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SAMENVATTING 

Een zevenjarige hengst die sinds een jaar verminderd presteerde en een lage hartfrequentie 

vertoonde op klinisch onderzoek, werd gediagnosticeerd met een pathologische tweede graad 

atrioventriculaire blok. De meeste tweede graad atrioventriculaire blokken zijn daarentegen 

fysiologisch, dewelke dus verdwijnen bij inspanning. 30 procent van de paarden bezit dit type blok. In 

rusttoestand wordt hierbij de conductie van de actiepotentiaal af en toe onderbroken. De atriale 

contractie wordt dan niet gevolgd door een ventriculaire contractie. Pathologische blokken kunnen, 

afhankelijk van de plaats van het letsel, onderverdeeld worden in supra-, intra- en infra-hisian. 

Oorzaken van AV-blokken zijn divers. In de humane geneeskunde worden zowel infectieuze 

oorzaken, zoals lymeborreliose, als niet-infectieuze beschreven. Via serologie werd een hoge titer van 

Borrelia burgdorferi sensu lato duidelijk bij onze patiënt. Een diagnose van pathologische blokken kan 

gemaakt worden door een degelijke hartauscultatie en een elektrocardiogram. Eveneens vertoonde 

onze patiënt na intraveneuze toediening van atropine een verergering van het probleem, hetgeen 

vermoedelijk duidt op een infra-hisian blok. Een lange rustperiode, waarin langdurig antibioticum werd 

toegediend, bleek onvoldoende om het probleem definitief te verhelpen.  

 

Key words: Atrioventricular block – Case report – Dysrhythmia – Infra-hisian block – Lyme 

disease 
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INLEIDING 

Tweede graad atrioventriculaire blokken komen voor bij 30 procent van de paarden, dit omdat 

paarden in rusttoestand een hoge vagale tonus bezitten. Deze blokken zijn meestal fysiologisch en 

verdwijnen dan ook bij een verhoogde sympatische activiteit. Zelden zijn deze blokken pathologisch. 

Grondige hartauscultatie en elektrocardiografisch onderzoek liggen aan de basis van het stellen van 

een diagnose van dysritmieën. De exacte locatie van de blok is echter moeilijk te bepalen. Ook de 

oorzaken zijn divers en moeilijk te achterhalen. 

Het doel van deze casuïstiek bestaat erin het probleem van een patiënt met een pathologische 

tweede graad atrioventriculaire blok, type infra-hisian, te kaderen, waarbij de mogelijke oorzaken en 

de lokalisatie van het letsel besproken worden. 

Eerst wordt een overzicht gegeven van de bestaande literatuur omtrent de elektrische activiteit in het 

hart. Naast de hartfrequentie, het geleidingssysteem en het elektrocardiogram komen ook de types en 

oorzaken van atrioventriculaire blokken aan bod. Daarna wordt de patiënt zelf, die vermoedelijk leidt 

aan een infra-hisian blok, besproken. 
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LITERATUURSTUDIE 

ELEKTRISCHE ACTIVITEIT IN HET HART 

1. HARTFREQUENTIE  

Figuur 1 geeft de gemiddelde minimum en maximum hartfrequentie weer tijdens rusttoestand, 

opwarming, het uitvoeren van een springparcours en tijdens de recoveryperiode. De hartfrequentie bij 

paarden in rust bedraagt 24 tot 55 beats per minute (bpm) (Verheyen et al., 2010b), tijdens opwarming 

38 tot 162 bpm en tijdens springen 92 tot 181 bpm (Buhl et al., 2010). De hartfrequentie kan tijdens 

inspanning stijgen tot een maximum van 220 tot 240 bpm (Verheyen et al., 2010b). Na twee minuten 

recovery is de gemiddelde hartfrequentie gedaald tot 90 bpm, na vijf minuten tot 78 bpm, na 15 

minuten tot 50 bpm, na 30 minuten tot 42 bpm en na 45 minuten ten slotte tot 40 bpm (Buhl et al., 

2010).     

 

Figuur 1: Gemiddelde minimum en maximum hartfrequentie gedurende rusttoestand, 

opwarming, showjumping en tijdens de recoveryperiode (uit Buhl et al., 2010) 

 

  



4 
 

2. GELEIDINGSSYSTEEM 

De sinusknoop is de pacemaker van het hart en bevindt zich in de wand van het rechter atrium op de 

plaats waar de vena cava in het hart uitmondt (Figuur 2). In de sinusknoop vindt spontane 

depolarisatie van cardiale cellen plaats. Deze pacemakercellen initiëren een hartslag en bepalen de 

hartfrequentie. Voor de initiatie van cardiale contracties zijn dus geen motorneuronen noodzakelijk, 

zoals dat wel het geval is voor het initiëren van contracties van skeletspiercellen. Zowel de 

sympatische als de parasympatische motorneuronen kunnen echter, door het aansturen van de 

snelheid waarmee de drempelpotentiaal bereikt wordt, een invloed uitoefenen op de hartfrequentie. 

Sympatische zenuwactiviteit verhoogt hierbij de hartfrequentie, parasympatische zenuwactiviteit 

verlaagt deze (James en Sherf, 1971 en Stephenson, 2007). 

 

 

Figuur 2: Overzicht van het geleidingssysteem in het hart (naar Boukens en Christoffels, 2012) 

De sinusknoop, AV-knoop, bundel van His (met zijn opsplitsing in twee takken) en de Purkinje 

vezels zijn de belangrijke spelers die een normale cardiale geleiding mogelijk maken. 

 

Het hartspierweefsel vormt een syncytium, waarin een gevormd actiepotentiaal via gap junctions van 

cel tot cel wordt doorgegeven en zich zo kan verspreiden vanuit de sinusknoop over het linker- en het 

rechteratrium naar de atrioventriculaire knoop (AV-knoop), gelokaliseerd in het caudaal deel van het 

interatriaal septum (Figuur 2) (Stephenson, 2007 en Nguyen et al., 2010). Dit proces initieert de 

contractie van beide atria. De AV-knoop zorgt daarna voor een delay van de actiepotentiaal met een 

vertraging tussen de atriale en de ventriculaire contractie tot gevolg (Stephenson, 2007). Bovendien 

doet de AV-knoop dienst als back-up pacemaker, wanneer de sinusknoop faalt (Nikolaidou et al., 

2012). Vervolgens bereikt de actiepotentiaal de bundel van His, vanaf waar opnieuw een snelle 
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conductie doorgaat (Figuur 2). De bundel van His splitst op in een linker en een rechter tak, die elk op 

hun beurt overgaan in een netwerk van Purkinje vezels (Figuur 2). Via deze Purkinje vezels gebeurt 

verdere propagatie van de actiepotentiaal naar de spiercellen in de subendocardiale laag van de 

ventrikels en van daaruit van cel tot cel naar de spiercellen in de buitenste wand van de ventrikels. 

De verschillende elementen van het geleidingssysteem laten toe dat elke hartslag via een specifiek 

patroon tot stand komt. De beide atria contraheren bijna simultaan, waarna er een korte pauze 

plaatsvindt door de tragere conductie in de AV-knoop. Vervolgens contraheren ook de beide ventrikels 

bijna simultaan. Ten slotte bevindt het hart zich in een rustfase, waarbij het opnieuw gevuld kan 

worden met bloed (Stephenson, 2007). 

3. ELEKTROCARDIOGRAM 

Dysritmieën die vermoed worden tijdens hartauscultatie kunnen enkel exact gediagnosticeerd worden 

via een elektrocardiogram (Verheyen et al., 2010a). Het elektrocardiogram is de veruiterlijking van de 

elektrische gebeurtenissen in het hart. Via elektroden geplaatst op de huid en een opnametoestel, 

zoals voorgesteld in Figuur 3, kunnen de depolarisatie- en repolarisatiegolven zichtbaar gemaakt 

worden (Stephenson, 2007).  

Bij een ECG opname in rust wordt de negatieve of rode elektrode gepositioneerd ter hoogte van het 

laagste derde van de rechtse jugularisgroeve of op de rechterscapula. Deze elektrode komt overeen 

met de basis van het hart. De positieve of groene elektrode correspondeert met de apex van het hart 

en wordt geplaatst op de thorax, caudaal van de linker elleboog. De gele elektrode wordt aangebracht 

op de linkerscapula. De zwarte elektrode ten slotte kan om het even waar op het lichaam gesitueerd 

worden, omdat deze dient als referentie elektrode.  Dit is het basis-apex systeem (Menzies-Gow, 2001 

en Verheyen et al., 2010a). Het kan echter moeilijk gebruikt worden voor het uitvoeren van een 24 uur 

ECG Holter monitoring of voor het maken van een ECG tijdens inspanning, in deze gevallen worden 

de elektrodes geplaatst zoals weergegeven in Figuur 4. Op deze manier worden de elektroden beter 

beschermd en worden bewegingsartefacten en het afvallen van elektroden vermeden (Verheyen et 

al., 2010a). Door ECG opname tijdens inspanning kan een onderscheid kan gemaakt worden tussen 

fysiologische en pathologische dysritmieën. Bovendien worden bepaalde dysritmieën pas zichtbaar op 

een ECG tijdens inspanning (Verheyen et al., 2010b). Daarnaast is 24 uur Holter monitoring 

onmisbaar voor het stellen van de juiste diagnose bij intermitterend optredende dysritmieën (Nath et 

al., 2012). 
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Figuur 3: Opnametoestel met vier elektrodekabels en een zelfklevende elektrode (Televet 

100®) (uit Verheyen et al., 2010a) 

 

 

Figuur 4: Positie van de elektroden voor 24 uur ECG Holter monitoring of inspanningsECG (uit 

Verheyen et al., 2010a) 
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Figuur 5 toont een normale ECG opname tijdens rust. De P-golf geeft hierbij de depolarisatie van de 

atria weer. De morfologie van de P-golf is variabel en kan ontdubbeld, gewoon positief of bifasisch 

zijn. Bij wijziging van de hartfrequentie verandert de morfologie vaak, zodat opeenvolgende P-golven 

bij een normaal paard met dezelfde hartfrequentie kunnen variëren. Na de P-golf wordt het ECG-

voltage opnieuw even nul. Op dit ogenblik schrijdt de actiepotentiaal langzaam voort door de AV-

knoop en het eerste deel van de bundel van His. Deze weefsels zijn echter zo klein dat dit niet leidt tot 

een te meten voltageverschil. Het daaropvolgende voltageverschil dat ontstaat gedurende de 

depolarisatie van de ventrikels kan echter wel gemeten worden. In dit ventriculaire depolarisatieproces 

zijn er drie fasen, welke samen het QRS-complex vormen. Deze naamgeving is echter overgenomen 

uit de humane literatuur, waarbij de eerste positieve golf, de R-golf genoemd wordt, de eerste 

negatieve golf die de R-golf voorafgaat, de Q-golf en de eerste negatieve golf die de R-golf opvolgt, de 

S-golf. In tegenstelling tot mensen, hebben paarden echter meestal een rS-complex, waarbij een 

positieve R-golf gevolgd wordt door een negatieve S-golf (Figuur 5). Net voor de repolarisatie van de 

ventrikels keert het ECG-voltage terug naar nul om daarna tijdens de repolarisatie van de ventrikels de 

T-golf te ontwikkelen (Figuur 5). Ook de T-golf kent een grote morfologische variatie bij paarden. In 

tegenstelling tot de repolarisatie van de ventrikels is de repolarisatie van de atria niet duidelijk 

zichtbaar (Menzies-Gow, 2001 en Stephenson, 2007 en Verheyen et al., 2010a). 

