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Samenvatting 
 

Botulisme is een aandoening veroorzaakt door het neurotoxine van de bacterie Clostridium botulinum. 

Deze bacterie kan, afhankelijk van zijn stam, zeven verschillende soorten neurotoxine produceren. 

Deze toxinen kunnen op verschillende manieren door verschillende diersoorten opgenomen worden in 

de bloedbaan en een gelijkaardig ziekteverloop veroorzaken. Het neurotoxine verhindert de vrijstelling 

van acetylcholine, een belangrijke exciterende neurotransmitter, ter hoogte van de neuromusculaire 

eindplaten en zorgt op die manier voor universele symptomen van spierzwakte en paralyse. 

Behandeling is moeilijk, maar door de recente productie van equine antitoxine, is de prognose sterk 

verbeterd.  

In België is het syndroom van botulisme het meest bekend bij vogels, maar allerlei diersoorten, zoals 

ook paarden, runderen, honden en zelfs de mens kunnen aangetast worden.  

Bij paarden is de intoxicatie meestal voedingsgerelateerd. Beschimmelde voordroog, verontreinigde 

voederplaatsen en gecontamineerd voeder zijn de belangrijkste infectiebronnen. Meest voorkomende 

symptomen zijn slikbezwaren, tongparalyse, lethargie, anorexie, spierrillingen en uiteindelijk parese en 

paralyse. Diagnose wordt meestal op basis van de typische klinische symptomen gesteld, slechts 

zelden slaagt men erin de kiem of zijn toxine te isoleren uit bloed, darminhoud of een leverstaal van 

getroffen dieren. Prognose was vroeger slecht maar is, bij een snelle diagnose en met het gebruik van 

antitoxine en mechanische ventilatie, erg verbeterd.  

In dit geval wordt de uitbraak van botulisme in een kleine Belgische paardenpopulatie beschreven. Vier 

paarden werden ziek, waarvan er drie stierven. Uitzonderlijk kon de diagnose in dit geval bevestigd 

worden door isolatie van Cl. botulinum type B uit een leverstaal van één van de gestorven dieren.  

Botulisme bij paarden wordt zelden beschreven in België. In de laatste 2 decennia konden slechts een 

handvol gevallen aangetoond worden, maar volgens wetenschappers is de ziekte aan een opmars 

bezig, voornamelijk omwille van de stijgende populariteit van het voederen van voordroog. Eigenaars 

moeten vermijden beschimmelde voordroog te voederen en hygiëne in en rond de stal vrijwaren, terwijl 

dierenartsen op de hoogte moeten zijn van het stijgend belang van botulisme en bij de minste 

verdenking onmiddellijk moeten ingrijpen. 

 

Sleutelwoorden: botulisme, clostridium, dysfagie, paard, neurotoxine.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Botulism is a disease caused by the neurotoxin of the bacteria Clostridium botulinum. This bacteria 

can, depending on its strain, produce seven different types of neurotoxin. These toxins can enter 

through different routes of infection in the bloodstream of different species and cause a similar disease. 

The neurotoxin inhibits the release of acetylcholine, an important stimulating neurotransmitter, at the 

neuromuscular junction, thus causing general symptoms of muscle weakness and paralysis. Treatment 

is difficult, but with recent use of equine antitoxine, prognosis has rapidly increased.  

In Belgium, botulism is mostly known in birds, but lots of species, like horses, cattle, dogs en also 

humans can be affected.  

In horses the intoxication is mostly feed related. Badly contained forage, dirty feeding trays and 

contaminated food are the most imported sources of infection. Symptoms are dysphagia, paralysis of 

the tongue, lethargy, anorexia and muscle tremors eventually leading to paresis and paralysis. Most of 

the time diagnosis is based on the clinical symptoms, very seldom the organism or its toxin can be 

isolated from the blood, intestinal content or a liver sample of a diseased animal. Prognosis used to be 

poor, but with a fast diagnosis and since the use of antitoxine and mechanical ventilation it has 

improved. 

In this case an outbreak of botulism in a small belgian equine population is discussed. Four horses got 

infected, three of them died. Curiously enough in this case, a firm diagnosis could be made by isolation 

of Clostridium botulinum type B from the liver of one of the animals.   

Botulism in horses is rarely seen in Belgium. In the last 2 decades only a few cases are described, but 

scientist confirm that the prevalence of botulism in horses is rising due to the rising popularity of forage 

feeding. Owners should be educated on proper feeding and proper hygiene around their animals while 

veterinarians should be aware of the rising incidence of botulism and should act rapidly in case of 

suspicion.  

 

Key words: botulism, clostridium, dysphagia, horse, neurotoxin  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig 1: Typische houding van een paard met botulisme 
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 1. Inleiding 

 

Botulus is het latijnse woord voor salami. In 1793 werden in Weibald, Duitsland 13 mensen ziek, 

waarvan er 6 stierven, na het eten van een grote salami (McCann, 2000). In de eeuwen die volgde 

ontstond, wanneer mensen ongekookt vlees, in het bijzonder salami, aten af en toe een gevaarlijke, 

soms zelfs dodelijke aandoening waarvan de oorzaak in die tijd onbekend was. Men noemde de ziekte 

„salamivergiftiging‟. Pas in 1896 slaagde Van Ermengen erin een organisme te isoleren dat, hoewel op 

zichzelf niet pathogeen, de ziekte kon verwekken door het produceren van een zeer gevaarlijk toxine 

(Van Ermengen, 1896).  Men noemde het organisme Clostridium botulinum en de aandoening 

botulisme. In 1901 werd ook bij paarden een soortgelijk syndroom gezien en in 1918 werd ook hier 

botulinumtoxine als etiologisch agens bewezen (Robertson, 1939).  

De dag van vandaag is botulisme een zeldzame intoxicatie ten gevolge van de absorptie van 

neurotoxinen geproduceerd na autolyse van Clostridium botulinum, een obligaat anaeroob, 

sporenvormend organisme dat leeft als saprofiet op dierlijk en organisch materiaal. Vele verschillende 

diersoorten kunnen door de intoxicatie getroffen worden. Zowel het paard als de mens zijn uitzonderlijk 

gevoelig aan de toxinen. Hoewel er verschillende vormen van botulisme en verschillende types van 

toxinen zijn, komt het steeds tot een gelijkaardig ziektebeeld van progressieve spierzwakte, bij het 

paard gekarakteriseerd door symptomen van dysfagie, verminderde tongtonus, mydriasis en 

verminderde staarttonus, leidend tot decubitus (Sobel, 2005). Definitieve diagnose is vaak onmogelijk 

daar de kiem of zijn toxine slechts zeer zelden geïsoleerd kunnen worden. Meestal wordt een 

waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld op basis van de klinische symptomen. De behandeling bestaat uit 

eventuele toediening van botulinum antitoxine, stalrust en ondersteunende therapie. De prognose is 

goed als snel kan worden ingegrepen en het paard nog rechtstaat wanneer het wordt behandeld met 

antitoxine. Paarden die niet meer kunnen opstaan hebben een slechte prognose. In de Verenigde 

Staten is een vaccin voorhanden dat excellente bescherming zou bieden tegen type B toxine (Whitlock 

en McAdams, 2006).  

Botulisme bij paarden in België en Nederland is een zeldzaam probleem. In 1989 werd het eerste 

bevestigde geval van botulisme in België beschreven, terwijl het eerste geval in Nederland in 1990 

werd bevestigd (Haagsma et al., 1990; Roest el al., 2009). Tussen 1999 en 2004 werden nog slechts 3 

andere vermoedelijke gevallen van botulisme beschreven (Goehring en Sloet van Oldruitenborgh-

Oosterbaan, 2002; Goehring et al., 2005).  

In deze masterproef wordt een casus betreffende een uitbraak van botulisme in een kleine paardenstal 

besproken. Uitzonderlijk genoeg kon de diagnose in dit geval wel bevestigd worden door isolatie van 

de kiem uit een staal van de lever. Op een totaal van 6 paarden raakten er 4 besmet, waarvan er 3 

stierven.  

Na de casuïstiek wordt dieper ingegaan op de problematiek van botulisme en wordt de literatuur over 

botulisme gelinkt aan de praktische aanpak van deze uitbraak. 
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2. Casuïstiek 
 

2.1. Robedoes 
 

Op zondag 24 januari 2010 werd op de dienst Inwendige Ziekten van de Faculteit Diergeneeskunde te 

Merelbeke, België de achtjarige BWP-ruin ROBEDOES aangeboden met klachten van lethargie en 

alimentaire neusvloei.  

 

Anamnese vermeld dat Robedoes samen met 5 andere paarden eigendom was van een particuliere 

paardenhouder. Hij stond in een box met schavelingen maar ging elke dag met de andere paarden op 

de weide.  Als rantsoen kreeg hij voordroog en krachtvoer.  

Op vrijdag 22 januari werd bij dezelfde eigenaar reeds een paard geëuthanaseerd. Dat paard werd die 

vrijdag aan de dierenarts aangeboden met klachten van lethargie, anorexie en neusvloei. De 

dierenarts behandelde het paard met finadyne en 12 liter paraffineolie op verdenking van verplaatsing 

van het linkercolon over het ligamentum renolienalis. Diezelfde dag nog verslechterde de toestand en 

werd het paard geëuthanaseerd omwille van laterale decubitus.  

Op zaterdag 23 januari werd bij Robedoes reeds een verminderde prestatie opgemerkt. Hij wilde niet 

vooruit tijdens het rijden, was suffer dan gewoonlijk en stond vaak met het hoofd naar beneden. Op 

zondagochtend wilde hij niet meer eten en drinken en had hij een vuile neus. De dierenarts werd 

gebeld en behandelde met Buscopan. Bovendien merkte hij op dat de voordroog voor de paarden van 

slechte kwaliteit was en raadde de eigenaars aan een nieuwe, droge baal hooi in de plaats van 

voordroog te voeren. Omdat Robedoes niet reageerde op de behandeling met buscopan, werd hij 

doorgestuurd naar de Faculteit Diergeneeskunde.  

 

Bij aankomst in de kliniek gaf Robedoes een erg suffe indruk en vertoonde hij spierrillingen 

voornamelijk ter hoogte van de schoudermusculatuur. Er was alimentaire neusvloei aanwezig en op de 

4 benen werd duidelijke pulsatie vastgesteld. Op de trailer had hij nog mest gemaakt, deze was vrij 

droog.  

 

Op algemeen onderzoek werd een ademhalingsfrequentie van 20/min, een pols van 52/min en een 

temperatuur van 38,0°C vastgesteld. 

Mucosae waren roze, capillaire vullingstijd normaal en huidturgor licht vertraagd. Lymfeknopen waren 

niet opgezet. 

 

Aanvullend onderzoek van het circulatietoestel was normaal. 

Bij onderzoek van het ademhalingsstelsel werden zowel links als rechts vesiculaire ademgeluiden 

gehoord. Robedoes had duidelijke neusvloei en maakte af en toe proestbewegingen. Bovendien zag 

men op endoscopie dat een permanente dorsale verplaatsing van het zachte gehemelte aanwezig 

was. 
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Bij onderzoek van het spijsverteringsstelsel werd een licht opgetrokken abdomen met zowel links als 

rechts weinig borborygmen opgemerkt. Op rectaal onderzoek kon men geen opzettingen voelen, wel 

zat er veel droge mest in het colon tenue. Op echografie zag men een groot aantal niet contractiele, 

licht opgezette dunne darmen. Uit de maag werd 3 liter reflux afgezogen. Endoscopie toonde aan dat 

de contractiliteit van de slokdarm sterk verminderd was en er zich veel vloeistof in de slokdarm 

bevond.  

 

Een algemeen bloedonderzoek bracht geen opvallende afwijkingen aan het licht. Hematocriet was 

35% (normaal: 35-45%), base excess 5,2 meq/l (normaal: -5 - +5 meq/l). De enige afwijkende waarde 

die kon worden vastgesteld was een heel licht verlaagd calciumgehalte (1,42mmol/l, normaal > 

1,45mmol/l), wat kan worden verklaard door de anorexie. Andere ionen waren, net als lever-, nier-, 

spierwaarden, totaal eiwitgehalte en leucocytengehalte, normaal.  

 

In eerste instantie werd omwille van de prominente gastroïntestinale symptomen aan koliek gedacht. 

Omdat therapie voor koliek niet werkte en Robedoes op stal ook duidelijke symptomen van dysfagie 

vertoonde werd nadien botulisme als diagnose naar voren geschoven. Om deze te bevestigen werden 

stukken lever opgestuurd van het paard dat thuis reeds was geëuthanaseerd en later ook van 

Robedoes naar het Referentielaboratorium voor Botulisme, het Instituut Louis Pasteur te Brussel om 

de diagnose te bevestigen. De lever van het thuis gestorven paard was negatief voor botulismetoxinen 

maar positief voor de isolatie van Cl. botulinum. De lever van Robedoes was voor beide testen 

negatief.  

 
Als therapie kreeg Robedoes 1l paraffineolie opgegoten via een neusslokdarmsonde en werd hij 

omwille van symptomen van ileus behandeld met xylocaïne infuus. Hij kreeg een trage bolus van 32cc 

en vervolgens een constant rate infusion aan een snelheid van 74cc/uur samen met tetanosvloeistof 

aangevuld met glucose. Pijn werd bestreden met NSAIDs (Finadyne: flunixine meglumine, 11cc IV) en 

om hoefbevangenheid te voorkomen werden de hoeven gedoucht en Clexane (enoxaparine, IM) 

subcutaan toegediend. Breedspectrumantibioticum (Cobactan: cefquinome, 11cc IV) werd gegeven om 

secundaire infectieuze complicaties te voorkomen. Om neerliggen en rollen te voorkomen werd 

Robedoes vastgebonden en eten en drinken werden buiten zijn bereik gehouden.  

De volgende morgen toonde het bloedonderzoek een lichte alkalose aan. Op echografie van de maag 

zag men reflux, die de metabole alkalose kan verklaren. Verder waren nog steeds een aantal 

opgezette, niet contractiele dunne darmen zichtbaar. Robedoes werd wederom behandeld met 

Finadyne, Cobactan en Clexane en bleef aan hetzelfde infuus staan. Om de 4uur werd de reflux uit de 

maag afgezogen met behulp van een neusslokdarmsonde. De hoeveelheid reflux liep in de namiddag 

op tot 15 liter elke 4 uur. Tijdens het sonderen viel op dat Robedoes de drinkbak gebruikte om zijn 

hoofd te ondersteunen. Omstreeks 21 uur ging de toestand van Robedoes achteruit. Hij werd onrustig, 

stond te krabben en kon het hoofd niet meer optillen. Hij werd losgemaakt en ging onmiddellijk liggen. 

Om 24 uur was hij niet meer recht te krijgen om te sonderen. Mucosae waren gestuwd en bloederig 

vocht was zichtbaar in de neusslokdarmsonde. Hij deed herhaaldelijke pogingen om op te staan en 

raakte meer en meer geëxciteerd. Maandagnacht om 2 uur werd 0,6cc Domosedan (detomidine, IV) 
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toegediend om hem te kalmeren. Om 8 uur die dinsdagmorgen was de algemene toestand van 

Robedoes zo slecht dat werd besloten hem in te slapen.  

