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Voorwoord 

Deze klinische casusbespreking in het kader van de masterproef is geschreven tijdens het derde 

masterjaar van de opleiding diergeneeskunde. Geschreven met het doel de eerder opgedane ervaring 

tijdens het schrijven van een literatuurstudie in de tweede master, nu meer praktisch toe te passen op 

een klinische casus. In deze masterproef is de casus besproken van een dertigjarige shetland pony 

met chronische laminitis ten gevolge van het syndroom van Cushing. In de literatuurstudie werd 

beschreven wat er tot op heden wetenschappelijk gekend is op het gebied van laminitis ten gevolge 

van endocriene aandoeningen.  

Bewust heb ik ervoor gekozen om de casus van een eigen pony te bespreken. Het was daarbij zeer 

interessant om dieper in te gaan op de aandoening waar ik met eigen ogen de symptomen, 

diagnostiek, behandeling en ook de recidieven van heb mogen ervaren. Er werden tijdens het 

bestuderen en schrijven van de masterproef veel onbeantwoorde vragen beantwoord. Dit heeft mij 

inzichten bijgebracht wat betreft het belang van het zo volledig mogelijk informeren van de eigenaar. 

De uitwerking van deze masterproef heeft me veel waardevolle kennis en vaardigheden opgeleverd. 

In de toekomst zal het gebruik van wetenschappelijke bronnen een belangrijk onderdeel blijven in het 

verbreden van mijn kennis. 

Mijn dankbaarheid gaat uit naar Professor Deprez voor de ondersteuning en het in goede banen 

leiden van deze masterproef. Daarnaast wil ik de mensen rondom mij bedanken voor de dierbare 

steun tijdens het volgen van de studie diergeneeskunde. 
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Samenvatting 

De hier beschreven casus is gericht op een dertigjarige shetland pony met chronische laminitis ten 

gevolge van het syndroom van Cushing. Allereerst volgt er een volledige beschrijving van de casus, 

daarna wordt er in de literatuurstudie beschreven wat er tot op heden wetenschappelijk gekend is over 

de desbetreffende aandoeningen. Ten slotte wordt er besproken in hoeverre de casus en literatuur 

overeenkomen en of er nog punten van discussie zijn. 

Laminitis, ook wel hoefbevangenheid genoemd, is een veel voorkomende aandoening bij paarden en 

pony’s. Laminitis is een aandoening die veroorzaakt kan worden door een breed scala aan 

predisponerende factoren, waarbij onder andere ontstekingsmediatoren, toxines, mechanische 

overbelasting en metabole- en endocriene invloeden een belangrijke rol spelen. In klinische casussen 

wordt vaak een combinatie van factoren waargenomen. In deze casus speelt voornamelijk de 

endocriene component een rol. Over de exacte pathogenese van laminitis is nog veel onduidelijkheid. 

Maar ongeacht de aanleiding, zijn de klinische symptomen en de behandeling vergelijkbaar bij elke 

vorm van laminitis.  

Het syndroom van Cushing, ook wel pituitary pars intermedia dysfunctie (PPID) genoemd, is in deze 

casus een belangrijke onderliggende factor. Deze endocriene aandoening komt veel voor bij oudere 

paarden en pony’s. Stoornissen in de hormoonhuishouding van de hypofyse en zorgen daarbij voor 

een overmatige vrijstelling van hormonen, met onder andere laminitis en secundaire infecties tot 

gevolg. Er worden verschillende hypothesen wat betreft het verband tussen PPID en het ontwikkelen 

van laminitis vermeld in de literatuur, waarbij onder andere cortisol en hyperinsulinemie een rol 

spelen. PPID is een progressieve en degeneratieve aandoening, maar met behulp van een adequate 

diagnose en behandeling kunnen de ziektetekenen geminimaliseerd worden. 

Uit de bespreking blijkt dat het bij de aanpak van laminitis belangrijk is om de behandeling te 

individualiseren per klinisch geval. Ten eerste is de onderliggende oorzaak een belangrijke factor, 

maar daarnaast spelen ook veel andere factoren zoals de ernst van de laminitis en het karakter en de 

functie van het paard een rol. Zo is de aanpak bij een dertigjarige shetland pony niet te vergelijken met 

de behandeling van een jong sportpaard waarvan nog hoge prestaties verwacht worden. Wat betreft 

de prognose is het van belang geduld te hebben en de progressie nauwkeurig op te volgen. De 

prognose is in het geval van laminitis altijd gereserveerd en in veel gevallen slecht. Tijdens de 

behandeling en opvolging van paarden met laminitis is het van groot belang het welzijn van de dieren 

te waarborgen. 

 

 

 

 

Sleutelwoorden: hyperinsulinemie - laminitis – paard – syndroom van Cushing – welzijn
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Inleiding 

In deze masterproef wordt de casus besproken van een dertigjarige shetland pony met chronische 

laminitis ten gevolge van het syndroom van Cushing. Na een volledige beschrijving van de casus, 

volgt er een uiteenzetting waarin beschreven wordt wat er tot op heden wetenschappelijk gekend is 

over laminitis ten gevolge van het syndroom van Cushing. In de bespreking wordt een vergelijking 

gemaakt tussen de werkelijke casus en de huidige inzichten in recente wetenschappelijke 

literatuurstudies.  

Laminitis, ook wel hoefbevangenheid genoemd, is een veel voorkomende aandoening bij paarden en 

pony’s. Laminitis is een aandoening ter hoogte van de hoeven, die gaat gepaard met veel pijn en 

kreupelheid. Het is een aandoening met een groot scala aan onderliggende factoren, maar de nadruk 

wordt in deze studie voornamelijk gelegd op de endocrinopatische vorm van laminitis. De 

endocrinopatische vorm van laminitis wordt veroorzaakt door hormonale invloeden, waarbij het 

syndroom van Cushing, het metabool syndroom (EMS), insulineresistentie en iatrogeen geïnduceerde 

laminitis door glucocorticoïden een rol spelen. Het syndroom van Cushing, ook wel pituitary pars 

intermedia dysfunctie (PPID) genoemd is een endocriene, progressieve en degeneratieve 

aandoening, waarbij een overmatige vrijstelling van hormonen onder andere laminitis en secundaire 

infecties veroorzaakt.  

Het perspectief van deze masterproef zal gericht worden op de behandeling van een geriatrische 

patiënt, waarbij de stabilisatie van de aandoening en het optimaliseren van het welzijn van het dier de 

voornaamste doelen zijn.  
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Beschrijving 

1. Casus 

1.1 Signalement 

In deze masterproef wordt de casus van een shetland pony met het syndroom van Cushing 

besproken. Het betreft een dertigjarige merrie met een geschat lichaamsgewicht tussen de 200 tot 

250 kilogram. Tot vijf jaar geleden was de pony actief in de sport. Momenteel staat ze op rust in een 

buitenstal met onbeperkte uitloop naar een zandpaddock. 

 

 

Afbeelding 1 Twee jaar voor het stellen van de diagnose van het syndroom van Cushing.  

Bron: eigenaar. 

 

 

Afbeelding 2 Twee jaar na het stellen van de diagnose van het syndroom van Cushing. Hirsutisme is 

hier duidelijk zichtbaar. Beide foto’s (Afbeelding 1 en Afbeelding 2) werden genomen in augustus. 

Bron: eigenaar. 
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1.2 Anamnese 

De dierenarts onderzocht de pony tijdens een huisbezoek omwille van een moeizame gang. De pony 

kon met moeite nog kleine stukjes lopen, er werd daarbij een verkorte stijve gang waargenomen. De 

voorhoeven voelden in vergelijking met de achterste hoeven warmer aan.  

Ongeveer twee maanden eerder was er een vermoeden van hoefbevangenheid. Ze liep toen iets 

stijver in stap en er was een lichte kreupelheid waarneembaar in de draf. Na een medicamenteuze 

behandeling liep ze na een aantal dagen weer normaal. Er werd acepromazine (Tranquigel®) voor 

drie dagen 0,150 mg/kg SID, fenylbutazone (Equipalazone®) 1 gram BID volgens afbouwend schema 

en carbasalaatcalcium (Ascal®) 0,5 zakje SID gedurende twintig dagen voorgeschreven.  

Medische voorgeschiedenis 

Twee jaar eerder werd een diagnose gesteld van het syndroom van Cushing. Er werd een basale 

plasma ACTH meting uitgevoerd waarin de waarden met 196 pg/ml (< 47 pg/ml augustus-oktober) 

significant gestegen waren. Twee maanden na het opstartten van de medicatie voor het syndroom 

van Cushing (2 mcg/kg pergolide mesilaat, Prascend®) werd er een controle bloedonderzoek 

uitgevoerd. De ACTH waarden waren toen gedaald naar 22,22 pg/ml ( <47 pg/ml augustus-oktober). 

Achteraf gezien vertoonde de pony de laatste jaren wel enkele symptomen van het syndroom van 

Cushing. Er waren onder andere een verminderd uithoudingsvermogen, spieratrofie, een doorgezakte 

rug, een hangende buik, een minder goed ruipatroon en gewichtsverlies op te merken.  

De pony had jaren geleden twee keer eerder in een episode van hoefbevangenheid doorgemaakt. 

Beide keren werd er een verband gelegd met stress gedurende een langdurig transport naar het 

buitenland en meerdaagse intensieve wedstrijden. Naast een progressief vergrote schildklier die ook 

twee jaar eerder gediagnosticeerd werd, vertoonde de pony geen afwijkingen. Het voedingspatroon 

bestond per dag uit vier keer hooi in slowfeeders, 0,20 kg krachtvoer (Hugho® kruidenbrok) en 0,25 

schep seniorenslobber (Subli®). 

1.3 Klinisch onderzoek 

Observatie van op afstand 

De pony bewoog met een voorzichtige korte gang, waarbij voornamelijk gedraaid werd op de 

achterbenen. Ook vertoonde de pony een hyperextensie van de voorbenen. 

Observatie van dichtbij 

Rondom voelden de voorhoeven warmer aan. De voerhoeven konden met moeite opgeheven worden. 

De percussietest werd staand uitgevoerd en was duidelijk positief. Een pulsatie van de digitale pols 

was voelbaar aan beide voorbenen. De voedingstoestand van de pony was een twee op vijf. 
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1.4 Probleemlijst 

De voornaamste problemen zijn in dit geval pijnlijke voorhoeven, mankheid, hyperextensie van de 

voorbenen, een pulsatie van de digitale arteriën en een positieve percussietest ter hoogte van de 

voorhoeven. 

1.5 Differentiële diagnose 

De differentiële diagnose is in dit geval een acute, recidiverende of chronische laminitis. Dit kan 

veroorzaakt worden door onvoldoende medicamenteuze controle op het syndroom van Cushing. 

Daarnaast kunnen ook beperkte preventieve maatregelen, zoals een gebrek aan nutritionele 

aanpassingen, een rol spelen in het ontwikkelen van laminitis ten gevolge van het syndroom van 

Cushing. Andere differentiële diagnosen van mankheid en pijn ter hoogte van de voorhoeven zijn 

onder andere een hoefabces, kneuzing of fractuur. Deze oorzaken zijn in dit geval minder 

waarschijnlijk, aangezien we te maken hebben met een bilateraal probleem en er in die gevallen een 

meer gelokaliseerde pijn verwacht zou worden. 

1.6 Diagnostisch plan 

Een bloedonderzoek werd uitgevoerd om de basale ACTH waarden in het plasma te controleren in 

verband met de medicamenteuze controle op het syndroom van Cushing. 

1.7 Resultaten onderzoeken 

De ACTH basale plasma waarden waren met 14,3 pg/ml (<29 november-juli) normaal. De dosis van 

de medicatie voor het syndroom van Cushing hoefde niet aangepast te worden. 

1.8 Diagnose 

De diagnose is in dit geval een recidiverende laminitis, ten eerste omwille van de afwezigheid van de 

symptomen van een chronische laminitis en ten tweede omdat er na twee maanden herstel, weeral 

sprake is van een acute vorm van laminitis. 

1.9 Behandelingsopties en prognose 

De mogelijke behandeling zou bestaan uit medicatie, nutritionele aanpassingen en algemene 

ondersteuning om het welzijn van de pony te verhogen. De prognose is in het acute stadium van 

laminitis altijd gereserveerd. Aangezien de functionele verwachtingen van de pony na het eventuele 

herstel niet hoog zijn, is de prognose iets gunstiger.   

1.10 Behandeling 

Medicamenteus werd er acepromazine (Tranquigel®) voor drie dagen 0,150 mg/kg SID, 

fenylbutazone (Equipalazone®) 1 gram BID volgens afbouwend schema en carbasalaatcalcium 

(Ascal®) 0,5 zakje SID gedurende twintig dagen voorgeschreven. Nutritioneel werd de krachtvoeding 
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tijdelijk stopgezet in verband met een te hoog suikergehalte. Er werd geadviseerd alleen hooi te 

voeren, aangevuld met een vitamine- en mineralensupplement. Ter algemene ondersteuning werd de 

pony op rust gezet op een zandbodem en rubbermatten. De hoeven werden systematisch gekoeld in 

een modderbad. Om de stand en vorm van de hoeven te controleren werd er elke vier tot zes weken 

voorzien in een hoefonderhoud door de hoefsmid. 

1.11 Opvolging 

Een paar dagen na het opstarten van de behandeling werd er al een verbetering waargenomen wat 

betreft de mobiliteit. Een week later was de pony duidelijk actiever, minder stijf en comfortabel. Naar 

aanleiding van een bezorgdheid van de eigenaren, over het mogelijke gewichtsverlies op een dieet 

van alleen hooi en vitaminen, is er geadviseerd extra olie bij te geven. Daarom werd gestart met 

progressief toenemende supplementatie met maïsolie, met een maximum tot 100 milliliter per dag. 

Ongeveer zes weken na het opstarten van de behandeling is de pony opnieuw acuut hoefbevangen. 

De therapeutische medicatie, zoals hoger vermeld, werd opnieuw opgestart, inclusief 

acetylsalicylzuur, aan een halve theelepel SID. 

Ongeveer drie weken na de tweede behandeling werd de pony opnieuw hoefbevangen. De 

symptomen begonnen toe te nemen als de dosis fenylbutazone verlaagd werd. Er werd geadviseerd 

om de fenylbutazone weer hoog op te starten en daarna trager af te bouwen. 

Ongeveer een maand na de derde behandeling is de pony tijdens het afbouwen van de fenylbutazone 

opnieuw hoefbevangen. Er werd geadviseerd de fenylbutazone weer hoog op te starten en deze dosis 

langere tijd aan te houden. 

Nadat de pony een maand een hoge dosis fenylbutazone (1g/SID) toegediend kreeg, vertoonde ze 

geen symptomen van hoefbevangenheid of ongemak. Er werd geadviseerd de pony voorlopig op deze 

dosis fenylbutazone te houden of eventueel zeer traag af te bouwen en goed op te letten bij welke 

dosis de symptomen van hoefbevangenheid weer opstarten, en op dat moment de eerdere iets 

hogere dosis opnieuw aan te houden. De eigenaren vroegen zich af of de langdurige hoge dosis 

fenylbutazone geen bijwerkingen zou hebben en of een eventuele maagbeschermer nodig zou zijn. 