 

Figuur 5: Normaal verloop van P-golven, QRS-complexen en T-golven bij het paard (uit 

Verheyen et al., 2010a) 

De atriale depolarisatie veroorzaakt de P-golf, de ventriculaire depolarisatie zorgt voor het 

QRS-complex en de T-golf is het gevolg van de repolarisatie van de ventrikels.  

P: P-golf; rS: rS-complex; T: T-golf 

 

Een goede ECG interpretatie vergt systematische evaluatie van de hartfrequentie, het hartritme, de 

correlatie tussen de P-golven en de QRS-complexen, de morfologie van de P-golven en de QRS-

complexen, alsook de duur van de complexen en de intervallen (Verheyen et al., 2010b). 
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4. DE ATRIOVENTRICULAIRE BLOK 

4.1. Verschillende graden van AV-blokken 

Een vertraagde conductie ter hoogte van de atrioventriculaire knoop kan leiden tot een 

atrioventriculaire blok. Dergelijke AV-blokken zijn in de meeste gevallen fysiologisch (Verheyen et al., 

2010b). Afhankelijk van de ergheid van de blok worden drie graden van AV-blokken erkend. Een 

eerste graad AV-blok, de mildste graad, bestaat wanneer een langere pauze dan normaal plaatsvindt 

ter hoogte van de AV-knoop, maar waarbij elke actiepotentiaal gevormd in de atria ook doorgegeven 

wordt aan de ventrikels. Bij een sporadische conductie, waar sommige atriale contracties worden 

gevolgd door ventriculaire contracties en andere niet, is er sprake van een tweede graad AV-blok. Er 

kunnen twee types van tweedegraads AV-blok onderkend worden. Bij een Mobitz type I, ook 

Wenckebach type genoemd, treedt een progressieve verlenging van het PR-interval op tot op het 

ogenblik dat de P-golf niet gevolgd wordt door een QRS-complex. Het PR-interval dat het niet 

optredende QRS-complex onmiddellijk voorafgaat, moet hierbij niet noodzakelijk het langste PR-

interval zijn (Figuur 6). Bij het Mobitz type II AV-blok worden de P-golven ook niet gevolgd door een 

QRS-complex, maar hierbij zijn er geen voorafgaande tekenen dat er een blok zal gaan plaatsvinden. 

Dit type II wordt het vaakst waargenomen. De morfologie van zowel de P-golf als de QRS-complexen 

is normaal (Verheyen et al., 2010b). Eerste en tweedegraads AV-blokken zijn meestal fysiologisch en 

treden frequent op bij paarden in rusttoestand door een vagale tonus. Een hoge vagale tonus leidt 

eveneens tot een lange refractaire periode in de AV-knoop. Tijdens inspanning moeten deze AV-

blokken normaalgezien door de stijging van de sympatische activiteit verdwijnen. Dit resulteert in een 

verkorting van de refractaire periode in de AV-knoop en een goede geleiding van de actiepotentialen. 

Wanneer geen enkele actiepotentiaal van de atria verder naar de ventrikels geleid wordt, wordt 

gesproken van een complete of derde graad AV-blok. De atria contraheren in dit geval aan de 

frequentie veroorzaakt door de sinusknoop. De ventrikels daarentegen contraheren echter onder 

invloed van pacemakercellen die zich onder de blok bevinden. Deze pacemakercellen depolariseren 

echter trager, wat zorgt voor een tragere ventriculaire frequentie (Stephenson, 2007).  

 

Figuur 6: Tweede graad AV-blok: Mobitz type I (uit Verheyen et al., 2010b) 

Het PR-interval verruimt totdat de P-golf niet meer gevolgd wordt door een QRS-complex.  
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4.2. Oorzaken van AV-blokken 

Naast fysiologische AV-blokken, die frequent bij het paard onderkend worden, is er in een minderheid 

van de gevallen sprake van een pathologische AV-blok (Verheyen et al., 2010b). Variabele oorzaken 

van een pathologische AV-blok kunnen naar voren gebracht worden (Swinnen et al., 2003). Er wordt 

een onderscheid gemaakt tussen infectieuze en niet-infectieuze oorzaken. 

Een eerste infectieuze oorzaak is Borreliose, ook gekend als de ziekte van Lyme. Dit is een 

multisystemische ziekte die veroorzaakt kan worden door drie genospeciës (Borrelia burgdorferi sensu 

strictu, B. garinii en B. afzelli) die behoren tot de familie van de Spirochaetaceae. Dit is een familie van 

gramnegatieve, spiraalvormige en microaërofiele bacteriën, ook gekend als Borrelia burgdorferi sensu 

lato (Moyaert et al., 2006 en Rostoff et al., 2009).  

De overdracht van de bacteriën gebeurt via teken van het Ixodes ricinus complex. Tijdens het zuigen 

van bloed bij besmette gastheren infecteren de teken zich met de spirocheten en worden zo dragers. 

De spirocheten verblijven vervolgens in het darmlumen van de dragers. Wanneer de teek zich voedt 

bij een volgende gastheer migreren de spirocheten doorheen de darmwand naar de hemocoele en 

van daaruit naar de speekselklieren. Via het speeksel van de teek raakt de gastheer, een paard 

bijvoorbeeld, aldus besmet (Moyaert et al., 2006).  

Symptomen van lymeborreliose zijn vaak heterogeen en aspecifiek (Rostoff et al., 2009). De ziekte 

kan eveneens asymptomatisch verlopen. Bij het paard wordt frequent artritis en synovitis veroorzaakt 

door de kiem. Daarnaast kunnen spierzwakte, stijfheid, oedeem van de ledematen en laminitis zich 

voordoen. Een neurologische veruiterlijking van de ziekte van Lyme is eveneens mogelijk, waarbij 

symptomen van profuus zweten, staartparalyse, kopschudden, dysfagie, ataxie, gedrags-

veranderingen of somnolentia kunnen opgemerkt worden. Huidaandoeningen op de plaats van de 

tekenbeet kunnen aanwezig zijn. Een pathognomonische huidletsel, zoals erythema chronicum 

migrans bij de mens, doet zich echter niet voor bij het paard. Reproductiestoornissen en abortus bij de 

merrie, alsook oogaandoeningen kunnen het gevolg zijn van de ziekte van Lyme (Moyaert et al., 

2006). In de humane geneeskunde is bekend dat lymeborreliose oorzaak kan zijn van een carditis, 

meer bepaald myocarditis of pericarditis, hetgeen zich mogelijks veruiterlijkt via een atrio-ventriculaire 

blok (Cox en Krajden, 1991 en Manzoor et al., 2008). Cardiovasculaire complicaties bij het paard zijn 

nog niet beschreven in de literatuur. Chang et al. (2000) toonden echter wel aan dat, via PCR op post-

mortem genomen stalen, DNA van Borrelia burgdorferi sensu lato kan teruggevonden worden in onder 

andere myocardiaal en pericardiaal weefsel.   

Conductiestoornissen in het hart worden teweeg gebracht door migrerende spirocheten in het 

geleidingsweefsel. Door de migratie van ontstekingscellen ontstaat vervolgens necrose, fibrose en 

oedeem op deze plaatsen, waardoor het geleidingsvermogen belemmerd wordt (Swinnen et al., 

2003). Zowel de graad als de locatie van de atrioventriculaire blok kan variëren. Zowel eerste, tweede 

als derde graad AV-blokken zijn beschreven en de locatie van het letsel kan zich bevinden in de 

atrioventriculaire knoop of in de bundel van His, er boven of er onder. Er kan zich ook een letsel 
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voordoen in de sinusknoop. Afhankelijk van de plaats van het letsel wordt gesproken van een supra-, 

een intra- en een infra-hisian blok (Figuur 7) (Haddad en Nadelman, 2003).  

 

 

Figuur 7: Weergave van de lokalisatie van de supra-, intra- en infra-hisian blok (naar Boukens 

en Christoffels, 2012) 

Bevindt het letsel zich in de bundel van His, dan wordt gesproken van een intra-hisian blok, 

erboven van een supra-hisian blok en er onder van een infra-hisian blok.  

Naast lymeborreliose zijn reumatische koorts, Trypanosoma cruzi, ziekte van Kawasaki, Treponoma 

pallidum, Rickettsia rickettsii en toxoplasmose voorbeelden van infectieuze oorzaken, beschreven bij 

de mens, die voor conductiestoornissen in het hart kunnen zorgen (Haddad en Nadelman, 2003 en 

Swinnen et al., 2003). Ook een infectie met een influenzavirus bij de mens, meer bepaald het H1N1 

virus, kan tot uiting komen via een AV-blok (Beinart et al., 2011). 

In de humane geneeskunde kunnen de volgende stoffen als niet-infectieuze oorzaken vermeld 

worden: β-blokkers, digoxine, anthracyclines, ethanol en cocaïne (Haddad en Nadelman, 2003). Ook 

cardiaal trauma en congenitale hartafwijkingen hebben mogelijks een AV-blok tot gevolg (Stephenson, 

2007). Veress (1994) vermeldde dat hypokaliaemie geassocieerd wordt met een infra-hisian blok. 

Infiltratieve ziekten, zoals sarcoïdose, amyloïdose, haemochromatose en tumoren, worden eveneens 

bij de mens als oorzaak beschreven (Swinnen et al., 2003). 
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CASUÏSTIEK 

Signalement  

Een zevenjarige hengst, begin 2010 ingevoerd uit Mexico, werd in februari 2012 aangeboden op de 

Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. 

Anamnese 

De hengst werd vooral gebruikt voor showjumping, maar volgens de eigenaar presteerde het paard 

sinds een jaar minder en verliep de recovery na wedstrijden sinds dan ook moeilijker. Een week 

geleden had de eigenaar epistaxis vastgesteld op twee opeenvolgende dagen na het verrichten van 

licht werk. 

De dierenarts stelde bij hartauscultatie een hartfrequentie van 30 bpm vast, evenals een 2/6 

rechtszijdig holosystolisch bijgeruis en een aritmie. Ze constateerde eveneens een capillaire 

vullingstijd van drie seconden en een zwak geslagen pols. Bij respiratoire auscultatie werden 

crepitaties in de trachea, bronchi en beide longregio’s opgemerkt. Verder was het paard alert en in 

goede conditie. 

Bij elektrocardiografisch onderzoek in rust werd een atrioventriculaire blok van de tweede graad 

vastgesteld, die persisteerde tijdens inspanning. Maximale hartslag tijdens draf bedroeg 54 bpm en 

tijdens galop 64 bpm. Na deze inspanning had het paard polypnee en een lange respiratoire recovery. 

Door middel van een endoscopie werd een duidelijke hoeveelheid bloed teruggevonden in de 

nasofarynx, de trachea en de eerste bronchi. Een bescheiden verdikking van de carina was zichtbaar. 

Op cytologie van de stalen van de tracheale wash en broncho-alveolaire lavage werd een hoog aantal 

erythrocyten en een hoog percentage neutrofielen gevonden. De haemosiderofagen, aangetroffen in 

de broncho-alveolaire lavage, waren recente erythrofagen. Omdat de dierenarts een primair 

hartprobleem vermoedde, stuurde zij de hengst door voor verder onderzoek.  

Klinisch onderzoek 

Op de Faculteit Diergeneeskunde werd bij hartauscultatie een intermitterend onregelmatige 

hartfrequentie in rust van 28 bpm vastgesteld. Over de tricuspidalis regio was een 2/6 holosystolisch 

bijgeruis te horen. De ademhalingsfrequentie bedroeg 16 slagen per minuut en er waren verhoogde 

ademgeluiden aanwezig. De temperatuur was 37,6°C. 