 

Op lijkschouwing wezen bepaalde sectiebevindingen zoals gestuwde lever, multiple puntbloedingen 

ter hoogte van hart, trachea, larynx, pleura en darm en shocklong met dorsaal cyanose en ventraal 

randemfyseem, op een algemene shocktoestand. Ter hoogte van de maag werd een katarrhale 

gastritis met hematoomvorming en ruptuur van het hematoom ter hoogte van een maagulcer 

vastgesteld. Verder werden een multifocale katarrhale pneumonie en tubulusnecrose ter hoogte van 

beide nieren opgemerkt.  

Vitale organen, spieren en zenuwstelsel werden verder histologisch onderzocht. Ter hoogte van de 

longen vond men een beeld van aspecifieke suppuratieve bronchopneumonie met hemorrhagie en 

infiltratie van mononucleairen en enkele neutrofielen. Ter hoogte van de maag werd ulcervorming met 

diffuse bloeding en infiltratie van lymfocyten en neutrofielen bevestigd. In de spieren en het 

zenuwstelsel werden histologisch geen afwijkingen gevonden.  

 

In de dagen die volgden vertoonde bij dezelfde eigenaar nog een ander paard, een kweekmerrie, 

gelijkaardige symptomen als Robedoes. De toestand van de merrie ging snel achteruit en  laterale 

decubitus trad op voordat het paard de kliniek kon bereiken. De dierenarts liet het dier inslapen. 

 

2.2. Figlio 
 

Op maandag 1 februari werd op de dienst Inwendige Ziekten van de Faculteit Diergeneeskunde te 

Merelbeke een vierde verdacht geval van botulisme van dezelfde eigenaar binnengebracht. 

De vijfjarige BWP-hengst Figlio kwam binnen met symptomen van lethargie en slikbezwaren (Fig. 2). 

Thuis werd door de dierenarts reeds vloeistof via infuus en paraffineolie toegediend. 

 

Bij aankomst in de kliniek maakte Figlio een suffe, zwakke indruk. Er was sprake van dysfagie, 

verminderde spiertonus en milde kolieksymptomen. Ook werd een vuile neus met groene, stinkende 

neusvloei opgemerkt. 

 

Op algemeen onderzoek werd een ademhalingsfrequentie van 24/min., een pols van 64/min. en een 

temperatuur van 37,7°C vastgesteld. Mucosae waren roze, huidturgor licht vertraagd en lymfeknopen 

niet opgezet.  

  

Op aanvullend onderzoek van het circulatiestelsel werden geen afwijkingen gevonden. 

Bij onderzoek van het spijsverteringsstelsel viel op dat het abdomen sterk was opgetrokken. Op 

auscultatie waren borborygmen zowel links als rechts sterk verminderd. Echografisch onderzoek was 

normaal, er zat geen reflux in de maag.  

Onderzoek van het ademhalingsstelsel was, afgezien van de groene neusvloei, normaal.  
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Algemeen bloedonderzoek vertoonde geen grote afwijkingen. Hematocriet was 42%, base excess 0 

meq/l. Totaal bilirubine was licht verhoogd (103 µmol/l, normaal: 17-51 µmol/l), deze stijging kan echter 

verklaard worden door het vasten. Ook het creatininegehalte was lichtjes gestegen (1,5 mgr/dl, 

normaal: < 1,2 mgr/dl).  Andere leverwaarden, nierwaarden, ionen en hematologie waren normaal. 

 

Als diagnose werd uiteraard onmiddellijk beslist tot dysfagie ten gevolge van botulisme op basis van 

de anamnese. 

 

Als therapie werd gekozen voor de toediening van hyperimmuunplasma. Plasma van een paard, 

gevaccineerd tegen Cl. botulinum type B en dus in het bezit van antistoffen tegen botulismetoxine type 

B, werd zo snel mogelijk via infuus toegediend. Op de eerste transfusie reageerde het paard met een 

immuunreactie. Corticosteroïden (Vetodexin; dexamethasone, 20cc IV) werden toegediend en de 

transfusie werd onmiddellijk stopgezet. Figlio werd behandeld met antibiotica (Duphatroxim: 

sulfadiazine + trimetoprim, 30cc IV) en een infuus met tetanosvloeistof aangevuld met glucose. De 

volgende dag werd opnieuw een transfusie gedaan, ditmaal met plasma van een ander paard. Figlio 

reageerde goed op deze tweede transfusie. De eerste dagen na aankomst lag Figlio veel neer en 

maakte hij een suffe indruk. Als hij rechtstond, stond hij met het hoofd laag of steunde het hoofd op de 

voederbak met gestrekte hals. Aanvankelijk verliep voedselopname traag en moeizaam en bleef 

neusvloei aanwezig. Na enkele dagen kon hij weer natte slobber van mash en luzerne eten. De eetlust 

verbeterde en zo deed ook de algemene toestand. Het paard werd alerter en kon langere periodes 

blijven rechtstaan. Na 7 dagen werd het infuus afgekoppeld. De voeding werd opgebouwd naar een 

normaal rantsoen en op 13 februari kon Figlio de kliniek verlaten.  

 

Bij de 2 overige paarden van 

dezelfde eigenaar, één jaarling en 

één kweekmerrie, werden geen 

symptomen vastgesteld.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2: Figlio op 12 februari, daags  
voor hij weer naar huis keerde.  
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3. Bespreking 
 

Etiologie van botulisme is de opname van toxinen 

geproduceerd door de bacterie Clostridium botulinum (Fig. 

3). 

Cl. botulinum kan wereldwijd gevonden worden in de 

bodem, modder, organisch materiaal en aquatische 

sedimenten. De bacterie en zijn sporen zijn onschadelijk, 

het gevaar schuilt in het toxine dat de bacteriën 

produceren als ze groeien. Cl. botulinum is een anaerobe, 

grampositieve, staafvormige en sporenvormende bacterie 

(Camargo et al., 2008). De verschillende stammen 

vertonen een uitgebreid polymorfisme en al hun kolonies        Fig 3: Clostridium botulinum (Uit: Consuelo  

verschillen erg in uitzicht, sporenvormende capaciteiten,         Ibanez Marti, 2007) 

mogelijkheid om bepaalde typen toxinen te produceren  

en de staat waarin dit toxine wordt vrijgegeven. Sommige toxinen worden vrijgegeven als volledig 

actieve moleculen terwijl anderen een verdere proteolytische omzetting door intestinale enzymen nodig 

hebben om volledige activiteit te bekomen (Critchley, 1991).  

Cl. botulinum produceert 8 immunologisch verschillende exogene toxines, die aangegeven worden 

door de letters A, B, C1, C2, D, E, F en G. Ook een aantal verwante clostridia speciës  (bv. Cl. baratii 

en Cl. butyricum) kunnen bepaalde botulinumtoxinen produceren (Sobel, 2005). De verschillende 

toxinen zijn farmacologisch gelijkaardig, maar de gevoeligheid van verschillende speciës voor de 

verschillende toxinen varieert. Mensen worden meestal ziek van types A, B, E en in een zeldzaam 

geval ook type F, terwijl paarden voornamelijk worden getroffen door types A, B en C (Jones, 1996;  

Camargo et al., 2008). 

 

Bij het paard is type B botulisme de meest voorkomende vorm van botulisme en zou instaan voor meer 

dan 80% van de intoxicaties (Whitlock en McAdams, 2006; Camargo et al., 2008). Dit type wordt 

meestal geassocieerd met het voeren van graskuil en voordroog, voornamelijk wanneer deze vochtig 

werd verpakt in plastiek. Na een natte zomer, waarbij het hooi onvoldoende kan drogen en dus te nat 

wordt verpakt, ontstaat een gevaarlijke situatie. Type A botulisme werd zelden beschreven, tot nu toe 

ook steeds voedingsgerelateerd. Type C toxine kan frequent gevonden worden in rottende dierlijke 

kaskassen, voornamelijk in een vochtige omgeving daar het toxine overgebracht kan worden via water 

(Jones, 1996). Ook vogels zouden de toxinen vanuit de karkassen kunnen overbrengen naar voeder- 

en drinkbakken (Whitlock en McAdams, 2006).  

 

Botulinumtoxinen zijn vrij grote proteïnen, bestaande uit een 150kDA polypeptideketting. Deze wordt 

geactiveerd door splitsing met protease met als resultaat een 100kDA zware eiwitketting (die de 

gebieden voor celbinding en endocytose bevat) die met behulp van een disulfidebinding gebonden is 

aan een 50kDA lichte ketting (met de domeinen belangrijk voor de proteolyse van de targetproteïnen). 

De toxinen kunnen vrijkomen in actieve, gesplitse vorm (type A,C,D en sommige types B en F) of 
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kunnen in het lichaam geactiveerd worden na splitsing door exogene proteasen (Mayers et al., 2001).  

De toxinen oefenen hun actie op het cholinerge zenuwstelsel uit door het blokkeren van de release van 

acetylcholine ter hoogte van de neuromusculaire eindplaat. Het gevolg is een neuromusculaire 

blokkade en een slappe paralyse. De toxinen zouden ook het adrenerge systeem beïnvloeden, dit 

schijnbaar zonder significante gevolgen (Sobel, 2005). Meestal wordt beweerd dat het centrale 

zenuwstelsel onaangetast blijft, maar in 1979 verscheen één publicatie waar ook letsels in het 

autonome zenuwstelsel  beschreven werden (Smith, 1979; Jones, 1996). De verschillende toxine-

stammen zijn behoorlijk gastheerspecifiek en het paard lijkt, samen met de mens, één van de meest 

gevoelige speciës (Jones, 1996). Hoewel de exacte dodelijke dosis niet bekend is, zijn 

botulinumtoxinen één van de krachtigste toxinen ter wereld en een reëel gevaar voor biologische 

oorlogvoering en bioterrorisme. Er wordt geschreven dat 250 gram van dit toxine de hele 

wereldbevolking zou kunnen doden (McCann, 2000).  

 

Toch kan botulinumtoxine naast doden ook genezen. Het toxine, soms dodelijk als opgenomen via de 

voeding, wordt nu in gezuiverde vorm veilig gebruikt als medicijn om bepaalde aandoeningen 

gekenmerkt door onvrijwillige spiercontracties te controleren (Vangelova, 2007). Reeds in 1989 werd 

botulismetoxine onder de naam „Oculinum‟ geregistreerd voor de behandeling van twee 

oogaandoeningen, namelijk blefarospasmen en strabismus. Kleine dosissen toxine worden 

geïnjecteerd in de aangetaste spieren en blokkeren daar de extra spiercontracties terwijl de 

spiervezels toch genoeg kracht overhouden voor normaal gebruik. Ondertussen wordt nog volop 

onderzoek gedaan naar andere aandoeningen waarbij botulinumtoxine van nut zou kunnen zijn zoals 

daar zijn spastische torticollis, mandibulaire dystonie, urineblaasrelaxatie en het controleren van tics 

(Vangelova, 2007). Ook in de cosmetische wereld is het gebruik van botulinumtoxine, onder de naam 

Botox, de laatste jaren een echte rage. Door het inspuiten van het toxine in de aangezichtsspieren 

wordt hun opspannen, en dus het vormen van rimpels, voorkomen.  

 

Onder stress vormt Cl. botulinum sporen die lang overleven in de omgeving en standaard kook- en 

voedselverwerkingsprocessen kunnen weerstaan. Gelukkig worden de condities voor germinatie- 

anaeroob milieu, niet-zure pH, laag suiker- en zoutgehalte- zelden bereikt in voedsel (Sobel, 2005). De 

techniek van het inblikken van voedsel werd speciaal ontwikkeld om botulismesporen af te doden. In 

tegenstelling tot de sporen is het botulinumtoxine wel temperatuursgevoelig en wordt het geïnactiveerd 

bij verwarmen boven 85°C (Sobel, 2005). Omstandigheden in de normale paardendarm zijn niet 

optimaal voor de sporulatie en vegetatie van Cl. botulinum. Sporen worden routinematig opgenomen 

en weer uitgescheiden zonder sporulatie, toxineproductie of schade aan de darm. Uitzonderingen zijn 

de jonge veulens waarbij de darmflora nog niet volledig ontwikkeld zou zijn en een handvol volwassen 

dieren die een acute toxicoinfectie ontwikkelen, vaak na intestinale chirurgie of langdurige 

antibioticabehandeling (Vangelova, 2007).  
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Betreffende de epidemiologie van botulisme zijn verscheidene zaken belangrijk. 

Botulisme kan via 3 routes ontstaan: a) opname van het voorgevormde toxine, b) gastroïntestinale 

opname van sporen, leidende tot toxicoinfectie, en c) wonden besmet met botulismesporen 

(Swerczeck, 1980; Critchley, 1991; McCann, 2000; Sobel, 2005; Whitlock en McAdams, 2006).  

 

Voedingsgerelateerde botulisme wordt veroorzaakt door opname van voedsel gecontamineerd met 

botulinumtoxine. Bij het paard is dit de meest voorkomende vorm van botulisme (Ricketts et al., 1984). 

C. botulinum produceert alleen toxine wanneer het voedsel zich bevindt onder bepaalde 

omstandigheden, namelijk anaeroob milieu, een pH boven 4,5, laag suiker-en zoutgehalte en een 

temperatuur van 4-12°Celsius (Sobel, 2005). Bij het paard worden deze omstandigheden voornamelijk 

bekomen binnenin ruwvoer dat in ongunstige omstandigheden geoogst, gedroogd en verpakt werd. Er 

ontstaat een hoge vochtigheidsgraad, een laag droge stof gehalte, een alkalische pH en een hoge 

temperatuur. Dit vormt de ideale omgeving voor toxineproductie (McCann, 2000; Sobel, 2005). In het 

bijzonder in natte zomers waarbij het ruwvoer niet de kans krijgt volledig te drogen alvorens het in 

plastiek wordt verpakt, is de kans op germinatie van 

sporen en toxineproductie verhoogd. Vooral rond 

verpakte voordroog, waarbij het hart van de kuil 

onvoldoende kan drogen is in dat opzicht gevaarlijk 

(Ricketts et al., 1984; Critchley, 1991; Witchel en 

Whitlock, 1991; Camargo et al., 2008). De aanwezigheid 

van schimmels of gisten in voordroog worden ook vaak 

verantwoordelijk geacht voor het ontregelen van het 

kuilproces (Fig. 4) (Goehring et al., 2005).                           Fig 4: Beschimmelde voordroog. 

 

Een andere bron van botulinumtoxine is voedsel dat in contact kwam met karkassen. De ontbindende 

karkassen vormen een ideale anaerobe incubator voor germinatie van sporen aanwezig in de 

intestinale flora van de dode dieren. Deze karkassen zijn de voornaamste bron van type C toxine 

(Camargo et al., 2008). Ook ruwvoer dat op de grond valt en vermengd wordt met aarde en faeces 

brengt een verhoogde kans op intoxicatie met zich mee (Kelly et al., 1984).  