Daarnaast zouden ze de pony graag op een speciaal Cushing dieet over willen zetten in verband met 

het gewichtsverlies. Er werd geadviseerd de eetlust goed in de gaten te houden in verband met de 

eventuele effecten op de maag. Wat betreft het nieuwe dieet was het vooral belangrijk rekening te 

houden met de hoeveelheid suikers in de voeding. De eigenaren hebben na advies van een 

voedingsdeskundige van Dodsson and Horrel het Cushcare® dieet opgestart. 

De hoge dosis fenylbutazone werd nog twee weken toegediend, daarna is de eigenaar begonnen met 

afbouwen. De dosis werd traag afgebouwd, er werd gestart met één behandeling met een hoge dosis 

per twee dagen en vervolgens werd deze dosis een aantal keer gehalveerd. De pony vertoonde geen 

symptomen van pijn en leek comfortabel. De hoeven groeiden vanaf die periode sneller dan normaal 

naar voren toe uit (Afbeelding 3). Op de hoorn waren bloeduitstortingen zichtbaar en de witte lijn was 

verbreed (Afbeelding 4). Ook was er een depressie voelbaar ter hoogte van de kroonrand. 
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Op het moment van het schrijven van deze masterproef was de pony klinisch zeer goed zonder 

toediening van fenylbutazone. Ze was energiek, had veel eetlust en leek geen enkele symptomen van 

pijn of hoefbevangenheid te vertonen. De hoefsmid onderhoudt de hoeven elke vier tot zes weken. 

 

 

Afbeelding 3 De hoeven van de pony groeien sneller dan normaal. De tenen groeien verder naar 

voren door met de tippen iets omhoog gericht. Bron: eigenaar. 

 

 

Afbeelding 4 De hoeven vlak na het onderhouden door de hoefsmid. Er zijn bloeduitstortingen 

zichtbaar en de witte lijnen zijn verbreed. Bron: eigenaar. 
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2. Literatuurstudie 

2.1 Inleiding  

Laminitis of hoefbevangenheid is in deze casus het hoofdprobleem. Het is een veel voorkomende 

aandoening bij paarden en pony’s. Uit een recente review is gebleken dat afhankelijk van de populatie 

die onderzocht werd de frequentie van laminitis schommelt tussen de 1,5% en 34% (Wylie et al., 

2011). Laminitis betekent letterlijk ontsteking van de lamellen in de hoef. Een paard heeft laminitis als 

de lamellen van de binnenste hoefwand, die het hoefbeen ophangen aan de hoef, loslaten. Als het 

hoefbeen daardoor niet stevig meer verbonden wordt met de hoefwand, kan onder invloed van 

bepaalde krachten, waaronder het gewicht van het paard en de trekkracht van de diepe buigpees, 

tijdens beweging ernstige schade ontstaan. Het hoefbeen wordt verplaatst en veroorzaakt daarbij 

schade aan de bloedvaten, onderhuid en hoefzool. De ontsteking van de lamellen en de secundaire 

schade gaan gepaard met veel pijn en kreupelheid (Pollitt, 1999). De aandoening kan acuut 

voorkomen, maar zich eventueel ook ontwikkelen tot een chronisch probleem. Laminitis is niet 

levensbedreigend, maar omdat de aandoening zeer pijnlijk is, moet euthanasie op grond van welzijn 

vaak worden overwogen (Hunt, 1993; Menzies-Gow et al., 2010; Van Weeren en Back, 2016).  

Aangezien in deze casus het syndroom van Cushing een belangrijke onderliggende factor is, wordt 

dat hier eerst verder toegelicht. Het syndroom van Cushing ook wel pituitary pars intermedia 

dysfunctie (PPID) genoemd is een veel voorkomende endocriene aandoening bij paarden. Onderzoek 

toonde aan dat de incidentie van PPID bij paarden ouder dan vijftien jaar 15 tot 30% is (McGowan et 

al., 2007). In een Finse kliniek bleek 89% van de paarden met laminitis aan een endocrinopathie te 

lijden, een derde van deze paarden kreeg de diagnose van PPID, en twee derde vertoonde een 

basale hyperinsulinemie wat indicatief is voor een insulineresistentie (Karikoski et al., 2011). In een 

andere cohortstudie was het voorkomen van PPID onder paarden met laminitis 70% (Donaldson et al., 

2004). Het syndroom wordt naast laminitis onder andere gekenmerkt door klinische symptomen als 

gewichtsverlies, spieratrofie, hypertrichose, hirsutisme, vet resdistributie, polydipsie/polyurie, 

onvruchtbaarheid, neurologische symptomen en lethargie (McFarlane, 2011). Aangezien paarden 

door de medische vooruitgang en de motivatie van de eigenaren vaker hogere leeftijden bereiken, 

komt PPID steeds vaker voor. Zoals de naam PPID al doet vermoeden is er een stoornis ter hoogte 

van de pars intermedia (PI) van de hypofyse. De PI bevat melanotropen die instaan voor de productie 

van een hormoon precursor molecule (proopiomelanocortine), die op zijn beurt in staat voor de 

productie van hormonen en peptiden, waaronder het α-melanocyt stimulerend hormoon (α-MSH), 

adrenocorticotropine hormoon (ACTH), corticotropine-like intermediate peptide (CLIP) en β-

endorphine (Wilson et al., 1982; McFarlane, 2011; Afbeelding 5). De PI productie wordt normaal 

geremd door dopamine dat afkomstig is van de hypothalamus. Maar wanneer deze remming niet goed 

verloopt ontstaat er een overproductie van hormonen ter hoogte van de PI. Het gebrek aan negatieve 

feedback kan er secundair voor zorgen dat een hyperplasie, hypertrofie, macroadenoma of 

microadenoma ter hoogte van de PI ontstaat (van der Kolk et al., 1993). Uiteindelijk ontstaat er een 

insuline resistentie, hyperinsulinemie en vasoconstrictie (Gauff et al., 2013). In meerdere onderzoeken 

is de lage dopamine concentratie bij paarden met PPID vastgesteld. Er is zelfs aangetoond dat er bij 
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paarden met PPID een achtvoudige verlaging is van de concentratie dopamine wanneer dit 

vergeleken werd met een controlegroep leeftijdsgenoten (Millington et al., 1988). De behandeling van 

PPID is dan ook gebaseerd op het toedienen van dopamine agonisten zoals pergolide (Grenager, 

2010). 

 

Afbeelding 5 Pathway hypothalamus, hypofyse en bijnier. 

Laminitis komt veel voor bij paarden met PPID. In de literatuur wordt vermeld dat 24 tot 82% van de 

paarden met PPID, laminitis ontwikkelen (van der Kolk et al. 1993; Donaldson et al., 2002). Een veel 

besproken hypothese over de relatie tussen PPID en het ontwikkelen van laminitis is cortisol. Cortisol 

zou een invloed uitoefenen op de contractiliteit van de bloedvaten, met als gevolg een daling in 

doorbloeding en beschadiging van de lamellaire verbindingen in de hoef (Johnson et al., 2000). Ook 

wordt cortisol door zijn antagonistische effect op insuline vaak aangewezen als de oorzaak van de 

hyperinsulinemie bij paarden met PPID (Karikoski et al, 2015). Daarnaast hebben paarden met PPID 

vaak een verhoogd eiwit katbolisme ten gevolge van de verhoogde cortisolwaarden. Deze 

eiwitafbraak kan ook een effect hebben ter hoogte van de hoef, waardoor de lamellaire verbindingen 

verzwakken (Johnson et al., 2000). En aangezien glucocorticoïden (cortisol) een paard kunnen 

predisponeren voor het ontwikkelen van insulineresistente (IR) en IR op zijn beurt zorgt voor een 

hogere vatbaarheid voor laminitis is ook dat een mogelijke oorzaak (Love, 1993; Toth et al., 2010). 

Maar volgens Morgan et al. (2016) is er bij paarden met PPID geen associatie met hypercortisolemie. 

Ook in een studie van Cordero et al. (2011) werd al beschreven dat ondanks de hoge concentraties 

ACTH, een groot deel daarvan biologisch inactief is en de cortisol serum concentraties vaak normaal 

zijn bij paarden met PPID. Recent wordt de relatie tussen endocrinopathische laminitis en 

hyperinsulinemie veel besproken. Uit een onderzoek van Karikoski et al. (2015) is gebleken dat 

hyperinsulinemie een belangrijke factor is in de ontwikkeling van laminitis. Belangrijk is dat niet alle 

paarden met PPID laminitis ontwikkelen (Schott, 2002; McFarlane, 2011). Door meerdere auteurs 

wordt daarom de vraag gesteld of er meerdere vormen van PPID bestaan, of dat laminitis alleen 

ontstaat in combinatie met een hyperinsulinemie (Frank, 2009; McFarlane, 2011; McGowan et al., 

2013). Ook wordt er verondersteld dat laminitis ontstaat wanneer paarden naast PPID ook aan het 

equine metabool syndroom lijden, en daardoor een hyperinsulinemie ontwikkelen (Karikoski et al., 

2015). Hyperinsulinemie blijkt prognostische een negatieve indicator te zijn in het geval van laminitis 

(Asplin et al., 2007). PPID is een progressieve en degeneratieve aandoening, maar met behulp van 

een adequate diagnose en behandeling kunnen de symptomen van PPID en de PPID geassocieerde 

vorm van laminitis geminimaliseerd worden (Grenager, 2010). 
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2.2 Etiologie 

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in het ontstaan van laminitis. In een overzichtsartikel 

van Katz en Bailey (2012) worden ontstekingstoxines, mechanische overbelasting en metabole- en 

endocriene invloeden als belangrijkste factoren aangehaald. Over de exacte pathogenese is nog veel 

onduidelijkheid, maar pathofysiologische processen zoals ontsteking, extracellulaire matrix 

degeneratie, metabole abnormaliteiten en endotheliale/vasculaire dysfunctie blijken een belangrijke rol 

te spelen ter hoogte van de hoef (Belknap et al., 2009). 

Katz en Bailey (2012) maken in hun onderzoek een onderscheid tussen drie vormen van laminitis. Ten 

eerste een endocrinopathische laminitis, dat veroorzaakt wordt door hormonale invloeden, waarbij het 

PPID, het metabool syndroom (EMS), insulineresistentie en iatrogeen geïnduceerde laminitis door 

glucocorticoïden een rol spelen (Johnson et al., 2004; McGowan, 2010). Ten tweede een 

inflammatoire laminitis, geïnduceerd door infecties elders in het lichaam, de zwarte walnoot toxinen en 

een nutritionele koolhydratenovermaat. En ten derde een laminitis geïnduceerd door een overmatige 

unilaterale steunname. Tijdens deze literatuurstudie wordt in verband met de casus vooral in gegaan 

op de endocrinopathische vorm van laminitis. 

2.3 Mechanisme  

Zoals eerder besproken bevatten de hoeven van paarden een zeer complex en delicaat 

bloedvatennetwerk. Verstoringen in dit netwerk hebben een directe invloed op de lederhuidlamellen in 

de hoeven. Zoals in de inleiding al is besproken, zorgen deze lamellen voor een sterke verbinding 

tussen de binnenste hoefwand en het hoefbeen (Politt, 1998). Deze verbinding wordt in de literatuur 

ook wel de ophangband (suspensory apparatus) van de distale phalanx genoemd (SADP) (van Eps, 

2010). Verstoringen in het bloedvatennetwerk van de hoef zoals vasoconstrictie, microtrombose of 

perivasculair oedeem veroorzaken een degeneratie van de lamellen. Door de degeneratie van de 

lamellen zullen de verbindingen tussen de hoefwand en het hoefbeen verzwakken, en kunnen 

inwerkende krachten het hoefbeen gaan verplaatsen. Het hoefbeen gaat dan onder invloed van de 

kracht van het gewicht van het paard en de kracht van de diepe buigpees tijdens beweging roteren 

en/of zinken. Pollitt (1996) toonde ook aan dat tijdens de acute fase van laminitis de verbinding tussen 

de hoefwand en het hoefbeen telkens op een specifieke plaats verbroken werd, namelijk ter hoogte 

van de lamellaire basaalmembraan. Uit onderzoeken van Pollitt et al. (1998c) en Pollitt en Daradka 

(1998b) naar laminitis ten gevolge van een koolhydratenovermaat bleek dat het enzym 

metalloproteinase (MMP) een rol speelt in de destructie en het loslaten van de basale membraan van 

de lamellen. Uit een studie met gezonde paarden van Bailey en Elliott (1998) bleek dat de arteriën in 

de hoef in vergelijking met hoofd, staart en kroonrand, een hogere gevoeligheid hebben voor de 

neurotransmitter 5-hydroxytryptamine (5-HT of serotonine) die een vasoconstrictie veroorzaakt. In een 

recente studie van Morgan et al. (2016) werd een associatie  aangetoond tussen een endotheliale 

dysfunctie en endocrinopathische laminitis, waarbij zowel de bloedvaten in de hoeven als de faciale 

bloedvaten betrokken waren. 
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2.4 Pathogenese 

Zoals in de inleiding besproken, wordt er in deze literatuurstudie voornamelijk ingaan op de 

endocrinopathische vorm van laminitis. Over de exacte pathogenese is nog veel onduidelijkheid. Maar 

in een recente review van Katz en Bailey (2012) werd er een nieuw licht geworpen op de 

eigenschappen van deze pathogenese. Het is voor de auteurs duidelijk dat tijdens elke vorm van 

laminitis de verbinding tussen de lamellaire epitheliale cellen en de onderliggende basaalmembraan 

een belangrijke factor is in de pathogenese. Maar het loslaten van deze verbinding is volgens Katz en 

Bailey (2012) meer een eindstadium dan een mechanische pathway. Er wordt gespeculeerd dat 

tijdens de pathogenese van de endocrinopathische vorm van laminitis, inflammatie een minder grote 

rol speelt, aangezien een langdurige hyperinsulinemie op zichzelf staand een laminitis kan uitlokken, 

en daar geen inflammatoire component bij aanwezig is (Asplin et al. 2007; de Laat et al. 2010). In een 

later onderzoek van Asplin et al. (2010) werd er bij pony’s in de laminaire letsels abnormale 

keratinisatie, verhoogde mitose activiteit en cellulaire proliferatie waargenomen, waarbij de secundaire 

epidermale lamellen verlengd waren, en die verlenging waarschijnlijk meer te wijten was aan een 

uitrekking dan aan een scheiding van de basale membraan. Omdat inflammatie hier geen primaire rol 

blijkt te spelen, zouden de auteurs deze vorm van laminitis eerder een endocrinopathische 

laminopathie noemen (Katz en Bailey, 2012).  

De rol van hyperinsulinemie is veel bestudeerd en uit recent onderzoek van Nourian et al. (2009)  en 

de Laat et al. (2010) kon bij klinisch gezonde paarden een laminitis worden uitgelokt na het induceren 

van een hyperinsulinemie. Bij mensen is waargenomen dat een abnormale glucosehomeostase kan 

leiden tot microvasculaire dysfunctie secundair aan glucose auto-oxidatie, wat op zijn beurt leidt tot de 

vorming van vrije radicalen die oxidatieve schade toe kunnen brengen aan het endotheel van de 

bloedvaten. Bij paarden is hier ook een onderzoek naar verricht, maar de resultaten waren niet 

betrouwbaar (Keen et al., 2004).  

