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Samenvatting 

Dit werk beoogt een overzicht te geven van hartonderzoeken uitgevoerd op de vakgroep inwendige 

ziekten grote huisdieren van de faculteit diergeneeskunde, UGent. Deze data kunnen dan later ge-

bruikt worden om verdere statische analyses uit te voeren. 

Tijdens de periode van 2008 tot en met 2012 werden er op de dienst Inwendige Ziekten 9489 paarden 

onderzocht, waarvan er 730 een hartonderzoek ondergingen. Op basis van de fiches van deze 730 

paarden werd er gekeken naar de reden waarom er hartonderzoeken aangevraagd werden en ook 

naar wat de vaststellingen tijdens deze hartonderzoeken waren. Het waren voornamelijk warmbloeden 

(70,41%) die een hartonderzoek ondergingen en de paarden waren gemiddeld 10 ± 8,21 jaar oud.  

Uit het overzicht blijkt dat bijna de helft een hartonderzoek onderging na een doorverwijzing omdat er 

thuis afwijkingen tijdens de auscultatie werden vastgesteld. Daarnaast ondergingen er iets meer dan 

40% een hartonderzoek nadat er op de kliniek van de Faculteit Diergeneeskunde van Gent een afwij-

king werd vastgesteld tijdens een algemeen klinisch onderzoek. 

Daarnaast blijkt dat kleplekken het meest werden vastgesteld. Zo werd er bij 37% van de hartonder-

zoeken een mitralisklepinsufficiëntie vastgesteld, bij 25,81% een aortaklepinsufficiëntie, bij 22,57% 

een tricuspidregurgitatie en bij 14,70% een pulmonalisregurgitatie. Bijna 40% van al deze lekken werd 

als klinisch niet belangrijk beschouwd, terwijl een tiende van de kleplekken als ernstig beschouwd 

werd. 

Dilatatie van de atria en ventrikels werden in veel mindere mate vastgesteld. Zo werd er bij 11,92% 

een vergroting van het linker atrium vastgesteld, bij 9,04% van de paarden was het linker ventrikel 

vergroot en bij 4,38% het rechter atrium.  

Qua dysritmieën werden er voornamelijk ventriculaire extrasystolen (17,81%), atriale extrasystolen 

(15,21%), en atriale fibrillatie (15,21%) vastgesteld. Slechts occasioneel werd er een notie gemaakt 

van een atriale flutter (0,27%), ventriculaire tachycardie (1,51%), infra-hisian block (0,14%) of een 

erge bradycardie (0,14%). 

Verder werden er ook congenitale defecten waargenomen. Zo werd er bij 19 paarden (2,60%) een 

ventrikelseptumdefect vastgesteld, bij 1 (0,14%) dier werd een persisterende ductus arteriosus vast-

gesteld en bij 1 (0,14%) de tetralogie van Fallot. 

Ten slotte werd er nog 9 keer (1,23%) een aortopulmonaire fistel vastgesteld, dit was enkel bij paar-

den van het Friese ras. Bij 10 paarden werd er de diagnose van endocarditis gesteld, 12 (1,64%) 

paarden bleken myocarditis te hebben en werd bij 4,52% van de paarden die een hartonderzoek on-

dergingen hartfalen vastgesteld. Slechts uitzonderlijk werd er een aortocardiale fistel (0,14%) of peri-

cardiale effusie (1,41%) waargenomen.  
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1. Inleiding 

Op de dienst Inwendige Ziekten van de faculteit diergeneeskunde werden van 1 januari 2008 tot en 

met 31 december 2012 9489 paarden ter onderzoek aangeboden. Van deze paarden werden er 730 

onderworpen aan een hartonderzoek. De bedoeling van dit werk is om enerzijds een overzicht te krij-

gen waarom deze paarden een hartonderzoek ondergingen en anderzijds om een zicht te krijgen op 

de vaststellingen die clinici deden tijdens deze onderzoeken. Het doel is dus niet om de criteria om de 

ergheid van een kleplek of een dilatatie na te gaan of te bespreken. 

2. Materiaal en methoden 

Voor dit overzicht werd gebruik gemaakt van de fiches van de patiënten en hun bijbehorende versla-

gen, die hiervoor op de dienst Inwendige Ziekten geraadpleegd konden worden. Het gaat dus om een 

retrospectieve studie, waarbij louter de gegevens die beschikbaar waren op de fiches en de verslagen 

van de patiënten gebruikt werden. Er werden geen bijkomende metingen of onderzoeken uitgevoerd. 

Dit maakt dat er gegevens kunnen ontbreken. Het huidige onderzoek brengt alle data in kaart zodat 

die later eventueel verder onderzocht kunnen worden d.m.v. statistische analyse voor bijvoorbeeld het 

uitvoeren van logistische regressie en bepalen van risicofactoren. 

Op voorhand werd beslist naar welke zaken gekeken diende te worden en aan de hand hiervan werd 

er een tabel gemaakt waarin de gevonden gegevens ingevoerd konden worden. Nadat alle gegevens 

ingevoerd waren, werd er per onderdeel bepaald hoeveel dieren deze afwijking vertoonden. Deze 

paarden werden vervolgens ingedeeld in groepen van 0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, 10 tot 15 jaar, 15 tot 

20 jaar, 20 tot 25 jaar en ouder dan 25 jaar. Daarnaast werden ze ook ingedeeld naar hun ras, dus 

concreet in warmbloeden (de rijpaarden), koudbloeden (trekpaarden), volbloeden, dravers en 

(rij)pony’s. Friezen werden mee onderverdeeld bij de warmbloeden.  

Er werd ook een opsplitsing gemaakt tussen merries, ruinen en hengsten. Hierdoor konden zowel de 

geslachtspredispositie binnen een bepaalde afwijking als binnen alle paarden die een hartonderzoek 

ondergingen, bepaald worden. Bovendien werden deze gegevens vergeleken met het totale aantal 

paarden dat in deze periode op de kliniek onderzocht werd om zo een beter beeld te krijgen over de 

werkelijke incidentie binnen de kliniekpopulatie. 

De kleplekken en de dilataties werden eveneens ingedeeld in categorieën. De kleplekken werden 

onderverdeeld in klinisch onbelangrijk, licht, matig en ernstig, terwijl de dilataties ingedeeld werden in 

mild, matig en ernstig gedilateerd. Tot welke categorie een kleplek of dilatatie behoorde en waarom 

werd door de clinici bepaald, in deze studie werd enkel het uiteindelijke besluit hierover opgenomen. 