 

Bij bovenstaand geval zou het toxine hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van voordroog. Thuis had de 

dierenarts al opgemerkt dat de kwaliteit van de voordroog te wensen over liet. Een staal werd 

meegenomen naar de kliniek en vertoonde inderdaad tekenen van vervuiling, contaminatie en 

schimmelgroei. Wegens de hoge kostprijs werd afgezien van een isolatie uit het staal. Dat slechts vier 

van de zes paarden ziek werden na het eten van het voeder zou verklaard kunnen worden door het feit 

dat de twee gezond gebleven dieren iets kieskeuriger zouden zijn in hun voedselopname of het geluk 

gehad hebben iets minder voeder of net het gezonde deel van het voeder opgenomen te hebben en zo 

geen of weinig toxine hebben opgenomen. Ook zouden bepaalde gastheerfactoren een rol kunnen 

spelen, daar in de humane geneeskunde reeds 1 persoon gevonden werd met aantoonbare 

hoeveelheden toxine in circulatie zonder dat hij symptomen vertoonde (Sobel, 2005).  
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Ook in de humane geneeskunde wordt botulisme intoxicatie meestal veroorzaakt via de voeding. 

Vooral thuis ingeblikte voedingsmiddelen zijn gevaarlijk (Sobel, 2005).  

 

De tweede infectieroute is de orale opname van sporen (Hartigan, 1985). Zoals reeds gezegd inhibeert 

de normale intestinale flora van volwassen paarden de groei van botulismesporen, zodat de 

toxicoinfectie vrijwel altijd gelimiteerd blijft tot neonati, waarbij de normale darmflora nog niet volledig 

ontwikkeld is. Veulens nemen de sporen op als „normale‟ contaminanten van hun dieet wanneer ze 

voor het eerst aan gras en hooi beginnen knabbelen tussen 2 en 12 weken leeftijd. In het 

gastrointestinale kanaal produceren de sporen in vivo het toxine dat wordt opgenomen uit het darm-

kanaal en tot neurologische ziekte leidt (Whitlock en McAdams., 2006). Bij veulens wordt deze 

aandoening ook wel het „Shaker Foal Syndroom‟ genoemd. Vroeger dacht men dat botulisme bij 

veulens geassocieerd was met gastroduodenale ulceraties en dat het de kolonisatie van deze ulcers 

met Cl. botulinum was die resulteerde in toxicoinfectie, maar deze theorie wordt meer en meer 

weerlegt (Wilkins en Palmer, 2003). Een zeldzame keer wordt toxicoinfectie beschreven bij volwassen 

paarden, maar dan meestal in aansluiting met intestinale chirurgie, langdurige antibioticumbehandeling 

of intestinale ulcervorming (Swerczek., 1980). 

 

Een derde vorm van botulisme is het wondbotulisme, veroorzaakt door contaminatie van een wonde 

met sporen van Cl. botulinum uit de omgeving. Als vervolgens een anaeroob milieu ontstaat, kunnen 

de sporen zich ontwikkelen en toxine produceren. Wondbotulisme werd reeds aangetoond na castratie 

en in associatie met geïnfecteerde abcessen, steekwonden, trauma en operationele ingrepen (Bernard 

et al., 1987; Mitten et al., 1994; Camargo et al., 2008). In tegenstelling tot in de paarden-geneeskunde, 

waar deze vorm van botulisme vrij zelden voorkomt, zijn er sinds de opmars van het injecteren van 

heroïnepreparaten bij druggebruikers begin jaren ‟90 in de humane geneeskunde een stijgend aantal 

gevallen van wondbotulisme gemeld.  

Bij Robedoes werden op autopsie verschillende gastroïntestinale ulcers waargenomen. Waarschijnlijk 

heeft Robedoes, net als de andere 3 paarden, voorgevormd toxine via de voeding opgenomen, maar 

toch mag de mogelijkheid van kolonisatie van de ulcers met Cl. botulinum zelf en de in vivo productie 

van toxine niet uitgesloten worden. Of dit dan toxicoïnfectie of wondbotulisme moet heten, is nog maar 

de vraag… 

 

Zoals reeds gezegd komt botulisme bij paarden in Europa slechts sporadisch voor. In België konden in 

de afgelopen eeuw slechts een handvol uitbraken bevestigd worden (Haagsma et al., 1990). Wel zou 

volgens sommige wetenschappers botulisme bij paarden het laatste decennium aan een sterke 

opmars bezig zijn, met name ten gevolge van de stijgende populariteit van graskuilvoeding (Böhnel, 

1999; Gerber et al., 2006; Jahn et al., 2008).   

 

 

 

 



13 
 

Ongeacht zijn intredepoort is de pathogenese en de cascade van gebeurtenissen die volgt  steeds 

bij elk geval hetzelfde.  

Wanneer het toxine het lichaam binnenkomt, wordt het opgenomen in de bloedbaan en overgebracht 

naar alle zenuwen in het lichaam. Zoals voorheen toegelicht zijn de toxinen allemaal proteïneachtige 

dubbele kettingen. De 2 kettingen hebben zowel adherente (zware ketting) als lytische (lichte ketting) 

eigenschappen (Heath et al., 1990). Botulismeneurotoxine kan zich aan verschillende soorten 

celmembranen binden, maar bindt zich bij fysiologische concentraties alleen aan de celmembraan van 

een motorneuron. Ter hoogte van de cholinerge zenuwuiteinden bindt het toxine met behulp van de 

adherente eigenschappen van specifieke endopeptidase receptoren aan de gangliosiden ter hoogte 

van de presynaptische membraan (Lavoie en Hinchcliff, 2008). Eens gebonden, wordt het toxine 

geïnternaliseerd door middel van endocytose en wordt de lichte ketting in het cytoplasma losgelaten. 

De lichte ketting van botulinumtoxine bevat een zinkafhankelijk protease met een extreem hoge 

affiniteit voor zijn doelwit. De doelwitproteïnen variëren tussen de verschillende serotypes toxinen, 

maar zijn allen componenten van de pathway die leidt tot de vrijstelling van synaptische vesikels. 

Wanneer deze doelwitproteïnen gesplitst worden door de lytische eigenschappen van de lichte ketting 

van het toxine, kunnen de synaptische vesikels niet versmelten met de plasmamembraan en 

accumuleren ze ter hoogte van de presynaptische membraan. De vrijstelling van neurotransmitter, 

meer bepaald van acetylcholine, wordt dus onmogelijk (Burgen et al., 1949; Mayers et al., 2001). Deze 

blokkage van de acetylcholinevrijstelling verhindert de activatie van de neuromusculaire eindplaat door 

het motorneuron (Robertson, 1939). Hierdoor wordt de transmissie van impulsen van de 

zenuwuiteinden naar de spieren voorkomen en kan de spier niet contraheren. Dit resulteert in 

spierzwakte en slappe parese of paralyse (Burgen et al., 1949).   

De snelheid van de voortgang van de ziekte is afhankelijk van de hoeveelheid opgenomen toxine, 

maar kan in sommige gevallen zeer snel zijn (Camargo et al., 2008).  

De actie van het toxine is erg langdurig, hoewel het toxine zelf slechts korte tijd aanwezig is ter hoogte 

van het zenuwuiteinde. Wanneer het toxine de synaptische proteïnen gesplitst heeft, is herstel van de 

synaps onmogelijk wat leidt tot degeneratie van het neuron. In de gevallen waar genezing na een 

botulisme-intoxicatie voorkomt, worden nieuwe neuronen gevormd die de musculaire eindplaat 

reïnnerveren (Mayers et al., 2001). Herstel kan dus alleen gebeuren door de aanmaak van nieuwe 

zenuwuiteinden en is dus analoog aan het herstel na chirurgische denervatie (Heath et al., 1990). Dit is 

een extreem traag proces, wat verklaart waarom soms nog maanden na intoxicatie een residuele 

spierzwakte blijkt te bestaan (Whitlock en Adams, 2006).  

Er is weinig duidelijkheid betreffende de intra- en interspeciës variaties in gevoeligheid voor het toxine. 

De mens zou voornamelijk ziek worden van types A, B, E en in een zeldzaam geval ook type F, terwijl 

paarden voornamelijk worden getroffen door types A, B en C (Jones, 1996; Wilkins en Palmer, 2003; 

Camargo et al., 2008).  
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Algemene spierzwakte en/of dysfagie zijn de eerste typische symptomen die een eigenaar bij een 

geval van botulisme zullen opvallen. De paarden laten het krachtvoer vallen of duwen het voedsel 

heen en weer in de voederbak zonder het op te nemen (Fig. 5) (Whitlock en Buckley, 1997). 

Oplettende eigenaars kunnen eventueel de subtiele eerste symptomen van botulisme, zoals 

bijvoorbeeld gedragsverandering, verminderde werklust, trage voedselopname en lichte slikproblemen 

reeds eerder opmerken (Whitlock en McAdams, 2006; Lavoie en Hinchcliff, 2008). Vaak gebeurt dit 

echter pas nadat er al een eerste geval van botulisme in de stal gediagnosticeerd werd.  

Ook in deze casus werd bij het eerste paard voornamelijk 

koliek, neusvloei met dysfagie, lethargie en anorexie gezien. 

Bij Robedoes was men echter al oplettender en werden ook 

reeds de voorafgaande gedragsveranderingen en 

verminderde werklust opgemerkt. Toen eenmaal de 

diagnose gesteld was, werden de andere dieren nauwlettend 

in de gaten gehouden en Figlio werd bij de eerste 

verdenking, namelijk lichte lethargie en dysfagie, onmiddellijk 

naar de kliniek gebracht.  

Verder kunnen paarden kolieksymptomen en constipatie 

vertonen, waarschijnlijk ten gevolge van ileus en 

gasopstapeling ter hoogte van het colon (Zoltan, 2000; 

Whitlock en McAdams, 2006). Bij Robedoes was de 

darmmotiliteit duidelijk verminderd met afwezige 

borborygmen, aanwezigheid van reflux in de maag en 

verminderde slokdarmmotiliteit. Ook bij Figlio waren de 

darmgeluiden duidelijk afgenomen. In een zeldzaam geval 

kunnen de kolieksymptomen zo erg zijn dat een ervaren 

dierenarts beslist tot laparatomie terwijl later aan het licht 

komt dat de pijn werd veroorzaakt door botulisme (Whitlock 

en McAdams, 2006). 

Fig 5: Paarden hebben verminderde tong-       Na een grondig onderzoek wordt ook vaak mydriasis en een  

tonus (A) en laten eten weer uit de mond         verminderde tongtonus vastgesteld (Critchley, 1991). 

vallen (B). (Uit: Whitlock en McAdams, 2006)  

 

Als de ziekte verder evolueert, verduidelijken ook de symptomen. Vaak zijn neusvloei en verminderde 

staart- en ooglidtonus aanwezig, maar de variatie in tonus verschilt erg van paard tot paard en is dus 

prognostisch niet van belang. Matig aangetaste dieren zijn wankel op stap en slepen, bij het naar voor 

brengen van het been, de teen over de grond als teken van spierzwakte (Whitlock en Buckley, 1997; 

Lavoie en Hinchcliff, 2008).  

Evolueert de ziekte nog verder, dan wordt de dysfagie compleet en de spierzwakte duidelijker, vaak 

met spierrillingen, net zoals bij Robedoes typisch in de schouderstreek, en moeilijkheden het hoofd op 

te tillen, wat kan leiden tot oedeem ter hoogte van de lage delen van het hoofd (Fig.6) (Whitlock en 

McAdams, 2006). Sommige dieren gebruiken de voederbak om hun hoofd te ondersteunen. In de  
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literatuur wordt gesproken van de typische „elephant-on-a-ball‟ houding, waarbij alle vier de benen 

samen onder het lichaam geplaatst worden (Fig.1) (Camargo et al., 2008).  

       Fig 6: Door het laag houden van het hoofd ontstaat oedeem van het hoofd en de lippen.                

                      Eventueel moet het hoofd ondersteund worden (Uit: Whitlock en McAdams, 2006). 

 

Uiteindelijk leidt dit alles tot problemen met rechtkomen, tetraparese, tetraplegie en finaal laterale 

decubitus (Jahn et al., 2008). Ook Robedoes vertoonde de typische houding met het hoofd op de 

voerbak en de vier benen onder het lichaam. Toen hij de kans kreeg, ging hij onmiddellijk liggen en 

slaagde er niet meer in recht te komen.  

Gedurende het hele ziekteverloop blijven de paarden vrij alert en bij bewustzijn, wat erop wijst de het 

centrale zenuwstelsel niet in het proces betrokken wordt (McCann, 2000). Eén van de ergste zaken bij 

botulisme-intoxicatie is het feit dat alleen de motorneuronen aangetast zijn. De sensibele 

zenuwuiteinden blijven onaangetast, zodat het slachtoffer gevoelens zoals honger, dorst, angst en pijn 

blijft gewaar worden (Camargo et al., 2008).  

Klinische tekenen van botulisme zijn altijd symmetrisch en progressief en leiden, indien niet wordt 

ingegrepen, tot decubitus gevolgd door sterfte na ademhalingsparalyse of euthanasie om 

diervriendelijke redenen (Whitlock en McAdams, 2006).            

Snel progressieve symptomen (24-48u) impliceren de opname van een hogere dosis toxine en geven 

een slechtere prognose. Af en toe vertonen paarden al decubitus minder dan 8 uur na de eerste 

klinische symptomen en sterven ze in minder dan 24 uur (Camargo et al., 2008). In dit geval waren de 

symptomen snel progressief bij de 3 gestorven paarden. Bij Figlio ging alles wat trager, waardoor hij 

gered kon worden. Mild aangetaste dieren hebben soms alleen voorbijgaande milde dysfagie en 

genezen met minimale behandeling en zonder toediening van antitoxine. Zo zou het kunnen dat de 2 

gezonde paarden in deze casus een heel milde vorm van intoxicatie met minimale symptomen 

doorgemaakt hebben. 
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Gaat het om veulens, dan is het vele en langdurige neerliggen meestal de hoofdklacht. Wordt het 

veulen rechtgezet, dan staat het enige tijd, ontwikkelt spierrillingen (vandaar dat de aandoening ook 

wel het „Shaker Foal Syndroom‟ genoemd wordt) en valt weer neer. Gaat het veulen even drinken dan 

loopt de melk vaak uit de mond en is slikken moeilijk (Camargo et al., 2008). Net zoals bij volwassen 

paarden komen milde mydriasis, zwakke ooglid-, tong- en staarttonus, constipatie en ileus frequent 

voor. 70% van de  intoxicaties komen voor tussen 2 en 5 weken leeftijd, maar infectie kan op alle 

leeftijden voorkomen (Whitlock en McAdams., 2006). In een studie, uitgevoerd door Wilkins en Palmer, 

werden 30 veulens met het Shaker Foal Syndroom opgevolgd. Alle veulens vertoonden op een 

bepaald moment zwakte, lethargie, verminderde staart- en ooglidtonus, dysfagie en decubitus met als 

mogelijke complicaties diarree (24%), aspiratiepneumonie (21%), cornea ulceratie (18%), orale 

candidiasis (14%) en constipatie (10%). Bij ongeveer de helft van de veulens was mechanische 

ventilatie nodig wegens paralyse van de ademhalingsspieren (Wilkins en Palmer, 2003).  