In een artikel van Bailey (2010) vermoedt men dat de glucocorticoïden gemedieerd door insuline een 

indirect effect uitoefenen op de lederhuidlamellen. De glucocorticoïden verhogen de insuline plasma 

concentraties als gevolg van een inhibitie van de glucoseopname in het spier- en vetweefsel, alsook 

door het stimuleren van de gluconeogenese. Een studie van French et al. (2000) heeft aangetoond 

dat een dosis glucocorticoïden een verlengde hyperglycemie en hyperinsulinemie kan induceren. Ook 

is er een hypothese dat glucocorticoïden een rol zouden spelen in het ontstaan van laminitis door hun 

katabole (verzwakken lederhuidlamellen) en vasculaire (vasoconstrictie) effecten (Bailey, 2010). 

Uit onderzoek van Bailey (2009) bleek dat er nog een ander mechanische wat betreft de relatie tussen 

insuline en laminitis bestaat. Hoge concentraties van insuline, kunnen de insuline-like groeifactor 

receptoren (IGF-1) activeren, wat op zijn beurt leidt tot een cellulaire dysregulatie ter hoogte van de 

digitale lamellen. Ook hierdoor kunnen de lamellaire verbindingen ter hoogte van de hoef aangetast 

worden. Dit mechanisme werd recent in een onderzoek naar endocrinopathische laminitis van Lane et 

al. (2016) bevestigd. Aangezien er in de humane geneeskunde een chemotherapeuticum bestaat die 

dit mechanisme kan blokkeren, bestaat er misschien ook een toekomst perspectief voor de 

diergeneeskunde (Arcaro, 2013). 
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Samengevat spelen insuline en glucocorticoïden de belangrijkste rol in de ontwikkeling van 

endocrinopathische laminitis. Beiden factoren werken onafhankelijk in op de functionaliteit van de 

bloedvaten en de lederhuidlamellen. Aangezien de glucocorticoïden ook een invloed uitoefenen op de 

insuline plasma concentratie, kunnen deze twee factoren niet volledig los van elkaar gezien worden. 

2.5 Klinische symptomen 

Laminitis is een systemische aandoening die ingedeeld kan worden in verschillende fasen. Het begint 

met subklinische aanloopfase gevolgd door een klinische acute, subacute en eventueel een 

recidiverende en/of chronische fase (Hood en Stephens, 1985; Pollitt et al., 1999; Katz en Bailey,  

2012). Acute laminitis wordt gedefinieerd als de periode waarin de klinische symptomen beginnen en 

eindigt met ofwel genezing ofwel progressie tot chronische laminitis (Hood, 1999a). De graad van 

acute laminitis kan ingeschat worden met behulp van het Obel Scoring System, waarin de graden één 

tot vier worden gegeven op basis van kreupelheid (Obel, 1948;  

Tabel 1). Er werd in verschillende onderzoeken een goede correlatie aangetoond tussen de lamellaire 

histopathologie en de graad van kreupelheid bepaald met het Obel score systeem (Pollitt C.C., 1996; 

Faleiros et al., 2011).  

 

Obel score (graad) Symptomen mankheid 

1 Tijdens rust verplaatst het paard zijn gewicht van de ene op de ander hoef. 
Mankheid is in stap niet op te merken maar er is wel een kortere en stijvere gang 
tijdens de draf waar te nemen. 

2 Paard stapt met een typische gang (‘op eieren lopen’). De hoeven kunnen zonder 
problemen worden opgetild van de grond. 

3 Het paard beweegt beperkt en toont weerstand bij het optillen van de hoeven. 

4 Het paard moet gedwongen worden om te bewegen. 

 

Tabel 1 Gradaties van mankheid geassocieerd met laminitis.  

Volgens het Obel score systeem. Bron: Obel (1948). 

Ongeacht de aanleiding, zijn de klinische symptomen en de behandeling vergelijkbaar bij elke vorm 

van laminitis (Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, 1999; van Eps, 2010). De symptomen kunnen 

onderscheiden worden in acute en chronische symptomen. Uit een recent onderzoek van Wylie et al. 

(2016) naar de voornaamste symptomen van laminitis kwamen er drie belangrijke pijlers naar voren. 

Ten eerste drie kenmerken van kreupelheid: aversie tot lopen, een korte, stijve gang en moeite met 

draaien. Ten tweede tijdens stilstand het verplaatsen van gewicht van de ene op de andere voet, en te 

derde een toegenomen digitale pols. Uit eerdere onderzoeken blijkt ook dat meestal beide voorvoeten 

betrokken (Pollitt et al., 1999), maar soms alle vier de voeten of slechts een enkele voet. Er kan een 
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typische stand waarneembaar zijn, waarbij als beide voorvoeten betrokken zijn, de voorvoeten meer 

naar voor geplaatst worden ( 

Afbeelding 6). Deze typische stand wordt ook wel de “saw horse” stand genoemd. Het paard rolt dan 

over de hiel van de voorvoeten naar achter en verplaatst zijn gewicht meer naar achter door de 

achterhand onder het lichaam te brengen. Als alle vier de voeten evenveel betrokken zijn is de stand 

normaal of worden ook de achtervoeten meer naar achter geplaatst (Afbeelding 7).  

 

Afbeelding 6 Typische stand van laminitis wanneer beide voorvoeten betrokken zijn. Links: een 

gezond paard met een normale stand. Rechts: een paard met laminitis in de typische stand. 

Bron: Website Milbourne equine vets. 

 

Afbeelding 7 Typische stand laminitis wanneer alle vier de hoeven betrokken zijn. 

Bron: Casus website Geota.co.uk. 

Ook kunnen bij het palperen van de onderbenen de hoeven warmer aanvoelen (Pollitt et al., 1999). De 

temperatuur van de hoeven kan een normale variatie in temperatuur vertonen gedurende dag, de 

omgevingstemperatuur speelt hierbij een rol (Mogg en Pollitt, 1992). Tijdens het uitvoeren van een 

druk of percussietest op de hoeven wordt vaak een verhoogde gevoeligheid opgemerkt. Bij deze 

testen kan gelijktijdig worden waargenomen of de paarden de hoeven nog met gemak kunnen optillen.  

In ernstige gevallen kunnen er secundair systemische afwijkingen opgemerkt worden, zoals 

wijzigingen in het cardiovasculair, respiratoir, endocrien en renaal systeem. Ook hebben paarden met 

laminitis in sommige gevallen anorexie, angst, spieratrofie of een variabele lichaamstemperatuur. 

De definitie van chronische laminitis is zeer variabel (Parks en Mair, 2009). Laminitis wordt 

bijvoorbeeld chronisch genoemd als de symptomen meer dan 72 uur duren of als er een verplaatsing 
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(roteren of zinken) van het hoefbeen ten gevolge van het falen van het SADP zichtbaar wordt (Hood, 

1999). De rotatie of zinking van het hoefbeen kan al vanaf drie uur na de eerste symptomen 

plaatsvinden (Hood en Stephens, 1985). De ontwikkeling van chronische laminitis resulteert vaak in 

terugkerende episodes van acute laminitis (Hood, 1999a). Bij chronische gevallen worden structurele 

veranderingen waarneembaar. De structurele veranderingen die plaatsvinden tijdens acute laminitis 

zijn irreversibel (Pollitt et al., 1999), zo is er na het zinken of roteren van het hoefbeen een depressie 

ter hoogte van de kroonrand te voelen (Afbeelding 8). In zeer ernstige gevallen kan de zool van de 

hoef gebombeerd zijn of zelfs geperforeerd worden door het verplaatste hoefbeen. Na enkele weken 

komen de volgende symptomen tot uiting: een abnormale hoefgroei, waarbij de tippen van de hoef 

omhoog richten en de witte lijn gaat verbreden. Aan de buitenzijde van de hoef zijn divergerende 

groeiringen zichtbaar, die wijder zijn aan de hiel dan aan de teen (Stashak, 1987). Zonder regelmatig 

hoefonderhoud zullen de hoeven lang naar voren doorgroeien (Afbeelding 9). 

 

Afbeelding 8. Depressie ter hoogte van de kroonrand.  

Bron: http://www.roodandriddle.com/laminitis.html 

 

Afbeelding 9. Ver naar voren doorgroeien van de hoeven en omhoog gerichte tippen bij paarden met 

chronische laminitis. Bron: http://www.5sequine.com/laminitis.html 

2.6 Diagnose 

De diagnose van laminitis kan gesteld worden aan de hand van klinische symptomen en het klinisch 

onderzoek. Bij milde vormen is dit niet altijd even eenduidig. Uit experimenteel onderzoek blijkt dat 

histopathologische veranderingen al plaatsvinden voordat de klinische symptomen zichtbaar zijn 

(Nourian et al., 2007; Crosser en Pollitt, 2006). Om de behandeling zo vroeg mogelijk in het proces op 

te kunnen opstarten is het adequaat en snel stellen van de diagnose van laminitis van groot belang 

(Pollitt et al., 1999).  

2.6.1 Klinisch onderzoek 

Tijdens het klinisch onderzoek kunnen er met behulp van observatie, palpatie en percussie klinische 

afwijkingen opgemerkt worden, waarbij zoals eerder vernoemd warmere hoeven, pulsatie van de 

digitale arteriën en een gevoeligheid van de hoeven typische symptomen zijn van laminitis. 
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2.6.2 Differentiële diagnose 

Bij een gevoeligheid van de hoeven is het belangrijk onderscheid te maken tussen laminitis, een 

kneuzing van de hoefzool en hoefabcessen. Kneuzingen en abcessen van de hoef komen meestal 

slechts voor aan een enkele hoef en tijdens de percussietest is de gevoeligheid voornamelijk lokaal uit 

te lokken. Bij hoefabcessen kan er ook een digitale pulsatie voelbaar zijn en kan er oedeem 

voorkomen aan de distale ledematen. Maar systemische symptomen zoals anorexie, depressie of een 

verhoogde ademhalings- of hartfrequentie zou je hierbij niet verwachten (Linford, 1990; Pollitt et al., 

1999). Bij een paard met een stijve immobiele houding zoals bij de aantasting van alle vier de voeten 

(Afbeelding 7), moet ook gedacht worden aan tetanus, rhabdomyolyse en pleurodynia (van Eps, 

2010). 

2.6.3 Bijkomend onderzoek 

2.6.3.1 Radiografie 

Met behulp van radiografieën kan de graad van verplaatsing van het hoefbeen bepaald worden. Ook 

kunnen andere complicaties zoals een depressie ter hoogte van de kroonrand, loslaten van de dorsale 

hoefwand, een deformatie van de tip van het hoefbeen en een neiging tot perforatie van de zool door 

het hoefbeen worden waargenomen (Stashak, 1987; Stick, 1987; Eustache, 1990). Ondanks dat er in 

de beginfase nog niet altijd afwijkingen waarneembaar zijn, is het belangrijk de stand van de 

hoefbeenderen met behulp van radiografische beelden in kaart te brengen. Het opvolgen van de 

progressie met behulp van dit vergelijkingsmateriaal kan van nut zijn om goed onderbouwde 

beslissingen te nemen over het voortzetten van een behandeling of om te besluiten over te gaan tot 

euthanasie (van Eps, 2010) 

2.6.3.2. Bloedonderzoek 

Een compleet bloedonderzoek aangevuld met een biochemie profiel zou bij elke patiënt met laminitis 

een standaard onderdeel van de diagnostische opwerking moeten zijn. Ten eerste om een eventuele 

onderliggende systemische aandoening op te sporen. Ten tweede kan een azotemie samen met een 

hoog hematocriet wijzen op een dehydratie, waarbij het belangrijk is deze eerst te stabiliseren voordat 

een therapie met niet-steroïdale anti-inflammatoire medicijnen (NSAIDs) opgestart kan worden. Als 

laatste kunnen de basiswaarden van belang zijn om de nierwaarden van het paard op te volgen na 

langdurig gebruik van NSAIDs in een chronisch stadium van laminitis. Acute laminitis op zichzelf 

staand vertoont behalve een stressleukogram geen afwijkingen op het bloedonderzoek.  

2.7 Behandeling en preventie 

De behandeling van laminitis moet zo vroeg mogelijk worden opgestart. Wachten op klassieke en 

ernstige symptomen van laminitis is nadelig voor de prognose en de respons op de behandeling 

(Pollitt et al., 1999). Volgens Linford (1990) kan zelfs drie uur later starten van de behandeling een 

verschil maken tussen succes en falen van de therapie. Er bestaat nog geen behandeling waarmee 

met behulp van biologische of chemotherapeutische middelen het proces van laminitis geblokkeerd 

kan worden (Pollitt et al., 1999). Naast het aanpakken van de onderliggende oorzaak zijn op dit 
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moment de grote pijlers van de behandeling van laminitis: het blokkeren van pijn en hypertensie, 

verbeteren van de digitale bloedvoorziening, voorkomen van verder roteren of zinken van het 

hoefbeen, stimuleren van het herstel van de hoef en ondersteunen van de algemene gezondheid van 

het paard (Linford, 1990; Baxter, 1992; Pollitt et al., 1999). Aangezien we in deze literatuurstudie de 

casus van een geriatrische patiënt bespreken, is een perfect herstel met uitzicht op hoge prestaties 

niet het doel van de behandeling. Het is in dit geval de bedoeling om een stabiele situatie te creëren 

waarbij het welzijn van de pony geoptimaliseerd wordt (van Weeren, 2016). 

2.7.1 Preventie 

Aangezien we in deze casus te maken hebben met een pony met PPID, is het belangrijk om naast de 

medicamenteuze behandeling voor dit syndroom ook rekening te houden met andere risicofactoren. In 

onderzoek van McFarlane et al. (2010) is bijvoorbeeld beschreven dat paarden met het syndroom van 

Cushing in vergelijking met leeftijdsgenoten een verhoogd risico hebben op worminfecties. Regelmatig 

mestonderzoek, vaccinaties, hoefonderhoud, tandverzorging en een nutritionele ondersteuning is bij 

paarden met PPID van groot belang. Daarnaast is een goed lichaamsgewicht en regelmatige 

beweging belangrijk om de paarden in een gezonde conditie te houden. Zoals we later nog uitgebreid 

zullen bespreken is het bij paarden die gepredisponeerd zijn voor laminitis van belang om een 

nutritioneel regime laag in koolhydraten aan te houden. Bij de ondersteunende behandeling later in dit 

hoofdstuk zal worden besproken dat het koelen van de onderbenen met koud water een positief effect 

blijkt hebben op de preventie van laminitis (van Eps en Pollitt 2004; van Eps en Pollitt 2009). 

2.7.2 Medicamenteus 

2.7.2.1 Onderliggende oorzaak 

Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kunnen er verschillende typen medicatie worden opgestart. 