Hartonderzoek  

Op elektrocardiografie tijdens rust werd een atrioventriculaire block van de tweede graad vastgesteld: 

verschillende P-golven werden niet gevolgd door QRS-complexen. De P-, QRS- en T-golven 

vertoonden wel een normale morfologie (Figuur 8). Gedurende het onderzoek werd gemiddeld een 2/1 

conductie ter hoogte van de AV-knoop vastgesteld. Voor elke twee actiepotentialen die de AV-knoop 
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bereikte, werd slechts een actiepotentiaal verder doorgeleid naar het ventrikel (Figuur 8). Deze 2/1 

conductie veranderde tijdens stress of inspanning in een 3/1 conductie (Figuur 9). 

 

 

Figuur 8: Elektrocardiografisch onderzoek in rust; 2/1 conductie 

Verschillende P-golven worden niet gevolgd door een QRS-complex: AV-blok. 

 

Figuur 9: Elektrocardiografisch onderzoek tijdens inspanning; 3/1 conductie 

Bij een hogere hartfrequentie zijn er multipele AV-blokken aanwezig. 

Echocardiografisch onderzoek toonde geen significante klepinsufficiënties aan en alle hartdiameters 

waren normaal. Secundair aan de aritmie werd valvulaire regurgitatie ter hoogte van de tricuspidalis- 

en mitralisklep waargenomen (Figuur 10). Tijdens de lange diastolische pauzes was ook een milde 

regurgitatie zichtbaar ter hoogte van de aortaklep, alles echter zonder klinische relevantie.  

 

Figuur 10: Echocardiografisch beeld: valvulaire regurgitatie ter hoogte van de tricuspidalisklep 
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Bloedonderzoek 

Op bloedonderzoek werd leucocytosis (13 gr/l) met neutrocytosis (82%) vastgesteld. Spierenzymen, 

cardiale troponinen en elektrolieten waren normaal. Het paard bezat antilichamen tegen influenza en 

herpes, maar vertoonde geen seroconversie. Serologie wees een hoge titer aan voor Borrelia. Uit 

serologisch onderzoek bleek dat een verdunning van 1/256 nog steeds een positief resultaat gaf. De 

grenswaarde voor een positief staal ligt op een verdunning van 1/64. Bij de tweede staal name was er 

een duidelijke verhoging van de titer (1/512). Seroconversie kon ook aangetoond worden voor 

piroplasmose en erlichiose. Er werd ook PCR uitgevoerd om DNA van Borrelia burgdorferi sensu lato 

aan te tonen. Deze test was echter negatief. 

 Verdere onderzoeken 

De abnormale atrioventriculaire conductie verdween niet bij een hogere sympathische tonus, noch bij 

het toedienen van parasympathicolytica. Integendeel, na intraveneuze toediening van 3 mg atropine 

(Atropini sulfas, Sterop) kwam er een hogere atriale frequentie tot stand, zonder een verhoging van de 

ventriculaire frequentie. Dit resulteerde aldus in een progressieve verergering van de atrioventriculaire 

blok.  

Diagnose 

Op basis van het ECG kon een diagnose van AV-blok van de tweede
 
graad gesteld worden. De 

progressieve verergering van deze AV-blok bij verhoging van de sympatische tonus (via inspanning of 

parasympathicolytica) deed een infra-hisian blok vermoeden. 

Behandeling 

Initieel werd een anti-inflammatoire behandeling ingesteld. De eerste dag werd 20 mg dexamethasone 

(Vetodexin 0,2%, VMD) intraveneus toegediend. De daaropvolgende dagen werd dit telkens 

afgebouwd met 2 mg per dag en dit tot 14 mg per dag gegeven werd. Vervolgens werd er gedurende 

20 dagen overgeschakeld naar en perorale behandeling met 500 mg prednisolone (magistrale 

bereiding) per dag. Daarna werd gedurende vijf dagen om de dag 500 mg prednisolone peroraal 

toegediend. Naast de anti-inflammatoire behandeling werd 12 gr vit E (Equi-Vitamine E, Ecuphar) en 5 

gr vit B1 (Thiamine (Chlorhydrate DE), Certa) dagelijks verstrekt, dit gedurende 34 dagen. Eens de 

resultaten van het bloedonderzoek bekend waren, werd een intraveneuze behandeling met 

oxytetracycline (Engemycine 10% LA, Intervet) ingesteld, gevolgd door een perorale toediening van 

doxycycline (Doxylin® 50% WSP, Dopharma). De dosis van oxytetracycline bedroeg 36 cc q.d. 

gedurende 10 dagen. 10 gr doxycycline werd twee keer per dag verstrekt en dit gedurende 35 dagen. 
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Verder verloop 

Initieel kon een lichte verbetering waargenomen worden met meerdere en langere periodes van 1/1 

conductie in rusttoestand. Verhoging van de sympathische tonus tijdens inspanning resulteerde echter 

opnieuw in verslechtering van de conductie met verhoging van het aantal AV-blokken tot gevolg 

(Figuur 11). 

 

Figuur 11: Normale 1/1 conductieperiode, gevolgd door een AV-blok 

Om het paard optimale kansen te bieden, werd de behandeling in de dierenkliniek vervolgd voor 2,5 

maanden. Daarna kreeg de eigenaar het advies de doxycyline thuis nog twee weken verder toe te 

dienen en het paard tijdens de behandeling permanente rust te gunnen in een goed geventileerde 

omgeving. Na stopzetting van de medicinale behandeling kreeg het paard nog twee maanden 

permanente rust. 

Na deze twee maanden werd het paard aangeboden op de Faculteit Diergeneeskunde ter controle. 

Lichamelijk en echocardiografisch onderzoek waren normaal. Electrocardiografisch onderzoek tijdens 

rust wees een normale 1/1 conductie aan. ECG tijdens inspanning toonde echter opnieuw AV-

blokken, er had dus geen verdere evolutie meer plaatsgevonden ten opzichte van het laatste 

onderzoek. Vermits de kans, na de langdurige behandeling en revalidatieperiode, op een verdere 

positieve evolutie zeer klein was, besloot de eigenaar om het paard permanent op rust te zetten. Om 

weidebeloop samen met andere paarden toe te laten, werd besloten om het paard te castreren. 

Onder kliniekomstandigheden werd een gesloten castratie uitgevoerd. Tijdens de castratie werd 

cardiale pacing uitgevoerd om een te lage pols te vermijden. Hiertoe werd er bij het rechtstaande 

paard na intraveneuze sedatie (0,5 cc detomidine (Domosedan, Pfizer A.H.) en lokale anesthesie (3 

cc lidocaïne (Xylovet®, Seva Santa Animale)) via de vena jugularis een pacingkatheter ingebracht tot 

in het rechter ventrikel. Vervolgens werd er gepaced wanneer de hartfrequentie tijdens de anesthesie 

onder 28 bpm zakte. De castratie verliep normaal en het paard ontving anti-inflammatoire drugs. Een 

tube finadyne (Flunixinum 50 mg/g (sub forma megluminum), Intervet) per dag werd oraal toegediend 

en dit tot drie dagen na de ingreep. Om oedeemvorming te verhelpen, werd het paard om de vier uur 

aan de hand gestapt. Koorts was niet aanwezig en het paard herstelde vlot na de castratie. Bij het 

verlaten van de dierenkliniek in augustus werd nog een laatste elektrocardiografie afgenomen, waaruit 

bleek dat de AV-blok nog steeds aanwezig was. Het paard keerde terug naar huis en kreeg geleidelijk 

toegang tot de paddock en de weide.  
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BESPREKING 

Het meest voorkomende klinische symptoom bij paarden met cardiale problemen is verminderde 

prestatie (Patteson, 2010). Dit was dan ook een van de belangrijkste tekenen dat het paard, 

beschreven in de casuïstiek, vertoonde. Gedaald prestatievermogen werd door de eigenaar sinds een 

jaar opgemerkt, samen met een langer durende recovery periode na showjumping wedstrijden. 

Nochtans kan een groot aantal paarden met significante hartziekte toch goed blijven presteren in 

disciplines als showjumping en dressuur. Dit is in tegenstelling met disciplines die erg variëren in 

intensiteit, zoals crosscountry en endurance (Patteson, 2010).  

Een goed uitgevoerde hartauscultatie is een cruciale stap in het onderkennen van een hartprobleem. 

Daarvoor moet geausculteerd worden ter hoogte van het ganse cardiale oppervlak en dit zowel aan 

de linker- als de rechterzijde van de thorax. Een belangrijke parameter hierbij is de hartfrequentie 

(Patteson, 2010). Het klinisch onderzoek uitgevoerd op de Faculteit Diergeneeskunde wees een 

hartfrequentie in rust aan van 28 bpm, hetgeen compleet normaal is volgens Buhl et al. (2010) en 

Verheyen et al. (2010b). De maximale hartfrequenties van 54 bpm tijdens draf en 64 bpm tijdens galop 

zijn daarentegen te laag (Buhl et al., 2010 en Verheyen et al., 2010b). Deze laatste gegevens werden 

bekomen via een inspanningselektrocardiogram. De verklaring van het intermitterend onregelmatig 

hartritme wordt eveneens gevonden via een ECG. Tweede graad AV-blokken zijn aanwezig in het 

ECG in rust en in frequentere mate in het inspanningsECG. De 2/1 conductie, die plaatsvindt in rust, 

verandert namelijk tijdens inspanning in een 3/1 conductie. Normaal verdwijnt een tweede graad AV-

blok tijdens inspanning door een stijging van de sympathische activiteit. Dit resulteert in een verkorting 

van de refractaire periode in de AV-knoop en een goede geleiding van de actiepotentialen 

(Stephenson, 2007). De bundel van His en de Purkinje vezels zijn echter relatief ongevoelig aan 

invloeden van het autonome zenuwstelsel. Verbeterde conductie van de actiepotentialen bij 

inspanning kan mogelijks niet optreden wanneer de blok zich onder de AV-knoop bevindt (Byrne et al., 

1994 en Pappas et al., 2006). De refractaire periode ter hoogte van de bundel van His is gefixeerd, dit 

wil zeggen dat er geen efficiënte verkorting van deze periode plaatsvindt bij verkorting van de atriale 

cyclus. Een verhoging van de atriale frequentie wordt dan ook niet gevolgd door een verhoging van de 

ventriculaire frequentie (Woelfel et al., 1983). Hoewel de exacte locatie van de blok niet bepaald kan 

worden met oppervlakte ECG, kan deze wel vermoed worden aan de hand van het vergelijken van 

een ECG in rust met een tijdens inspanning. Wanneer er meer AV-blokken zichtbaar zijn op het 

inspanningsECG kan vermoed worden dat de blok gelokaliseerd is distaal van de AV-knoop. 

De diagnose kan vermoed worden via de interpretatie van ECG’s, zoals hierboven beschreven. 

Intraveneuze toediening van atropine kan via een verhoging van de atriale frequentie een infra-hisian 

blok uitlokken (Jain et al., 2005). Dit is in tegenstelling tot wat verwacht wordt, daar atropine een 

parasympaticolyticum is. De verwachte verhoogde hartfrequentie komt niet tot stand, doordat de 

refractaire periode ter hoogte van de bundel van His niet verkort, zoals de lengte van de atriale cyclus 

wel doet.     
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In de humane geneeskunde wordt een infra-hisian blok gelinkt aan borreliose (Haddad en Nadelman, 

2003). Daarom ontving de patiënt langdurig de gepaste antibioticumtherapie. Initieel werd een lichte 

verbetering van zijn toestand waargenomen. In rusttoestand waren er meerdere en langere periodes 

van 1/1 conductie. Een verhoging van de sympatische activiteit tijdens inspanning leidde echter 

opnieuw tot een verslechtering van de conductie, met AV-blokken tot gevolg. De initiële lichte 

verbetering zou pleiten voor borreliose als oorzaak van de infra-hisian blok. Bovendien wees serologie 

een hoge titer aan voor Borrelia. Er vond zelfs een verhoging van de titer plaats in de periode dat het 

paard gehospitaliseerd was op de Faculteit Diergeneeskunde. Dit wijst mogelijks op een chronisch 

probleem. Chang et al. (2000) beweerden overigens dat eenmaal paarden geïnfecteerd zijn met 

borreliose, ze ook persistent geïnfecteerd blijven. Het is daarenboven niet duidelijk of een behandeling 

met antibioticum deze persisterende infectie kan teniet doen (Chang et al., 2000). Een tegenindicatie 

voor borreliose is het feit dat mensen met een infra-hisian blok, als gevolg van borreliose, na 

antibioticumbehandeling snel opnieuw een normale hartfrequentie ontwikkelen. Dikwijls vindt er bij 

mensen volledige genezing van de blok plaats (Nadelman en Wormser, 1998 en Semmler et al., 

2010).  