 

Koorts is zelden aanwezig. Op algemeen klinisch onderzoek en algemeen bloedonderzoek zijn er, als 

er geen complicaties aanwezig zijn, meestal weinig afwijkingen te vinden (Critchley, 1991). In gevolge 

het lange neerliggen kan creatinine kinase soms licht verhoogd zijn en soms kan hematologie het 

beeld van een acute stressreactie weergeven. Na enkele dagen vasten zijn ook ionen zoals calcium en 

kalium gewoonlijk verlaagd (McCann, 2000). Op sectie worden, behalve tekenen van dyspnee en 

asfyxie (vergrote, gestuwde en oedemateuze longen en donkerrood bloed) zelden grote afwijkingen 

beschreven (Robertson, 1939; Goehring en Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, 2002; Whitlock en 

McAdams, 2006). 

Ook bij Robedoes en Figlio waren algemeen klinisch onderzoek en bloedonderzoek weinig afwijkend. 

Op autopsiebeeld van Robedoes waren de longpathologie en de haemorrhagische ulcera de 

belangrijkste bevindingen. 

 

Als belangrijkste complicaties, zowel bij volwassen paarden als bij veulens, moeten 

aspiratiepneumonie, gastroïntestinale problemen en doorligwonden vermeld worden (Wilkins en 

Palmer, 2003; Sobel, 2005).  

 

Er bestaat veel discussie over de vraag of de verschillende typen toxine ook een verschillend 

symptoombeeld geven. Sommige auteurs schrijven dat dysfagie, normale rectale temperatuur en 

lethargie pathognomonisch zouden zijn voor type B intoxicatie. Het is duidelijk dat dysfagie een vast 

symptoom is bij type B intoxicaties, en er zijn uitbraken met type C beschreven waarbij geen dysfagie 

aanwezig was, maar evengoed zijn er verschillende type C intoxicaties beschreven waarbij dysfagie 

een prominent symptoom was. Mydriasis en vertraagde pupilrespons wordt door sommige 

wetenschappers als typisch symptoom bij type C intoxicatie vermeld, terwijl anderen het ook 

beschrijven bij type B intoxicaties (McCann, 2000). Er is dus nog veel onderzoek nodig naar het 

eventuele verschil in symptomatologie bij intoxicaties met de verschillende typen toxine.  
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In de differentiaaldiagnose van botulisme moeten, afhankelijk van de symptomen die het paard op 

dat moment vertoont, verschillende aandoeningen overwogen worden.  

Omdat de arbovirale encephalotiden, West Nile disease en equine protozoaire myeloencephalopathie 

in België slechts zeer sporadisch voorkomen, staat in de lage landen de neurologische vorm van 

herpesvirus type 1 infectie of de rhinopneumonie bovenaan in de differentiaaldiagnose (Goehring en 

Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, 2002).  

Andere neurologische aandoeningen zoals bacteriële meningitis, hepatische encephalopathie, equine 

motorneuron disease, hyperkaliëmische periodische paralyse, listeriose, tekenparalyse of zelfs white 

muscle disease zouden ook met botulisme verward kunnen worden.  

Ook verschillende intoxicaties zoals met zware metalen, insecticiden, cholinesterase inhibitoren en 

meest voorkomend intoxicatie met ionofore antibiotica kunnen de differentiaaldiagnose aanvullen 

(Jahn et al., 2008).  

Soms kan ook faryngeale ulceratie slikproblemen, pijnsymptomen en gedragsveranderingen 

veroorzaken die met botulisme overeenkomen.  

Zoals reeds gezegd moet men ook zeer beducht zijn voor de soms duidelijke kolieksymptomen die met 

botulisme geassocieerd kunnen zijn (Heath et al., 2002).  

Tenslotte dient men ook rekening te houden met de mogelijkheid van Grass Disease (Greet, 1989). 

Grass Disease is een vaak fatale dysautonomie met onbekende etiologie (Lyle en Pirie, 2009). De 

ziekte wordt gekarakteriseerd door gastroïntestinale dysfunctie ten gevolge van degeneratie van de 

autonome zenuwen van het autonome enterische zenuwstelsel, voornamelijk ter hoogte van de plexus 

van Auerbach in het ileum (Poxton et al., 1999). Typische symptomen zijn anorexia, trillen of beven, 

zweten, slokdarmspasmen, ileus, rhinitis sicca met korsten in de neus, opgetrokken buik en 

vermageren bij meestal jonge paarden die toegang hebben tot weidegras (Milne, 1997). In 

verschillende studies werd reeds bewezen dat dieren die lijden aan Grass Disease hogere 

concentraties botulinumtoxine type C in de gastroïntestinale inhoud hebben dan gezonde dieren 

(Poxton et al., 1999). Dit doet het vermoeden rijzen dat Cl. botulinum een belangrijke factor zou zijn in 

de pathogenese van Grass Disease. Bij Grass Disease worden de neuronen echter effectief 

aangetast, terwijl bij botulisme de neuronen intact blijven en alleen de neurotransmitterrelease wordt 

voorkomen. Er is dus nog veel onduidelijkheid betreffende deze ziekte en verder onderzoek om de 

eventuele link tussen Grass Disease en botulinumtoxine uit te spitten is nodig. Grass Disease kan 

meestal gedifferentieerd worden van botulisme op basis van anamnese en klinische symptomen.  

 

In het geval van deze casus werd eerst omwille van de opvallende gastroïntestinale symptomen aan 

koliek gedacht. Toen de ziekte verder evolueerde, kwamen de diffuse neurologische symptomen 

steeds meer op de voorgrond. Als differentiaaldiagnose werd Grass Disease overwogen, maar het 

paard was al weken niet meer op de weide geweest, had een goede eetlust, duidelijke dysfagie en 

vertoonde geen tekenen van rhinitis sicca of zweten. Bij rhinopneumonie ziet men eerder 

neurologische dan gastroïntestinale symptomen. Loodintoxicatie geeft als symptomen ook dysfagie en 

craniale zenuwaantasting, maar gaat meestal gepaard met bilaterale larynxparalyse en duidelijke 

symptomen van hoest en dyspnee. Andere intoxicaties geven additionele symptomen afwezig bij 

Robedoes. Op endoscopie kon geen slokdarmpathologie aangetoond worden. Grondig onderzoek van 
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het paard toonde slikproblemen, kauwproblemen, goede eetlust, verminderde tong-en staarttonus en 

verminderde motiliteit van het maagdarmstelsel aan, wat wijst op een diffuus neurologisch probleem. 

Een diffuse neuropathie of junctionopathie met als symptomen diffuse zwakte zonder centrale 

problemen en een voorgeschiedenis van meerdere aangetaste dieren en het voederen van kuilvoer 

van mindere kwaliteit, duwde de onderzoekers in de richting van botulisme. Nadat de diagnose gesteld 

was, kon er bij het tweede geval geen twijfel bestaan betreffende etiologie.  

 

 

Er zijn macroscopisch geen pathognomonische letsels voor botulisme. Bevestiging van de aandoening 

kan op verschillende manieren gebeuren, maar is over het algemeen moeilijk omwille van het 

ontbreken van een goede, betrouwbare diagnostische test.  

Diagnose kan ondermeer gesteld worden door het aantonen van het toxine in stalen van serum 

(10ml), faeces, een leverstaal, maagsap of in een voedingsstaal, door het aantonen van sporen in 

voeder of darminhoud of door het aantonen van de bacterie zelf na isolatie en kweek (Jones, 1996; 

Sobel, 2005). In het geval van wondbotulisme kan een diagnose gesteld worden met behulp van 10ml 

serum en anaeroob wondmateriaal.  

 

De standaardtest is een bioassay dat bestaat uit het intraperitoneaal injecteren van stalen in muizen en 

observatie voor de eventuele ontwikkeling van botulisme-specifieke symptomen. Men wil dus het 

voorgevormd toxine in serum, gastroïntestinale inhoud, lever of uit een wonde aantonen (Whitlock en 

McAdams, 2006). Het type toxine kan bepaald worden door verschillende muizen te injecteren met 

stalen en met verschillende monoklonale, type-specifieke antitoxinen en af te wachten welk soort 

antitoxine bescherming biedt (McCann, 2000; Sobel, 2005).  

Deze test kent verschillende nadelen. Vooreerst is het paard als diersoort gevoeliger voor 

botulinumtoxine dan de muis en is het dus mogelijk dat het paard geïnfecteerd werd met een dosis die 

te laag is om een effect te veroorzaken bij de muizen (Jones, 1996; Whitlock en McAdams, 2006). Ook 

duurt het 24 of soms zelfs 48 uur na injectie van de muizen tot er resultaten bekend zijn. Een derde 

nadeel is de lage gevoeligheid van de test. In de humane geneeskunde wordt gesproken over een 

sensitiviteit van 33%-44% die omgekeerd evenredig is met de tijd tussen de eerste symptomen en de 

staalname (Sobel, 2005). Bij testen van paarden kan bij slechts 20% van de veulens met het „Shaker 

Foal Syndroom‟ effectief toxine aangetoond worden en nog minder vaak bij volwassen paarden 

(Whitlock en McAdams, 2006). Daarom zouden stalen zo snel mogelijk na het begin van de 

symptomen en zeker voor de toediening van antitoxine genomen moeten worden. Vanaf 1 week na 

blootstelling aan het toxine zou het niet meer aantoonbaar zijn in het serum (Sobel, 2005). Bovendien 

is, bij gevorderde gevallen, het toxine reeds gebonden aan de zenuwuiteinden en dus niet meer 

aantoonbaar in serum. Een negatieve test sluit dus zeker geen botulisme uit! Een laatste nadeel zijn 

de ethische bezwaren die de laatste jaren rijzen tegen dit soort testen.  

 

Een tweede beschikbare test is de ELISA-test op serum (Jones, 1996). Daar waar de muisassaytest 

alleen biologisch actief toxine kan aantonen, is het met de ELISA-test mogelijk om ook bij herstellende 

dieren nog een diagnose te stellen door het aantonen van botulinumtoxine antilichamen (Whitlock en 
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McAdams, 2006). Deze testen zijn beschikbaar in Australië, maar nog niet op de markt in Europa. 

Bovendien laat de gevoeligheid sterk te wensen over.  

Recent werd ook een PCR-test voor de detectie van antistoffen ontwikkeld. Deze zou gevoeliger zijn 

dan de muistest maar blijft tot nu toe onderworpen aan onderzoek en nog niet beschikbaar voor routine 

diagnostiek (Whitlock en McAdams, 2006).  

 

Een derde manier is het aantonen van Cl. botulinum door middel van isolatie uit darminhoud, faeces of 

voeder. Darminhoud kan best verzameld worden uit het duodenum of uit het proximaal jejunum. 

Voeder moet onderzocht worden op plaatsen van duidelijke verontreiniging of contaminatie (Jones, 

1996).  

 

Ten laatste kan men ook door het aantonen van sporen in faeces of voeder samen met de 

aanwezigheid van de compatibele symptomen een waarschijnlijkheidsdiagnose van botulisme stellen, 

daar sporen zelden kunnen aangetoond worden in de faeces van normale dieren (Whitlock en 

McAdams, 2006).  

 

Bij groepsuitbraken van botulisme kunnen 2 testen gebruikt worden om de vroege signalen van 

intoxicatie bij de blootgestelde dieren te ontdekken. Een eerste test steunt op het eerste, vaak 

onopvallende verlies van tongtonus en noemt men de „Tone and Tongue Stress Test‟ (Whitlock en 

McAdams, 2006). Men houdt de kaken van het verdachte paard stevig op elkaar door de linkerarm 

onder de kaak en de linkerhand bovenop de neus te plaatsen en trekt de tong met de andere hand 

voorzichtig tussen de interdentale ruimte naar buiten. Daar wordt de tong naar beneden gehangen en 

voorzichtig losgelaten. De meeste normale paarden zullen de tong onmiddellijk weer in de mond 

trekken door middel van één of twee korte contracties. Bij het uitvoeren van deze test moet men zich 

realiseren dat de kracht van een normale tongretractie verschilt van paard tot paard. Echter als de 

procedure juist wordt uitgevoerd zou het één van de meest sensitieve methodes voor de vroege 

detectie van botulisme bij het paard zijn (Whitlock en McAdams, 2006). Een tweede beschreven test is 

de „Botulism Grain Test‟ (Fig. 7) (Witlock en McAdams, 2006). Daarbij wordt 800 gram krachtvoer aan 

het verdachte paard in een vlakke bak op de grond aangeboden en de tijd die het paard nodig heeft 

om het graan te consumeren wordt opgenomen. De meeste normale paarden zullen de hoeveelheid 

graan in minder dan 2 minuten, velen in minder dan een minuut, opeten. Doet het paard er langer over, 

dan wordt de verdenking van botulisme groter.  



20 
 

Door het gebrek aan goede, 

gevoelige diagnostische testen is 

botulisme in de praktijk dus typisch 

een aandoening die bijna altijd 

gediagnosticeerd wordt op basis van 

de klinische symptomen en na 

uitsluiting van andere mogelijke 

aandoeningen (Heath et al., 1990). 

Als het gaat om een groepsuitbraak, 

is de diagnose vaak vrij snel gesteld 

wanneer verschillende dieren 

symptomen van dysfagie, ileus en 

tongparalyse vertonen. Gaat het 

echter om een alleenstaand geval 

dan is de diagnose vaak erg moeilijk 

(Greet, 1989). 

 

Fig 7: The Botulism Grain Test (Uit: 

Whitlock en McAdams, 2006) 

 

Bij Robedoes dacht men omwille van de duidelijke gastroïntestinale symptomen in eerste instantie aan 

koliek. Toen de aandoening verder evolueerde werd het vermoeden van botulisme steeds sterker. Om 

de diagnose te bevestigen werden toen de lever van het thuis gestorven paard en, na zijn dood, ook 

die van Robedoes, opgestuurd naar het Instituut Louis Pasteur te Brussel om de kiem en/of het toxine 

aan te tonen. Daar werd door middel van de muistest Cl. botulinum type B aangetoond.  

 

 

Ondanks de lage incidentie van de ziekte, is het omwille van de hoge mortaliteit erg belangrijk dat de 

ziekte snel en adequaat behandeld wordt (Camargo et al., 2008). De behandeling is echter zeer 

langdurig, moeilijk, duur en komt vaak te laat.  

 

Een snelle neutralisatie van circulerend botulinumtoxine met specifiek of multivalent antiserum is in 

therapeutisch opzicht het belangrijkst. De efficaciteit van antitoxine in het verhogen van de 

overlevingskansen en verminderen van de hospitalisatieduur is duidelijk bewezen zowel bij de mens 

als bij het paard (Wilkins en Palmer, 2003). Zo is de mortaliteit bij botulisme-uitbraken, waar deze 

vroeger meer dan 90% was, nu, met het gebruik van antitoxine, gedaald tot minder dan 30% wanneer 

het antitoxine wordt toegediend vooraleer de paarden neerliggen (McCann, 2000).  

Het antitoxine bindt de toxinemoleculen die vrij drijven in de bloedstroom en neutraliseert ze vooraleer 

ze de zenuwuiteinden bereiken (Camargo et al., 2008). Idealiter zou het antitoxine minder dan 24 uur 

na het begin van de symptomen toegediend moeten worden. Elk uur uitstel tussen het ontdekken van 

de eerste klinische symptomen en het toedienen van antitoxine vermindert de overlevingskans 
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drastisch. De halfwaardetijd van botulinumantitoxine afkomstig van paarden is 12 dagen, dus is één 

enkele dosis voldoende. Één dosis antitoxine zou passieve bescherming bieden tot 60 dagen. De 

aanbevolen dosis is 200ml (30 000 IU) voor een veulen en 500ml (70 000 IU) voor een volwassen 

paard (Whitlock en McAdams, 2006).  