In dit geval gaat het om een geval waar laminitis geïnduceerd is door de systemische invloeden van 

het syndroom van Cushing. De medicatie die wereldwijd het meest wordt gebruikt ter behandeling van 

het syndroom van Cushing is pergolide, een dopamine agonist (0,2 – 5 mg PO sid). Daarnaast 

bestaat er de mogelijkheid om te behandelen met trilostane of cyproheptadine (Grenager, 2010). 

Volgens Peters et al. (2005) werd er bij paarden die behandeld zijn met pergolide een verbetering 

waargenomen op het gebied van activiteit, hirsutisme en laminitis. 

2.7.2.2 Pijnmedicatie 

Ter behandeling van de pijn wordt er in eerste instantie gebruik gemaakt van NSAIDs. NSAIDs 

hebben naast analgesie ook een antipyretische en anti-inflammatoir effect. Tijdens de toediening van 

de pijnstillende medicatie is het belangrijk om de paarden rustig te houden. Door het behandelen van 

de pijn zouden ze zich overmatig kunnen belasten met verdere schade van de weefsels tot gevolg. 

Ook kunnen de differentiële diagnosen waaronder een hoefzweer of hoefkneuzing door de 

pijnmedicatie gemaskeerd worden. NSAIDs die gebruikt worden zijn: acetylsalicylzuur, flunixine 

meglumine, phenylbutazone en ketoprofen. Acetylsalicylzuur (10-25 mg/kg bid PO) heeft naast een 

analgesie en vasodilatoir effect ook een bewezen te werken als anticoagulantia op de vorming van 

bloedplaatjesaggregaten. Deze aggregaten blijken betrokken te zijn in de pathogenese van de 
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voedingsgerelateerde laminitis (Weiss et al. 1996). Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat 

medicatie met een inhiberend effect op de vorming van bloedplaatjesaggregaten effectief zouden 

kunnen zijn in de preventie en/of behandeling van laminitis (Weiss et al., 1997; Weiss et al., 1998). 

Flunixine meglumine (0,5- 1.1 mg/kg bid IV of PO) heeft een analgetisch effect, een lagere dosis (0,25 

mg/kg qid IV) zou effectief zijn in de behandeling van een endotoxemie (Goetz, 1987). 

Phenylbutazone (4,4 mg/kg bid PO gedurende drie dagen, gevolgd door 2,2 mg/kg bid PO) heeft een 

bewezen effectiviteit (Pollitt et al., 1999). In sommige landen mag phenylbutazone niet worden 

voorgeschreven aan voedselproducerende dieren. Ketoprofen (2,2 mg/kg bid IV) is een mogelijk 

alternatief (Pollitt et al., 1999). Wanneer NSAIDs onvoldoende effect hebben, kan overgegaan worden 

op andere pijnstillers, zoals lidocaïne, ketamine en apha-2 agonisten (Abrahamsen, 2005; van Eps, 

2010). Het gebruik van COX-2-selectieve NSAIDs (meloxicam en firocoxib) hebben aangezien de 

nevenwerkingen van de niet-selectieve NSAIDs (phenylbutazone en flunixine meglumine) de voorkeur 

bij een langdurige therapie. De niet-selectieve NSAIDs blijken tijdens de acute fase wel effectiever te 

zijn (van Eps, 2010). Ondanks dat er geen bewijs is over de effectiviteit bij paarden, wordt er 

geadviseerd om naast een langdurige toediening van NSAIDs in verband met het risico op de 

ontwikkeling van maagulcers, sucralfaat (20 mg/kg qid PO) en omeprazole (2,0 -4,0 mg/kg sid PO) toe 

te dienen (Murray et al., 1996; Murray et al., 1997). 

Meer recent wordt er in de literatuur gesproken over het gebruik van gabapentine (Neurontin) als 

pijnmedicatie voor laminitis. In de humane geneeskunde wordt dat voorgeschreven omwille van de 

analgesie bij neurale en chronische pijn (Harding et al., 2005; Arendt-Nielsen et al., 2007). Aangezien 

er uit onderzoek van Jones et al. (2007) bleek dat de pijn bij chronische laminitis ook een neuronale 

component bevat, kan het gebruik van gabapentine potentieel interessant zijn bij paarden.  Wat betreft 

de analgetische effectiviteit van gabapentine bij paarden is nog geen onderzoek verricht.  Een 

bijwerking van gabapentine is een sederend effect, wat in het geval van laminitis een bijkomend 

voordeel is wat betreft de immobilisatie (Terry et al., 2010). Volgens het onderzoek van Terry et al. 

(2010) is de biologische beschikbaarheid van gabapentine bij paarden laag (16%) en wordt er 

voorlopig een hoge orale dosis voorgeschreven van 5-10 mg/kg bid-tid. Intraveneuze toediening zou 

interessanter zijn, maar is op dit moment commercieel nog niet beschikbaar. Aangezien we in deze 

casus voornamelijk ingaan op een thuisbehandeling gaat de voorkeur uit naar een medicatie per os. 

2.7.2.3 Vasculaire circulatie in de hoef 

In de literatuur worden ook medicamenten beschreven om de vascularisatie in de hoef te stimuleren. 

Dit wordt beschreven op basis van een theorie, waarbij laminitis het resultaat zou zijn van een 

ischemische necrose, secundair aan vasoconstrictie en vasculaire thrombose ter hoogte van de hoef 

(Corley en Stephen, 2008). In verschillende studies is de daling van de digitale vasculaire circulatie bij 

laminitis gedemonstreerd (Obel, 1948; Bailey et al., 2004). Dit is in tegenspraak met de behandeling 

waarbij juist vasoconstrictie wordt geïnduceerd met behulp van cryotherapie. De medicamenten 

hebben in dit geval juist het doel een vasodilatatie ter hoogte van de hoef te veroorzaken. Naast het 

induceren van een vasodilatatie wordt er ook gepoogd thrombose in de hoef tegen te gaan met behulp 

van anticoagulantia. Hierbij wordt voor het induceren van een vasodilatie, isoxsuprine hydrochloride 

(0,6 mg/kg IV of 1,2 mg/kg PO BID), acepromazine (0,066 mg/kg IV QID) en nitroglycerine (30-60 
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mg/hoef/450 kg LG topicaal) beschreven. Pentoxifylline (4,4 mg/kg PO TID) en heparine (40-80 IU IV 

of SC BID-SID) worden beschreven als anticoagulantia (Belknap, 2001). Verschillende in vitro en in 

vivo studies beschrijven tegenstrijdige resultaten wat betreft de werkzaamheid van deze 

medicamenten. Het aantal onderzoeken is te beperkt om de toepassing van deze medicamenten in de 

behandeling van laminitis te ondersteunen (Belknap, 2001). 

2.7.2.4 MMP inhibitoren 

Aangezien matrix metalloproteinases (MMP) een belangrijke rol blijken te spelen in de pathogenese 

van laminitis, zou het interessant zijn om MMP inhibitoren toe te passen in de therapie van laminitis.  

Systemische MMP inhibitoren zijn te duur om te gebruiken in de diergeneeskunde, maar uit onderzoek 

naar het gebruik van intra-osseuse perfusie kwamen veelbelovende resultaten (Nourian et al, 2009). 

Uit een onderzoek van Fugler et al. (2009) naar beschikbare pharmacologische producten bleek dat 

pentoxifylline ook MMP inhiberende eigenschappen heeft en effectief is in de behandeling van 

laminitis in het geval van koolhydratenovermaat. 

2.7.2.5 Insuline resistentie 

Paarden die laminitis ontwikkelen ten gevolge van insuline resistentie, dat weer een gevolg kan zijn 

van het metabool syndroom of in dit geval de ziekte van Cushing, zouden baat kunnen hebben bij een 

preventieve aanpak van de insuline gevoeligheid. Bij de mens wordt metformin al tientallen jaren 

voorgeschreven om de insuline gevoeligheid te verhogen. In een onderzoek van Durham et al. (2008) 

werd er een positieve respons waargenomen op de behandeling van insuline resistente paarden met 

metformin (15 mg/kg bid PO). Bij 78% van de paarden was er een subjectieve verbetering wat betreft 

de insuline gevoeligheid en het voorkomen van laminitis. 

2.7.2.6 Botox 

Zeer recent is er op de universiteit van Utrecht door Hardeman et al. (2016) onderzoek gedaan naar 

het gebruik van Botox® (Clostridium botulinum toxine) in de behandeling van laminitis. Botox® is al 

eerder ingezet in de paardengeneeskunde omwille van de spierverslappende effectiviteit bij 

bijvoorbeeld hanentred. In de behandeling van laminitis zou het toxine de trekkracht van de diepe 

buigpees op het hoefbeen kunnen verminderen en daarmee een rotatie of zinking kunnen voorkomen 

en de pijn verminderen. In het onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd werden geen bijwerkingen 

waargenomen.  

2.7.3 Ondersteunend 

2.7.3.1 Therapeutisch beslag en schoeisel 

Therapeutisch onderhouden van de hoeven bij een paard met laminitis is van groot belang. Maar over 

het hoe en wanneer is nog veel discussie. In acute gevallen is het belangrijk hoefijzers te verwijderen 

en te lange tenen in te korten zodat het paard goed kan rollen over de voet (Baxter, 1992; Parks et al., 

1999). Na vijf dagen tot zes weken kan er seromavorming tussen de hoefwand en het hoefbeen 

ontstaan. Hier zijn verschillende behandelingstechnieken voor aangewezen. Waaronder een partiële 

of totale hoefwand resectie (Goetz, 1989; Redden, 1986), strippen van de dorsale hoefwand (Goetz, 
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1989) of het boren van gaatjes in de dorsale hoefwand (Redden, 1988). Deze technieken vereisen 

veel ervaring van de hoefsmid en een goede opvolging in verband met mogelijke secundaire infecties 

(Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, 1999). Ondersteuning van de hoef met behulp van steunsels 

wordt in de literatuur veel beschreven. De ondersteuning moet geplaatst worden ter hoogte van het 

caudale twee-derde deel van de voet, waarbij alleen de straal of zowel de straal als de zool 

ondersteund worden. Deze ondersteuning kan zelf samengesteld worden uit verschillende materialen 

zoals rubber, tape en pasta of commercieel bestaan er de Equine Therapeutic Lily pads (Corley en 

Stephen, 2008). Ongeacht welk type van ondersteuning er gebruikt wordt, is het van belang dat het 

eenvoudig en frequent verwijderd kan worden om de hoef te controleren op een mogelijke infectie of 

penetratie van het hoefbeen (Corley en Stephen, 2008). In het geval van een chronische laminitis kan 

er worden overgegaan op een meer permanente oplossing, zoals bijvoorbeeld hoefschoenen. 

2.7.3.2 Bodem 

Ter ondersteuning is een geschikte bodem van belang. Aangezien er in acute gevallen volledige 

boxrust wordt geadviseerd moet de bodem van de stal daarop worden aangepast. Stashak (1987) 

prefereerde een zachte bodem van zand boven het bekappen of mechanisch ondersteunen van de 

hoeven. Zacht zand geeft een goede ondersteuning, waarbij de zool ondersteund wordt en de hoef 

niet geforceerd wordt in een bepaalde houding (Parks, 2003). Op een zachte bodem gaan paarden 

sneller liggen en worden de hoeven minder belast (Peremans et al., 1991).  

2.7.3.3 Cryotherapie  

Cryotherapie wordt in de literatuur vaak genoemd als onderdeel van de behandeling van laminitis, 

zowel preventief als tijdens de acute fase. Aangezien het onderbeen van het paard weinig 

spierweefsel bevat en de grote bloedvaten voornamelijk aan de oppervlakte liggen, kan een 

verkoelende therapie een diepe hypothermie ter hoogte van de hoef bereiken (van Eps, 2010). 

Hypothermie heeft als effecten: analgesie, een hypometabolisme en een vasculaire reactie (Swenson 

et al., 1996). Ook blijkt het verkoelende mechanisme een anti-inflammatoir effect te hebben, door 

daling in de productie en activiteit van bepaalde pro-inflammatoire cytokines, een stijging van de 

productie van anti-inflammatoire cytokines, verminderde rolling en adhesie van leukocyten en een 

verlaagde productie van zuurstofradicalen (Novack et al., 1996; Westermann et al., 1999; Lim et al., 

2003; Scumpia et al., 2004; Kamler et al., 2005; Prandini et al., 2005; Webster et al., 2009). In 

onderzoeken waar een laminitis experimenteel geïnduceerd werd, bleek cryotherapie effectief te zijn 

tijdens de ontwikkelende fase van laminitis (van Eps en Pollitt 2004; van Eps en Pollitt 2009). De voor- 

en achterhoeven kunnen met behulp van speciale hoefschoenen continue gekoeld worden in een mix 

van water en ijs (van Eps en Pollitt, 2004; Pollitt en van Eps, 2004). In tegenstelling tot de mens, waar 

een langdurige koeling (>30 minuten; <5°C) bevriezing kan veroorzaken, kan er bij paarden continue 

(>48 uur) gekoeld worden zonder negatieve effecten (Swenson et al., 1996; Pollitt en van Eps, 2004).  

2.7.3.4 Beweging 

In de acute fase en tijdens het toedienen van de pijnmedicatie is volledige boxrust aangeraden om 

verdere schade en inductie van pijn te voorkomen. Het voorschrijven van de tranquilizer 
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acepromazine wordt hiervoor aangeraden omwille van de sederende eigenschappen (van Eps, 2010). 

Tijdens beweging kunnen mechanische krachten bijdragen aan een rotatie van het hoefbeen en een 

activatie van de pijn gerelateerde positieve feedback cirkel die hypertensie en vasoconstrictie 

induceert (Hood en Stephens, 1985). Aan de andere kant heeft beweging een positief effect op de 

circulatie in de hoef en moet de absolute boxrust niet langer worden aangehouden dan expliciet nodig 

is. In een artikel van Wattle et al. (1995) werd de mogelijkheid onderzocht om pony’s voor korte tijd 

geforceerd in decubitus te houden. De pony’s in deze studie werden met behulp van anesthesie 72 

uur in sternale positie gehouden en leken dit goed te accepteren. Het gebruik van een singel waarin 

de paarden opgehangen worden is ook een mogelijkheid om het gewicht van de hoeven te halen (van 

Eps, 2010). Deze methoden vergen intensieve verzorging en technische ondersteuning in een kliniek. 

2.7.4 Invasieve ingrepen 

Bij fokmerries en geriatrische patiënten wordt soms overwogen om een carpale check ligament 

desmotomie en een diepe buiger tenotomie uit te voeren. Hierdoor wordt de spanning van de diepe 

buiger op het hoefbeen verlaagd. Deze ingrepen moeten beschouwd worden als een laatste 

redmiddel, aangezien het paard na de irreversibele ingreep niet meer in staat is volledig te 

functioneren (Eastman et al., 1999; van Weeren en Back, 2016).  