De kleplekken werden ook nog eens ingedeeld volgens de plaats van het lek, dus of het ging om een 

mitralisklepinsufficiëntie (mitralisregurgitatie, MR), een aortaklepinsufficiëntie (aortaregurgitatie, AR), 

een tricuspidalisregurgitatie (TR) of een pulmonalisregurgitatie (PR). 
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Leeftijd in jaren 

De paarden die op controle dienden te komen voor een kleplek, dilatatie of dysritmie werden elke keer 

opnieuw meegeteld. Bij sommige andere afwijkingen wordt er specifiek vermeld dat een dier nog een 

of meerdere malen op controle kwam, hierbij werd het dier slechts eenmalig meegeteld. 

3. Resultaten 

3.1 Algemeenheden 

Er werden 275 

merries 

(37,67%), 335 

ruinen (45,89%) 

en 120 hengsten 

(16,44%) onder-

zocht, waarvan 

het merendeel 

warmbloeden: 

514 paarden 

ofwel 70,41%. 

Daarnaast wer-

den er ook 41 

(5,62%) volbloe-

den, 45 (6,16%) 

dravers, 7 

(0,96%) trekpaarden, 34 ( 4,66%) pony’s en 88 (12,05%) paarden waarvan het ras niet gekend was, 

onderzocht. Gemiddeld waren 

de paarden 10 ± 8,21 jaar oud. 

Uit figuur 1 blijkt dat 7-jarige 

paarden het frequentst een 

hartonderzoek ondergingen en 

uit figuur 2 kan men afleiden dat 

bijna 80% van de onderzochte 

paarden jonger was dan 15 jaar.  

In totaal werden 14 (1,92%) 

paarden geëuthanaseerd 

omwille van de ergheid van de 

letsels of symptomen, terwijl 234 

(32,05%)  van de onderzochte 

paarden geen klinisch belangrijke afwijkingen hadden. 

 

 

Figuur 2: Onderverdeling van de paarden aangeboden voor een 
hartonderzoek in groepen van 0-5 jaar, 5-10 jaar, 10-15 jaar, 15-20 
jaar, 20-25 jaar en ouder dan 25 jaar.  

Figuur 1: Het aantal paarden dat een hartonderzoek onderging in functie van de 
leeftijd. 
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Aangeboden 
paarden: 730 

Specifiek voor een 
hartonderzoek: 

355 (48,63%) 

Doorverwijzing 
dierenarts: 170 

(23,29%) 

Keuring: 104 
(14,25%) 

Aankoopkeuring: 
84 (11,51%) 

Verzekering: 1 
(0,14%) 

Hengstenkeuring: 
19 (2,60%) 

Controle: 81 
(11,09%) 

Verminderd 
presteren: 62 

(8,49%) 

Toeval: 313 
(42,88%) 

3.2 Reden van het hartonderzoek 

De redenen om een hartonderzoek uit te voeren waren zeer divers, daarom werden ze ingedeeld in 3 

hoofdgroepen: De eerste groep waren de paarden die specifiek voor een hartonderzoek kwamen. 

Deze groep werd nog opgesplitst in 3 subgroepen, namelijk deze van de paarden die door een die-

renarts werden doorverwezen naar de faculteit, deze die werden aangeboden in het kader van een 

keuring (dit was zowel voor verzekeringskwesties als een aankoop- of hengstenkeuring) en de paar-

den die kwamen voor een controle. De tweede categorie waren de paarden die aangeboden werden 

omwille van verminderde prestaties. De laatste groep bestaat uit de paarden die op de faculteit wer-

den binnengebracht om een andere reden en waarbij er vervolgens een afwijking van het cardiovas-

culair stelsel werd vastgesteld tijdens het algemeen klinisch onderzoek. In figuur 3 wordt weergegeven 

hoeveel paarden voor welke reden aangeboden werden. De paarden uit de groep “toeval” kunnen nog 

verder onderverdeeld worden in deze die binnenkwamen voor koliek (14,38%), chirurgie (11,50%), 

epistaxis (3,51%), ademhalingsstoornissen (3,19%), gewichtsverlies/anorexie (6,07%), oedemen en 

venenpols (1,92%), koorts (4,15%), zenuwstoornissen (12,78%), spierproblemen (5,11%), endoscopie 

(1,60%) en andere (35,79%). 

Een aantal dieren werd aan een hartonderzoek onderworpen omdat er (vermoedelijk) een intoxicatie 

was. Zo onderging een 5-jarige ruin een hartonderzoek omwille van botulisme, maar er werden geen 

afwijkingen ter hoogte van het hart gezien. Een ander paard was verdacht van een intoxicatie met 

glycosiden en vertoonde atriale flutter en atriale standstill (zie 3.5.3).  

Het opmerkelijkst waren echter de 70 paarden (9,59%) van eenzelfde stal die onderzocht werden na 

wat later een intoxicatie met ionoforen bleek te zijn. In eerste instantie zag men bij de paarden een 

dysritmie en contractiliteitsstoornissen optreden door aantasting van de hartspier. Tegelijk werd er een 

afwijking van de elektrolyten gezien werden (voornamelijk hypocalcemie, hypomagnesemie en hypo-

Figuur 1: Onderverdeling van de paarden die aangeboden werden voor een hartonderzoek, volgens 
de redenen waarom ze hieraan onderworpen werden. 
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kalemie) en een milde stijging van de spierenzymen. Op een later tijdstip werd bij een aantal paarden 

zwakte en incoördinatie, voornamelijk van de achterhand, gezien. Een uitval van de perineale zenu-

wen of de staart werd echter niet gezien. Van de 70 paarden stierf er één acuut door ventriculaire 

fibrillatie en werden 4 andere geëuthanaseerd wegens de ernstige zenuwsymptomen die ze vertoon-

den, ondanks een behandeling met infuus, anti-aritmica en vitamine E. Op het leverweefsel van 2 van 

de overleden dieren werd een analyse uitgevoerd waarbij er lasalocid werd teruggevonden aan een 

concentratie van 0,5 ppb, waardoor het vermoeden kon bevestigd worden.  