Helaas is intravasculair antitoxine niet in staat het reeds gebonden toxine te neutraliseren. Eens de 

doelwitproteïnen ter hoogte van de neuromusculaire eindplaat gesplitst zijn, is de schade aan het 

neuron irreversiebel en is herstel van die synaps onmogelijk (McCann, 2000; Whitlock en McAdams, 

2006; Camargo et al., 2008). Antitoxine is in staat de progressie van de paralyse te stoppen, maar niet 

de paralyse zelf op te heffen, vandaar het primordiale belang van snelle toediening! Het lichaam van 

het paard kan nieuwe neuromusculaire eindplaten maken, maar dit duurt minstens 7 tot 10 dagen 

(Camargo et al., 2008). Het is vaak een uitdaging het paard zo lang in leven te houden terwijl het niet 

kan opstaan, eten of drinken.  

Antitoxine is in bepaalde landen, maar niet in België, verkrijgbaar als bevroren hyperimmuunplasma en 

moet intraveneus toegediend worden (McCann, 2000).  

Omdat commercieel serum niet meteen voorhanden was, werd er in het geval van deze casus beslist 

om een plasmatransfusie met hyperimmuunplasma van proefpaarden gevaccineerd tegen type B 

botulisme te gebruiken. Dit plasma zou dus antistoffen tegen botulinumtoxine type B moeten bevatten. 

In het geval van Robedoes kwamen diagnose en hulp te laat, maar bij Figlio kon het plasma met 

succes gebruikt worden.  

Bij het geven van immuunplasma kan het paard in uitzonderlijke gevallen anafylactisch reageren. 

Belangrijk is dus dat eerst een kleine hoeveelheid traag wordt gegeven, terwijl wordt toegezien op 

tekenen van anafylactie, waarna de rest van het serum op volle snelheid kan worden toegediend. Bij 

Figlio werd reactie op de eerste zak plasma waargenomen. De transfusie werd onmiddellijk stopgezet 

en corticosteroïden werden toegediend. De volgende dag werd plasma van een ander paard zonder 

problemen toegediend. Ook na gebruik van antitoxine kunnen negatieve effecten, zoals bijvoorbeeld 

anafylactische reactie, serumziekte en andere overgevoeligheidsreacties, optreden (Sobel, 2005). 

Paarden met milde, traag progressieve symptomen kunnen soms overleven zonder antitoxine (Wilkins 

en Palmer, 2003).  

Antitoxine afkomstig van paarden wordt ook in de humane geneeskunde gebruikt als therapie voor 

botulisme. Ondanks zijn effectiviteit rijzen in de humane geneeskunde vele bedenkingen omtrent de 

veiligheid van het gebruik van paardenserum bij de mens (Mayers et al., 2001).  

 

In verschillende publicaties wordt het gebruik van tetraethylamine en guanidine hydrochloride, 

producten die de neurotransmitterrelease zouden bevorderen, aanbevolen. Deze zouden via 

intraveneus infuus toegediend moeten worden, anders is hun effect slechts voorbijgaand. Bovendien 

zouden ze enkel in de vroege stadia van de ziekte nuttig zijn (Critchley, 1991; Jones, 1996; McCann, 

2000). Neostigmine en 4-aminopyrimidine werden vroeger ook gebruikt, maar zouden slechts tijdelijke 

verbetering geven. Ondertussen zouden ze de acetylcholinevoorraden alleen maar verder uitputten 

zodat uiteindelijk de klinische symptomen verergeren in plaats van verbeteren (Lavoie en Hinchcliff, 

2008).  
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Antibiotica kunnen toegediend worden om secundaire complicaties, zoals aspiratiepneumonie en 

bacteriële infecties, te voorkomen (Wilkins en Palmer, 2003). Als antibiotica worden gebruikt, moeten 

aminoglycosiden, tetracyclinen en procaïne-penicilline zoveel mogelijk vermeden worden, wegens hun 

versterkend effect op de neuromusculaire zwakte (Whitlock, 1990; Jones, 1996; Wilkins en Palmer, 

2003). Hoewel metronidazole bekend staat om zijn effect tegen anaerobe bacteriën, heeft zijn gebruik 

bij botulisme geen enkel effect. Sterker nog, volgens sommige studies zou het proefdieren en mensen 

zelfs predisponeren voor botulisme (Whitlock en McAdams, 2006). In dit geval werden beide paarden 

behandeld met breedspectrumantibiotica om secundaire complicaties te bestrijden. Bij Robedoes 

werden omwille van de ileus en pijn ook xylocaïne en NSAIDs gebruikt.  

 

Naast medicamenteuze hulp is vooral ondersteunende zorg zeer belangrijk. De patiënt zou beperkt 

moeten worden tot stalrust om de spieractiviteit zo veel mogelijk te beperken. Fysische activiteit put de 

acetylcholinevoorraad nog meer uit en versterkt de klinische symptomen (Whitlock en McAdams, 

2006). Zelfs de activiteit tijdens het transport van het zieke dier naar een kliniek zou de spieren zo 

kunnen uitputten dat bij aankomst de symptomen veel erger zijn dan bij vertrek. In dat opzicht is 

sedatie voor transport geen slechte optie, ware het niet dat sedatie de zenuwsynapsen nog verder kan 

inhiberen. Frequente pogingen om op te staan bij dieren die neerliggen, moeten zoveel mogelijk 

vermeden worden.  

Omdat de meerderheid van de paarden niet kan slikken, is ondersteunende voeding van groot belang. 

Een hoge kwaliteit eiwitrijke slobber kan via neusslokdarmsonde toegediend worden (Whitlock en 

McAdams, 2006). Deze neusslokdarmsonde zorgt ook voor een bepaalde mate van 

luchtwegbescherming (Wilkins en Palmer, 2003).  

Hydratatie moet op dagelijkse basis gecontroleerd worden. Dure elektrolytenoplossingen en andere 

nutriënten als alimentaire supplementen zijn gewoonlijk niet nodig.  

Liggende paarden, en voornamelijk veulens, zijn gevoelig voor het ontwikkelen van ileus en kunnen 

grote hoeveelheden reflux in de maag opslaan die afgezogen moet worden via de 

neusslokdarmsonde.  

Minerale olie wordt aanbevolen om impactie ten gevolge van ileus te voorkomen (Wichtel en Whitlock, 

1991). Ook Robedoes kreeg in de kliniek paraffineolie opgegoten.  

Bij neerliggende hengsten en ruinen moet men de blaas soms verschillende keren per dag 

catheteriseren als ze niet in staat zijn zelf te urineren, anders kunnen cystitis en blaasnecrose ontstaan 

(Whitlock en McAdams, 2006).  

Afhankelijk van de dierenarts en kliniek kunnen nog andere maatregelen genomen worden. Zo wordt, 

voornamelijk bij veulens, frequent gebruik gemaakt van histaminereceptorblokkers, zoals daar zijn 

ranitidine of cimetidine, samen met sucralfaat om maagulcers te voorkomen.  

Ophtalmische zalven kunnen gebruikt worden om ulcervorming ter hoogte van de cornea te vermijden. 

Om doorligwonden te voorkomen hebben neerliggende dieren een zachte, dikke bodem nodig en 

moeten ze zo vaak mogelijk op de andere zijde gedraaid worden. Eventueel is het rechthelpen met 

behulp van een singel en een takel een oplossing voor onrustig liggende paarden (Heath et al., 1990). 

Bij de mens is bij ademhalingsparalyse mechanische ventilatie van groot belang (Sobel, 2005). Recent 

wordt dit ook bij veulens met positieve resultaten gebruikt (Wilkins en Palmer, 2003). Volwassen 
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paarden zijn echter bijna onmogelijk in leven te houden met een beademingstoestel, omdat machines 

met die capaciteit bijna niet bestaan.  

Als bij een volwassen paard de paralyse zich uitbreid naar de ademhalingsspieren is de meest 

humane beslissing euthanasie (Camargo et al., 2008). 

 

 

De prognose van botulisme is de afgelopen jaren erg verbeterd. In een oudere studie met 91 

veulens, jaarlingen en volwassen paarden met een waarschijnlijkheidsdiagnose van type B botulisme 

waarbij geen enkele werd behandeld met antitoxine, overleefden slechts 2 veulens (Thomas et al., 

1988). Bij een andere, recente, studie overleefden 96% van 30 zieke veulens na intensief te zijn 

behandeld met antitoxine en moderne ondersteunende zorgen, zoals mechanische ventilatie en 

moderne antibiotica. Bij de veulens die mechanische ventilatie nodig hadden, overleefde 86% (Wilkins 

en Palmer, 2003). De laatste decennia is dus omwille van de ontwikkeling van antitoxine en de 

modernisering van de diergeneeskunde de mortaliteit sterk gedaald. Dit dus wel in het geval antitoxine 

voorhanden is, iets wat in ons land meestal niet het geval is… 

Herstel van botulisme is afhankelijk van de opgenomen dosis toxine en de ernst van de klinische 

symptomen (Whitlock, 1990). Paarden met dysfagie die nog kunnen rechtstaan, kunnen soms hun 

slikvermogen herwinnen na 3 tot 7 dagen. Hoe vollediger de dysfagie, hoe meer tijd nodig is voor 

herstel. Sommige paarden blijven meer dan 2 weken neerliggen. Volledig herstel duurt vaak langer 

dan een maand, soms zelfs tot 4 maanden (McCann, 2000).  

Ook de leeftijd en vooral het gedrag van paarden zou een belangrijke rol spelen. Rustige paarden die 

blijven liggen zonder energie te verspillen en te panikeren, hebben een grotere kans op genezing, 

terwijl paarden die onrustig worden en vechten om op te kunnen staan, zoals Robedoes, een slechtere 

prognose hebben (Goehring et al., 2005). 

Meestal is voor volwassen paarden die meer dan 24 uur neerliggen, de prognose sterk gereserveerd. 

Liggende veulens zijn meestal opnieuw in staat te staan na 7 tot 10 dagen intensieve zorgen (Wilkins 

en Palmer, 2003).  

Voornamelijk van belang in hedendaagse omstandigheden is een snelle diagnose. Als antitoxine kan 

toegediend worden terwijl het paard nog rechtstaat, zou de prognose goed zijn, met meer dan 70% 

kans op herstel. Liggen de paarden neer, dan daalt deze kans tot minder dan 25% (McCann, 2000; 

Lavoie en Hinchcliff, 2008). 

In geval van deze casus krijgen we met een mortaliteit van 75% te verwachten cijfers, daar in de 

eerste 3 gevallen geen antitoxine werd toegediend.  
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Omdat behandeling van botulisme vaak een moeilijke, dure en frustrerende zaak is, moet de nadruk 

liggen op preventie. 

Een type B Cl. botulinum toxoïd, BotTox B, is beschikbaar via ELISA Technology Co (Lexington, KY, 

USA). Drie dosissen vaccin met telkens één maand tussen zijn nodig om zowel veulens als volwassen 

paarden te immuniseren.  

Drie dosissen vaccin gegeven met 10 tot 12 dagen tussen zouden, indien nodig voor noodgevallen en 

groepsuitbraken, al binnen de 3 weken voor antistoffen kunnen zorgen. Duur van de immuniteit is 

onbekend, maar zou minstens 1 jaar zijn (Wichtel en Whitlock, 1991). Paarden die leven in endemisch 

gebied worden daarom best jaarlijks gevaccineerd.  Voor drachtige merries is jaarlijkse vaccinatie met 

een boosterprik 4 tot 6 weken voor het veulenen aangewezen (Whitlock en McAdams, 2006; Camargo 

et al., 2008). Het colostrum van deze merries zou in principe een adequate hoeveelheid antistoffen 

moeten bevatten om het veulen voor 12 weken te beschermen, maar in een studie van Wilkins en 

Palmer werd bewezen dat ook veulens uit gevaccineerde merries botulisme kunnen ontwikkelen 

(Wilkins en Palmer, 2006). Veulens gevaccineerd met toxoïd in de eerste levensdagen zouden 

immunocompetent zijn en antistoffen ontwikkelen tegen het toxine, zelfs in de aanwezigheid van 

passieve immuniteit.  

Botulinum toxoïd wordt beschouwd als één van de veiligste en meest werkzame vaccins beschikbaar 

voor paarden. Botulisme bij volledig gevaccineerde paarden is nog niet beschreven. Helaas is, omwille 

van het beperkte voorkomen, het vaccin in België niet geregistreerd.  

Er is geen kruisimmuniteit met type C botulisme (Heath et al., 1990). Voor type C botulisme bestaat tot 

nu toe geen vaccin voor paarden, hoewel paarden soms geïmmuniseerd worden met een type C 

toxoïd beschikbaar voor fretten, dat reeds enige tijd wordt gebruikt in streken waar type C endemisch 

is (Heath et al., 1990; Jones, 1996; Whitlock en McAdams, 2006).  

 

Andere belangrijke preventieve maatregelen zijn uiteraard diëtaire en hygiënische aanpassingen. 

Goed gefermenteerde graskuil geeft geen problemen en de voordelen van graskuilvoedering 

overstijgen het risico op botulisme. Het is dus niet raadzaam graskuilvoedering te ontmoedigen 

(McCann, 2000). In sommige gevallen is het gebruik van zure bewaarmiddelen geïndiceerd.  

Voordat de balen gevoerd worden, zouden ze allemaal even gecontroleerd moeten worden op 

beschadiging aan de verpakking en vervuiling, beschimmeling en contaminatie. Ook ander ruwvoer 

met tekenen van rot of vervallen materiaal mag niet aan paarden gevoerd worden (Camargo et al., 

2008). Voeder dat in contact gekomen is met karkassen of pluimveeuitwerpselen wordt best 

weggehouden van paarden.  

Hygiëne in en rondom de stal, met name propere drink- en voederbakken zijn altijd van belang (Jones, 

1996).  
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4. Besluit 
 

Uit deze casusbespreking kunnen we besluiten dat botulisme toch nog kan voorkomen in onze 

paardenpopulatie. In dit geval werden vier paarden ziek na het eten van slechte voordroog, drie 

stierven er. Men kan dus spreken van desastreuze gevolgen voor deze paardeneigenaar.  

Omdat de ziekte steeds vaker zou voorkomen is voorlichting van paardeneigenaars en ook van 

dierenartsen in het kader van preventie van groot belang. Behandeling is moeilijk, wat preventie des te 

belangrijker maakt. Omdat een vaccin bij ons nog niet bestaat, moeten andere preventieve 

maatregelen genomen worden. Paardeneigenaars zouden geadviseerd moeten worden voeder, en 

voornamelijk voordroog, van goede kwaliteit aan hun dieren te voeren. Ook karkassen op de weide, 

tussen het voeder of in de buurt van drinkbakken zouden onmiddellijk verwijderd moeten worden en 

een goede algemene stalhygiëne mag niet ontbreken. Een snelle diagnose kan de prognose sterk 

verbeteren, voornamelijk omdat het levensreddende antitoxine bij ons niet op de markt is, zodat het 

enkele dagen kan duren voor het na bestelling het zieke paard bereikt. Daarom moeten dierenartsen 

de vroegste symptomen van botulisme, lethargie, dysfagie, anorexie, spierrillingen en eventueel koliek, 

snel herkennen en bij uitbraak zo snel mogelijk ingrijpen. Alleen op die manier kan men het aantal 

botulismeslachtoffers beperken.  
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1. Samenvatting 
 

 
Leptospirose is een wijdverspreide bacteriële zoönose die zowel mens als dier kan treffen. Meestal 

verloopt de infectie subklinisch, echter verschillende klinische symptomen, zoals   koorts, lethargie, 

abortus, vroeggeboorte, uveïtis, dyspnee, nier-en leverfalen en uiteindelijk sterfte kunnen optreden. 