2.7.5 Voeding 

Bij paarden met laminitis is het belangrijk om de zetmeel- en suikerinname te verlagen tot <10% 

(Hoffman et al., 2001; Watts en Chatterton, 2004; Harris et al., 2006; Geor en Harris, 2009). De 

verlaagde energiedensiteit kan gecompenseerd worden met behulp van plantaardige olie, bij voorkeur 

een olie met een hoge n-3:n-6 ratio in verband met het anti-inflammatoir effect (Hall et al., 2004) en 

een verbetering van de insulineresistentie (Storlien et al., 2000). De eiwitten, mineralen en 

vitamineopname moeten goed geëvalueerd worden en eventueel aangevuld worden met een 

vitamine- en mineralenpreparaat (Hood, 1999a; Weyenberg et al., 2009). Ter bevordering van de 

hoefgenezing wordt beschreven dat een supplementie met biotine (15-100 mg/500 kg sid PO; 

Comben et al., 1984) en methionine (22 mg/kg sid PO gedurende een week, gevolgd door 11 mg/kg 

sid PO de tweede week en 5,5 mg/kg de derde week; Stick, 1987) effectief kan zijn om de 

hoornproductie te optimaliseren. Preventief zou Virginiamycine effectief kunnen zijn in het voorkomen 

van laminitis bij paarden met een hoge koolhydratenopname, therapeutisch blijkt dit minder effectief 

(Rowe et al., 1994). 

2.7.6 Pijn evalueren 

Het beoordelen van de ernst van de pijn en het welzijn van het paard is in het geval van laminitis zeer 

belangrijk. Omdat het daarbij van belang is een objectieve evaluatie uit te voeren, kan men 

bijvoorbeeld gebruik maken van een score tabel (van Eps, 2010). Volgens Rietmann et al. (2004) is 

het opvolgen van de hartfrequentie een betrouwbare parameter om het pijnniveau op te volgen. 

Daarbij moet wel rekening worden gehouden met andere factoren die de hartfrequentie kunnen 

beïnvloeden. Bij het observeren van een paard kunnen onder andere ook de volgende pijnsignalen 
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worden opgemerkt: mankheid, onrust, laag houden van het hoofd, knarsetanden, zweten en agressie 

(Wagner, 2010).  

2.8 Prognose 

De prognose van laminitis is altijd gereserveerd. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van 

vele factoren: de onderliggende oorzaak, predisponerende factoren, de ernst van de initiële schade 

(Pollitt et al., 1999), het karakter en gewicht van het paard, het uitvoeren van de behandeling en de 

motivatie van de eigenaar (Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, 1999). In milde gevallen verdwijnen 

de symptomen na het opstartten van de behandeling vaak al binnen twee tot drie dagen. Aangezien 

de pijnmedicatie de symptomen kan maskeren is het van belang de pijnmedicatie af te bouwen en de 

symptomen goed op te volgen. Als een paard daarna geen symptomen meer vertoont is het alsnog 

van belang minimaal zes weken rust te houden. Na zes tot acht weken kan je de prognose bepalen 

aan de hand van de respons op de behandeling en de progressie die opgevolgd wordt met behulp van 

radiografie beelden (Redden 1986 en van Eps 2010). In een studie van Hunt (1993) werd gezien dat 

de prognose niet gebaseerd kan worden op het al dan niet verplaatsen van het hoefbeen of de 

gradatie van rotatie die gezien wordt op radiografie. In dezelfde studie werd na een lange opvolging 

van 202 paarden een slechte prognose waargenomen. Slechts 25% van de paarden met laminitis 

konden na herstel functioneren als sportpaard, 25% bleef intermitterend of permanent mank en 

ongeveer 50% is gestorven. Volgens Pollitt et al. (1999) heeft een paard met een rotatie van meer dan 

15% in combinatie met zinken van het hoefbeen, binnen vier tot zes weken na het beginnen van de 

symptomen een slechte prognose. Wanneer het hoefbeen na rotatie en zinken penetreert doorheen 

de hoefzool, wordt in verband met de hevige pijn euthanasie geadviseerd (Hood 1999a; Parks et al., 

1999; Parks, 2003). In sommige gevallen is de beslissing of een behandeling al dan niet moet worden 

doorgezet minder eenduidig. Volgens van Eps (2010) hebben milde tot ernstige gevallen van acute 

laminitis minstens zeven dagen nodig voor er verbetering van de klinische symptomen waarneembaar 

is. De prognose wordt slechter als er na meer dan twee weken op analgetische therapie weinig 

verbetering waarneembaar is (van Eps, 2010). In sommige gevallen is er een milde verplaatsing van 

het hoefbeen, waarbij op radiografische beelden geen progressie waarneembaar is. Als deze vorm 

van stabilisatie goed wordt opgevolgd en ondersteunend wordt behandeld is de prognose beter. Bij 

deze gevallen kan de behandeling maanden in beslag nemen en wordt veel inzet van de eigenaar en 

dierenarts vereist. Tijdens de opvolging van deze chronische gevallen worden in het ideale geval elke 

zes tot acht weken controle radiografieën genomen en de medicatie aangepast naar een geschikte 

langdurige toediening met bijvoorbeeld COX-2-selectieve NSAIDs en de daarbij behorende monitoring 

van de nierwaarden (van Eps, 2010). 



 

Bespreking 

Na het bespreken van de casus en het grondig bestuderen van de betreffende literatuur wordt er in dit 

hoofdstuk besproken in hoeverre de casus en literatuur overeenkomen en of er nog punten van 

discussie zijn. De casus in deze masterproef beschrijft een typisch geval van laminitis. Het gaat hierbij 

om een shetland pony van dertig jaar met chronische laminitis ten gevolge van een endocriene 

aandoening. 

Aangezien laminitis veroorzaakt kan worden door een breed scala aan factoren is hier geen typisch 

signalement aan te verbinden. Maar de oudere leeftijd van de pony is wel typisch voor het ontwikkelen 

van PPID. En aangezien PPID een belangrijke predisponerende factor is voor het ontwikkelen van 

laminitis, was dit een te verwachten complicatie. Wat de PPID betreft vertoonde de pony in het 

beginstadium geen uitgesproken symptomen. Zoals in de afbeeldingen 1 en 2 te zien was, werd het 

meest typische symptoom hirsutisme pas jaren later in het ziekteproces zichtbaar.  

Uit de anamnese kon vernomen worden dat de pony een paar maanden eerder al een milde vorm van 

laminitis had doorgemaakt. Door het adequaat handelen van de desbetreffende dierenarts is de 

laminitis gediagnosticeerd en werd deze episode snel behandeld. De pony vertoonde toen een 

stijfheid in stap en lichte kreupelheid in draf, daarnaast waren de hoeven nog goed op te tillen van de 

grond. Volgens het Obel score systeem zou de pony op dat moment vallen onder de gradatie één tot 

twee wat betreft de kreupelheid tijdens laminitis. Echter twee maanden later maakte de pony een 

ernstigere acute vorm van laminitis door, waarbij de pony viel onder een gradatie drie tot vier van het 

Obel score systeem. Hieruit valt op te maken dat dit een recidiverende vorm van acute laminitis ofwel 

een chronische vorm van laminitis was. Maar aangezien er op dat moment nog geen symptomen van 

chronische laminitis zichtbaar waren, zou het een recidiverende acute laminitis genoemd kunnen 

worden. De pony vertoonde tijdens dit recidief typische symptomen van laminitis, zoals het niet willen 

optillen van de hoeven, immobiliteit, warmere hoeven, pijn bij percussie en pulserende digitale 

arteriën.  Zoals meestal het geval is, waren alleen de voorhoeven betrokken in het ziekteproces. Een 

typische “saw horse” stand was niet op te merken, wel werden de tippen van de voorhoeven licht 

opgeheven. Later in de opvolging werd duidelijk dat de pony een chronische vorm van laminitis 

ontwikkeld had. Er was onder andere een depressie voelbaar ter hoogte van de kroonrand, de hoeven 

vertoonden divergerende groeiringen en een abnormale snelle groei naar voren toe. Ook waren de 

witte lijnen verbreed en werden de tippen van de hoeven licht omhoog gericht.  

De diagnose kon hier gesteld worden aan de hand van de klinische symptomen en abnormaliteiten 

tijdens het klinisch onderzoek. Doordat de pony uitgesproken symptomen vertoonde aan beide 

voorhoeven en er een staande positieve percussie waarneembaar was, kon een hoefabces of -

kneuzing worden uitgesloten. Ook was er geen vermoeden van tetanus, rhabdomyolyse of 

pleurodynia, omdat slechts de voorhoeven waren aangetast en de pony geen andere systemische 

afwijkingen ondervond. Naast een bloedonderzoek van de basale ACTH waarden om de controle van 

het syndroom van Cushing te bepalen, is er geen bijkomend onderzoek uitgevoerd. Het was voor de 

opvolging en de prognose informatief geweest om radiografieën te maken van de aangetaste hoeven. 
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Maar omdat de prognose voor een pony van deze leeftijd minder van belang was en de symptomen 

redelijk controleerbaar waren, is er hoogst waarschijnlijk gekozen voor een meer palliatieve aanpak. 

Een compleet bloedonderzoek was nuttig geweest in de opvolging, zeker in verband met de leeftijd en 

de langdurige toediening van NSAIDs. Aangezien de eigenaren gemotiveerd en ongerust waren over 

de langdurige toediening van deze medicatie, was een bloedonderzoek ter controle hier geen 

overbodige diagnostiek geweest.  

De behandeling is bij de eerste episode van laminitis in een vroeg stadium opgestart. De tweede 

episode had na een goede instructie van de dierenarts, wat betreft de preventie en het herkennen van 

het verloop van de symptomen, misschien eerder opgemerkt kunnen worden door de eigenaar. Dit is 

van belang omdat de behandeling in het geval van acute laminitis zo snel mogelijk moet worden 

opgestart. In deze casus was één van de belangrijkste pijlers van de behandeling, namelijk de 

onderliggende oorzaak, al gevonden en onder behandeling. Uit het controle bloedonderzoek bleek dat 

de onderliggende oorzaak, PPID, medicamenteus met behulp van pergolide nog goed gecontroleerd 

werd. Het is hier de vraag of de PPID in dit geval de enige mogelijke onderliggende oorzaak was, of 

dat er zoals beschreven in de literatuur in dit geval ook sprake is van een insulineresistentie of EMS.  

Medicamenteus werd er ten eerste acepromazine opgestart omwille van de sederende en mogelijks 

vasodilatorische werking. Ten tweede werd fenylbutazone voorgeschreven, een niet-selectieve NSAID 

omwille van de analgetische, antipyretische en anti-inflammatoire werking. Ten derde werd er 

carbasalaatcalcium voorgeschreven als anticoagulans in verband met de mogelijke vorming van 

bloedplaatjesaggregaten. De voorgeschreven dosissen van deze medicamenten kwamen goed 

overeen met de in de literatuur aangeraden hoeveelheden.  Uit het literatuuronderzoek blijkt ook dat 

het voorschrijven van pijnstillers, ontstekingsremmers en een sederend middel de belangrijkste rol 

hebben in de behandeling. Tijdens de opvolging had er overgegaan kunnen worden op een meer 

chronische behandeling met cox-2 selectieve NSAIDs in combinatie met maag ondersteunende 

medicamenten. Daarnaast worden er in de literatuur een aantal meer innovatieve medicamenteuze 

behandelingen besproken, waaronder gabapentine als pijnmedicatie, pentoxifylline als MMP inhibitor, 

metformin voor de insulinegevoeligheid en botox omwille van de spierverslappende effectiviteit. Deze 

therapieën worden nog niet standaard toegepast in de praktijk of zijn zelfs nog experimenteel.  

Nutritioneel hadden er in het geval van deze casus preventieve voorzorgsmaatregelen genomen 

kunnen worden. Aangezien paarden met PPID door middel van de glucocorticoïden gepredisponeerd 

zijn voor het ontwikkelen van een insulineresistentie, en daarbij de shetland pony als ras ook 

gepredisponeerd is voor het ontwikkelen van een insulineresistentie en EMS. De aanwezigheid van 

insulineresistentie of hyperinsulinemie blijkt een belangrijke factor in het ontwikkelen van laminitis. De 

insulinegevoeligheid van deze pony had met behulp van een bloedonderzoek gecontroleerd kunnen 

worden en op basis daarvan overgezet kunnen worden op een dieet arm aan suikers en eventueel 

rijker aan vetten aan de hand van de lichaamsconditie. Het behoud van de lichaamsconditie is in het 

geval van deze casus van belang, de pony had aan het begin van de behandeling nog een 

lichaamsconditiescore van twee op vijf. Het zou negatief zijn in het kader van de genezing en het 
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welzijn van de pony om meer gewicht te verliezen. Het toevoegen van extra vetten door middel van 

een plantaardige olie werd hier goed toegepast.  

Ondersteunend werd in deze casus een correcte situatie gecreëerd. De pony werd gehouden op een 

zachte bodem van zand afgewisseld met een verkoelend modderbad. Daarnaast werd er regelmatig 

hydrotherapie toegepast met koud stromend water of natte handdoeken met coldpacks. De hoeven 

werden met een hogere frequentie onderhouden door de hoefsmid, waarbij rekening werd gehouden 

met de stand. Steunsels onder de hoef, hoefschoenen of andere vormen van ondersteuning zijn bij 

deze pony niet toegepast. Qua beweging heeft geen volledige boxrust plaatsgevonden, de pony was 

in de acute periode immobiel en werd langzaam aan actiever. De eigenaren besloten de pony in haar 

normale omstandigheden (uitloopstal met zandbodem) te houden en dat verliep heel rustig. Of dit 

negatief is geweest voor de genezing is moeilijk in te schatten, maar veranderingen in de normale 

omstandigheden hadden negatief kunnen zijn voor de genezing en het welzijn van de pony in verband 

met het creëren van een stresssituatie. 

Meer invasieve behandelmethoden zijn in deze casus niet ter sprake gekomen. In het geval van een 

oudere pony is een carpale check ligament desmotomie en een diepe buiger tenotomie als laatste 

redmiddel te overwegen. 

Het beoordelen van de pijn was in deze casus een belangrijk onderdeel van de opvolging. Het doel 

was immers om de pony zo comfortabel mogelijk te houden en niet om nog bepaalde prestaties te 

behalen. Daarbij was het voor de eigenaren van belang om in schatten of het beperkte welzijn van de 

pony nog afwoog tegen de twijfelachtige prognose. Om euthanasie te overwegen is het belangrijk in te 

schatten of er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. In dit geval was dat moeilijk in te 

schatten. Ten eerste omdat de prognose van laminitis altijd gereserveerd en moeilijk is om te bepalen. 

Ten tweede kon het lijden in dit geval gecontroleerd worden met behulp van medicatie. Een schema 

om de pijn te evalueren zoals in de literatuurstudie werd aangehaald was in deze casus goed geweest 

om een objectief beeld te krijgen van het verloop van het pijnniveau van de pony.  

De prognose is zoals eerder besproken in het geval van laminitis altijd gereserveerd en in veel 

gevallen slecht. In deze casus was de prognose iets beter, omdat het om een rustige oudere pony 

betrof met een laag lichaamsgewicht. Ook werden er geen hoge verwachtingen gesteld na het 

eventuele herstel. Maar omdat de pony na het opstarten van de eerste behandelingen meerdere 

recidieven onderging werd de prognose toch twijfelachtiger. Met behulp van radiografieën had een 

beter beeld geschetst kunnen worden wat betreft de ernst, progressie en prognose.  