Bij sommige paarden met alleenstaande dysritmieën ten gevolge van myocardaandoeningen wordt er 

een stijging van cardiale serum troponine I opgemerkt (Nath et al., 2012). Bloedonderzoek bij onze 

casus wees uit dat er geen stijging van cardiale troponinen aanwezig was. Een stijging in het cardiale 

serum troponine I wordt eerder gezien bij een acuut letsel. Vermits de eigenaar een jaar geleden 

reeds een prestatievermindering opmerkte, gaat het hier niet om een acuut probleem. Bovendien 

veroorzaken migrerende spirocheten van Borrelia burgdorferi sensu lato fibrose, hetgeen een 

chronisch proces is, in het myocard (Swinnen et al., 2003). Het is dus perfect mogelijk dat de cardiale 

serum troponine I concentratie niet gestegen is.  

Initieel werd de behandeling met prednisolone ingesteld om ontstekingen, van welke oorzaak dan ook, 

tegen te gaan. Deze manier van behandelen bleek echter geen permanente oplossing te bieden voor 

dit probleem. Dergelijke behandeling wordt eveneens ingesteld bij onder andere atriale en 

ventriculaire premature contracties. 

Niet-infectieuze oorzaken zijn in deze casuïstiek minder waarschijnlijk, daar de beschreven farmaca 

die aanleiding kunnen geven tot een AV-blok niet aan het paard toegediend werden (Haddad en 

Nadelman, 2003). Verder werden er geen cardiaal trauma of congenitale hartafwijkingen vastgesteld 

(Stephenson, 2007). Hypokaliaemie geassocieerd met infra-hisian blok (Veress, 1994) kan uitgesloten 

worden daar uit biochemisch onderzoek van bloed bleek dat de ionenbalans van de patiënt normaal 

is. Infiltratieve ziekten werden ook niet opgemerkt en liggen dus niet voor de hand als oorzakelijk 

agens.  
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SAMENVATTING 

Een zesentwintigjarige Hannoveraanse ruin die sinds enkele weken minder steun nam op het linker 

achterbeen en steeds steun zocht tegen de muren van zijn stal, werd gediagnosticeerd met een 

fractuur van de linker iliumvleugel en –zuil. Het niveau van de iliumvleugel is de plaats waar de 

meeste bekkenfracturen zich manifesteren. Unilaterale kreupelheid, asymmetrie van het bekken, 

spieratrofie, pijn bij palpatie en verhoogde spierspanning zijn belangrijke symptomen die zich kunnen 

manifesteren in aanwezigheid van een bekkenfractuur. Soms kan er crepitatie gevoeld worden en 

indien het om een complete fractuur gaat, kan in sommige gevallen het botfragment gepalpeerd 

worden. Een degelijk uitgevoerd klinisch onderzoek is belangrijk voor het diagnosticeren van 

bekkenfracturen, omdat het maken van radiografische opnamen van het bekken bij volwassen 

paarden niet evident is. Een techniek die vaker gebruikt wordt in de diagnostiek is echografie, zowel 

transrectaal als transcutaan. Daar er snel overinterpretatie plaatsvindt, vereist deze non-invasieve 

techniek veel ervaring. Nucleaire scintigrafie is kostelijk en minder bruikbaar voor het diagnosticeren 

van bekkenfracturen. Bijna altijd worden bekkenfracturen conservatief behandeld. Wanneer boxrust 

van minstens drie maanden gerespecteerd wordt, in combinatie met analgetische therapie, is de kans 

op herstel reëel. De complexiteit van de fractuur bij de Hannoveraanse ruin zorgde voor een zeer 

beperkte kans op klinisch herstel. Dit in combinatie met een lange revalidatie periode en de oude 

leeftijd van het dier leidde tot euthanasie van het dier.  
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INLEIDING 

De incidentie van bekkenfracturen is eerder laag, kreupelheid aan de achterhand is namelijk in 0,9% 

tot 4,4% van de gevallen gerelateerd aan een bekkenfractuur. Meestal ligt een trauma aan de basis 

van een bekkenfractuur, al kunnen sommige fractuurtypen ook het gevolg zijn van een herhaalde 

overmatige botbelasting tijdens arbeid.  

Het diagnosticeren van verschillende soorten bekkenfracturen bij het volwassen paard is niet evident. 

Een goed uitgevoerd klinisch onderzoek is zeer belangrijk. Het maken van radiografische opnamen 

van het volwassen bekken wordt weinig gedaan, dit kan eventueel wel bij veulens. Ook de techniek 

van echografie stuit op beperkingen. Zo is er veel ervaring vereist om de beelden correct te 

interpreteren. Scintigrafie ten slotte is kostelijk en geen goede techniek voor het vaststellen van 

bekkenfracturen gezien de details omtrent de configuratie van de fractuur niet worden weergegeven. 

In de casuïstiek wordt een patiënt beschreven met een fractuur ter hoogte van iliumvleugel en –zuil. 

Daarna wordt er in de literatuurstudie dieper ingegaan op de anatomie van het bekken. Ten slotte 

worden de verschillende types bekkenfracturen besproken, waarbij telkens aandacht wordt besteed 

aan prevalentie, symptomen, diagnose en behandeling.  
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CASUÏSTIEK 

Anamnese 

Een zesentwintigjarige Hannoveraanse ruin werd in februari 2013 aangeboden op de dienst 

heelkunde, chirurgie en anesthesie van de grote huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde te 

Merelbeke, met erge kreupelheidsklachten. Uit het verhaal van de eigenaar bleek dat de ruin sinds 

enkele weken minder steun nam op het linker achterbeen, waarbij het paard in de stal de muren als 

steunwand opzocht. Deze symptomen waren sinds een drie tal dagen veel ernstiger geworden, nadat 

de eigenaars lawaai hoorden uit de box, met een traumatische val als vermoeden. Volgens de 

eigenaar had het paard sindsdien last van evenwichtsstoornissen, waardoor het in de box steeds de 

muur opzocht als steunobject. Op het moment van aanbieden moest het ondersteund worden bij de 

staart, tijdens het afladen van de vrachtwagen. Bij het binnenwandelen van de kliniek vertoonde het 

paard een zwalpende gang. De praktijkdierenarts had thuis een behandeling opgestart met Pergolide 

(Prascend), vermits bij het paard cushing werd gediagnosticeerd. De eigenaars dachten dat de 

hierboven beschreven symptomen mogelijks het gevolg konden zijn van deze behandeling, waardoor 

ze deze stopten.  

Klinisch onderzoek 

Bij aankomst in de kliniek had de ruin een polsfrequentie van 60 slagen per minuut, een 

ademhalingsfrequentie van 40 per minuut en een normale lichaamstemperatuur. Door de zeer 

beperkte steunname en de evenwichtsproblemen werd besloten het paard meteen op stal te zetten, 

om daar het onderzoek verder te vervolledigen.  

Orthopedisch onderzoek 

De mogelijke aanwezigheid van een fractuur, in combinatie met de evenwichtsproblemen hebben 

ertoe bijgedragen dat er maar een beperkt orthopedisch onderzoek uitgevoerd werd. Op weg naar de 

box kon een duidelijk zwalpende gang worden waargenomen, waarbij de volledige achterhand 

voornamelijk uitzwaaide naar rechts. Op deze manier  liep het paard met zijn achterbenen niet in het 

spoor van de voorbenen. Differentiaal diagnostisch moest cerebellaire ataxie uitgesloten worden, daar 

deze neurologische aandoening ook aan de basis kan liggen van dit scheef lopen. Tijdens het stappen 

werd weinig tot geen steunname op het linker achterbeen opgemerkt, met als gevolg dat het paard 

met de volledige achterhand naar rechts leunde zoals te zien in Figuur 1. Een ander opvallend 

gegeven was het neerzetten van het linker achterbeen, achter het rechter achterbeen (Figuur 2).  
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Figuur 1: Het paard leunend met de achterhand naar rechts, waardoor het linker achterbeen ontlast wordt 

 

 

Figuur 2: Het kruisen van het linker achterbeen, achter het rechter achterbeen 
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Visuele inspectie en palpatie 

Visuele inspectie en palpatie waren in dit geval des te belangrijker als onderdeel van het volledig 

orthopedisch onderzoek, vermits het bewegingsonderzoek beperkt bleef tot de stap. Tijdens de 

inspectie, caudaal van het paard uitgevoerd, kon een duidelijke asymmetrie worden opgemerkt. De 

asymmetrie was enerzijds het gevolg van spieratrofie aan de linker zijde, dorsaal van het bekken 

(Figuur 3). Op dit niveau situeren zich normaal de gluteus spieren. Anderzijds lag een abnormale 

anatomische positie van het tuber coxae mee aan de basis van de asymmetrie. Het linker tuber coxae 

was in vergelijking met het rechter tuber coxae naar cranioventraal verplaatst, waardoor de linker 

bilregio is afgevlakt in vergelijking met de rechter bilregio (Figuur 4). Noch in rust, als tijdens het 

stappen werd crepitatie waargenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Spieratrofie aan de linker dorsale zijde van het bekken. 
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Rectaal onderzoek 

De erge kreupelheid en de standafwijkingen, in combinatie met de bevindingen tijdens inspectie en 

palpatie deden vermoeden dat een bekkenfractuur aan de basis kon liggen van de bovenvermelde 

problemen. Naast een orthopedisch onderzoek werd dus ook een rectaal onderzoek verricht, vermits 

bepaalde delen van het benig bekken, zoals het os pubis, het os ischium en de symphysis pelvina 

moeilijk in beeld te brengen zijn met beeldvorming. Tijdens het rectaal onderzoek werden scherpe 

botfragmenten, noch crepitatie vastgesteld. 

Medische beeldvorming 

Rectale en transcutane echografie werden toegepast om de weke delen en het botoppervlak van het 

os ilium, acetabulum en os ischium te beoordelen. Bij de rectale benadering werd er caudaal van de 

arteria obturatorius, die aan de mediale zijde van de iliumzuil loopt, een hypo echogene zone met 

heterogene inhoud gedetecteerd. Deze zone breidde zich uit naar craniodorsaal tot vijf centimeter 

craniaal van de iliumzuil. Op basis van het uitzicht van het echografisch beeld kon met grote 

waarschijnlijkheid een hematoom worden vermoed aan de mediale zijde van de iliumzuil (Figuur 5a en 

5b). Op het niveau van het acetabulum was geen onderbreking van het botoppervlak aanwezig, noch 

fragmenten, waardoor een acetabulumfractuur kon worden uitgesloten. Met een transrectale 

Figuur 4: Craniodorsaal aanzicht op de linker 

bekkenhelft 

(1. tuber coxae dat naar cranioventraal is 

verplaatst; 2. afvlakken van de linker bilregio) 
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echografie werd de botcontour van het ventraal deel van het os pubis en os ischium beoordeeld. Deze 

was eveneens intact.  

