve resultaten worden vastgesteld. Deze onderzoeken zijn ook 

wetenschappelijk veel sterker opgesteld.  

Het aantal beschikbare onderzoeken specifiek voor de behandeling van proximale insertiedesmopathie 

van de MIM met regeneratieve therapieën is teleurstellend. Hieruit kan men concluderen dat, vooraleer 

er een besluit kan gemaakt worden over de bijdrage van regeneratieve therapieën aan de kwaliteit en 

snelheid van de heling van proximale insertiedesmopathie, nog bijkomende onderzoeken moeten 

uitgevoerd worden.  
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