De waarde van het hartspierenzyme cardiac troponine I bij de 5 dieren die werden aangeboden omwil-

le van de symptomen die ze vertoonden was hoger dan 99,99 ng/ml, wat zeer sterk verhoogd is. 

Slechts 1 van hen overleefde. De overige 65 paarden die gescreend werden, hadden gemiddeld 35,42 

± 20,01 ng/ml aan cardiac troponine I in hun bloed terwijl de normale waarde lager is dan 0,15 ng/ml 

(Begg et al., 2006). Vijf paarden kwamen best op controle omwille van de schade aan het hartspier-

weefsel en de vele ventriculaire extrasystolen die hiermee gepaard gingen. Bij 2 van hen was er vol-

doende herstel tijdens een eerste controle, bij 3 andere werd nog een bijkomende controle voorge-

steld, waarna ook deze voldoende hersteld bleken te zijn. 

 

3.3 Klepinsufficiënties  

Er werden in totaal 864 kleplekken gediagnosticeerd. Hiervan waren er 318 (37,02%) ter hoogte van 

de mitralisklep, 220 (25,61%) gevallen ter hoogte van de aortaklep, 195 (22,70%) ter hoogte van de 

tricuspidaalklep en 126 (14,67%) ter hoogte van de pulmonaalklep (tabel 1). Bij 40 (5,48%) paarden 

was er een insufficiëntie ter hoogte van alle kleppen. 332 (38,64%) van al deze lekken werden als 

klinisch niet belangrijk beschouwd, 289 (33,45%) waren lichte lekken, 150 (17,36%) lekken waren 

matig en 93 (10,76%) lekken waren ernstig (tabel 2). 

Tabel 1: Het aantal paarden, met bijhorende percentages, dat een bepaald kleplek heeft met in (1) het 
percentage binnen de groep met kleplekken, in (2) het percentage binnen de groep met hartonderzoek 
en in (3) het percentage binnen de totale kliniekpopulatie. 

Kleplekken 
Aantal paarden 

(n=859) 
(1) (2) (3) 

Mitralisklep 318 37,02% 43,56% 3,35% 

Aortaklep 220 25,61% 30,14% 2,32% 

Tricuspidalisklep 195 22,70% 26,71% 2,06% 

Pulmonalisklep 126 14,67% 17,26% 1,33% 

 

Ergheid van het kleplek  
Aantal paarden 

(n=859) 
(1) (2) (3) 

Klinisch onbelangrijk 332 38,65% 45,48% 3,50% 

Licht 286 33,29% 39,18% 3,01% 

Matig 149 17,35% 20,41% 1,57% 

Ernstig 92 10,71% 12,60% 0,97% 

Tabel 2: Het aantal paarden, met bijhorende percentages, dat een kleplek met een bepaalde ergheid 
heeft, met in (1) het percentage binnen de groep met kleplekken, in (2) het percentage binnen de groep 
met hartonderzoek (3) het percentage binnen de totale kliniekpopulatie. 
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3.3.1 Mitralisklepinsufficiëntie  

Er werd bij 318 paarden een mitralisklepinsufficiëntie vastgesteld. Bij 70 (22,01%) van deze paarden 

ging het om een klinisch onbelangrijk lek. Bij 141 (44,20%) paarden was het een licht lek, 70 (22,01%) 

paarden hadden een matig lek en 37 (11,64%) hadden een ernstig lek (tabel 3). Het overgrote deel 

waren warmbloedpaarden (83,02%), daarnaast werden er ook volbloeden (6,60%), dravers (2,52%), 

koudbloeden (0,31%), pony’s (2,20%) en enkele dieren waarvan het ras niet gekend was (5,35%), 

onderzocht (tabel 4). Het ging om 111 merries (34,91%), 58 hengsten (17,29%) en 150 ruinen 

(47,17%) die gemiddeld 10,04 ± 5,90 jaar oud waren (tabel 5).  

 

Tabel 4: Het aantal paarden, met bijhorende percentages, van een bepaald ras dat een mitralisre-
gurgitatie heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met een mitralisregurgitatie, in (2) het 
percentage binnen de paarden met een hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniek-
populatie. 

Ras Aantal paarden (n=318) (1) (2) (3) 

Warmbloed 264 83,02% 51,36% 4,04% 

Volbloed 21 6,60% 51,22% 8,82% 

Draver 8 2,52% 17,78% 1,78% 

Koudbloed 1 0,31% 14,29% 0,29% 

Pony 7 2,20% 20,59% 0,67% 

Onbekend 17 5,35% 19,32% 1,96% 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5: Het aantal paarden, met bijhorende percentages, van een bepaald geslacht dat een mitralisre-
gurgitatie heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met een mitralisregurgitatie, in (2) het 
percentage binnen de paarden met hartonderzoek en n (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Geslacht Aantal paarden (n=318) (1) (2) (3) 

Merries 111 34,91% 40,36% 3,02% 

Ruinen 150 47,17% 44,78% 4,55% 

Hengsten 57 17,92% 47,50% 2,31% 

In 158 (49,69%) gevallen was er gelijktijdig AR aanwezig, bij 142 (44,65%) paarden TR en bij 100 

(31,45%) PR. 76 (23,90%) paarden hadden naast een MR ook een gedilateerd linker atrium. Dit was 

Ergheid van het lek Aantal paarden (n=318) (1) (2) (3) 

Klinisch onbelangrijk 70 22,01% 9,59% 0,74% 

Licht 141 44,20% 19,32% 1,49% 

Matig 70 22,01% 9,59% 0,74% 

Ernstig 37 11,64% 5,07% 0,39% 

Totaal 318 100,00% 43,70% 3,36% 

Tabel 3: Het aantal paarden, met bijhorende percentages, dat een mitralisregurgitatie met een bepaalde 
ergheid heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met een mitralisregurgitatie, in (2) het per-
centage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 
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42 (13,21%) keer in lichte mate, 11 (3,46%) keer matig en 23 (7,23%) keer ernstig gedilateerd. Er 

waren 35 (11,01%) paarden met een licht vergroot linker ventrikel, 1 (0,31%) met een matig gedila-

teerd en 13 (4,09%) met een sterk gedilateerd ventrikel. Dit maakt dat in totaal 49 (15,41%) paarden 

naast een mitralisklepinsufficiëntie ook een gedilateerd linker ventrikel hadden. 14 (4,40%) dieren 

hadden een gedilateerd rechter ventrikel. Dit ging 4 (1,26%) maal om een licht, 4 (1,26%) maal om 

een matig gedilateerd ventrikel en 6 (1,89%) maal om een ernstig vergroot ventrikel. Bovendien had er 

1 (0,31%) paard een rechter ventrikel dat kleiner was dan normaal ten gevolge van compressie van 

het sterk vergrote linker ventrikel. Van de 22 (6,92%) paarden met een gedilateerd rechter atrium had-

den er 12 (3,77%) een licht gedilateerd atrium, 5 (1,57%) een matig en 5 (1,57%) een sterk gedila-

teerd rechter atrium. 