 

Figuur 5a: Transrectale benadering: hematoom zichtbaar aan de mediale zijde van de linker iliumzuil 

 

 

Figuur 5b: Transrectale benadering: normaal beeld van de rechter iliumzuil  

Bij de transcutane benadering was een onderbreking van het craniale aspect van de crista iliaca van 

de linker iliumvleugel zichtbaar. Op deze plaats werd tevens een klein, naar lateraal verplaatst 

fragment waargenomen, te zien op echo als een trapvorming in het botoppervlak (Figuur 6). De weke 

delen in deze regio vertoonden een grote, ronde laesie met een hypo echogeen tot licht heterogeen 

aspect, waardoor eveneens een hematoom werd vermoed aan de craniale zijde van de linker 

iliumvleugel. Op het niveau van het tuber coxae werden meerdere fragmenten van verschillende 

grootte opgemerkt (Figuur 7). Het linker tuber coxae was samen met een deel van de iliumzuil 

ongeveer tien centimeter naar craniaal en vijf centimeter naar ventraal verplaatst. Het coxofemoraal 
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gewricht aan de linker zijde vertoonde eveneens geen abnormaliteiten. Op basis van de bevindingen 

was een complete fractuur van de iliumvleugel, gecombineerd met een tuber coxae fractuur aanwezig. 

 

Figuur 6: Transcutane benadering: klein, naar lateraal verplaatst fragment ter hoogte van de linkeriliumvleugel 

 

 

Figuur 7: Transcutane benadering: meerdere fragmenten van verschillende grootte op het niveau van het tuber 

coxae 

 

lateraal 

mediaal 

Fragment 

Botcortex van de 

iliumvleugel 

lateraal 

mediaal 

Fragmenten 

Hematoom 
Botcortex van 

de iliumvleugel 



9 

 

Diagnose 

Inspectie, palpatie, bewegingsonderzoek en echografisch onderzoek toonden aan dat de 

waargenomen symptomen konden verklaard worden door de aanwezigheid van een bekkenfractuur. 

Het echografisch onderzoek wees uit dat het botoppervlak op het niveau van de crista iliaca 

onderbroken was, in combinatie met een onderbreking van de iliumzuil. De abnormale positie van het 

tuber coxae deed vermoeden dat een complete fractuur van de iliumvleugel aanwezig was die zich 

caudaal verderzette tot in de iliumzuil.  

Behandeling 

Tijdens het verblijf op de Faculteit Diergeneeskunde werd getracht om het comfort van het paard te 

verbeteren. Enerzijds door het paard te laten rusten in een dik ingestrooide box. Daarnaast was het 

belangrijk om te zorgen voor analgesie door middel van medicinale therapie. Hiertoe kreeg de patiënt 

tien milliliter (ml) fenylbutazone q.d. toegediend, behalve op dag twee waar equioxx pasta werd 

gegeven. Het paard bleef erg ongemakkelijk, ondanks het sterk analgetisch effect van fenylbutazone. 

Hierdoor besloot men te starten met een morfinetherapie, waarbij vier maal per dag zes ampullen 

morfine verstrekt werden. Het toedienen van de morfine ging gepaard met het toedienen van 60 ml 

paraffine olie, om indroging van feces en bijgevolg obstipaties te vermijden. 

Gezien de complexiteit van de fractuur was de kans op een volledig klinisch herstel zeer beperkt. Dit 

in combinatie met de lange revalidatie periode, het beperkte analgetisch effect van de medicatie en de  

oude leeftijd van het dier hebben de eigenaar kunnen overtuigen om het paard te euthanaseren. 

Pathologie 

Tijdens de lijkschouwing werden de spieren rond de iliumzuil en -vleugel verwijderd om deze goed in 

beeld te brengen. Figuur 8a en 8b tonen de fractuur die start ter hoogte van de crista iliaca van de 

iliumvleugel, en doorloopt richting de iliumzuil. Het betreft dus een overlangse fractuur van een stuk 

van de iliumzuil, eindigend voor het acetabulum. Dit bleef echter intact. 
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Figuur 8a: Lateraal zicht van de linker bekkenhelft 

 

 

Figuur 8b: Mediaal zicht van de linker bekkenhelft 
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LITERATUURSTUDIE 

1. ANATOMIE VAN HET BEKKEN 

Het bekken wordt gevormd door twee symmetrische bekkenbeenderen (ossa coxae), die elk ontstaan 

door ossificatie van drie beenderen (Kônig et al., 2007; Budras et al., 2009). Het darmbeen of os ilium 

is opgebouwd uit een darmbeenvleugel (ala ossis ilii) en een darmbeenzuil (corpus ossis ilii), die 

samen het craniodorsaal deel van elk bekkenbeen vormen (Figuur 10a) (Pilsworth, 2003).  De 

voorrand van de darmbeenvleugel (crista iliaca), wordt aan de dorsolaterale zijde begrensd door het 

tuber coxae en aan de dorsomediale zijde door het tuber sacrale (Figuur 9). Beide tuberkels worden 

als belangrijke referentiepunten gebruikt bij het orthopedisch onderzoek. Het sacrum lijnt het benig 

bekkenkanaal af aan de dorsale zijde en vormt samen met de fascies auricularis van de 

darmbeenvleugel het iliosacraal gewricht (Pilsworth, 2003; Kônig et al., 2007) (Figuur 10b). Het 

darmbeen is versmolten met het os pubis, dat samen met het corpus ossis ilii en het zitbeen (os 

ischium)  verantwoordelijk is voor de vorming van het acetabulum (Pilsworth, 2003; Kônig et al., 2007). 

Aan de craniale rand van het os pubis, ook wel het pecten ossis pubis genoemd, bevinden zich de 

eminentia iliopubica (Figuur 10b) die als belangrijke insertieplaats fungeren voor tal van buikspieren 

(Kônig et al., 2007). Aan de ventrale zijde van het bekken is het os pubis samen met het os ischium 

verantwoordelijk voor de vorming van een kraakbenige verbinding tussen beide bekkenhelften, de 

symphysis pelvina (Pilsworth, 2003; Kônig et al., 2007; Budras et al., 2009). Lateraal van de 

symphysis pelvina bevindt  zich beiderzijds een foramen obturatorium, waar respectievelijk de nervus 

en arteria obturatorius de bekkenholte verlaten (Kônig et al., 2007; Budras et al., 2009) (Figuur 10b). 

Het tuber ischiadicum (Figuur 9) vormt een derde belangrijk referentiepunt aan de caudale zijde van 

het os ischium, onder de vorm van een lineaire verdikking (Pilsworth, 2003; Kônig et al., 2007; Budras 

et al., 2009). Aan de dorsolaterale zijde van de corpora van het ilium en ischium bevindt zich de  spina 

ischiadica. 

   

Figuur 9: Caudaal aanzicht achterhand paard               
(1. tuber coxae; 2. tuber sacrale; 3. tuber ischiadicum) 
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De incisura ischiadica major en minor situeren zich respectievelijk craniaal en caudaal van deze spina 

(Figuur 10a). Bij het paard is de brede bekkenband, ook wel het ligamentum sacrotuberale latum 

genoemd verantwoordelijk voor de laterale begrenzing van het bekkenkanaal (Kônig et al., 2007; 

Kainer en Fails, 2011). Tussen de brede bekkenband en beide incisura ontstaan respectievelijk het 

foramen ischiadicum majus en minus, die passage van neurovasculaire structuren naar de 

rompspieren toelaten (Budras et al., 2009; Kainer en Fails, 2011).   

De iliumzuil begrenst het dorsolaterale deel van het acetabulum, terwijl het caudale en mediale aspect 

respectievelijk begrensd worden door de corpora van het os ischium en het os pubis. De centraal 

gelegen fossa acetabuli wordt omgeven door de facies lunata die het gewrichtsvlak vormt voor het 

hoofd van de femur (capitis femoris). Het labrum acetabulare is een kraakbenige gewrichtskap 

bovenop de fascies lunata (Kônig et al., 2007).  Bij het paard verbindt het ligamentum capitis ossis 

femoris het hoofd van de femur met de fossa acetabuli via de incisura acetabuli (Kônig et al., 2007; 

Budras et al., 2009).   

Op het niveau van het bekken komen verschillende spiergroepen voor. Een eerste groep zijn spieren 

die functioneren als strekkers van de heup, waaronder de gluteus spieren, de musculus tensor facia 

lata en de musculus piriformis. De gluteus spieren zijn bij het paard sterk uitgebouwd en bestaan uit 

verschillende spierbuiken, zoals de musculus gluteus superficialis die ter hoogte van zijn oorsprong 

een aponeurose vormt met de fascia glutea (Kainer en Fails, 2011). De eindpees van de gluteus 

superficialis vormt een gemeenschappelijke eindpees met de pees van de musculus tensor facia lata 

om vervolgens te insereren op de trochanter tertius van de femur en te versmelten met de fascia 

femoralis (Figuur 11a) (Kônig et al., 2007; Budras et al., 2009; Kainer en Fails, 2011). De musculus 

gluteus medius kan worden onderverdeeld in een oppervlakkige en een diepe spierbuik (gluteus  

accessorius), die beide gezien kunnen worden als uitloper van musculus longissimus lumborum 

(Budras et al., 2009; Kainer en Fails, 2011). De origo van beide spierbuiken zijn de eerste 

Figuur 10a: caudodorsaal aspect bekken paard                  Figuur 10b: cranioventraal aspect bekken paard 

(1. tuber coxae; 2. tuber sacrale; 3. tuber ischiadicum; 4. crista iliaca; 5. ala ossis ilii; 6. corpus ossis ilii; 7. spina 
ischiadica; 8. incisura ischiadica major; 9. incisura ischiadica minor; 10. acetabulum; 11. iliosacraal gewricht; 12. 
symphysis pelvina; 13. eminentia iliopubica; 14. pecten ossis pubis; 15. caput femur; 16. trochanter majus; 17. 
foramen obturatorium) 
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lendenwervels, het sacrum, het ilium, het sacrotuberaal en dorsaal iliosacraal ligament (Kônig et al., 

2007; Kainer en Fails, 2011). Het oppervlakkig deel insereert op de trochanter major van de femur, 

terwijl de crista trochanterica eveneens een insertieplaats vormt voor het diepe deel (Kainer en Fails, 

2011). De bursa trochanterica situeert zich tussen de eindpees van de gluteus accessorius en de 

trochanter major van de femur (Figuur 11b) (Kainer en Fails, 2011). In tegenstelling tot andere 

huisdieren is de musculus piriformis versmolten met de musculus gluteus medius (Figuur 11b). De 

laterale vlakte van de darmbeenzuil vormt de origo van de musculus gluteus profundus (Kônig et al., 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

De musculus biceps femoris, de musculus semimembranosus en de musculus semitendinosus 

vormen van lateraal naar mediaal de broekspieren bij het paard (Figuur 11a) (Budras et al., 2009). De 

m. biceps femoris deelt zich bij het paard op in 2 duidelijke spierbuiken. Het grote sacraal hoofd 

ontspringt op de spinaal en dwarsuitsteeksels van het sacrum, het sacrotuberaal en het dorsaal 

sacroiliacaal ligament, terwijl een kleiner hoofd zijn oorsprong kent op het ischium (Kônig et al., 2007; 

Figuur 11a: Lateraal aanzicht van de linker bekken en 

dijspieren (uit Clayton et al., 2005)  

(1. m. tensor fascia lata; 2. m. gluteus superficialis; 3. 

m. bisceps femoris; 4. m. semitendinosus; 5. m. 