De  casus  van  een  2  maanden  oud  merrieveulen  besmet met  leptospiren  wordt  in  deze  studie 

besproken. Eigenaardig genoeg vertoonde dit veulen bij aankomst in de kliniek, naast icterus en 

lethargie, voornamelijk respiratoire symptomen. Op algemeen onderzoek werden koorts, dyspnee en 

tachypnee vastgesteld. Bloedonderzoek toonde tekenen van nierfalen en hemolyse. Omwille van de 

ernstige symptomen, hoge kosten en slechte prognose besloot men het veulen te euthanaseren.  Op 

lijkschouwing en histologisch onderzoek konden duidelijke tekenen van alveolaire bloeding, 

veralgemeende icterus, nier- en leverschade gevonden worden. 

Koorts, icterus, hemolyse, nier- en leverfalen komen mooi overeen met het typische  symptoombeeld 

van leptospirose. 

Echter respiratoire symptomen ten gevolge van leptospirose zijn bij paarden zelden beschreven. Bij 

andere diersoorten en in de humane geneeskunde komt deze presentatie van de ziekte steeds vaker 

voor, frequent met fatale gevolgen. Uit de literatuur omtrent equine leptospirose blijkt dat respiratoire 

symptomen toch vaak terloops vermeld worden in de anamnese en tijdens het klinisch onderzoek of 

de lijkschouwing. Dierenartsen moeten bij het behandelen van leptospirose bij (voornamelijk jonge) 

paarden rekening houden met de mogelijkheid van alveolaire bloeding. 

 

 
Leptospirosis is a worldwide zoönotic, bacterial disease that can affect both humans and animals. 

Most infections are asymptomatic, but several different symptoms, such as fever, lethargy, abortion, 

uveïtis, respiratory distress, kidney and liver failure and eventually death can occur. 

In this study a case of a 2 months old foal infected with leptospires is discussed. Interestingly enough 

the foal‟s predominant symptom, next to icterus, was acute respiratory distress. Clinical examination 

revealed fever, respiratory distress and tachypnoe. Bloodwork showed signs of kidney failure and 

hemolysis. Because of the severe symptoms, the owners decided to euthanize the foal. On necropsy 

and histology clear signs of alveolar hemorrhage, generalized icterus, kidney and liver dammage 

were found. 

Fever, icterus, hemolysis, kidney and liver failure nicely fit in the general presentation of leptospirosis. 

However respiratory symptoms in horses with leptospirosis, are rarely documented. In other animals 

and humans this presentation of the disease is more commonly found, often with fatal results. In case 

studies regarding equine leptospirosis signs of respiratory problems can often be detected in the 

anamnesis and during the clinical examination or autopsy. Vets should be aware, when dealing with 

leptospirosis in (young) horses, that alveolar hemorrhage is a possibility. 

 

 
Key words: alveolar hemorrhage, foal, icterus, leptospirosis, respiratory distress 

 

 
 
 
 



33 
 

 
 

2. Inleiding 
 

 
 

Leptospirose is een wereldwijd verspreide bacteriële zoönose die zowel dier als mens kan treffen en 

veroorzaakt wordt door pathogene serovars van het genus Leptospira (L.). Infectie ontstaat meestal 

na direct contact met gecontamineerde urine of placentale weefsels of indirect vanuit een gecon- 

tamineerde omgeving (Bharti et al., 2003). De mens kan besmet worden na contact met besmette 

dieren of besmette waterlopen en vertoont klinische symptomen gaande van milde koorts tot nierfalen 

en levensbedreigende pulmonaire bloeding. Naast de mens kunnen bijna alle zoogdieren, ook het 

paard, geïnfecteerd worden. Hoewel wereldwijde serologische studies aantoonden dat paarden 

frequent besmet worden met leptospiren en dus frequent antistoffen bezitten tegen verschillende 

serovars, blijft klinische leptospirose bij paarden eerder zeldzaam (Bäverud et al., 2009). Recurrente 

uveïtis (maanblindheid), koorts, hepatitis en icterus, abortus, premature geboorte en neonatale sterfte 

zijn de meest vermelde klinische symptomen bij paarden (Frazer, 1999). In tegenstelling tot bij andere 

diersoorten werden leptospirose-geïnduceerd nierfalen en pneumonie nog maar zelden beschreven 

en lijkt het alsof jonge dieren gevoeliger zijn voor deze complicaties (Frazer, 1999; Van den Ingh et al., 

1989; Torfs et al., 2009). In dit artikel wordt een atypisch geval van leptospirose besproken: een 2 

maanden oud merrieveulen met symptomen van icterus, lethargie en acute dyspnee 

 

 

3. Casuïstiek 
 

 
 

Op   maandag   17   augustus   2009   werd   een   2 

maanden oud warmbloed merrieveulen aangeboden 

op de dienst Inwendige Ziekten van de Faculteit 

Diergeneeskunde te Merelbeke, België. Het dier 

werd aangeboden met klachten van acute dyspnee 

en icterus. 

Als anamnese vermeldt de eigenaar dat partus en 

puerperium vlot zijn verlopen, het veulen heeft 

onmiddellijk na de geboorte biest opgenomen en de 

merrie bleef niet aan de nageboorte staan. Merrie 

en veulen staan op een weide en kunnen vrij 

beschikken over een stal. Er werden in de laatste 

dagen op geen enkele wijze veranderingen aan hun 

levenswijze doorgevoerd. Het veulen werd 3 dagen 

voor de consultatie (vrijdag 14/8) ontwormd, toen Fig 1: Ziek veulen. 

viel een licht versnelde ademhaling op, maar deze werd geweten aan het warme weer. Diezelfde dag 

zag de eigenaar het veulen nog drinken bij de merrie, waarna hij gedurende het hele weekend afwezig 

was. Op de ochtend van 17 augustus vond de eigenaar het veulen op de weide met versnelde, 
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moeilijke ademhaling en geel verkleurde mucosae. De dierenarts werd verwittigd en stuurde merrie en 

veulen onmiddellijk door naar de Faculteit Diergeneeskunde. 

Op  algemeen  onderzoek  werden  een  hartslag  van  96/min,  temperatuur  van  38,6°C  en  een 

pompende ademhaling van 124/min (tachypnee) vastgesteld. De huidturgor was normaal, maar de 

mucosae waren sterk icterisch en de submandibulaire en retrofaryngeale lymfeknopen gezwollen. Ook 

werden lichtjes opgezette gewrichten opgemerkt. 

Specifiek onderzoek van het ademhalingsstelsel toonde de aanwezigheid van icterische 

neusmucosae  en neusvloei.  Occasioneel  werd  hoesten opgemerkt. Door palpatie  van  larynx  en 

trachea kon geen hoesten worden uitgelokt. Op auscultatie werden zowel links als rechts schurende 

ademgeluiden vastgesteld en met echografie zag men zowel links als rechts een sterk verdicht 

longveld, voornamelijk cranioventraal, zonder abcessen. 

Bloed werd genomen voor biochemisch en hematologisch onderzoek. Het serum bleek 

hemolytisch. Daarnaast werden anemie, leukocytose, uremie (sterk gestegen nierwaarden) en een 

sterk gestegen bilirubinegehalte vastgesteld (Tabel 1). Leverwaarden waren normaal. 
 

 
ELEMENT PATIËNT NORMAALWAARDEN 

 

(veneus) 

PATIÊNT NORMAALWAARDEN 
 

(arterieel) 

pH 7,337 7,350- 7,380 7,330 7, 350-7,450 

PCO2 33,3 45-50 mmHg 38,1 35,0-45,0 mmHg 

PO2 31,0 35-55 mmHg 65,7 80,0)100,0 mmHg 

Saturatie   89,6 > 95% 

B.E. - 5.0 -5,0 - +5,0   

Hematocriet 240 350-450 (ml/l)   

Thrombocyten 32 100-350 (x 10.9/l)   

Witte 
 

bloedcellen 

26,2 3,5-9,0 (x 10.9/l)   

Natrium 123 132-146 mmol/l   

Kalium 6,8 3,5-4,0 mmol/l   

Calcium 1,08 1,4-1,7 mmol/l   

Ureum 61,9 4,0-8,0 mmol/l   

Bilirubine 275 17-51 µmol/l   

Alkalische 
 

fosfatase 

313 71-508 mU/ml   

Creatinine 14,2 < 1,2 mg/dl   

Gamma-GT 29 1,0-18 mU/ml   

Tabel1: Bloedwaarden van het veulen gemeten bij aankomst in de kliniek. 
 

 

Vanwege de hoge geschatte behandelingskosten en de slechte prognose werd besloten over te gaan 

tot  euthanasie. Omwille  van de ongewone kliniek  werd het  veulen overgebracht naar  de dienst 
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Pathologie van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke voor lijkschouwing en histologisch 

onderzoek. 

Op lijkschouwing werden volgende pathologische diagnosen gesteld: veralgemeende icterus, 

hepatomegalie,  reactieve  milt  met  hyperplasie  van  de  witte  pulpa  en  multiple  subscapulaire 

bloedingen, multifocale puntbloedingen ter hoogte van de longen, nieren, milt, darm en de coronaire 

groeven van het hart, gezwollen nieren met glomerulonefritis en katarrhale entero-typhlo-colitis met 

mesenteriale lymfadenitis. 

Lever, milt, long, nier, dunne en dikke darm werden histologisch onderzocht. De lever was gezwollen 

en broos met duidelijke individualisatie van de hepatocyten en multifocale zones met bloeding en 

necrose. Het lymfoïde weefsel in de milt vertoonde sterke hyperplasie en in enkele lymfoïde follikels 

was  centraal  oedeem  aanwezig.  In  de  longen  waren  verschillende  grote hemorrhagische  zones 

zichtbaar. Een aantal alveolen bevatten een fijnvezelig eosinofiel materiaal, vermoedelijk fibrine. Men 

zag focale perivasculaire infiltratie van lymfocyten en plasmacellen, multifocale activatie van BALT en 

multifocale zones met compensatoir emfyseem. De nieren vertoonden multifocale zwelling van de 

glomeruli, meerdere uitgebreide zones met bloeding, multifocale infiltratie van lymfocyten en 

plasmacellen en focale infiltratie van neutrofielen. Ook was er op verschillende plaatsen 

tubulusnecrose zichtbaar. Betreffende de dunne darm vond men milde hyperemie van de lamina 

propria en de submucosa samen met multifocale hemorrhagie ter hoogte van de serosa. Er was milde 

mononucleaire infiltratie zichtbaar ter hoogte van submucosa en lamina propria. In de dikke darm 

tenslotte zag men duidelijke activatie van het lymfoïd weefsel in de submucosa en hyperemie van 

submucosa en lamina propria. 

Differentiaaldiagnostisch werden stalen opgestuurd ter onderzoek voor Equine Arteritis virus (EVA) 

naar de dienst Virologie van de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke en voor Leptospirose naar 

het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agronomie (CODA) te Brussel. Virologisch 

onderzoek was EVA-negatief, maar immunofluorescentie uitgevoerd door het CODA was sterk 

verdacht voor leptospirose. 

 

 
4. Bespreking 

 

 
 

Leptospiren   zijn   unicellulaire,   beweegelijke   spiraalvormige   organismen   die   morfologisch   erg 

verschillen van andere bacteriën (Bernard, 1993)(Fig.2). Ze worden onderverdeeld bij de spirocheten, 

samen met andere pathogene genera zoals Treponema en Borrelia. Het genus Leptospira telt 1 

speciës,  L.interrogans, onderverdeeld in  2 complexen, namelijk L. biflexa en L. interrogans. L. biflexa 

omvat de saprofytische, vrijlevende stammen, terwijl L. interrogans de pathogene stammen bevat en 

verder  onderverdeeld  wordt  in  verschillende  serogroepen  en  serovarianten  (Bernard,  1993).  Tot 

dusver konden meer dan 200 pathogene serovarianten, onderverdeeld in 23 serogroepen, 

geïdentificeerd worden. Specifieke   serovars zijn gastheer-geadapteerd aan een bepaalde 

reservoirdiersoort, die men onderhoudsgastheer of natuurlijke gastheer noemt. Bij deze diersoort 

veroorzaken ze meestal geen pathologie (Hartskeerl en Terpstra, 1996). Bijna alle zoogdieren kunnen 
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als gastheer dienen. Wereldwijd werden leptospiren al bij minstens 160 verschillende zoogdierspeciës 

aangetoond, maar verder ook bij reptielen, amfibia, vissen, vogels en ongewervelden (Van Hooste, 

2007). 
 

Bij natuurlijke gastheren persisteren de leptospiren in de niertubuli en worden ze uitgescheiden in de 

urine. Natuurlijke gastheren kunnen de bacteriën gedurende maanden tot levenslang blijven 

uitscheiden en vormen dus de belangrijkste bron van contaminatie (Van Hooste, 2007). Serologische 

studies tonen aan dat bij het paard infectie met leptospiren frequent voorkomt (Baverud et al., 2009; 

Barwick et al., 1998). Omwille van de hoge prevalentie van antistoffen tegen L.interrogans serovar 

Bratislava in afwezigheid van kliniek, werd geopperd dat het paard een natuurlijke gastheer zou 

kunnen zijn voor deze serovariant (Bernard, 1993; Lavoie en Hinchcliff, 2008). 

Buiten de gastheer kunnen de leptospiren enige 

tijd   overleven,   voornamelijk   in   een   vochtige, 

warme omgeving. Dier en mens kunnen besmet 

worden door rechtstreeks contact met de 

gastheer, via urine of placentale weefsels of door 

indirect contact met gecontamineerd water of 

besmette voedingstoffen (Bernard, 1993; Bharti et 

al., 2003). 

Bij besmetting van een accidentele gastheer kan 

die een ernstige, soms levensbedreigende, ziekte 

doormaken, met kortdurende, hevige excretie van 

de leptospiren (Hartskeerl en Terpstra, 1996). 
 

Fig. 2: Leptospira interrogans onder de electronen- 

microscoop (afbeelding van Cornell University). 

 
De kennis betreffende de pathogenese, zowel voor leptospirose in het algemeen als specifiek voor 

equine leptospirose, is nog steeds beperkt. Ingangspoort voor de leptospiren is meestal een wonde, 

abrasie of snede in de huid. Ook via slijmvliezen, zowel conjunctivae, mond- of neusslijmvlies, dunne 

darmmucosa of genitaal slijmvlies, kan de spirocheet binnendringen. Het lijkt erop dat transmissie ook 

mogelijk is doorheen verweekte of gemacereerde huid bij langdurig verblijf in water. Zelden gebeurt de 

overdracht via dierlijke bijtwonden (bv. rattenbeten, hondenbeten,…) Aerogene transmissie is 

gedocumenteerd, hoewel aerosolisatie van leptospiren bijna onmogelijk is (Van Hooste, 2007). 