Bij 39 (12,26%) van de paarden met een MR werd een tweedegraads atrioventriculaire block vastge-

steld. Daarnaast werd er bij 10 (3,14%) van de 318 paarden een ventrikelseptumdefect vastgesteld, bij 

1 (0,31%) Fries een aortopulmonaire fistel, bij 80 (25,16%) paarden atriale fibrillatie, bij 47 (14,78%) 

atriale extrasystolen, bij 69 (21,70%) ventriculaire extrasystolen, bij 2 (0,63%) ventriculaire tachycar-

die. 

3.3.2 Aortaklepinsufficiëntie  

Van de 220 paarden met een aortaklepinsufficiëntie hadden er 76 (34,54%) een klinisch onbelangrijk 

lek, 79 (35,91%) een licht lek, 30 (13,64%) een matig lek en 35 (15,91%) een ernstig lek (tabel 6). Het 

ging om 168 (76,36%) warmbloeden, 22 (10,00%) volbloeden, 8 (3,64%) dravers, 1 (0,45%) trek-

paard, 7 (3,18%) pony’s, en 14 (6,36%) paarden waarvan het ras niet gekend was, waarvan 69 

(31,36%) merries, 101 (45,91%) ruinen en 50 (22,73%) hengsten (tabel 7 en 8). 

Bij 158 (71,82%) paarden werd er ook een MR, bij 102 (46,36%) een TR en bij 80 (36,36%) een PR 

vastgesteld. In 44 (20,00%) gevallen werd er ook een gedilateerd linker ventrikel vastgesteld, dat 32 

keer licht gedilateerd was, 1 keer matig en 11 keer ernstig. Van deze paarden hadden er 52 (23,64%) 

een gedilateerd linker atrium, bij 31 van hen was dit in lichte mate, bij 8 matig en bij 13 ernstig gedila-

teerd. Daarnaast werd er 9 (4,09%) keer een gedilateerd rechter ventrikel opgemerkt. Dit was 2 keer 

licht vergroot, 3 keer matig en 4 keer ernstig. Bij 2 dieren (0,91%) was het rechter ventrikel kleiner ten 

gevolge van de sterke dilatatie van het linker ventrikel. Bij 14 (6,36%) paarden werd er een gedilateerd 

rechter atrium, waarvan er 9 licht gedilateerd waren, 2 matig en 3 ernstig. 

Er waren 2 Friese paarden (0,91%) die naast een AR ook een aortopulmonaire fistel bleken te hebben 

en 9 paarden (4,09%) hadden een ventrikelseptumdefect. Van deze 9 paarden bleek er 1 geboren te 

zijn met de tetralogie van Fallot. Daarnaast werd er bij 31 (14,09%) van de 220 een tweedegraads 

atrioventriculaire block vastgesteld, 52 (23,64%) paarden hadden ook atriale fibrillatie. Bij 37 (16,82%) 

paarden werden er atriale extrasystolen gezien, bij 66 (30,00%) ventriculaire extrasystolen en bij 4 

(1,82%) ventriculaire tachycardie. 
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Tabel 6: Het aantal paarden, met bijhorende percentages, dat een aortaklepinsufficiëntie met een be-
paalde ergheid heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met aortaklepinsufficiëntie, in (2) het 
percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Ergheid van het lek Aantal paarden (n=220) (1) (2) (3) 

Klinisch onbelangrijk 76 34,55% 10,41% 0,80% 

Licht 79 35,91% 10,82% 0,83% 

Matig 30 13,64% 4,11% 0,32% 

Ernstig 35 15,91% 4,79% 0,37% 

Totaal 220 100,00% 30,14% 2,32% 

 

Tabel 7: Het aantal paarden van een bepaald ras, met bijhorende percentages, dat een aortaklepinsuf-
ficiëntie heeft met in (1) het percentage binnen de paarden met aortaklepinsufficiëntie, in (2) het percen-
tage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Ras 

Aantal 

paarden 

(n=220) 

(1) (2) (3) 

Warmbloed 168 76,36% 32,68% 2,57% 

Volbloed 22 10,00% 48,89% 9,24% 

Draver 8 3,64% 17,78% 1,78% 

Koudbloed 1 0,45% 14,29% 0,29% 

Pony 7 3,18% 20,59% 0,67% 

Onbekend 14 6,36% 15,91% 1,61% 

Totaal 220 100,00% 30,14% 2,32% 

 

Tabel 8: Het aantal paarden, met bijhorende percentages van een bepaald geslacht met een aortaklep-
insufficiëntie, met in (1) het percentage binnen de paarden met aortaklepinsufficiëntie, in (2) het percen-
tage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Geslacht Aantal paarden (n=220) (1) (2) (3) 

Merries 69 31,36% 25,09% 1,88% 

Ruinen 101 45,29% 30,15% 3,07% 

Hengsten 50 22,42% 41,67% 2,03% 

3.3.3 Tricuspidalisklepinsufficiëntie 

195 paarden hadden een tricuspidalisklepinsufficiëntie, bij 95 (48,72%) van de paarden ging het om 

een klinisch onbelangrijk lek, bij 55 (28,21%) om een licht lek, bij 29 (14,87%) om een matig lek en bij 

16 (8,21%) om een ernstig lek (tabel 9). Bij 3 paarden (1,54%) kon men de tricuspidaalkleppen niet 

goed visualiseren. Het ging om 162 warmbloeden (83,08%), 9 volbloeden (4,62%), 15 dravers 