semimembranosus; 6. m. rectus femoris; 7. m. vastus 

lateralis; 8. patella; 9. laterale condyl tibia; 10. lateraal 

deel gastrocnemius; 11. m. soleus; 12. m. extensor 

digitorum longus; 13. m. extensor digitorum lateralis; 

14. m. flexor digitorum profundus)  

 

Figuur 11b: Lateraal aanzicht met diepe dissectie 

bekken en dijspieren (uit Clayton et al., 2005) 

(1. m. iliacus; 2. m. gluteus medius; 3. bursa 

trochanterica; 4. trochanter majus; 5. m. piriformis; 

6. m. semimembranosus; 7. nervus ischiadicus; 8. 

nervus tibialis; 9. m. rectus femoris; 10. m. vastus 

lateralis; 11. trochanter tertius; 12. m. adductor; 13. 

nervus tibialis; 14. nervus peroneus communis; 15. 

nervus cutaneus surae caudalis; 16. patella; 17. 

laterale epicondyl femur; 18. m. soleus; 19. lateraal 

hoofd m. gastrocnemius; 20. mediaal patellair 

ligament)  
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Kainer en Fails, 2011). Het sacraal hoofd vult de ruimte op tussen de trochanter major en tuber 

ischiadicum. Vervolgens splitst de spier zich op in drie eindpezen, die op hun beurt insereren op de 

caudale zijde van de femur, het laterale patellair ligament, de craniale vlakte van de tibia, de fascie 

rond de knie en de calcaneus (Kônig et al., 2007). De origo’s van beide hoofden van de 

semimembranosus zijn respectievelijk het ligamentum sacrotuberale en tuber ischiadicum (Kainer en 

Fails, 2011). De semimembranosus en de musculus semitendinosus hebben bij het paard ook een 

duidelijk sacraal hoofd, waarbij de tweede eindpees eveneens versmelt met de meest caudale 

eindpees van de m. biceps femoris om te insereren op tuber calcaneï. De korte eindpees van de 

semitendinosus eindigt op de mediale femur condyl en de mediale collateraalband van het 

femorotibiaal gewricht (Kônig et al., 2007; Kainer en Fails, 2011).  

De enkelvoudige spierbuik van de sartorius is craniomediaal gelegen, met een eindpees die zowel  

insereert op het mediaal patellair ligament als de tuberositas tibiae via de oppervlakkige fascie van de 

knie (Figuur 12a) (Kônig et al., 2007). De sartorius loopt doorheen de ruimte tussen het ligamentum 

inguinale en de darmbeenzuil, beter bekend als de lacuna musculorum, samen met de arterie en vene 

iliaca externa (Budras et al., 2009). Het belemmeren van abductie en het buigen van de heup zijn 

twee belangrijke functies van de sartorius (Kônig et al., 2007). De musculus gracilis, een brede en 

platte spier aan de mediale zijde van de femur, bedekt de daaronder liggende musculus adductor die 

bij het paard insereert op de mediale vlakte van de femur (Figuur 12a en b) (Kônig et al., 2007; Budras 

et al., 2009). Zowel ter hoogte van zijn origo als van zijn insertieplaats vormt de gracilis een 

aponeurose (Kainer en Fails, 2011). Ter hoogte van de origo vormt de spier een aponeurose met de 

musculus rectus abdominis, de symfysis pelvina en het ligamentum accessorium van de femurkop 

(Kônig et al., 2007; Kainer en Fails, 2011). De aanhechting vindt plaats op de crista tibialis door middel 

van de fascia cruralis (Kônig et al., 2007). De musculus pectineus, die samen met andere spieren het 

femoraal kanaal aflijnt, wordt eveneens bedekt door de gracilis (Figuur 12b) (Kainer en Fails, 2011). 

Doorheen dit kanaal lopen respectievelijk de arterie en vena femoralis en de nervus saphenus, die 

instaan voor de bloedvoorziening en bezenuwing van het achterste lidmaat (Figuur 12a en b) (Budras 

et al., 2009; Kainer en Fails, 2011). De nervus femoralis dringt tussen de musculus rectus femoris en 

de musculus vastus medialis van de quadriceps femoris (Figuur 12b) (Budras et al., 2009). 
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2. SOORTEN BEKKENFRACTUREN 

2.1. FRACTUREN VAN DE ILIUMVLEUGEL 

2.1.1. Prevalentie 

Een studie van Shepherd et al. (1994), waarbij 51 paarden met bekkenfracturen werden onderzocht, 

wees uit dat een bekkenfractuur zich meestal manifesteert op het niveau van de iliumvleugel. Uit een 

studie van Sarrafian et al. (2012) bleek eveneens dat zes van de elf paarden, gediagnosticeerd met 

een bekkenfractuur, een fractuur hadden ter hoogte van de iliumvleugel.  

Bij volbloedpaarden werden fracturen van de iliumvleugel voor het eerst beschreven door Shepherd et 

al. (1994), Pilsworth et al. (1994) en Hornof et al. (1996), als gevolg van repetitieve overbelasting. Dit 

type bekkenfractuur wordt het vaakst gediagnostiseerd bij volbloedpaarden jonger dan zes jaar, met 

de hoogste incidentiegraad bij een- à tweejarige paarden, ten gevolge van immaturiteit van het bekken 

Figuur 12a: Mediaal aanzicht van de linker bekken 

en dijspieren (uit Clayton et al., 2005) 

(1. arteria umbilicalis; 2. m. psoas minor; 3. Os 

pubis; 4. nervus femoralis; 5. m. iliopsoas; 6. m. 

tensor fascia lata; 7. m. semimembranosus; 8. m. 

pectineus; 9. inguinale lymfeknopen; 10. m. 

sartorius; 11. m. rectus femoris; 12. m. gracilis; 13. 

m. vastus medialis; 14. nervus saphenus; 15. 

patella;16. mediale epicondyl femur; 17. mediaal 

patellair ligament; 18. middenste patella band; 19. 

m. semitendinosus)  

Figuur 12b: Mediaal aanzicht met diepe dissectie van 

de linker bekken en dijspieren (uit Clayton et al., 2005) 

(1. arteria umbilicalis; 2. arteria iliaca interna; 3. m. 

obturatorius internus; 4. arteria obturatoria; 5. nervus 

obturatorius; 6. m. iliopsoas; 7. m. tensor fascia lata; 8. 

os pubis; 9. m. pectineus; 10. arteria en vena femoralis; 

11. nervus saphenous; 12. nervus femoralis; 13. m. 

rectus femoris; 14. m. adductor; 15. m. vastus medialis; 

16. m. semimembranosus; 17.arteria en vena 

saphenus)  
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op deze leeftijd (Pilsworth et al., 1994; Shepherd en Pilsworth, 1994; Pilsworth, 2003; Van Wessum, 

2011). Dabareiner en Cole (2009a) beschreven echter dat fracturen van de iliumvleugel voornamelijk 

voorkomen bij paarden ouder dan zes jaar. Waarschijnlijk doelen zij op jumpingpaarden en dravers. 

Verschillende studies hebben enerzijds aangetoond dat er een geslachtspredispositie bestaat voor het 

oplopen van een complete fractuur van de iliumvleugel. Deze fractuur komt namelijk meer voor bij 

jonge volbloedmerries  (Heinze en lewis, 1971; Little en Hilbert, 1987; Rutkowski en Richardson 1989; 

Haussler en Stover, 1998). Anderzijds zijn fissuren van de iliumvleugel niet gecorreleerd met geslacht. 

In een publicatie van Haussler en Stover (1998) zouden fissuren van de iliumvleugel eerder worden 

gediagnosticeerd bij oudere paarden. Naast unilaterale komen soms ook bilaterale fissuren voor 

(Hornof et al., 1996; Haussler en Stover, 1998). Dergelijke bilaterale fissuren ontstaan meestal aan de 

caudale rand van de iliumvleugel, ter hoogte van het caudomediaal aspect van het sacroiliacaal 

gewricht (Figuur 13). Het verder verloop van de fissuren is rechtlijnig, richting het tuber coxae of naar 

het tuber sacrale (Haussler en Stover, 1998). 

 

Figuur 13: Voorbeeld van een complete en een stressfractuur aan de caudale rand van de iliumvleugel (uit Hornof 

et al., 1996) 

(1. stress fractuur aan de caudomediale zijde van de  linker iliumvleugel; 2. Complete fracuur van de rechter 

iliumvleugel met periostale reactie aan de caudomediale zijde)  

2.1.2. Symptomen 

De intensiteit van de kreupelheid kan in stap en draf tijdens de acute fase zeer sterk variëren tussen 

paarden onderling die een complete fractuur van de iliumvleugel vertonen. Tijdens observatie en 

palpatie kunnen een ventrale verplaatsing van tuber sacrale en bijhorende pijnreactie en 

spierspanning in de sacrale regio opgemerkt worden (Pilsworth, 2003; Van Wessum, 2011). Na de 

acute fase tonen deze paarden geen duidelijke kreupelheid meer, maar eerder een afwijkende stand 

en beweging. Tijdens de beweging vertonen de paarden een verkorte zweeffase waarbij de 

achterbenen elkaar kruisen tijdens het draven (Pilsworth, 2003; Van Wessum, 2011). Spieratrofie aan 
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de ipsilaterale zijde kan uitgesproken zijn een tweetal weken na het optreden van de fractuur (Van 

Wessum, 2011). Langdurige decubitus wordt gezien bij paarden die een bilaterale fractuur hebben 

opgelopen van de iliumvleugel (Van Wessum, 2011). Fissuren van de iliumveugel resulteren niet in 

kreupelheid, maar geven eerder aanleiding tot prestatieklachten (Pilsworth, 2003).  

2.1.3. Diagnose 

2.1.3.1. Algemene aspecten voor de diagnostiek van bekkenfracturen 

2.1.3.1.1. Visuele inspectie en palpatie 

Aan de hand van de reeds besproken symptomen is het duidelijk dat een degelijk uitgevoerd klinisch 

onderzoek een belangrijk stap is in het bekomen van een juiste diagnose (Van Wessum, 2011). 

Tijdens de visuele inspectie wordt vooral gelet op unilaterale kreupelheid, asymmetrie van het bekken 

en spieratrofie (Dyson, 2007; Dabareiner en Cole, 2009a; Van Wessum, 2011). Bij palpatie van de 

spieren wordt gelet op pijnreacties en verhoogde spierspanning (Dyson, 2007). Bij een complete en 

verplaatste fractuur kan in sommige gevallen het botfragment gepalpeerd worden. Daarnaast kan 

crepitatie gevoeld worden (Dabareiner en Cole, 2009a). Ook de spiertonus in de staart en anus dient 

geëvalueerd te worden bij vermoeden van een pelvisfractuur. Fracturen waarbij het sacrum of 

iliumvleugels betrokken zijn, kunnen immers resulteren in het cauda equina syndroom. Door 

aantasting van neurale weefsels bestaat de kans op paralyse van de staart, rectum en vulva 

(Pilsworth, 2003). 

2.1.3.1.2. Rectaal onderzoek 

Hoewel vaak geen afwijkingen kunnen vastgesteld worden, is het toch belangrijk om een rectaal 

onderzoek uit te oefenen (Dabareiner en Cole, 2009a). Er wordt gelet op interne symmetrie, 

pijngevoeligheid, crepitatie, callusvorming en de aanwezigheid van hematomen (Walker et al., 2012). 

Voorzichtig wordt gevoeld naar de integriteit van het os pubis en het interne oppervlak van de iliumzuil 

en –vleugel (Pilsworth, 2003). 