In deze casus heeft een langdurige medicamenteuze behandeling samen met nutritionele en 

algemene ondersteuning uiteindelijk een goed effect gehad. De pony is op het moment van het 

schrijven van deze masterproef klinisch goed hersteld. Er zijn geen symptomen van mankheid, pijn of 

verminderd welzijn op te merken. De pony krijgt nu levenslang een speciaal samengesteld dieet laag 

in koolhydraten en rijk aan vetten, medicamenteus pergolide voor het syndroom van Cushing en 

preventief acetylsalicylzuur als anticoagulans en analgetica. Diagnostisch zou een bloedonderzoek 
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eventueel nog interessant zijn om de pony te controleren op een insulineresistentie en zo de 

onderliggende oorzaak naast de gecontroleerde PPID te achterhalen.  
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Voorwoord 
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tijdens het schrijven van een literatuurstudie in de tweede master, nu meer praktisch toe te passen op 

een klinische casus. In deze masterproef is de casus besproken van een dwergpinscher met een 

combinatie van de orthopedische aandoeningen patellaluxatie en Legg-Calvé-Perthes.  

Bewust heb ik ervoor gekozen om de casus van mijn eigen hond te bespreken. Het was daarbij zeer 

interessant om dieper in te gaan op de aandoening waarbij ik met eigen ogen de symptomen, 

diagnostiek, behandeling en progressie heb kunnen volgen.  
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Samenvatting 

De hier beschreven casus is gericht op een dwergpinscher met een subklinische patellaluxatie en 

Legg-Calvé-Perthes. Allereerst wordt er in de literatuurstudie beschreven wat er tot op heden 

wetenschappelijk gekend is over de desbetreffende aandoeningen, met daaropvolgend de volledig 

uitgewerkte casus. Ten slotte wordt er besproken in hoeverre de literatuur en de casus overeenkomen 

en of er nog punten van discussie zijn. 

Een patellaluxatie is een aandoening van het kniegewricht, waarbij er een abnormale verplaatsing is 

van de patella buiten de trochleaire groeve van de femur. Het is een veel voorkomende aandoening 

die mankheid veroorzaakt bij kleine hondenrassen, waarbij er verschillende raspredisposities gekend 

zijn. De aandoening is meestal aangeboren, maar kan ook postoperatief of na een trauma voorkomen. 

Een patella kan zowel naar mediaal als lateraal luxeren, maar in de meeste gevallen en voornamelijk 

bij kleine hondenrassen is er sprake van een mediale patellaluxatie. De luxatie is in veel gevallen een 

bilateraal probleem. Ter behandeling kan er gekozen worden voor een conservatieve- of chirurgische 

aanpak, die wordt afgestemd op de ernst van de problemen.  

Legg-Calvé-Perthes is een aandoening waarbij er sprake is van een aseptische necrose van de 

femurkop. Deze aandoening geeft aanleiding tot ernstige kreupelheid bij kleine hondenrassen op 

jonge leeftijd. Een stoornis in de vascularisatie van de femurkop speelt hier een belangrijke rol. 

Genetisch blijkt er een autosomaal recessief gen verantwoordelijk te zijn voor het ontwikkelen van de 

aandoening. Aangezien de symptomen pas duidelijk tot uiting komen als de grootste schade al heeft 

plaatsgevonden, is een chirurgische excisie van de femurkop in de meeste gevallen de aangewezen 

behandeling.  

In deze casus is er sprake van een combinatie van beide aandoeningen. We bespreken in dit geval 

een mannelijk gecastreerde dwergpinscher van vijf jaar oud en 6,5 kilogram. Op jonge leeftijd werd er 

als toevalsbevinding een subklinische bilaterale mediale patellaluxatie gediagnosticeerd. Het 

linkerkniegewricht werd op eenjarige leeftijd chirurgisch behandeld. Twee jaar postoperatief werd er 

sporadisch intermitterend manken op zowel de linker- als de rechterachterpoot opgemerkt. Deze 

symptomen waren de laatste jaren progressief toegenomen, waarbij de hond ook een milde 

ochtendstijfheid begon te vertonen. Tijdens het orthopedisch onderzoek werd naast de gekende 

patellaluxatie, ook een bewegingsbeperking en pijnreactie ter hoogte van de rechterheup 

waargenomen. Röntgenologisch was er ter hoogte van het rechter heupgewricht een Legg-Calvé-

Perthes letsel zichtbaar, met vermoedelijk een actieve vorming van osteoartrose. Op de controles een 

jaar later werd er een stabiele situatie waargenomen, met slechts een milde toename van de 

osteoartrose ter hoogte van de femurhals.     

 

Sleutelwoorden: dwergpinscher - patellaluxatie – Legg-Calvé-Perthes – conservatieve 

behandeling  
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Inleiding 

In deze masterproef wordt de casus besproken van een vijfjarige dwergpinscher met bilaterale 

mediale patellaluxatie en een subklinische Legg-Calvé-Perthes. Na een uiteenzetting, waarin 

beschreven wordt wat er tot op heden wetenschappelijk gekend is over mediale patellaluxaties en 

Legg-Calvé-Perthes, volgt er een volledige beschrijving van de casus. In de bespreking wordt een 

vergelijking gemaakt tussen de huidige inzichten in recente wetenschappelijke literatuurstudies en de 

werkelijke casus. 

Een patellaluxatie is een veel voorkomende aandoening ter hoogte van het kniegewricht bij kleine 

hondenrassen. De symptomen zijn progressief, waarbij de dieren een zeer typische vorm van manken 

vertonen. Ondanks dat een patellaluxatie initieel pijnloos is, kan de aandoening progressief leiden tot 

osteoartrose en chronische mankheid. 

Legg-Calvé-Perthes is een aandoening ter hoogte van het heupgewricht, waarbij er sprake is van een 

aseptische necrose van de femurkop. Deze aandoening geeft aanleiding tot ernstige symptomen bij 

kleine hondenrassen op jonge leeftijd. De diagnose wordt vaak pas gesteld nadat het kwaad al is 

geschied, een invasieve chirurgische ingreep is dan in veel gevallen de aangewezen behandeling. 

Het perspectief van deze masterproef zal gericht worden op de behandeling van een hond met 

minimale symptomen. Welke behandelingsopties zijn er? Wat kan er in de toekomst verwacht 

worden? Hoe kunnen we dit conservatief aanpakken? Wanneer wordt er over gegaan op een meer 

invasieve aanpak?   
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Beschrijving 

1. Literatuurstudie 

1.1 Mediale patellaluxatie 

1.1.1 Beschrijving aandoening 

Een mediale patellaluxatie (MPL) is een verplaatsing waarbij de patella zich buiten de trochleaire 

groeve van de femur bevindt. Het is een veel voorkomende aandoening die mankheid veroorzaakt bij 

kleine hondenrassen, maar ook voorkomt bij grote hondenrassen (Gibbsons et al., 2006; Campbell et 

al., 2010; O’neill et al., 2016). Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat de dwergkees, yorkshire 

terriër en de dwergpinscher het meest gepredisponeerd zijn tot het ontwikkelen van een MPL 

(LaFondet al., 2002). De aandoening is meestal aangeboren, maar kan ook postoperatief of na trauma 

ontstaan (Hayes et al., 1994). In 50-65% van de gevallen komt de MPL bilateraal voor (Arthurs en 

Langley-Hobbs, 2006). Volgens Schulz (2013) kan er in veel gevallen van MPL een associatie worden 

gemaakt met een afwijking aan de spieren of botstructuren, waaronder een mediale verplaatsing van 

de quadriceps groep (1), een laterale buiging van het distale derde van de femur (2), een laterale 

torsie van de distale femur (3), een dysplasie van de femorale epifyse, een instabiliteit van het 

kniegewricht of een tibiale deformatie (Afbeelding 10). 

 

 

Afbeelding 10 Afwijkingen aan de spieren en botstructuren geassocieerd met mediale patellaluxatie. 

Waaronder een mediale verplaatsing van de quadricepsgroep (1), een laterale kromming van het 

distale derde van de femur (2) en een laterale torsie van de distale femur (3). Uit: Schulz, 2013. 

1 

2 

3 
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Daarnaast ondergaan honden met een MPL een abnormale ontwikkeling van de trochleaire groeve. 

Deze groeve ontstaat door een fysiologische druk op het kraakbeen, waarbij voldoende continue druk 

zorgt voor een optimaal uitgediepte groeve. Jonge dieren met een milde luxatie hebben ten gevolge 

een nog redelijk goed uitgediepte groeve, in tegenstelling tot jonge dieren met uitgesproken luxaties, 

waarbij de groeve zo goed als afwezig is (Schulz, 2013).  

Honden met de aandoening worden meestal geboren zonder symptomen en beginnen tijdens de groei 

problemen te ontwikkelen (LaFond et al., 2002; Piermattei et al., 2006). Klinisch tonen de honden een 

typische mankheid, waarbij de poot intermitterend enkele passen wordt opgeheven. Wanneer er 

sprake is van een graad IV luxatie is de mankheid meer uitgesproken en kan de hond een afwijkende 

gang vertonen (Schulz, 2013).  

1.1.2 Anatomie  

Het werkingsmechanisme van het kniegewricht bestaat uit verschillende structuren (Afbeelding 11). 

Wat betreft de beweging van de patella speelt ten eerste de quadriceps spiergroep een belangrijke rol, 

deze bestaat uit de rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius en vastus medialis. De 

quadriceps spiergroep ontspringt ter hoogte van de femur, loopt als een pees verder over de patella 

en gaat daarna over in het patellaire ligament. Een tweede belangrijke structuur is de patella, een 

sesambeentje ingebed in de quadricepspees, dat gefixeerd wordt door de vastus medialis en de 

vastus lateralis. Ten derde de trochleare groeve een kraakbeenstructuur waarin de patella met behulp 

van het patellaire ligament op en neer beweegt. En als laatste de tuberostitas tibiae, het 

aanhechtingspunt van het patellaire ligament. 
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Afbeelding 11 Anatomie kniegewricht. Uit: Schulz, 2013. 

1.1.3 Klinisch onderzoek 

Tijdens het klinisch onderzoek kan de diagnose van een MPL gesteld worden op basis van een 

palpatie van het kniegewricht. Op basis van de ernst worden de luxaties opgedeeld in vier gradaties 

(Tabel 2). 

Graad Klinische symptomen Luxatie  Reductie  Flexie en extensie 

kniegewricht 

I Geen mankheid Manueel Spontaan Normaal 

II Intermitterend manken Manueel of bij 

flexie 

Manueel of bij 

extensie 

Normaal 

III Intermitterend manken – manken en spieratrofie Manueel of 

gefixeerd 

Manueel en 

reluxatie, 

Normaal 

IV Afwijkende gang, hypoplastische patella en 

spieratrofie 

Gefixeerd - Beperkte extensie 

 

Tabel 2 Gradaties patellaluxatie. Naar: Putman (1968) en Schulz (2013). 
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Aangezien MPL bij kleine hondenrassen vaak samen voorkomt met een voorste kruisbandruptuur 

(Campbell et al., 2010) kunnen aanvullend de stabiliteitstesten zoals de schuiflade- en de tibiale 

compressietest van het kniegewricht worden uitgevoerd.  

1.1.4 Beeldvorming 

Voor het stellen van de diagnose van een MPL is het uitvoeren van radiografieën niet noodzakelijk. 

Op een cranio-caudale en mediaal-laterale opname van het kniegewricht kan gezien worden dat de 

patella naar mediaal verplaatst is (Johnson et al., 2006). Ook kan er eventueel gezien worden dat er 

een deformatie van de tibia of femur aanwezig is. Bij het nemen van deze opnamen moet rekening 

worden gehouden met vals positieve deformaties ten gevolge van een onjuiste positionering (Schulz, 

2013).  

1.1.5 Behandeling 

Een MPL kan conservatief of chirurgisch behandeld worden. De keuze hangt af van de klinische 

symptomen, frequentie van luxeren en de leeftijd van de patiënt. Volgens Schulz (2013) is een 

chirurgie bij asymptomatische oudere patiënten zelden noodzakelijk, maar kunnen jonge patiënten die 

mankheid vertonen op de langere termijn veel baat hebben bij een chirurgische ingreep. Ook wordt 

aangeraden patiënten met een graad IV luxatie te opereren als de groeiplaten nog actief zijn, 

aangezien skeletdeformaties snel progressief kunnen verergeren (Schulz, 2013).  

Een conservatieve behandeling van MPL kan afhankelijk van de ernst van de symptomen bestaan uit 

bewegingsbeperking, voedingssupplementen en pijn- en ontstekingsremmers. Bewegingsbeperking 

om verdere schade en pijn ter hoogte van het gewricht tot een minimum te beperken. 

Voedingssupplementen ter bescherming en ondersteuning van het gewricht. Uit een onderzoek van 

Gupta et al. (2012) bleek een supplementatie met ongedenatureerd collageen type II (UCII), 

glucosamine en chrondroïtine een significant effect teweeg te brengen wat betreft de pijnperceptie bij 

honden met osteoartritis. Uit onderzoek in de humane geneeskunde blijkt dat ondersteuning met UCII 

effectiever is dan ondersteuning met glucosamine en chondroïtine (Crowley et al., 2009). In de 

diergeneeskunde zijn verschillende commerciële producten met het UCII beschikbaar. Het UCII 

moduleert via orale opname met het immuunsysteem in de dunne darmen (Afbeelding 3). Een 

dagelijkse toediening van UCII prikkelt de T-lymfocyten ter hoogte van de peyerse platen, waardoor 

de immunologische reactie tegenover het lichaamseigen collageen type II ter hoogte van de 

aangetaste gewrichten verminderd wordt. 
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Afbeelding 3 Werkingsmechanisme van UCII ter hoogte van de peyerse platen en de aangetaste 

gewrichten. Bron: Vetoquinol. 

Pijn- en onstekingsremmers zoals niet-steroïdale anti-inflammatoire medicamenten (NSAIDs) kunnen 

op effect worden voorgeschreven als de hond pijn vertoont. In het geval van een regelmatige en 

langdurige therapie kan men over gaan op een cox-2 selectieve NSAID, waarbij de lever- en 

nierwaarden regelmatig gecontroleerd worden met behulp van een bloedonderzoek.  

Chirurgisch bestaan er meerdere technieken die gecombineerd kunnen worden naargelang de ernst 

van de aandoening. De meest voorkomende technieken zijn het uitdiepen van de trochleare groeve, 

het ontspannen van het mediale gewrichtskapsel, de tuberositas tibiae transpositie en de laterale 

imbricatie (Schulz, 2013).  Postoperatief is een strikte rustperiode van belang (Schulz, 2013). 

1.1.6 Prognose 

Ondanks dat een subklinische patellaluxatie initieel pijnloos is, kan de aandoening progressief leiden 

tot osteoartrose en chronische mankheid (Roy et al., 1992). 

In 50% van de gevallen is er postoperatief sprake van terugkerende patellaluxatie (Schulz, 2013). In 

de meeste gevallen zijn dit subklinische graad I luxaties, waarbij de kniegewrichten goed functioneren. 