(7,69%), 2 pony’s (1,03%), 7 onbekend (3,59%), waarvan 55 (28,21%) merries, 110 (56,41%) ruinen 

en 30 (15,38%) hengsten (tabel 10 en 11). Deze paarden waren gemiddeld 9,10 ± 5,07 jaar oud. 
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142 (72,82%) paarden hadden naast een TR ook een MR, 102 (52,31%) een AR en 81 (41,54%) een 

PR. 1 (0,51%) dier had een matige pulmonalisstenose. Bij 29 (14,87%) van de 195 paarden werd er 

een gedilateerd rechter atrium vastgesteld, dat 16 keer licht vergroot was, 7 keer matig en 6 keer ern-

stig vergroot. Een dilatatie van het rechter ventrikel werd 17 (8,72%) keer vastgesteld en was 6 keer 

licht, 4 keer matig en 7 keer ernstig. 26 (13,33%) paarden met een TR hadden een gedilateerd linker 

ventrikel, dit was 16 keer licht, 1 maal matig en 9 maal ernstig vergoot. 48 (24,62%) van de paarden 

hadden ook een vergroot linker atrium. Dit was bij 26 van hen een lichte vergroting, bij 5 een matige 

vergroting en bij 17 een ernstige vergroting. 

Tabel 9: Het aantal paarden, met bijhorende percentages, dat een tricuspidregurgitatie met een be-
paalde ergheid heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met tricuspidregurgitatie, in (2) het 
percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Ergheid van het lek 
Aantal 

paarden 
(n=195) 

(1) (2) (3) 

Klinisch onbelangrijk 95 48,72% 13,01% 1,00% 

Licht 55 28,21% 7,53% 0,58% 

Matig 29 14,87% 3,97% 0,31% 

Ernstig 16 8,21% 2,19% 0,17% 

Totaal 195 100,00% 26,71% 2,06% 

 

 

Tabel 10: Het aantal paarden per ras, met bijhorende percentages, dat een tricuspidregurgitatie heeft, 
met in (1) het percentage binnen de paarden met een tricuspidregurgitatie, in (2) het percentage binnen 
de paarden met een hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Ras 
Aantal paarden 

(n=195) 
(1) (2) (3) 

Warmbloed 162 83,08% 31,52% 2,48% 

Volbloed 9 4,62% 21,95% 3,78% 

Draver 15 7,69% 33,33% 3,33% 

Koudbloed 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Pony 2 1,03% 5,88% 0,19% 

Onbekend 7 3,59% 7,95% 0,81% 

 

Tabel 11: Het aantal paarden per geslacht, met bijhorende percentages, dat een tricuspidregurgitatie 
heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met een tricuspidregurgitatie, in (2) het percentage 
binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Geslacht 

Aantal 

paarden 

(n=195) 

(1) (2) (3) 

Merries 55 28,21% 20,00% 1,50% 

Ruinen 110 56,41% 32,84% 3,34% 

Hengsten 30 15,38% 25,00% 1,22% 
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Bij 34 (17,44%) van de 195 paarden werd een tweedegraads atrioventriculaire block vastgesteld. Vier 

(2,05%) van de paarden met TR hadden eveneens een ventrikelseptumdefect, 4 (2,05%) Friezen 

hadden een aortopulmonaire fistel, 65 (33,33%) van hen hadden atriale fibrillatie, 28 (14,36%) ver-

toonden atriale extrasystolen en 51 (26,15%) vertoonden ventriculaire extrasystolen. 

3.3.4 Pulmonalisklepinsufficiëntie 

Van de 126 paarden met pulmonalisregurgitatie hadden er 91 (72,22%) een klinisch onbelangrijk lek, 

11 (8,73%) een licht lek, 20 (15,87%) een matig lek en 4 (3,17%) een ernstig lek (tabel 12). Het ging 

om 101 (80,16%) warmbloeden, 13 (10,32%) volbloeden, 5 (3,17%) dravers, 3 (2,38%) pony’s en 5 

(3,97%) paarden waarvan het ras niet gekend was van gemiddeld 9,84 ± 5,79 jaar oud, waarvan 41 

(32,54%) merries, 65 (51,59%) ruinen en 21 (16,67%) hengsten (tabel 13 en 14).  

Tabel 12: Het aantal paarden, met bijhorende percentages, dat een pulmonalisklepinsufficiëntie met een 
bepaalde ergheid heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met pulmonalisklepinsufficiëntie, in 
(2) het percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpo-
pulatie. 

Ergheid van het lek 
Aantal paarden 

(n=126) 
(1) (2) (3) 

Klinisch onbelangrijk 91 72,22% 12,47% 0,96% 

Licht 11 8,73% 1,51% 0,12% 

Matig 20 15,87% 2,74% 0,21% 

Ernstig 4 3,17% 0,55% 0,04% 

Totaal 126 100,00% 17,40% 1,33% 

Bij 100 (79,37%) paarden was deze geassocieerd met een MR, die bij 25 van hen klinisch onbelang-

rijk was, bij 41 licht, bij 14 matig en bij 20 ernstig. 80 (63,49%) paarden hadden een AR naast de PR 

en deze was 31 (24,60%) keer klinisch onbelangrijk, 27 (21,43%) keer licht, 6 (4,76%) keer matig en 

16 (12,70%) keer ernstig. Eveneens 81 (64,29%) paarden hadden bijkomend een TR, die 42 (33,33%) 

keer klinisch onbelangrijk was, 20 (15,87%) keer licht, 8 (6,35%) keer matig en 11 (8,73%) keer ern-

stig. 

Tabel 13: Het aantal paarden per ras, met bijhorende percentages, dat een pulmonalisklepinsufficiëntie 
heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met pulmonalisklepinsufficiëntie, in (2) het percen-
tage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Ras 
Aantal paarden 

(n=126) 
(1) (2) (3) 

Warmbloed 101 80,16% 19,65% 1,54% 

Volbloed 13 10,32% 31,71% 5,46% 

Draver 4 3,17% 8,89% 0,89% 

Koudbloed 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Pony 3 2,38% 8,82% 0,29% 

Onbekend 5 3,97% 5,68% 0,58% 
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 Daarenboven hadden 12 (9,52%) paarden een gedilateerd rechter ventrikel, dat 2 maal licht vergroot 

was, 4 maal matig en 6 maal ernstig, 17 (13,49%) van hen hadden een gedilateerd rechter atrium. Dit 

was 6 maal licht vergroot, 6 maal matig vergroot en 5 maal ernstig vergroot. 28 (22,22%) van de paar-

den met een PR hadden een gedilateerd linker ventrikel, 19 keer ging dit om een lichte vergroting, 1 

maal om een matige en 8 maal om een ernstige dilatatie. 35 (27,78%) een gedilateerd linker atrium, 

dat 12 keer licht gedilateerd was, 8 keer matig en 15 keer ernstig.  