Het verloop van de infectie is afhankelijk van het pathogeen vermogen van de betrokken serovariant 

en van het afweersysteem van de gastheer (Lavoie en Hinchcliff, 2008). Dat de virulentie van de kiem 

belangrijker is dan de dosis, werd voor de hond bewezen (Keenan, 1978). 

Met betrekking tot de pathogenese kunnen 3 mechanismen onderscheiden worden: directe bacteriële 

invasie, immuun-gemedieerde reacties en niet-specifieke inflammatoire reacties (Symposium, 2000). 

Wanneer het organisme in het lichaam binnenkomt, ontstaat een bacteriëmie. Tijdens de 

incubatieperiode van 1 tot 30 dagen, verspreidt het organisme zich via de bloedbaan naar 

verschillende organen, voornamelijk lever, nieren en spieren. De leptospiren vermenigvuldigen zich en 

produceren metabolieten  die,  samen met  immuungemedieerde  reacties,  ontstaan  geven  aan  de 
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klinische symptomen geassocieerd met leptospirose (Bethlem en Carvalho, 2000). Nadat het aantal 

leptospiren in bloed en weefsels een kritische waarde heeft bereikt, veroorzaken ze ernstige 

endotheelschade, vnl. ten gevolge van capillaire vasculitis, en hemorrhagische diathese wat tenslotte 

leidt tot bloedingen, meningitis, myositis, of placentitis (Van Hooste, 2007). Transsudatie van vocht 

vanuit het vasculaire compartiment veroorzaakt hypovolemie en deze, in combinatie met dehydratatie, 

hyperviscositeit, intravasculaire stolling en activering van cytokinen en complement, zorgt voor de 

verschillende systemische manifestaties. Lever- en nierschade is voornamelijk het gevolg van directe 

bacteriële invasie of van toxines in de bloedbaan (Van Hooste, 2007). 

Na  7  tot  14  dagen,  afhankelijk  van  diersoort  en  serovariant,  verdwijnen  de  leptospiren  uit  de 

bloedbaan  en de  weefsels. Ze kunnen echter  het  immuunsysteem  omzeilen door  zich  schuil te 

houden ter hoogte van de nieren, het genitaalstelsel, het centraal zenuwstelsel of het oog. Daar 

kunnen ze nog weken tot maanden aanwezig blijven. Tijdens deze periode worden leptospiren in hoge 

concentraties en gedurende lange tijd uitgescheiden via de urine (Lavoie en Hinchcliff, 2008). 

Met betrekking tot deze casus werden, naast lever en nier, voornamelijk de longen getroffen. Het 

veulen vertoonde bij aankomst op de kliniek duidelijke dyspnee en ook op lijkschouwing en histologie 

werden duidelijke tekenen van bloeding ter hoogte van de longalveolen gevonden (Fig.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3:  Autopsiebeeld: alveolaire bloeding in de longen van een 2 maanden oud Fjordenveulen (Dr. Jef Nuytten). 

 
 

Bij het paard werd deze pathologie nog zeer zelden beschreven hoewel in de humane geneeskunde 

pulmonaire leptospirose steeds vaker voorkomt, frequent zelfs met fatale afloop. Alveolaire 

hemorrhagie, met als gevolg acute dyspnee, hoesten en hemoptysis, is dan het voornaamste klinisch 

beeld (Dolhnikoff et al., 2007). Ook bij de hond worden pulmonaire manifestaties van leptospirose 

frequent  gezien  (Noel  en  Latimer,  2000).  Hoewel  de  exacte  pathogenese  van  de  pulmonaire 

aantasting onbekend is, zijn 2 theorieën naar voren geschoven: het zou of gaan om een toxisch 
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proces of om een immuungemedieerde reactie (Dobrina et al., 1995; Dohlnikoff et al., 2007; Torfs et 

al., 2009). Bij de eerste theorie neemt men aan dat het longbloeden veroorzaakt wordt door een 

toxine-gemedieerde capillaire vasculitis die aanleiding geeft tot endotheelschade en verhoogde 

vasculaire permeabiliteit (Dobrina et al., 1995; Dohlnikoff et al., 2007). Volgens sommige studies 

zouden deze toxines door leptospiren aanwezig op andere plaatsen in het lichaam geproduceerd 

worden en ter hoogte van het longendotheel schade veroorzaken. Verschillende toxines worden in de 

opzicht onderzocht (Dohlnikoff et al., 2007; Chen et al., 2007). 

Naast een toxine-gemedieerd proces, wordt ook een indirect pathogeen mechanisme, veroorzaakt 

door de eigen immuunrespons onderzocht. In de tweede fase van acute leptospirose treedt het 

immuunsysteem in werking. De leptospiren verdwijnen uit de bloedbaan en antilichamen verschijnen. 

Immuungemedieerde ziekte is één van de factoren die de ernst van de ziekte sterk kan beïnvloeden 

(Levett, 2001). Werts en collega‟s toonden aan dat een infectie met leptospiren een zeer sterke 

immuunrespons opwekt (Dohlnikoff et al., 2007). Patiënten met hoge antistoffentiters hadden 

ernstigere bloedingen en erger nierfalen dan diegene met een lagere antistoffentiter (Yang en Hsu, 

2005).  Betreffende  de  exacte  pathofysiologie  van  het  imuungemedieerde  proces  is  nog  weinig 

bekend, maar veel onderzoek is lopend (Dobrina et al., 1995; Dohlnikoff et al., 2007). 

 

 
Leptospirose  kan  een  breed  spectrum  van   klinische  symptomen   veroorzaken:  van  milde, 

griepachtige  verschijnselen  tot  zeer  ernstige,  soms  zelfs  dodelijke kliniek.  De  ziekte kan  in  zijn 

verschillende vormen en stadia ook vele gelijkenissen vertonen met andere infectieziekten wat 

diagnose soms moeilijk maakt (Van Hooste, 2007).  Vroeger werd aangenomen dat sommige serovars 

eerder een milde ziekte veroorzaken terwijl andere een ernstiger specifiek verloop kenden.  Intensieve 

studies  gedurende de afgelopen 30 jaar verwerpen  echter de hypothese dat bepaalde klinische 

syndromen typisch geassocieerd zouden zijn met specifieke serogroepen (Levett, 2001). Het is 

bijgevolg bijna onmogelijk de verschillende serovarianten op basis van klinische symptomen  van 

elkaar te onderscheiden (Hartkeerl en Terpstra, 1996). 

De gemiddelde incubatieperiode bedraagt 5 tot 14 dagen met een spreiding van 1 tot 30 dagen (Van 
 

Hooste, 2007). 
 

Bij de meeste paarden verloopt een infectie subklinisch. Verscheidene serologische studies tonen 

wereldwijd blootstelling aan leptospiren aan. Recente studies toonde aan dat afhankelijk van de 

geografische locatie en de gebruikte antigenen tot 20-90% van de paardenpopulatie seropositief is 

voor  leptospiren  (Bäverud  et  al.,  2009;  Barwick  et  al.,  1998).  Subklinisch  geïnfecteerde  dieren 

vertonen geen symptomen. Echter ze kunnen jarenlang dragers ter hoogte van de nieren zijn en zo de 

kiem uitscheiden in de urine en de omgeving besmetten. 

Bij de paarden die wel klinische symptomen vertonen, wordt wederom een heel grote verscheidenheid 

aan ziektebeelden gezien. Equine leptospirose kan kan een acuut, subacuut of chronisch verloop 

kennen. 
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De meest bekende pathologië is ongetwijfeld recurrente 

uveïtis, ook wel periodische opthalmie of maanblindheid 

genoemd. De etiologie is nog niet helemaal duidelijk, 

maar het zou gaan om persistentie van leptospiren of 

een autoimmuunreactie op eigen antigenen tegen de 

leptospiren ter hoogte van het oog. Klinische symptomen 

zijn fotofobie, traanvloei, miosis en iritis. Na de acute 

fase kunnen verschillende chronische heropflakkeringen 

Fig.4: Maanblindheid (Dierenkliniek Vrieselaar).   voorkomen (Bernard, 1993) (Fig.4). 
 

Een ander frequent voorkomend symptoom van leptospirose is abortus of doodgeboren, zwakke of 

premature veulens. Een oude studie uit 1988 bij 50 geaborteerde foetussen in Ierland toonde bij bijna 

50% van de foetussen leptospiren aan. Dit kan erop wijzen dat leptospirose een belangrijke, 

onderschatte factor in equine abortus kan zijn (Ellis en O‟Brien, 1988). 

Bij chronische, systemische leptospiren-infecties treden na een eerste, vaak milde episode met 

griepachtige verschijnselen, eerder symptomen van nier- en leverfalen op de voorgrond. Klinisch uit dit 

zich als hematurie, haemoglobinurie, polyurie, anurie, koorts, geelzucht en anorexie (Bäverud et al., 

2007; Poonacha et al., 1993). 
 

Het veulen in deze casus vertoonde icterus en op bloedonderzoek duidelijke tekenen van hemolyse: 

de hematocriet was gedaald, het kalium- en het bilirubinegehalte sterk gestegen en het serum had 

een hemolytisch uitzicht. Nierwaarden, welbepaald creatinine en ureum, waren sterk gestegen wat 

wees op nierfalen. Tijdens autopsie werd een sterk gezwollen, broze lever en gezwollen nieren 

aangetroffen. Histologisch werden in beide organen celschade en bloedingen aangetoond. Aangezien 

geen afwijkende leverwaarden gevonden werden, kan men besluiten dat de leverfunctie (nog) niet 

gestoord was en het hier dus gaat om prehepatische icterus ten gevolge van hemolyse. Leptospirose 

staat bekend als veroorzaker van infectieuze hemolytische anemie. Ook de schade aan de levervaten 

zou hemolyse kunnen induceren. 

In tegenstelling tot andere speciës werden slechts enkele gevallen van leptospirose-geïnduceerde 

pneumonie bij het paard beschreven. In deze casus waren icterus en acute dyspnee als gevolg van 

nierfalen en pneumonie de voornaamste symptomen. Hoewel dyspnee zelden werd beschreven in het 

kader van Leptospira-infectie werden op de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke, België eerder dit 

jaar al 2 veulens opgenomen met symptomen van lethargie en dyspnee. Klinisch onderzoek, 

bloedonderzoek, echografie en serologie toonden aan dat ook deze veulens leden aan leptospirose- 

geïnduceerd nierfalen en pneumonie (Torfs et al., 2009).  Pulmonaire manifestaties van leptospirose 

zijn nog relatief onbekend bij dierenartsen, maar bij grondige studie van gepubliceerde casussen 

betreffende leptospirose bij veulens, kan men in vele casussen bijkomende respiratoire problemen 

ontdekken. Frazer beschrijft in 1999 nierfalen bij een 3 maanden oud veulen ten gevolge van infectie 

met Leptospira interrogans sv. pomona en bratislava. Ook dit veulen werd eerst behandeld voor 

pneumonie en vertoonde respiratoire symptomen met een pneumoniebeeld op echografie (Frazer, 

1999). Ook het met leptospirose geïnfecteerde veulen besproken door Bernard en collega‟s in 1993 
 

vertoonde naast hematurie en lethargie diffuus verspreide krakelende, schurende 
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ademhalingsgeluiden (Bernard et al., 1993).  In 1988 werden op een Nederlandse stoeterij over een 

tijdsspanne van 3 jaar, 12 veulens geboren met symptomen van respiratoire dyspnee, lethargie en 

koorts ten gevolge van infectie met Leptospira interrogans sv. bratislava en lora. Autopsie toonde 

pulmonaire bloeding en glomerulonephritis met tubulare necrose en intersistieel oedeem aan (Van 

den Ingh et al., 1989). In 1974 tenslotte werd reeds een casus gepubliceerd betreffende een veulen 

besmet met Leptospira sv. pomona dat naast icterus ook dyspnee vertoonde (Van den Ingh et al., 

1989; Hogg, 1974). Ook bij geaborteerde foetussen en doodgeboren veulens worden op autopsie 

frequent veralgemeende icterus en bloedingen ter hoogte van de longen en tracheale mucosa 

aangetoond. (Hodgin et al., 1989; Poonacha et al., 1993). Deze gegevens tonen aan dat de 

respiratoire symptomen ten gevolge van leptospirose onderschat worden. Bij paarden waar, naast 

symptomen van nierfalen respiratoire problemen optreden, dient leptospirose in de 

differentiaaldiagnose opgenomen te worden. Verder onderzoek betreffende deze pulmonaire 

manifestaties kan nuttig zijn. 

 

 
De  differentiaaldiagnose  voor  leptospirose  is  zeer  uitgebreid  omwille  van  de  grote  variatie  in 

klinische symptomen. Om deze reden is een algemene opsomming van alle mogelijkheden zowel 

moeilijk als onbruikbaar.  Het is voornamelijk van belang de specifieke differentiaaldiagnose van deze 

casus  te bespreken.  Bij  aankomst  in  de kliniek  vertoonde het  veulen voornamelijk  tekenen van 

dyspnee, lethargie en icterus. Omwille van de ernstige respiratoire symptomen werd in eerste instantie 

een infectie met Rhodococcus equi vermoed. Dit vermoeden werd onwaarschijnlijk omdat op 

echografie alleen een sterk verdicht longveld zonder abcessen gezien werd. Omdat er geen koorts, 

slechts occasioneel hoesten en weinig neus-of oogvloei aanwezig was, werd bronchoïntersistiële of 

bacteriële pneumonie ten gevolge van Streptococcus zoöepidemicus of E.coli-infectie onwaarschijnlijk. 

Na bloedonderzoek en lijkschouwing, die duidelijk nier- en leverfalen aantoonden konden virale 

oorzaken zoals rhinopneumonie (EHV-1) en equine influenza vrijwel uitgesloten worden en werden 

differentiaaldiagnostisch equine virale arteritis (EVA) en leptospirose overgehouden. Virologisch 

onderzoek voor EVA bleek negatief. Immunohistochemie uitgevoerd in het CODA, ter bevestiging van 

leptospirose, was positief. 

 
 

Omwille van het moeilijk te identificeren en te kweken organisme en de hoge seroprevalentie in de 

paardenpopulatie is een accurate diagnose van leptospirose niet gemakkelijk. Klinische symptomen 

zijn niet pathognomisch en hoewel histopathologische letsels in de richting van leptospirose kunnen 

wijzen, is een objectieve en accurate diagnostische test gewenst. Er zijn verschillende methoden 

ontwikkeld en verder onderzoek naar gemakkelijke en meer betrouwbare technieken loopt. 