2.1.3.1.3. Radiografie 

Het maken van radiografische opnamen van het bekken van volwassen paarden is niet evident en 

wordt weinig gedaan. Bij het paard uit de hierboven beschreven casus werden ook geen 

radiografische opnamen gemaakt. Verschillende, niet altijd even praktische technieken zijn terug te 

vinden in de literatuur. Het paard kan onder algemene anesthesie gebracht worden om vervolgens in 

dorsale decubitus een ventrodorsale opname te maken (Barret et al., 2006). Hierop kan een schuine 

opname volgen, waarbij de aangetaste zijde van het bekken naar beneden komt te liggen (Walker et 

al., 2012). Er zijn echter risico’s verbonden aan het onder anesthesie brengen van een paard met een 

vermoeden van een bekkenfractuur. Verplaatsing van een eventuele fractuur, alsook hemorragie ten 

gevolge van laceratie van de arteria iliaca interna zijn mogelijke complicaties (Barrett et al., 2006). Het 

non-invasieve karakter van radiografische technieken om het bekken bij het staande paard in beeld te 

brengen is een groot voordeel. Een nadeel is echter dat verschillende structuren, zoals het tuber 
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sacrale, het sacrum en het os pubis, niet in beeld gebracht kunnen worden (Barrett et al., 2006). 

Bovendien is de beeldkwaliteit van radiografische opnamen van het bekken meestal laag, waardoor 

kleine, incomplete stressfracturen zeer moeilijk zichtbaar zijn (Pilsworth, 2003). 

Bij veulens kunnen er eventueel wel radiografieën van het bekken genomen worden. Een 

ventrodorsale en een laterale opname zijn de standaard projecties. In het eerste geval ligt het veulen 

op de rug, bij een laterale opname ligt het gepositioneerd op de zij (Pilsworth, 2003). 

2.1.3.1.4. Echografie 

Echografie is een andere non-invasieve techniek om het bekken bij het staande paard in beeld te 

brengen. De interpretatie van de beelden kan zeer moeilijk zijn, waardoor er een goede anatomische 

kennis van het beenderige bekken noodzakelijk is. Tevens is ervaring vereist daar er snel 

overinterpretatie plaatsvindt (Withcomb et al., 2011). Walker et al. (2012) concludeerden dat de 

transrectale echografische aanpak een effectieve diagnostische hulp biedt bij het ontdekken van 

fracturen ter hoogte van het os pubis, het acetabulum, het ischium en het interne ilium. 

Transcutaneale echografie daarentegen brengt de iliumzuil, het capitis femoris, de trochanter major 

van de femur en botproliferaties van het acetabulum beter in beeld. 

2.1.3.1.5. Scintigrafie   

Details omtrent de configuratie van een bekkenfractuur worden via nucleaire scintigrafie niet 

weergegeven. Daarnaast worden de beelden gecompliceerd door asymmetrie van het bekken, 

spieratrofie en beweging (Davenport-Goodall en Ross, 2004). In de diagnostiek van bekkenfracturen 

is de kostelijke techniek van scintigrafie dus niet goed bruikbaar. Nucleaire scintigrafie kan wel 

gebruikt worden voor het aantonen van botremodellering ter hoogte van de iliumzuil en -vleugel 

(Walker et al., 2012) 

2.1.3.2. Diagnose van een fractuur van de iliumvleugel 

Naast een goed uitgevoerd klinisch onderzoek, is echografie de beste keuze om een dergelijke 

fractuur vast te stellen (Van Wessum, 2011). 

2.1.4. Behandeling 

Bekkenfracturen worden bijna altijd conservatief behandeld (Richardson, 2012). Boxrust van minstens 

drie maanden is een essentieel onderdeel van de conservatieve behandeling, om verplaatsing van de 

fractuurfragmenten zoveel als mogelijk te beperken, hetgeen de kans op een functioneel herstel 

verhoogt (Pilsworth, 2003; Van Wessum, 2011; Richardson, 2012). Om de paarden tijdens deze 

rustperiode zo comfortabel mogelijk te houden is een adequate analgesie vereist (Richardson, 2012). 

In een retrospectieve studie hebben Rutkowski en Richardson (1989) aangetoond dat conservatieve 

therapie in  meer dan 75% van de gevallen aanleiding geeft tot een volledig functioneel herstel. 

Fracturen van de iliumvleugel zijn in vele gevallen weinig verplaatst, waardoor de callusvorming 

beperkt blijft zodat het bot in een nagenoeg perfecte anatomische vorm hersteld wordt. Door de 
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beperkte verplaatsing kan een goede prognose worden toegekend aan dit type bekken fractuur 

(Pilsworth, 2003).  Uit een vergelijkende studie met 20 paarden, uitgevoerd door Shepherd et al. 

(1994),  is gebleken dat 75% van de paarden het oorspronkelijke trainingsniveau opnieuw haalt. 

Betrokkenheid van het iliosacraal gewricht zorgt voor een minder goede prognose, vermits dit op 

latere leeftijd aanleiding kan geven tot osteoartrose (Van Wessum, 2011).  

2.2. FRACTUREN VAN DE ILIUMZUIL 

2.2.1. Prevalentie 

In de meeste gevallen ligt een trauma aan de basis, waardoor dit soort fracturen vaak multipel is van 

oorsprong (Pilsworth, 2003; Van Wessum, 2011). Uit een studie van Shepherd et al. (1994) bleek dat 

fracturen van de iliumzuil vooral aangetroffen worden bij paarden jonger dan 6 jaar.  

2.2.2. Symptomen 

Een fractuur van de iliumzuil belet dat het paard steun neemt op het lidmaat aan de ipsilaterale zijde 

van de fractuurhaard. Palpatie, flexie en abductie van het betrokken lidmaat lokken bijna steeds verzet 

uit door de hevige pijnreactie die hiermee gepaard gaat (Pilsworth, 2003; Van Wessum, 2011). De pijn 

is ook verantwoordelijk voor spierspasmen op het niveau van de fractuurhaard (Van Wessum, 2011). 

Asymmetrie van beide tuber coxae kan alleen worden opgemerkt bij een volledige verplaatsing van de 

fractuur, hetgeen leidt tot een verkorting van het betrokken lidmaat (Pilsworth, 2003; Van Wessum, 

2011). Bij deze laatste groep van paarden wordt vaak een collaps van het bekken waargenomen 

tijdens de herstelperiode (Pilsworth, 2003). Beschadiging van de iliacale arteries is niet ongewoon bij 

dit soort bekkenfracturen, wat aanleiding kan geven tot hypovolemische shock ten gevolge van 

bloedverlies. Patellafixatie, hypermetrie en contracturen van de m. biceps femoris, de m. 

semitendinosus en de m. semimembranosus kunnen optreden na fracturen van de iliumzuil (Pilsworth, 

2003).   

2.2.3. Diagnose 

Naast de klinische presentatie, is rectaal onderzoek van belang. Hier kan immers de aanwezigheid 

van crepitatie of een hematoom opgemerkt worden. Verder krijgt echografie de voorkeur als toe te 

passen techniek (Van Wessum, 2011). 

Barrett et al. (2006) beschreven anderzijds dat via een dorsolaterale-ventrolaterale 30° oblique 

radiografische opname de iliumzuil in beeld gebracht kon worden. De cassette wordt verticaal tegen 

de aangetaste zijde van het bekken geplaatst, terwijl de röntgenbuis onder een hoek van 30° wordt 

gepositioneerd (Figuur 14). Op deze manier worden de iliumzuil, de trochanter major van de femur, 

het capitis femoris, het acetabulum en het coxofemoraal gewricht in beeld gebracht (Figuur 15a en 

15b). Afhankelijk van de centrering van de X-stralen is het ischium al of niet zichtbaar. Barrett et al. 

(2006) gebruikten, afhankelijk van de grootte van het paard en de spiermassa, een kV van 90 tot 130 

en een mAs van 125 tot 400. De faeces creëren mogelijks artefacten, waardoor deze uit het rectum 

verwijderd worden. Bovendien wordt bij voorkeur een radiografische opname gemaakt wanneer het 
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rectum gevuld is met lucht, daar dit een goed contrast biedt tegenover de in beeld te brengen 

botstructuren. 

 

Figuur 14: Positie van de röntgenbuis en de cassette voor het uitvoeren van een dorsolaterale-ventrolaterale 30° 

oblique opname (uit Barrett et al., 2006) 

 

 

Figuur 15a: Radiografisch beeld bekomen na een dorsolaterale-ventrolaterale 30° oblique opname (uit Barrett et 

al., 2006) 

Figuur 15b: Hetzelfde beeld met schematische weergave van de zichtbare structuren (uit Barrett et al., 2006) 

Via deze opname worden de iliumzuil, de trochanter major van de femur, het capitis femoris, het acetabulum, het 

coxofemorale gewricht en eventueel het ischium in beeld gebracht.  
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2.2.4. Behandeling 

Bij sommige typen van bekkenfracturen, zoals een fractuur van de iliumzuil, kan elke verplaatsing een 

bedreiging vormen voor het leven van het dier. Van groot belang is het beperken van de 

bewegingsvrijheid en het voorkomen van elke vorm van belasting, zoals bij het opstaan en gaan 

liggen. Om deze reden worden paarden met bekkenfracturen gedurende een periode van een maand 

aangebonden in de stal, waarbij moet getracht worden om het voeder op een manier aan te bieden 

waarbij het paard gestimuleerd wordt om hoofd en hals laag te houden (Pilsworth, 2003; Van 

Wessum, 2011). In de literatuur is er geen eenduidigheid wat betreft het aanbinden, vermits een 

complete fractuur makkelijker kan optreden bij paarden die proberen te liggen op het moment dat ze 

aangebonden zijn (Van Wessum, 2011). In combinatie met een medicinale therapie wordt getracht om 

de paarden zo comfortabel mogelijk te houden. Fenylbutazone is vanwege zijn goede analgetische 

eigenschappen bij orthopedische problemen een veel gebruikt niet-steroidaal  anti-inflammatoir 

geneesmiddel (NSAID) (Pilsworth, 2003; Kollias-Baker en Cox, 2004; Van Wessum, 2011). 

Acepromazine (ACP), een minor tranquilizer, wordt ook vaak aangewend tijdens de behandeling van 

paarden met bekkenfracturen. Het dagelijks toedienen van meerdere kleine dosissen zorgt voor een 

sederend effect, waardoor de kans op hevige bewegingsreacties kleiner wordt. ACP zorgt door een 

milde spierrelaxatie voor een verminderde tractie op de fractuurfragmenten en verkleint de kans op 

een secundaire patellafixatie (Pilsworth, 2003). Bovendien heeft ACP een gunstig effect op de 

preventie van laminitis vanwege viscositeit verlagende en vasodilaterende eigenschappen ter hoogte 

van de microcirculatie in de hoef (Mason, 2004). Laminitis of hoefbevangenheid aan het contralaterale 

lidmaat is een veel geziene complicatie bij paarden met een erge unilaterale kreupelheid. Het is vaak 

onmogelijk om in het initiële stadium een frog pad aan te brengen op de straal van het goede lidmaat. 

Het verwijderen van de ijzers en het voorzien van een dikke stalbedding zijn essentieel tijdens de 

lange rustperiode, daar deze de functie van de frog pad overnemen (Pilswoth, 2003). Na een volledige 

rustperiode van een maand is de gevormde callus in de meeste gevallen stevig genoeg, hetgeen de 

paarden toelaat om steun te nemen op het aangetaste lidmaat. Gezien het twee tot drie maanden 

duurt alvorens een volledige beenderige union ontstaat, wordt na de initiële periode nog twee 

maanden boxrust aangeraden. Aanwezigheid van steunname en het risico op lymfangitis en 

vasculaire stase in het betrokken lidmaat doen meestal besluiten de betrokken paarden meerdere 

malen per dag aan de hand te stappen (Pilsworth, 2003; Van Wessum, 2011). Paarden met erg 

verplaatste bekkenfracturen zouden volgens Pilsworth (2003), na een initiële rustperiode van drie 

maanden, de beste herstelkansen hebben als ze nog enkele maanden weidegang krijgen.  