Tabel 14: Het aantal paarden per geslacht, met bijhorende percentages, dat een pulmonalisklepinsuffi-
ciëntie heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met pulmonalisklepinsufficiëntie, in (2) het 
percentage binnen de paarden met een hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopula-
tie. 

Geslacht 
Aantal paarden 

(n=126) 
(1) (2) (3) 

Merries 41 32,54% 14,91% 1,12% 

Ruinen 65 51,59% 19,40% 1,97% 

Hengsten 20 16,67% 17,50% 0,85% 

Van de 126 paarden met PR vertoonden 21 (16,67%) paarden een tweedegraads atrioventriculaire 

block, 43 (34,13%) van de paarden hadden atriale fibrillatie, 18 (14,29%) hadden atriale extrasystolen, 

38 (30,16%) hadden ventriculaire extrasystolen en 2 (1,59%) ventriculaire tachycardie. Daarnaast had 

1 (0,79%) Fries paard een aortopulmonaire fistel en hadden er 6 (4,76%) paarden een ventrikel-

septumdefect.  

3.3.5 Pulmonalisstenose 

Bij een 10 dagen oud merrieveulen werd een duidelijke pulmonalisstenose vastgesteld. Dit ging ge-

paard met een dilatatie van het rechter atrium en rechter ventrikel, wat tot rechter hartfalen leidde. 

Daarnaast had het veulen eveneens een ernstige tricuspidalisregurgitatie. Men besloot om dit dier te 

euthanaseren. 

Ook bij een 3 jaar oude Friese merrie werd een matige pulmonalisstenose vastgesteld, daar ze ook 

een aortopulmonaire fistel of een persisterende ductus arteriosus had en atriale premature contracties 

vertoonde, werd er aangeraden om haar permanent op rust te zetten. 

Een derde keer werd er een pulmonalisstenose vastgesteld bij een 8-jarig warmbloedpaard met de 

tetralogie van Fallot (zie 3.7.3). 

3.4 Hartcompartimenten 

Tijdens de echocardiografieën werd er 87 (11,92%) maal een vergroot linker atrium, 32 (4,38%) maal 

een vergroot rechter atrium en 65 (8,90%) maal een vergroot linker ventrikel waargenomen. 17 

(2,33%) keer werd er ook een notie gemaakt van de grootte van het rechter ventrikel. Dit is echter een 

subjectief gegeven, daar het rechter ventrikel moeilijk te meten is. Bovendien zijn deze gegevens niet 

representatief voor de onderzochte populatie, daar mogelijks niet bij alle paarden de gegevens hier-

over werden genoteerd.  
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Bij 631 (86,44%) paarden was er geen van de 4 hartcompartimenten vergroot. Hiervan hadden er 338 

(46,30%) ook geen klepinsufficiëntie. Van deze 338 paarden hadden er wel 2 (0,58%) een ventrikel-

septumdefect en 21 (6,21%) hadden atriale fibrillatie. 

Bij 6 (0,82%) paarden waren de 4 compartimenten in meerdere of mindere mate gedilateerd, waarvan 

er 4 de diagnose van hartinsufficiënte kregen (zie 3.5.10). Dit ging om 3 (50%) merries en 3 (50%) 

ruinen van gemiddeld 9,91 ± 5,78 jaar oud. 5 (83,33%) van hen waren warmbloedpaarden, de 6
de

 

(16,67%) was een draver. 

Tabel 15. Het aantal paarden, met bijhorende percentages met een dilatatie van het linker atrium van 
een bepaalde mate, met in (1) het percentage binnen de paarden met een dilatatie van het linker 
atrium, in (2) het percentage binnen paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de 
kliniekpopulatie. 

Dilatatie Aantal paarden (n=87) (1) (2) (3) 

Licht 47 54,02% 6,44% 0,50% 

Matig 15 17,24% 2,05% 0,16% 

Ernstig 25 28,74% 3,42% 0,26% 

3.4.1 Linker atrium  

In totaal was bij 87 (11,92%) paarden het linker atrium vergroot. Bij 47 (54,02%) van hen ging het om 

een lichte dilatatie, bij 15 (17,24%) om een matige dilatatie en bij 25 (28,74%) paarden was het ernstig 

gedilateerd (tabel 15). 

Tabel 16: Aantal paarden per ras, met bijhorende percentages, dat een dilatatie van het linker atri-
um heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met een dilatatie van het linker atrium, in 
(2) het percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kli-
niekpopulatie. 

Ras Aantal paarden (n=87) (1) (2) (3) 

Warmbloed 72 82,76% 14,01% 1,10% 

Volbloed 6 6,90% 14,63% 2,52% 

Draver 2 2,30% 4,44% 0,44% 

Koudbloed 3 3,45% 42,86% 0,88% 

Pony 1 1,15% 2,94% 0,10% 

Onbekend 4 4,60% 4,55% 0,46% 

Het ging om 72 (82,76%) warmbloeden, 6 (6,90%) volbloeden, 2 (2,30%) dravers, 3 (3,45%) trekpaar-

den, 1 (1,15%) pony en 4 (4,60%) paarden waarvan het ras onbekend was (tabel 16), waarvan 27 

(31,03%) merries, 25 (28,74%) hengsten en 35 (40,23%) ruinen (tabel 17) van gemiddeld 11,29 ± 6,76 

jaar oud. Bijna 70% van de paarden waarbij een dilatatie van het linker atrium werd vastgesteld was 

jonger dan 10 jaar. 

20 (22,99%) paarden hadden gelijktijdig een gedilateerd rechter atrium, 40 (45,98%) een vergroot 

linker ventrikel en 10 (11,50%) een vergroot rechter ventrikel. In 76 (87,36%) gevallen werd er naast 
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een gedilateerd linker atrium ook een MR vastgesteld. Bij 52 (59,77%) paarden werd er gelijktijdig een 

AR vastgesteld, bij 48 (55,17%) een TR en bij 35 (40,23%) paarden een PR. Bij 17 (19,54%) paarden 

met een vergroot atrium werden er lekken ter hoogte van alle kleppen vastgesteld. 