De prognose voor patiënten met een preoperatieve graad IV luxatie is minder veelbelovend. Chirurgie 

is in deze gevallen niet altijd aangewezen, aangezien de symptomen postoperatief niet altijd beter zijn 

in vergelijking met de preoperatieve symptomen (Schulz, 2013; Hans et al., 2016). 

1.1.7 Preventie 

Aangezien er bij MPL sprake is van uitgesproken raspredisposities, speelt een genetische factor een 

belangrijke rol. Uit een recent onderzoek in Engeland is gebleken dat 1,3% van alle honden in de 

populatie lijdt aan een patellaluxatie, 50% daarvan wordt behandeld met medicatie en 13% onderging 

een chirurgie (O’neill et al., 2016). Uit voorgaande cijfers blijkt wel dat een preventief fokbeleid van 

belang is in het kader van het dierenwelzijn. 
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1.2 Legg-Calvé-Perthes 

1.2.1 Beschrijving aandoening 

Legg-Calvé-Perthes (LCP) is een aandoening waarbij er sprake is van een aseptische necrose van de 

femurkop. De naam van de aandoening is afkomstig van de drie orthopedische chirurgen die bijna 

gelijktijdig in 1910 de ziekte ontdekten: Arthur Legg uit de Verenigde Staten, Jacques Calvé uit 

Frankrijk en Georg Clemens Perthes uit Duitsland. Deze aandoening komt voor bij kleine 

hondenrassen op jonge leeftijd, voordat de groeiplaat van de femurkop gesloten is (Schulz, 2013). Er 

wordt ook wel gesproken over avasculaire necrose van de femurkop, aangezien de collaps van de 

femorale epifyse ontstaat door een tekort aan doorbloeding. Over de oorzaak van deze stoornis in de 

doorbloeding is nog veel onduidelijkheid. In Schulz (2013) worden de volgende theorieën aangehaald: 

hormonale invloeden, genetische factoren, anatomische conformaties, intracapsulaire druk en een 

infarct van de femurkop. Genetisch blijkt een autosomaal recessief gen verantwoordelijk voor het 

ontwikkelen van een aseptische necrose van de femurkop (Robinson, 1992). In 10-17% van de 

gevallen is de aandoening bilateraal aanwezig (Schulz, 2013). 

Vanaf het moment dat er celdood aanwezig is, begint het regeneratieproces (Schulz, 2013). Als de 

mechanische krachten van het lichaamsgewicht inwerken op de verzwakte botstructuur ontstaat er 

een incongruentie tussen de femurkop en het acetabulum, het resultaat hiervan is een collaps en 

mogelijks fragmentatie van de epifyse van de femur. De fragmentatie van de epifyse en de 

osteoartrose die secundair ontstaat aan de incongruentie veroorzaken de pijn en mankheid (Schulz, 

2013). De mankheid kan geleidelijk ontstaan over een periode van zes tot acht weken, waarbij klinisch 

initieel een milde mankheid tot uiteindelijk een volledig ontlasten van het lidmaat wordt waargenomen. 

In sommige gevallen is er acuut een ernstige vorm van mankheid aanwezig, dat kan wijzen op een 

plotse collaps van de femorale epifyse. Andere mogelijke symptomen van LCP zijn een verhoogde 

prikkelbaarheid ten gevolge van de pijn, een verminderde eetlust en bijten ter hoogte van het 

aangetaste heupgewricht (Schulz, 2013). 

1.2.2 Anatomie 

De vascularisatie van het heupgewricht speelt een belangrijke rol in het ontstaan van de 

heupaandoening LCP (Afbeelding ). Bij jonge dieren met actieve groeiplaten is de bloedtoevoer naar 

de femurkop uitsluitend afkomstig van de bloedvaten van de epifyse. De metafysaire bloedvaten 

kunnen de groeiplaat niet oversteken. De bloedvaten van de epifyse bereiken extraosseus de 

oppervlakte van de femurhals, steken de groeiplaat over en penetreren dan in het beenweefsel van de 

femorale epifyse. 
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Afbeelding 4 Anatomie en vascularisatie van de femurkop.  

Bron: Saint Lukes Health System. 

Een normale femurkop is rond en glad afgelijnd, waardoor er een goede congruentie ter hoogte van 

het heupgewricht tussen de femurkop en het acetabulum aanwezig is. Een aangetaste femurkop, is 

onregelmatig afgelijnd en afgeplat, waardoor het zijn congruentie met het acetabulum verliest 

(Afbeelding ). 

 

Afbeelding 5 Illustratie van een normale en een abnormale femurkop.  

Bron: Saint Lukes Health System. 
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1.2.3 Klinisch onderzoek 

Tijdens de manipulatie van het heupgewricht kan men bij aangetaste dieren pijn uitlokken. De 

beweeglijkheid van het heupgewricht neemt af, er is spieratrofie te palperen en soms crepitatie te 

horen (Schulz, 2013). 

1.2.4 Beeldvorming 

Op radiografie (Afbeelding 6) is een deformatie van de femurkop- en hals te zien Ook kunnen er 

zones met een verminderde botopaciteit zichtbaar zijn ter hoogte van de femorale epifyse (Schulz, 

2013). 

 

Afbeelding 6. Ventro-dorsale opname van het heupgewricht. Legg-Calvé-Perthes ter hoogte van de 

rechter femurkop. Op deze opname zijn de deformatie van de femurkop en –hals (blauwe pijlen) en de 

zones met een verminderde botopaciteit zichtbaar (witte pijl).  

Bron: Courtesy Veterinary Medical Teaching Hospital, University of California–Davis. 

1.2.5 Behandeling 

Ook een LCP kan conservatief of chirurgisch behandeld worden. Aangezien de aandoening initieel 

niet pijnlijk is, wordt de diagnose vaak pas gesteld nadat de collaps en fragmentatie van de femorale 

epifyse al heeft plaatsgevonden. Het heupgewricht is dan al zodanig aangetast dat een volledig 

herstel niet meer mogelijk is. In uitzonderlijke gevallen wordt de diagnose in het beginstadium gesteld, 

en kan een collaps van de femorale epifyse met behulp van ondersteuning tijdens de revascularisatie 

fase nog voorkomen worden (Schulz, 2013).  

Conservatief bestaat de behandeling uit het toedienen van niet-steroïdale ontstekingsremmers 

(NSAIDs) en bewegingsbeperking of onbelast bewegen zoals zwemmen (Schulz, 2013). Voor de 

meeste honden is een chirurgie noodzakelijk om de mankheid weg te nemen.  

Chirurgisch bestaan er twee mogelijke ingrepen. Ten eerste een excisie van de femurkop en –hals, en 

ten tweede een totale heupvervanging (Total Hip Replacement, THR). In tegenstelling tot de 

revalidatie na de MPL chirurgie is het bij LCP postoperatief van belang het functioneren van de 

betreffende poot zo snel mogelijk te stimuleren (Schulz, 2013).  
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1.2.6 Prognose 

Na een excisie van de femurkop en –hals is de prognose, voor kleine hondenrassen na het uitvoeren 

van de juiste chirurgische techniek en een optimale revalidatie, redelijk goed. Er moet wel rekening 

worden gehouden met het feit dat mild intermitterend manken nog voor kan komen na zware 

inspanningen of perioden van inactiviteit (Schulz, 2013). Het is prognostisch minder gunstig als 

preoperatief een langdurige periode van onbelast manken aanwezig was (Schulz, 2013). Volgens 

Liska (2010) hebben ook de miniatuur THRs een hoog slagingspercentage in kleine hondenrassen. 

1.2.7 Preventie 

Aangezien er volgens het onderzoek van Robinson (1992) een autosomaal recessief gen 

verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van LCP, is het van belang aangetaste dieren uit te sluiten 

voor de fok.  
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2. Casus  

2.1 Signalement 

In deze masterproef wordt de casus van een mannelijk gecastreerde dwergpinscher op vijfjarige 

leeftijd besproken. Bij aanbieden in de kliniek had de pinscher een lichaamsgewicht van 6,5 kilogram 

en een lichaamsconditiescore van vier op negen. Het ging hier om een actieve hond, die recreatief 

aan hondensport deed en regelmatig mee ging joggen (vijf tot vijftien kilometer) met de eigenaar. 

 

Afbeelding 7. De patiënt op eenjarige leeftijd. Bron: eigenaar. 

2.2 Anamnese 

De hond werd aangeboden met klachten van langdurig intermitterend manken op beide achterpoten. 

Het manken werd jaren geleden al sporadisch opgemerkt, maar was nu meer uitgesproken en 

voornamelijk zichtbaar aan het begin van de wandeling ’s morgens en sporadisch aan het einde van 

een zeer lange wandeling. De hond lijkt comfortabel en niet beperkt in zijn beweeglijkheid en functies. 

Op eenjarige leeftijd is de patiënt (Afbeelding ) geopereerd aan het linkerkniegewricht in verband met 

een subklinische patellaluxatie graad II. De hond vertoonde voor de operatie geen symptomen, de 

diagnose was een toevalsbevinding tijdens een algemeen klinisch onderzoek. De operatie en 

revalidatie zijn goed verlopen. Het rechterkniegewricht vertoonde toen een mildere vorm van 

patellaluxatie (graad I). 

2.3 Klinisch onderzoek 

2.3.1 Algemeen 

Tijdens het algemene klinisch onderzoek waren geen abnormaliteiten op te merken.  
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2.3.2 Orthopedisch onderzoek 

2.3.2.1 Inspectie 

Tijdens de inspectie werd er geen mankheid opgemerkt. Op het videomateriaal van de eigenaar was 

er intermitterend manken zowel ter hoogte van de linker- als de rechterachterpoot zichtbaar. 

2.3.2.2 Palpatie 

Bij palpatie kon er een matige spieratrofie gevoeld worden ter hoogte van de rechterbilspieren. Het 

chirurgisch materiaal was aan de oppervlakte van het linkerkniegewricht te palperen. En ter hoogte 

van het rechterkniegewricht kon de patella tijdens flexie spontaan naar mediaal luxeren en terug op 

zijn plaats schieten.  

2.3.2.3 Beweeglijkheid en pijnreactie 

De flexie en extensie kon van beide knieën volledig worden uitgevoerd zonder problemen. Tijdens 

flexie en voornamelijk tijdens extensie van de rechterheup werd er een beperking van de 

beweeglijkheid en een pijnreactie waargenomen. De flexie en extensie van het linkerheupgewricht 

verliepen zonder problemen. 

2.4 Probleemlijst 

We hadden hier te maken met een klein hondenras van middelbare leeftijd met klachten van 

intermitterend manken op zowel de linker- als rechterachterpoot. De klachten waren geleidelijk 

begonnen en leken progressief toe te nemen. Voornamelijk na rust en inspanning leken de klachten 

het meest uitgesproken. 

Op het orthopedisch onderzoek kwamen spieratrofie ter hoogte van de rechterbilspieren, patellaluxatie 

ter hoogte van de rechterknie en een bewegingsbeperking en pijn ter hoogte van de rechterheup tot 

uiting. 



 

 

14 

2.5 Differentiële diagnose 

In Tabel 3 staan de mogelijke aandoeningen opgesomd, die manken en afwijkingen op klinisch 

onderzoek kunnen veroorzaken ter hoogte van het knie- en heupgewricht. 

 Aandoening Frequentie Leeftijd Klein/groot 
hondenras 

Waarschijnlijkheid in 
dit geval 

Knie      

Congenitaal  Zelden Jong  - 

Ontwikkelings-

probleem 

Patellaluxatie 

OCD 

Regelmatig 

Zelden 

Jong - volwassen 

Jong 

Klein en groot 

Groot 

+ 

- 

Trauma Groeiplaatfracturen 

Ruptuur voorste kruisband 

(+ meniscus) 

Regelmatig 

Regelmatig 

Jong 

Jong - oud 

Klein en groot 

Klein en groot 

- 

+ 

Infectie  Zelden Jong - oud Klein en groot - 

Degeneratief Ruptuur voorste kruisband 

(+ meniscus) 

Regelmatig Jong - oud Klein en groot + 

Auto-immuun Polyartritis Zelden   - - 

Tumor  Regelmatig Oud Klein en groot + - 

Vreemd voorwerp Postoperatief Zelden   +  

Heup      

Congenitaal Heupluxatie Zelden Jong Klein en groot -  

Ontwikkelings- 
probleem 

Heupdysplasie 

Legg-Calvé-Perthes 

Regelmatig 

Regelmatig 

Jong - volwassen 

Jong 

Klein en groot 

Klein 

+ - 

-  

Trauma Luxatie 

Fracturen 

Regelmatig 

Regelmatig 

Jong - oud 

Jong - oud 

Klein en groot 

Klein en groot 

X 

X 

Infectie   Zelden Jong - oud Klein en groot - 

Degeneratief Artrose  Regelmatig Volwassen - oud Klein en groot + 

Auto-immuun Polyartritis Zelden   - 

Tumor  Zelden Volwassen - oud  +- 

Vreemd voorwerp Postoperatief Zelden   X 

Metabool  Zelden   - 
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Tabel 3 Differentiële diagnose van aandoeningen ter hoogte van het knie- en heupgewricht. 

Met het in acht nemen van het signalement en de symptomen van deze patiënt stonden een voorste 

kruisband aandoening, patellaluxatie en heupdysplasie boven aan in de lijst differentiële diagnosen. 

Het voorkomen van een tumoraal proces, vreemd voorwerp of infectie werd in gedachten gehouden. 

2.6 Diagnostisch plan 

Om een onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende aandoeningen die vallen onder de 

differentiële diagnose was het uitvoeren van radiografieën van de knie- en heupgewrichten de eerste 

stap in het diagnostische plan. Met behulp van deze vorm van medische beeldvorming konden er 

eventueel aanwezige afwijkingen worden opgemerkt en aandoeningen worden gediagnosticeerd. 

Bijkomend konden er terwijl de hond gesedeerd was extra onderzoeken uitgevoerd worden. De 

stabiliteit van de knie kon getest worden met behulp van de schuiflade- en tibiale compressietest. De 

patellaluxatie kon nogmaals gevoeld worden. Ook kon ter hoogte van het heupgewricht de stabiliteit 

getest worden met behulp van de Barden- en Ortolanitest. 

2.7 Resultaten onderzoeken 

2.7.1 Radiografisch onderzoek 

De radiografie van de rechterknie vertoonde geen abnormaliteiten (Afbeelding ). 

 

Afbeelding 8 Rechts laterale opname kniegewricht. 

Op de radiografie van de linkerknie (Afbeelding 9) was te zien dat het chirurgisch materiaal op de 

juiste plaats zat en er geen botreactie rondom het materiaal aanwezig was (a). Er was een milde 

toename van weke delen opaciteit in het femoro-tibiale gewricht, waardoor het vetkussen naar 

craniaal verplaatst werd (b). Er was een minimale hoeveelheid nieuwbeenvorming ter hoogte van het 

distale aspect van de patella (c). De tuberositas tibiae vertoonde een milde vorm van 

onregelmatigheid dat wees op osteoartrose (d). 

c 
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Afbeelding 9 Links laterale opname kniegewricht. 