Het direct in beeld brengen van de leptospiren onder een gewone microscoop is moeilijk omdat 

leptospiren zwak of niet kleuren met traditionele hemotoxyline en eosine kleuringen. Daarom is de 

meest aangewezen manier van identificatie donkerveldmicroscopie (Bernard, 1993). Hoewel 

verschillende stalen, zoals bloed, urine, cerebrospinaal vocht, melk en gemacereerd weefsel op deze 

manier onderzocht kunnen worden, maakt men meestal gebruik van urinestalen. Leptospiren zijn 

zichtbaar als donkere spiraalvormige organismen met gehaakte uiteinden (Fig.2). Hoewel men met 
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donkerveldmicroscopie een waarschijnlijkheidsdiagnose van leptospirose kan stellen, is de techniek 

niet erg sensitief noch specifiek. Om zichtbaar te zijn, zijn minstens 10 000 leptospiren per ml nodig en 

andere  beweeglijke  bacteriën,  filamenteuze  celdelen  of  fibrine  kunnen  voor  leptospiren  aanzien 

worden (Sellon en Long, 2007). Eventueel kunnen speciale kleuring, immunoperoxidase of 

immunofluoriscentie gebruikt worden om de sensitiviteit  van directe microscopie te verhogen (Fig.4). 

Vooral de fluoriscerende antistoffen test (FAT) heeft de detectie van leptospiren in vloeistoffen en 

weefsels verbeterd (Sellon en Long, 2007). 
 

Ondanks een lage sensitiviteit blijft celcultuur de 

gouden standaard voor de diagnose van leptospirose 

(Bharti et al., 2003). Leptospiren kunnen de eerste 7 

ziektedagen uit het bloed gekweekt worden, van dag 

4  tot  dag  10  uit  de  liquor  cerebralis  en  vanaf  de 

tiende  tot  dertigste  ziektedag  uit  de  urine.  Omdat 

leptospiren traag en in een speciaal medium groeien 

kan  het  weken  tot  maanden  duren  vooraleer  de 

uitslag   van   de   kweek   bekend   is   (Bethlem   en 

Carvalho,   2000).   Sommige   serovarianten,   zoals 

hardjo en bratislava, hebben incubatieperioden van 4 

Fig.4: Warthin-Starry histochemische kleuring tot 6 maanden nodig! Na incubatie kunnen de isolaten 

toont spirochaeten aan in de alveolaire ruimte geïdentificeerd worden door middel van DNA-profielen 

(Uit: Chen et al., 2007).   of serologie. 

 

 
Er zijn ook een aantal DNA-technieken, zoals DNA-hybridisatie en polymerase chain reactie (PCR) 

ontwikkeld voor de identificatie van leptospiren in verschillende diersoorten. De PCR techniek wordt 

het meest gebruikt en is in staat te differentiëren tussen pathogene en niet-pathogene species (Bharti 

et al., 2003). In sommige studies werd de PCR-test gevoeliger bevonden voor het opsporen van 

leptospiren dan FAT of cultuur (Sellon en Long, 2007). Meer onderzoek betreffende deze test is nodig. 

Omwille van de moeilijkheden betreffende directe identificatie en het kweken van culturen, wordt de 

diagnose van leptospirose vaak gebaseerd op serologie. In het bloed zijn antilichamen aanwezig 5 tot 

7 dagen na het begin van de klinische symptomen en kunnen ze in verhoogde concentratie aanwezig 

blijven tot jaren na de infectie.  De referentiemethode voor de serologische diagnose van leptospirose 

is de microscopische agglutinatietest (MAT), waarbij een reactie tussen sera en levende 

antigenoplossingen van verschillende leptospira varianten beoogt wordt (Bharti et al., 2003). 

Resultaten kunnen 2 uur later worden afgelezen door middel van donkerveldmicroscopie. Het gaat 

dus om een serogroep-specifieke test, hoewel af en toe kruisreactie tussen verschillende serogroepen 

kan voorkomen. De test is zeer specifiek maar kan soms een vrij lage sensitiviteit hebben en 

interpretatie kan moeilijk zijn. Serologische testen moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden omwille 

van de wijdverspreide blootstelling en seroprevalentie in de paardenpopulatie (Barwick et al., 1998; 

Bäverud  et  al.,  2009).  Titers  hoger  dan  800  of  gepaarde  sera  met  een  viervoudige  stijging  in 

antistoffentiter in relatie met klinische symptomen worden meestal als positief beschouwd, hoewel in 
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sommige  gevallen  (vnl.  bij  abortus  of  uveïtis)  acute  infectie  enige  tijd  voor  de  symptomen  is 

opgetreden en geen stijging in antistoffen kan worden aangetoond (Van Hooste, 2007). Recent wordt 

ook de enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) test steeds vaker gebruikt. Deze is gevoeliger 

dan de MAT en kan uitscheiders identificeren die niet zichtbaar zijn op een MAT (Bernard, 1993). 

Voor de diagnose van leptospirose bij abortus of vroeggeboorte kunnen verschillende diagnostische 

technieken zoals isolatie, FAT en cultuur op foetus en vruchtvliezen samen met eventueel serologie 

van de merrie en de foetus, uitgevoerd worden (Poonacha et al., 1993; Sellon en Long, 2007). 

In onze casus werden als diagnostische techniek gekozen voor een MAT-test op serum van het 

veulen bij het CODA. 

 

 
Over de effectiviteit van de behandeling van paarden met leptospirose is weinig bekend. 

 

In de humane geneeskunde blijft controverse bestaan over het nut van antibiotica in de therapie van 

leptospirose (Bethlem en Carvalho, 2000). Verschillende studies   tonen geen verschil aan tussen 

patiënten behandeld met antibiotica en deze behandeld zonder antibiotica wat betreft tijdsduur voor 

normalisatie van biochemische parameters, het verdwijnen van de koorts of de mortaliteit. Andere 

studies tonen wel een effect aan op voorwaarde dat de antibiotica bij het begin van de klinische 

symptomen toegediend werden (Katz et al., 2001; Bharti et al., 2003). In vitro zijn leptospiren gevoelig 

aan de meeste antimicrobiële agentia, maar tegenstrijdige resultaten werden geboekt tussen in vivo 

en in vitro studies betreffende het beste antibioticum in de bestrijding van leptospirose. Evaluatie van 

de minimale inhibitorische concentratie (MIC) toont aan dat leptospiren erg gevoelig zijn aan peniciline 

G, ampiciline, amoxyciline, cefotaxime, erythromycine en ciprofloxacine. Aan streptomycine, tylosine 

en tetracycline zijn leptospiren matig gevoelig en ze zijn resistent aan cephalotine, sulfonamides en 

chloramfenicol (Prescott, 1991; Bernard, 1993). Omwille van de kleine hoeveelheid gepubliceerde 

klinische studies,   zijn er weinig praktische richtlijnen betreffende de behandeling van leptospirose 

bekend. In de praktijk bestaat de behandeling meestal uit ondersteunende maatregelen en het 

toedienen van gepaste antibiotica, in de meeste gevallen penicilines of combinaties met penicilines 

(Katz et al, 2001; Bharti et al., 2003). 

Specifieke vergelijkende studies betreffende de behandeling van leptospirose bij het paard zijn nog 

niet gepubliceerd. Richtlijnen betreffende behandeling moeten dan ook geëxtrapoleerd worden vanuit 

andere speciës. Peniciline, dihydrostreptomycine en oxytetracycline in hoge doseringen gedurende 

verschillende dagen worden door verschillende bronnen aanbevolen (Prescott, 1991; Bernard, 1993; 

Lavoie en Hinchcliff, 2008). De duur van de behandeling hangt af van de reactie van het dier, hoewel 

de nefrotoxiciteit van streptomycine zijn gebruik in de tijd beperkt (Bernard et al, 1993). Bij drachtige 

merries werd met succes natrium-penicilline gebruikt (Prescott, 1991; Lavoie en Hinchcliff, 2008). Als 

gevolg van het recente succesvolle gebruik van erythromycine en tetracyclinen bij mensen en 

labodieren dienen ook deze agentia overwogen te worden voor gebruik bij paarden. Andere in de 

literatuur vermelde behandelingen betreffen amikacine-sulfaat, ticarcilline-clavulaanzuur, rifampicine, 

trimetoprimsulfa, clarithromycine en cefquinome (Bernard et al., 1993; Frazer 1999; Torfs et al., 2009). 

In de behandeling van recurrente uveïtis heeft antimicrobiële therapie geen nut aangezien de ziekte 

van immuungemedieerde oorsprong zou zijn. 
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Naast antimicrobiële therapie is een ondersteunende therapie zeker van belang. Dehydratatie, 

hypotensie, hypovolemie en afwijkingen in de elektrolytenbalans dienen gecorrigeerd te worden en ter 

preventie of ter behandeling van nierfalen dienen diuretica en vocht toegediend te worden. Zwakke 

veulens krijgen extra energie onder de vorm van glucose en zuurproductieremmers of sucralfaat ter 

preventie van maagulcers. 

Veel onderzoek wordt gedaan naar de specifieke behandeling van het longbloeden bij leptospirose bij 

de mens. Omdat een sterke immuunrespons een belangrijke rol zou spelen in de pathogenese 

werden verschillende studies met immunosuppressieve middelen uitgevoerd. Het gebruik van 

glucocorticoïden zoals methylprednisolone of dexamethasone in een vroege fase van de ziekte heeft 

volgens verschillende studies een duidelijk positief effect, hoewel enkele andere studies dit effect dan 

weer tegenspreken (Chenoy et al., 2006; Trivedi et al., 2001; Xiao en Huang, 1999; Niwattayakul et 

al.,2009). Ook met cyclofosfamide werden al positieve resultaten verkregen (Trivedi et al., 2009). 

Wanneer definitieve conclusies in verband met het behandelen van de alveolaire bloeding bij de mens 

kunnen getrokken worden, zou men eventueel kunnen extrapoleren naar het paard. 

 
Ook  betreffende  prognose  is  leptospirose  geen eenvoudige  zaak.  Recurrente uveïtis  kent  vaak 

herhaaldelijke heropflakkeringen met een steeds ernstiger klinisch beeld. Merries die aborteerden 

herstellen meestal volledig zonder verdere gevolgen voor de vruchtbaarheid. 

De prognose van neonatale ziekte, lever- of nierlijden is gereserveerd in ernstige gevallen en 

afhankelijk van de mate van orgaaninvasie en de ernst van weefselschade (Lavoie en Hinchcliff, 

2008). 
 
 

Omdat leptospiren wijdverspreid voorkomen en verschillende onderhoudsgastheren kennen, is er 

weinig hoop op volledige erradicatie van de aandoening. De sleutel tot controle ligt dus in preventie 

(Barwick  et al., 1997). Er  zijn nog geen vaccins geregistreerd ter preventie van leptospirose bij 

paarden. Humane vaccins zijn in sommige landen wel op de markt, maar alleen de effectiviteit op 

korte termijn werd bewezen en studies betreffende de langdurige werking van deze vaccins zijn nog 

niet gepubliceerd. De bestaande vaccins bij honden en rundvee zouden alleen een kortdurende en 

mogelijks onvolledige bescherming geven (Prescott, 1991). Klinische ziekte wordt vermeden, maar 

seroconversie en overdracht naar andere dieren en de mens blijven mogelijk (Bharti et al., 2003). Off- 

label gebruik van vaccins wordt bij paarden getest bij de behandeling van recurrente uveïtis (Lavoie 

en Hinchcliff, 2008). Het gebruik van vaccins voor runderen zou bij paarden anafylactische shock 

kunnen veroorzaken (Bernard, 1993). 

Aangetaste  dieren  moeten  geïsoleerd  worden,  geaborteerde  vruchten  en  vruchtvliezen  zo  snel 

mogelijk verwijderd en stallen ontsmet. Eventueel kan preventieve antibioticatoediening bij andere 

dieren uit dezelfde stal overwogen worden. Een oude humane studie toonde aan dat het profylactisch 

toedienen van doxycycline nuttig zou kunnen zijn. Hoewel er geen verschil in seroconversie 

aantoonbaar was, was er een duidelijk verschil in klinische symptomen. Dit suggereert dat profylactie 

door middel van preventieve toediening van doxycycline de infectie niet verhindert, maar de mortaliteit 

en morbiditeit van de ziekte sterk verminderd (Bharti et al., 2003). 
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Betreffende  de  algemene  preventie  moet  contact  met  een  vochtige  omgeving  en  contact  met 

runderen, varkens en wilde dieren die mogelijks drager van leptospiren zijn zoveel mogelijk beperkt 

worden (Bernard, 1993). Een studie uit 1997 onderzocht een aantal risicofactoren voor besmetting 

met leptospiren, in deze studie serovarianten pomona, autumnalis en bratislava. Blootstelling aan 

knaagdieren en andere wilde dieren, een vochtige en vuile omgeving en managementsfactoren zoals 

leeftijdsverdeling, populatiedichtheid, buitenbeloop en stalhygiëne zouden een belangrijke rol spelen 

in het risico op besmetting met deze leptospiren (Barwick et al., 1997; Barwick et al., 1998; Bäverud et 

al., 2009). Preventie van leptospirose blijkt dus een moeilijke zaak waarbij vele factoren nog onbekend 

zijn. 

 

 
4. Besluit 

 

 
Dat besmetting met leptospiren bij paarden vrij veel voorkomt, moet in deze bespreking benadrukt 

worden. Hoewel de meeste infecties subklinisch verlopen, ontstaat in sommige gevallen een ernstige 

ziekte met een gamma aan mogelijke symptomen, gaande van abortus, doodgeboren veulens, nier- 

en leverfalen tot griepachtige verschijnselen en oogaandoeningen. In deze casus wordt het geval van 

een veulen met respiratoire symptomen ten gevolge van leptospiren-infectie besproken. In de humane 

geneeskunde en ook bij andere diersoorten komt deze complicatie van leptospirose steeds vaker 

voor, frequent met fatale gevolgen. Na onderzoek van de lectuur over paarden valt op dat deze 

respiratoire symptomen zeer zelden expliciet vermeld en besproken worden, hoewel, voornamelijk bij 

jonge veulens, toch vrij constant deze respiratoire symptomen, in meer of mindere mate, aanwezig 

blijken. Verschillende casussen bespreken leptospirose-besmette veulens met symptomen van 

lethargie  en  icterus  terwijl  vaak  terloops  toch  ook  een  respiratoire  factor  vermeld  wordt.  In 

verschillende casussen zijn veulens eerst thuis al   door  de dierenarts  behandeld voor 

ademhalingsstoornissen, werden op klinisch onderzoek lichte dyspnee of versnelde ademhaling 

opgemerkt of toonden auscultatie, echografie of lijkschouwing duidelijke pulmonaire pathologie aan. 

De klinische symptomen van pulmonaire leptospirosis, vnl. dyspnee, hemoptysis en lethargie, worden 

veroorzaakt door alveolaire bloedingen ten gevolge van een capillaire vasculitis ter hoogte van de 

longen. De exacte pathogenese van deze complicatie is nog grotendeels onbekend. In de humane 

geneeskunde  is  veel onderzoek  betreffende de pathofysiologie  van longbloeding  bij  leptospirose 

lopend. Een toxisch en/of immuungemedieerd proces wordt verondersteld en verschillende toxines, 

cytokines  en cellulaire processen  worden onderzocht. Betreffende de behandeling  worden in  de 

humane geneeskunde experimenteel  goede resultaten bekomen na behandeling  met 

immunosuppressiva. Glucocorticoïden en cyclofosfamide worden in dat opzicht het meest vermeld. 

Het is duidelijk dat deze pulmonaire pathologie ten gevolge van leptospiren-infectie in de 

paardengeneeskunde nog niet erg bekend is. Dierenartsen moeten zich bewust zijn van mogelijke 

respiratoire pathologie in geval van leptospirose. 
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