 

Tabel 17: Het aantal paarden per geslacht, met bijhorende percentages, dat een dilatatie van het 
linker atrium heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met en dilatatie van het linker atri-
um, in (2) het percentage binnen paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kli-
niekpopulatie. 

Geslacht Aantal paarden (n=87) (1) (2) (3) 

Merries 27 31,03% 9,82% 0,74% 

Ruinen 35 40,23% 10,45% 1,06% 

Hengsten 25 28,74% 20,83% 1,01% 

3 (3,45%) van de 87 dieren bleken eveneens een tweedegraads atrioventriculaire block te hebben, 46 

(52,87%) atriale fibrillatie, 12 (13,79%) hadden een ventrikelseptumdefect en 1 (1,15%) had een aor-

topulmonaire fistel. Deze laatste was een Fries. 11 (12,64%) paarden vertoonden atriale extrasysto-

len, 27 (31,03%) ventriculaire extrasystolen en 3 (3,45%) ventriculaire tachycardie. 

3.4.2 Rechter atrium 

Van alle onderzochte paarden hadden er 32 (4,38%) een gedilateerd rechter atrium. Bij 17 (53,13%) 

paarden ging het om een lichte dilatatie, bij om 7 (21,88%) om een matige dilatatie en bij 8 (25,00%) 

om een ernstige dilatatie (tabel 18).  

Er werd een gedilateerd rechter atrium vastgesteld bij 9 (28,13%) merries, bij 10 (31,25%) hengsten 

en bij 13 (40,63%) ruinen (tabel 19). Het ging om 26 (81,25%) warmbloeden, 1 (3,13%) volbloed, 4 

(12,50%) dravers en 1 (3,13%) paard waarvan het ras niet gekend was (tabel 20). Het waren paarden 

van gemiddeld 9,88 ± 6,92 jaar oud. 

Ernst van de dilatatie Aantal paarden (n=32) (1) (2) (3) 

Licht 17 53,13% 2,33% 0,18% 

Matig 7 21,88% 0,96% 0,07% 

Ernstig 8 25,00% 1,10% 0,08% 

Tabel 18: Het aantal paarden, met bijhorende percentages, dat een dilatatie van het rechter atrium 
met een bepaalde ernst heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met dilatatie van het linker 
atrium, in (2) het percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen 
de kliniekpopulatie. 

Naast een dilatatie van het rechter atrium hadden 20 (62,50%) paarden eveneens een gedilateerd 

linker atrium, 9 (28,13%) een gedilateerd linker ventrikel en 13 (40,63%) een vergroot rechter ventri-

kel. 22 (68,75%) van deze paarden hadden gelijktijdig een MR, 14 (43,75%) een AR, 29 (90,63%) een 

TR en 17 (53,13%) een PR. 6 (18,75%) paarden hadden, samen met het gedilateerde rechter atrium, 

een insufficiëntie ter hoogte van de vier kleppen.  
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Bij 4 (12,50%) van de 32 paarden werd er een tweedegraads atrioventriculaire block vastgesteld, bij 

23 (71,88%) paarden atriale fibrillatie, bij 1 (3,13%) ventrikelseptumdefect en bij 2 (6,25%) paarden 

werd er eveneens een endocarditis vastgesteld. 2 (6,256%) paarden vertoonden atriale extrasystolen, 

11 (34,38%) ventriculaire extrasystolen en 2 (6,25%) ventriculaire tachycardie. 

 

Tabel 19: Het aantal paarden per geslacht, met bijhorende percentages, dat een dilatatie van het rechter 
atrium heeft, met in (1) het percentage binnen paarden met een dilatatie van het rechter atrium, in (2) het 
percentage binnen de paarden met een hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopula-
tie. 

Geslacht Aantal paarden (n=32) (1) (2) (3) 

Merries 9 28,13% 3,27% 0,27% 

Ruinen 13 40,63% 3,88% 0,39% 

Hengsten 10 31,25% 8,33% 0,41% 

 

Ras 
Aantal paarden 

(n=32) 
(1) (2) (3) 

Warmbloed 26 81,25% 5,06% 0,40% 

Volbloed 1 3,13% 2,44% 0,42% 

Draver 4 12,50% 8,89% 0,89% 

Koudbloed 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Pony 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Onbekend 1 3,13% 1,14% 0,12% 

Tabel 20: Het aantal paarden per ras, met bijhorende percentages, dat een dilatatie van het rechter 
atrium heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met een dilatatie van het rechter atrium, in 
(2) het percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniek-
populatie. 

3.4.3 Linker ventrikel  

Er werd een vergroting van het linker ventrikel vastgesteld bij 65 (8,90%) paarden. Bij 45 (69,23%) 

paarden ging dit om een lichte vergroting, bij 3 (4,62%) om een matige en bij 17 (26,15%) om een 

ernstige dilatatie (tabel 21). Het ging om 17 (26,15%) merries, 19 (29,23%) hengsten en 29 (44,62%) 

ruinen (tabel 22). Voornamelijk bij warmbloeden (75,38%) werd een vergroot linker ventrikel vastge-

steld, maar ook bij enkele volbloeden (12,31%), dravers (1,54%), koudbloeden (3,08%), pony’s 

(3,08%) en bij 4,62% van de paarden was het ras onbekend (tabel 23). Gemiddeld waren de paarden 

14,45 ± 7,15 jaar oud.  

Van de 65 paarden met een vergroot linker ventrikel hadden er 49 (75,38%) ook MR, 44 (67,69%) AR, 

26 (40,00%) TR, 28 (43,08%) PR en 10 (15,38%) een insufficiëntie op alle kleppen. 40 (61,54%) 

paarden hadden eveneens een gedilateerd linker atrium, 9 (15,85%) een gedilateerd rechter atrium en 

6 (9,23%) een vergroot rechter ventrikel.  
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Bij 5 (7,69%) van de paarden met een gedilateerd linker ventrikel werd er een tweedegraads atrioven-

triculaire block waargenomen, bij 21 (32,31%) paarden werd atriale fibrillatie gediagnosticeerd, 8 

(12,31%) paarden bleken een ventrikelseptumdefect te hebben en 1 (1,54%) Fries paard had een 

aortopulmonaire fistel.10 (15,38%) paarden hadden hartinsufficiëntie en 1 (1,54%) paard had endo-

carditis. Daarnaast vertoonden 14 (21,54%) paarden atriale extrasystolen, 19 (29,23%) paarden ven-

triculaire extrasystolen en 1 (1,54%) paard vertoonde ventriculaire tachycardie. 