Radiografisch werden er op de ventro-dorsale opname (Afbeelding 10 V) van de heupgewrichten aan 

de rechterzijde meerdere afwijkingen waargenomen. De hals van de femurkop was vergroot en 

misvormd met een abnormale rechthoekige vorm (1). Ter hoogte van het craniale aspect van het 

acetabulum was er osteofytvorming zichtbaar (2). En ook ter hoogte van het caudale aspect van het 

acetabulum was een vermoeden van nieuw beenvorming (3). De tussenruimte tussen de femurkop en 

de dorsale zijde van het caudale acetabulum is vergroot (4).  

 

Afbeelding 10 Ventro-dorsale opname van het heupgewricht. 

2.7.2 Extra testen onder lichte sedatie 

De schuiflade- en tibiale compressietesten van de kniegewrichten waren negatief. Daarmee konden 

we het vermoeden van een aandoening aan de kruisbanden, zoals een voorste kruisbandruptuur 

uitsluiten. De patellaluxatie graad I van het rechterkniegewricht werd bevestigd. De Barden- en 

a 

b 

d 

1 
2 

3 
4 

c 
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Otolanitesten van de heupgewrichten waren negatief, waardoor een instabiliteit van het heupgewricht 

ook minder waarschijnlijk werden. 

2.8 Diagnose 

Ten eerste werd er ter hoogte van het linkerkniegewricht met behulp van radiografieën een milde vorm 

van osteoartrose gediagnosticeerd, mogelijks ten gevolge van een patellaluxatie graad II en de 

uitgevoerde chirurgie. Ten tweede werd er ter hoogte van het rechterkniegewricht op klinisch 

onderzoek een patellaluxatie graad I gediagnosticeerd. Ten derde werd er ter hoogte van het 

rechterheupgewricht met behulp van de radiografieën een collaps van de femurkop ten gevolge van 

avasculaire necrose vastgesteld, geassocieerd met osteoartrose.  

2.9 Behandelingsopties en prognose 

2.9.1 Mediale patellaluxatie (MPL) 

Een MPL kan conservatief of chirurgisch aangepakt worden. Wanneer het opmerken van een lage 

gradatie patellaluxatie een toevalsbevinding is en er milde symptomen zijn die niet verergeren, dan is 

een conservatieve aanpak aangeraden. Conservatief wordt er dan naast eventuele pijnstillers een 

bewegingsbeperking voorgeschreven. Ook wordt er aan de eigenaar gedemonstreerd hoe de patella 

terug op zijn plaats kan worden gebracht wanneer de beweging geblokkeerd zou worden.  

Chirurgisch zijn er drie technieken die toegepast kunnen worden in de behandeling van een MPL. Ten 

eerste een opspantechniek van het gewrichtskapsel, ook wel een imbricatie genoemd. Deze techniek 

is alleen geschikt voor de behandeling van mildere vormen van patellaluxatie, postoperatief verzorgd 

deze techniek een goede stabilisatie, maar op de langere termijn kan er na uitrekking van het 

gewrichtskapsel en de fascie een terugval van luxaties ontstaan. Ten tweede kan er een transpositie 

van de tuberositas tibiae uitgevoerd worden. Als laatste kan de trochleagroeve waarin de patella op en 

neer beweegt uitgediept worden. Deze uitdieping wordt vaak met de tweede transpositie techniek, en 

soms ook nog met de eerste opspantechniek gecombineerd voor de beste resultaten. De prognose na 

chirurgieën van patellaluxaties zijn goed tot gereserveerd. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat de 

operatie niet succesvol is, voornamelijk bij ernstige gevallen (graad III en IV), chronische gevallen of 

honden met erg misvormde kniegewrichten. Na een succesvolle chirurgie is de prognose gunstig. 

Voor het optimaliseren van de revalidatie kan er eventueel fysiotherapie worden geadviseerd. 

2.9.2 Legg-Calvé-Perthes (LCP) 

Ook in de behandeling van LCP is er de keuze tussen een conservatieve- en een chirurgische 

aanpak. Conservatief kan er rust en pijnstilling worden voorgeschreven. Er moet dan rekening worden 

gehouden met een langdurig herstel, waarbij de hond zelden mankvrij wordt. Chirurgisch kan er een 

excisie van de femurkop en –hals worden uitgevoerd. Bij een juiste technische uitvoering van de 

chirurgie en een adequate revalidatie mogen goede resultaten verwacht worden.  
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2.10 Behandeling en resultaat 

In het geval van deze casus werd er gekozen voor een conservatieve behandeling van zowel de 

mediale patellaluxatie als de Legg-Calvé-Perthes. Wat betreft de patellaluxatie van het 

rechterkniegewricht konden we spreken van een lage gradatie met geen tot zeer milde klinische 

symptomen. Op de radiografieën werd waargenomen dat vijf jaar later nog zo goed als geen tekenen 

van osteoartrose aanwezig waren. De patellaluxatie van het rechterkniegewricht leek hier niet het 

hoofdprobleem te zijn. Postoperatief was radiografisch zichtbaar dat met een minimale hoeveelheid 

nieuwbeenvorming, het linkerkniegewricht zeer gunstig hersteld is van de chirurgische ingreep die vier 

jaar geleden plaatsvond. 

Wat betreft de heupaandoening, hoogstwaarschijnlijk een oud Legg-Calvé-Perthes letsel, werd ook 

besloten om over te gaan op een conservatieve aanpak. De klinische symptomen waren te minimaal 

om over te gaan op een invasieve ingreep zoals de femurkop- en halsexcisie. Er werd een periode 

van rust met pijnstillers geadviseerd, om zodoende te bepalen of het manken veroorzaakt werd door 

de pijn. Op basis van deze periode zou besloten kunnen worden of het nodig was de pijnstilling voort 

te blijven zetten. Na een aantal dagen de pijnstiller en ontstekingsremmer toe te dienen, leek de hond 

beweeglijker en speelser maar mankte nog evenveel als voordien. Omdat het langdurig toedienen van 

de pijnstillende en ontstekingsremmende medicatie nadelige effecten teweeg kan brengen, had de 

eigenaar besloten de medicatie niet voort te zetten. Er werd besloten de pijnstiller en 

ontstekingsremmer op effect toe te dienen op zware dagen of nadat de hond zichzelf een keer te veel 

heeft laten gaan in het spel. 

2.11 Opvolging 

Een jaar na de diagnose van de patellaluxatie graad I van het rechterkniegewricht en de Legg-Calvé-

Perthes van het rechterheupgewricht werden er opnieuw radiografieën genomen om te controleren of 

de aandoeningen stabiel waren gebleven. Zoals in Afbeelding  zichtbaar is, waren er ter hoogte van 

beide kniegewrichten geen significante veranderingen zichtbaar ten opzichte van een jaar geleden. 

Ter hoogte van het heupgewricht (Afbeelding ) waren een jaar na de diagnose van Legg-Calvé-

Perthes maar minimale veranderingen zichtbaar. Er is misschien een milde ontwikkeling van 

osteoartrose ter hoogte van de hals van de femurkop en het craniaal aspect van het acetabulum 

(blauwe pijl). Symptomatisch is de hond ook niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Op het klinisch 

onderzoek leek de spieratrofie van de rechterbilspieren misschien iets te zijn toegenomen. Er kon 

daarom overwogen worden om fysiotherapie en een voedingssupplement op te starten.  
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Afbeelding 11 Controle radiografieën van de kniegewrichten een jaar later. 

(Links is het linkerkniegewricht en rechts is het rechterkniegewricht). 

 

 

Afbeelding 12 Controle radiografie van de heupgewrichten een jaar later. 
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Bespreking 

Deze casus beschrijft een typisch geval van subklinische mediale patellaluxatie, maar daarnaast ook 

een bijzondere vorm van Legg-Calvé-Perthes bij een dwergpinscher. Alhoewel er in de literatuur geen 

combinaties van deze aandoeningen beschreven worden, is het betreffende kleine hondenras 

gepredisponeerd voor beide aandoeningen. Overeenkomstig met de beschreven literatuur, kwam de 

knieaandoening MPL tot uiting tijdens de groeifase. Ook de heupaandoening LCP is een aandoening 

die voorkomt op jonge leeftijd, maar daar kunnen we in deze casus geen tijdstip aan verbinden.  

Uit de anamnese blijkt dat het manken intermitterend en bilateraal voorkwam. Wat betreft de MPL 

passen de symptomen goed in het profiel van de aandoening. Bilaterale patellaluxatie komt immers 

voor in 50-65% van de gevallen. Ook intermitterend manken waarbij de achterpoot enkele passen 

wordt opgeheven is typisch bij een patellaluxatie graad I  en II. Het feit dat de mankheid in de ochtend 

meer uitgesproken is en traag progressief lijkt te zijn, zou kunnen wijzen op de ontwikkeling van 

osteoartrose. In het geval van LCP zouden we een initieel intermitterend manken kunnen waarnemen, 

maar na een aantal weken zouden we ernstigere symptomen verwachten. Aangezien LCP zich 

ontwikkelt als de groeischijven nog open staan, werden er bij dit kleine hondenras al op zeer jonge 

leeftijd symptomen verwacht, maar daar was in dit geval duidelijk geen sprake van. 

Tijdens het orthopedisch onderzoek kwamen verschillende zaken tot uiting. Ten eerste werd er een 

matige spieratrofie opgemerkt ter hoogte van de rechterbilspieren. Spieratrofie is een verschijnsel dat 

zowel bij MPL als bij LCP verwacht kan worden ten gevolge van het minder belasten van de 

rechterachterpoot. Ten tweede werd er een MPL graad I-II rechts gevoeld, zoals ook al op jonge 

leeftijd werd gediagnosticeerd. Ten derde werd er een bewegingsbeperking en pijnreactie opgemerkt 

tijdens flexie en extensie van het rechterheupgewricht. Met het in acht nemen van het signalement, de 

symptomen en de bevindingen op het orthopedisch onderzoek, stonden een patellaluxatie, partiële 

voorste kruisbandruptuur en heupdysplasie boven aan in de lijst differentiële diagnosen. Terwijl de 

spieratrofie wijst op een orthopedisch probleem, was de hond niet in zijn beweging beperkt. Het gaat 

echter om een licht en zeer actief hondje, dat vermoedelijk zijn beweging heeft aangepast aan de 

aanwezige problemen. Bovendien is bij bilaterale problemen het manken niet steeds zichtbaar. 

De volgende diagnostische stap was in dit geval radiografie. In eerste instantie werden de 

kniegewrichten beoordeeld op verschijnselen van osteoartrose ten gevolge van de patellaluxatie of 

een eventuele voorste kruisbandaandoening. Daarnaast werd er ook gekeken of het chirurgisch 

materiaal in het linkerkniegewricht nog goed op zijn plaats zat en of er geen reacties aanwezig waren. 

Op het rechterkniegewricht waren geen abnormaliteiten aanwezig en ook het linkerkniegewricht zag er 

buiten verwachting goed uit. De knie was immers jaren geleden geopereerd. Samen met de hoge 

activiteit van de hond en de weliswaar beperkte klachten, kon men meer uitgesproken degeneratieve 

letsels verwachten. Vervolgens werden de heupgewrichten beoordeeld aangezien er een duidelijke 

bewegingsbeperking en pijnreactie aanwezig waren op het orthopedisch onderzoek. De uitgesproken 
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afwijkende vorm van de femurkop en –hals waren abnormaliteiten die in het geval van deze patiënt 

onverwacht waren. De hond gebruikte het betreffende pootje heel goed.  

De radiografische beelden waren in het geval van deze casus diagnostisch sluitend. De patellaluxatie 

is aanwezig, en kan het intermitterend manken op de beide achterpoten verklaren. Zoals in de 

literatuur beschreven, is er in 50% van de gevallen postoperatief nog sprake van intermitterend 

manken ten gevolge van een terugkerende patellaluxatie. Maar aangezien er radiografisch maar een 

minimale reactie is waar te nemen ter hoogte van de kniegewrichten, lijkt het in dit geval niet de 

oorzaak van het progressief manken en de ochtendstijfheid. Aan de andere kant kan de uitgesproken 

incongruentie en osteoartrose ter hoogte van het rechterheupgewricht de progressie van het manken 

en de ochtendstijfheid wel verklaren. Een partiële voorste kruisbandruptuur en heupdysplasie konden 

op basis van de radiografieën en stabiliteitstesten worden uitgesloten. 

Wat betreft de behandeling is in het geval van deze casus gekozen voor een conservatieve aanpak. 

Dit is een verantwoorde keuze aangezien de symptomen mild zijn en de progressie traag verloopt. 

Zoals in de literatuur beschreven wordt, is een chirurgische behandeling van een patellaluxatie bij de 

oudere patiënt met milde symptomen zelden noodzakelijk. De chirurgie op eenjarige leeftijd is tot nu 

toe succesvol geweest met slechts milde symptomen en minimale postoperatieve osteoartrose. Een 

LCP kan chirurgisch behandeld worden door middel van een femurkop en –hals excisie of een totale 

heupvervanging. Prognostisch zijn beiden ingrepen positief, maar het zijn invasieve ingrepen met een 

intensief revalidatieproces. Aangezien de LCP hier een uitzonderlijke ‘gestabiliseerde’ vorm aannam 

kon het verloop nog niet voorspeld worden. Conservatief werd er tijdelijk een pijnstiller en 

ontstekingsremmer opgestart. Prognostisch werd er in dit geval rekening mee gehouden dat de 

mankheid niet zou verdwijnen en mogelijks progressief kon zijn.  

Een jaar later werden er controle radiografieën genomen om te beoordelen of de situatie stabiel was 

gebleven. Zoals naar aanleiding van de klinische waarnemingen al werd verwacht, waren er op de 

radiografieën geen significante veranderingen zichtbaar. Om de hond zo comfortabel en functioneel 

mogelijk te houden werden fysiotherapie en een voedingssupplement (Flexadin advanced®) 

geadviseerd. Met behulp van fysiotherapie kunnen de spieren rondom het aangetaste heupgewricht 

versterkt worden en daarmee de belastende krachten verminderen. Een voedingssupplement met 

collageen II blijkt een ontstekingsremmende werking te hebben, waardoor secundaire osteoartrose 

mogelijks afgeremd kan worden.  

Na een vergelijking te hebben gemaakt tussen de literatuur en de werkelijke casus, blijkt de opwerking 

van deze patiënt zeer volledig te zijn uitgevoerd. Het is alleen de vraag of het LCP letsel eerder 

opgemerkt had kunnen worden. Aangezien de symptomen van intermitterend manken suggestief 

waren voor de gekende patellaluxaties lijkt dit onwaarschijnlijk. Het had eventueel pre- of postoperatief 

bij de operatie van de patellaluxatie van het linkerkniegewricht als toevalsbevinding op radiografie 

opgemerkt kunnen worden. Maar aangezien het een bijzondere vorm van LCP betreft met maar milde 

symptomen, had het in dit geval geen verschil gemaakt in de behandeling. Wanneer de hond in de 

toekomst meer klachten ondervindt aan het heupgewricht kan een excisie van de femurkop en –hals 

of eventueel een totale heupvervanging altijd nog worden overwogen. 
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