Een fractuur van de darmbeenzuil heeft een slechte prognose, gezien de sterke verplaatsing en de 

mogelijke fatale complicaties die hierbij kunnen optreden (Pilswoth, 2003). In vele gevallen zijn ook 

fracturen aanwezig elders in het bekken. Gezien de complexiteit en het slechte herstel is euthanasie in 

de meeste gevallen aangewezen (Van Wessum, 2011). De verplaatsing kan aanleiding geven gaande 

van een slow union tot zelfs een malunion, waardoor zelfs het gebruik als fokmerrie niet meer mogelijk 

is (Pilsworth, 2003). 
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2.3. FRACTUREN VAN HET TUBER COXAE 

2.3.1. Prevalentie 

Volgens een studie uitgevoerd door Rutkowski en Richardson (1989) komt een fractuur van het tuber 

coxae niet frequent voor. Zij bestudeerden 100 paarden met bekkenfracturen en daaruit bleek dat 

slechts zes een fractuur van het tuber coxae hadden. Daarnaast concludeerden Shepherd et al. 

(1994) dat louter twee van de 51 onderzochte paarden met bekkenfracturen een fractuur vertoonden 

op het niveau van het tuber coxae.  

Dabareiner en Cole (2009a) bestudeerden 29 paarden met een fractuur van het tuber coxae. De 

gemiddelde leeftijd bedroeg zes jaar en de groep bestond uit vier hengsten, zeventien ruinen en acht 

merries. Negen paarden namen deel aan barrel races, vijf waren niet getraind, vijf werden gebruikt 

voor roping, vier waren renpaarden, twee werden western gereden, een andere deed dressuur, eentje 

nam deel aan trektochten en een van de hengsten ten slotte werd gebruikt om te dekken. Het stoten 

tegen een staldeur of hek was in deze studie de meest voorkomende oorzaak. Een slag van een 

ander paard en neervallen kunnen andere oorzaken zijn. 

2.3.2. Symptomen 

Paarden met een acute fractuur van het tuber coxae vertonen dikwijls een duidelijke unilaterale 

kreupelheid, die in vele gevallen reeds opgemerkt wordt in stap (Pilsworth, 2003; Dabareiner en Cole, 

2009a). Volgens Van Wessum (2011) zijn de paarden na een periode van 48 uren comfortabeler in 

stap en kan het manken beter waargenomen worden tijdens de draf. Dabareiner en Cole (2009a) 

daarentegen merkten op dat tijdens hun orthopedisch onderzoek, uitgevoerd twee tot zes dagen na 

het oplopen van de fractuur, de kreupelheid erger was in stap dan in draf. Daarnaast vertoonden 

volgens Dabareiner en Cole (2009a) 76% van de onderzochte paarden met een fractuur van het tuber 

coxae een afwijkende beweging tijdens de stap, die niet zichtbaar was in de draf. Zij constateerden 

namelijk, net als Rutkowski en Richardson (1989), dat het aangetaste achterbeen abductie ondergaat. 

Bij dit type fractuur verplaatst het tuber coxae naar cranioventraal, onder invloed van de uitgeoefende 

tractie door de musculus obligus abdominis internus, waardoor tuber coxae palpeerbaar is in de 

sublumbale fossa (Pilsworth, 2003; Dabareiner en Cole, 2009a; Van Wessum, 2011) (Figuur 16). Een 

studie van Dabareiner en Cole (2009a) bevestigt de aanwezige asymmetrie bij 24 van de 29 

onderzochte paarden met een tuber coxae fractuur.  
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Figuur 16: Asymmetrie van het bekken ten gevolge van een fractuur van het rechter tuber coxae (uit Van 

Wessum, 2011) 

De zwarte pijl toont een verkorte afstand tussen tuber coxae en tuber sacrale aan de rechter bekkenhelft door 

een cranioventrale verplaatsing van het rechter tuber coxae. 

Op het niveau van de fractuurhaard ontstaat vaak een groot subcutaan hematoom en een 

toegenomen spiercontractie (Pilsworth, 2003). Crepitatie kan aanwezig zijn en in sommige gevallen 

kunnen botfragmenten gepalpeerd worden (Dabareiner en Cole, 2009a). Ten gevolge van scherpe 

botfragmenten kan bij erg verplaatste fracturen een laceratie van de huid optreden (Van Wessum, 

2011). 

2.3.3. Diagnose 

Dabareiner en Cole (2009b) beschreven een specifieke techniek om een fractuur van het tuber coxae 

in beeld te brengen. Zij voerden bij het staande paard een dorsomediale-ventrolaterale 50° oblique 

radiografische opname uit (Figuur 17). Bij deze techniek werd een gemiddelde kV gebruikt van 77 en 

een gemiddelde mAs van 27. Een rooster werd niet aangewend. Steunname op het aangetaste 

lidmaat was belangrijk om een goede opname te bekomen, daar het in beeld te brengen deel van het 

bekken zich op die manier naar dorsaal verschoof. Sommige paarden hadden hiervoor sedatie nodig.  
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Figuur 17: Positie van de röntegenbuis en de cassette voor het uitvoeren van een dorsomediale-ventrolaterale 

50° oblique radiografische opname bij een paard met een fractuur van het tuber coxae (uit Dabareiner en Cole, 

2009b) 

2.3.4. Behandeling 

Tuber coxae fracturen helen vaak per secundam, waarbij callusvorming optreedt tussen tuber coxae 

en de iliumvleugel. Desondanks zijn de meeste paarden na een herstelperiode weer in staat om hun 

oorspronkelijke prestaties te verrichten (Pilsworth, 2003; Van Wessum, 2011; Richardson, 2012). In de 

literatuur worden percentages tot 95% vermeld, waarbij de betrokken paarden functioneel herstelden 

en  terugkeerden in competitie om te presteren op het oorspronkelijk niveau (Dabareiner en Cole, 

2009a). Een blijvende asymmetrie van beide tuber coxae kan wel aanleiding geven tot 

prestatievermindering bij dressuurpaarden die in de dressuur op hoog niveau presteren (Van 

Wessum, 2011).  

Een periode van drie tot vier maanden boxrust is noodzakelijk voor het ontstaan van een volledige 

beenderige union tussen de fractuur fragmenten (Van Wessum, 2011; Richardson, 2012). Van groot 

belang is het reduceren van de bewegingsvrijheid, om elke vorm van belasting tot het minimum te 

beperken. Om deze reden wordt in de literatuur vermeld om de paarden gedurende de eerste maand 

aan te binden in de stal (Pilsworth, 2003; Van Wessum,  2011; Richardson, 2012). Na een maand is 

de gevormde callus in de meeste gevallen stevig genoeg, hetgeen de paarden toelaat om steun te 

nemen op het aangetaste lidmaat. De paarden dienen nog wel zeker twee tot drie maanden verder op 
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stal te rusten, maar ze moeten dan niet meer aangebonden te staan. Gezien de mogelijkheid tot steun 

name en het risico op lymfangitis en vasculaire stase in het betrokken lidmaat, wordt in vele gevallen 

aangeraden om de paarden na een maand complete boxrust meerdere malen per dag aan de hand te 

stappen (Pilsworth, 2003; Van Wessum, 2011). Soms is het noodzakelijk om het fractuurfragment 

chirurgisch te verwijderen, wanneer een tuber coxae fractuur gepaard gaat met laceratie van de huid 

(Richardson, 2012). Gezien de unilaterale kreupelheid, die kan gepaard gaan met een tuber coxae 

fractuur, wordt in veel gevallen ook fenylbutazone verstrekt aan de betrokken paarden. Fenylbutazone 

is vanwege zijn goede analgetische eigenschappen bij orthopedische problemen een veel gebruikt 

niet-steroidaal  anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID) (Pilsworth, 2003; Kollias-Baker en Cox, 2004; 

Van Wessum, 2011). 

 2.4. FRACTUREN VAN HET OS PUBIS EN HET OS ISCHIUM 

2.4.1. Prevalentie 

De incidentiegraad van fracturen van het os pubis en het os ischium is klein (Heinze en lewis, 1971; 

Little en Hilbert, 1987; Rutkowski en Richardson 1989). In veel gevallen zijn ze geassocieerd met een 

direct trauma, zoals een achterwaartse val waardoor de fractuur meestal multiple is van aard (Heinze 

en Lewis, 1971; Pilsworth, 2003; Van Wessum, 2011). 

2.4.2. Symptomen 

Unilaterale kreupelheid aan het achterbeen kan bij het paard slechts in zeldzame gevallen 

toegeschreven worden aan fracturen van het os pubis of het os ischium. De traumatische oorzaak die 

aan de basis ligt van type fracturen, zorgt er in veel gevallen voor dat fracturen elders in het bekken 

aanwezig zijn (Van Wessum, 2011). Het scheef dragen van de staart, vaak geassocieerd met dit type 

fractuur, is meestal het gevolg van spierspasmen caudaal van de die regio (Booth en Clegg, 2000; 

Van Wessum, 2011). De zwelling ter hoogte van de fractuurhaard kan onder invloed van de 

zwaartekracht naar beneden zakken, met zwelling van de knie, tarsus of zelfs het onderste lidmaat als 

resultaat (Van Wessum, 2011). Kreupelheid is niet geassocieerd met fracturen van het os pubis en het 

os ischium, terwijl atrofie van de musculus semitendinosus en semimembranosus kan optreden bij 

deze fracturen  (Booth en Clegg, 2000). 

2.4.3. Diagnose 

Fracturen van het os pubis en het os ischium kunnen het best gediagnosticeerd worden via 

transrectale echografie (Walker et al., 2012). 

2.4.4. Behandeling 

De meeste paarden met een enkelvoudige fractuur van het os ischium, kunnen na hun herstelperiode 

weer op hun normale niveau presteren. Net als bij tuber coxae fracturen vormen dressuurpaarden 

hierop een uitzondering (Van Wessum, 2011). 
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2.5. FRACTUREN VAN HET ACETABULUM 

2.5.1. Prevalentie 

Fracturen van het acetabulum zijn eerder traumatisch van oorsprong (Heinze en Lewis, 1971; 

Pilsworth, 2003; Dabareiner en Cole, 2009a; Van Wessum, 2011).  

2.5.2. Symptomen 

Erge, niet op het lidmaat steunende kreupelheden kunnen differentiaal diagnostisch het gevolg zijn 

van acetabulum fracturen (Pilsworth, 2003; Van Wessum, 2011). De kreupelheid wordt meestal 

progressief erger ten gevolge van een secundaire osteoartritis. In stap is de voorwaartse beweging 

van het achterbeen zeer beperkt, waardoor de betreffende paarden zelfs neiging hebben tot “bunny 

hopping”. Bij sterk verplaatste fracturen kan in stap crepitatie worden opgemerkt tijdens palpatie van 

de trochanter major van de femur (Pilsworth, 2003).  

2.5.3. Diagnose 

De diagnose wordt gesteld aan de hand van de klinische symptomen. Botproliferaties van het 

acetabulum kunnen via transcutane echografie in beeld gebracht worden (Walker et al., 2012). 

Daarnaast is het mogelijk een radiografisch beeld te bekomen van het acetabulum via een 

dorsolaterale-ventrolaterale 30° oblique opname (Barrett et al., 2006). 

2.5.4. Behandeling 

De prognose van een acetabulum fractuur is beter bij veulens in vergelijking met volwassen paarden, 

daar het risico op de vorming van osteoartritis van het coxofemoraal gewricht veel geringer is 

(Pilswoth, 2003; Van Wessum, 2011).  
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