Tabel 21: Het aantal paarden, met bijhorende percentages, met een dilatatie van het linker ventrikel 
met een bepaalde ernst, met in (1) het percentage binnen de paarden met een dilatatie van het linker 
ventrikel, in (2) het percentage binnen de paarden met een hartonderzoek en in (3) het percentage 
binnen de kliniekpopulatie 

Ernst van de dilatatie 
Aantal paarden 

(n=65) 
(1) (2) (3) 

Licht 45 69,23% 6,16% 0,47% 

Matig 3 4,62% 0,41% 0,03% 

Ernstig 17 26,15% 2,33% 0,18% 

 

Tabel 23: Het aantal paarden per ras, met bijhorende percentages, dat een gedilateerd linker ventrikel 
heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met een dilatatie van het linker ventrikel, in (2) het 
percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Ras Aantal paarden (n=65) (1) (2) (3) 

Warmbloed 49 75,38% 9,53% 0,75% 

Volbloed 8 12,31% 19,51% 3,36% 

Draver 1 1,54% 2,22% 0,22% 

Koudbloed 2 3,08% 28,57% 0,59% 

Pony 2 3,08% 5,88% 0,19% 

Onbekend 3 4,62% 3,41% 0,35% 

 
 

3.4.4 Rechter ventrikel 

In totaal bleken 18 (2,47%) paarden een vergroot rechter ventrikel te hebben. Dit ging 7 (38,88%) 

maal om een lichte dilatatie, 4 (22,22%) maal om een matige dilatatie en 7 (38,88%) maal om een 

Geslacht Aantal paarden (n=65) (1) (2) (3) 

Merries 17 26,15% 6,18% 0,46% 

Ruinen 29 44,62% 8,66% 0,88% 

Hengsten 19 29,23% 15,83% 0,77% 

Tabel 22: Het aantal paarden per geslacht, met bijhorende percentages, dat een gedilateerd linker ven-
trikel heeft, met in (1) het percentage binnen paarden met een dilatatie van het linker ventrikel, in (2) het 
percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 
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ernstige dilatatie (tabel 24). Het ging om 15 (83,33%) warmbloeden en 3 (16,67%) dravers, waarvan 6 

(33,33%) merries, 8 (44,44%) ruinen en 4 (22,22%) hengsten van gemiddeld 6,84 ± 6,19 jaar oud ( 

tabel 22 en 23). Dit maakt dat 2,55% van de onderzochte merries een gedilateerd rechter ventrikel 

hadden, 2,39% van de ruinen en 3,33% van de hengsten. 

Van de paarden met een vergroot rechter ventrikel hadden er 14 (77,78%) ook MR, 9 (50,00%) AR, 17 

(94,44%) TR en 12 (66,67%) PR. 7 (38,88%) paarden hadden een regurgitatie ter hoogte van de 4 

kleppen. Bij 10 (55,56%) paarden was eveneens het linker atrium vergroot, bij 13 (72,22%) paarden 

het rechter atrium en bij 6 (33,33%) paarden het linker ventrikel. 2 (11,11%) paarden bleken naast een 

dilatatie van het rechter ventrikel ook een ventrikelseptumdefect te hebben. 

Bij 2 (0,27%) warmbloedhengsten van 12 en 20 jaar oud, was het rechter ventrikel eerder klein. Dit 

was ten gevolge van een compressie door het sterk gedilateerde linker ventrikel. 

Tabel 24: Het aantal paarden, met bijhorende percentages, dat een gedilateerd rechter ventrikel heeft 
van een bepaalde ernst, met in (1) het percentage binnen de paarden met een dilatatie van het rechter 
ventrikel, in (2) het percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de 
kliniekpopulatie. 

Ernst van de dilatatie Aantal paarden (n=18) (1) (2) (3) 

Licht 7 38,89% 0,96% 0,07% 

Matig 4 22,22% 0,55% 0,04% 

Ernstig 7 38,89% 0,96% 0,07% 

 

Tabel 25: Het aantal paarden per geslacht, met bijhorende percentages, met een gedilateerd rechter 
ventrikel, met in (1) het percentage binnen paarden met een gedilateerd rechter ventrikel, in (2) het per-
centage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Geslacht Aantal paarden (n=18) (1) (2) (3) 

Merries 6 33,33% 2,18% 0,16% 

Ruinen 8 44,44% 2,39% 0,24% 

Hengsten 4 22,22% 3,33% 0,16% 

 

  

Tabel 26: Het aantal paarden per ras, met bijhorende percentages, met een dilatatie van het 
rechter ventrikel, met in (1) het percentage binnen de paarden met een gedilateerd rechter ventri-
kel, in (2) het percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen 
de kliniekpopulatie. 

Ras Aantal paarden (n=19) (1) (2) (3) 

Warmbloed 15 83,33% 2,92% 0,23% 

Volbloed 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Draver 3 16,67% 6,67% 0,67% 

Koudbloed 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Pony 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 
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3.5 Hartritmestoornissen 

3.5.1 Atrioventriculaire block 

Er werd bij 99 (13,56%) paarden een tweedegraads atrioventriculaire block waargenomen tijdens de 

afname van het elektrocardiogram. Het ging voornamelijk om warmbloeden, die 72,73% vertegen-

woordigden. Daarnaast werd het ook bij 6 volbloeden (6,06%) vastgesteld, 3 dravers (3,03%), 1 pony 

(1,01%) en bij 17 dieren (17,17%) waarvan het ras niet gekend was. In totaal werd er dus bij 76 van 

de 514 warmbloeden die een hartonderzoek ondergingen, wat overeenkomt met 14,79%, een atrio-

ventriculaire block van de tweede graad vastgesteld. Voor dravers ging dat om 6,67% van het totale 

aantal onderzochte dravers (tabel 27).  

Het ging om 37 (37,37%) merries, 8 (8,08%) hengsten en 54 (54,55%) ruinen (tabel 28). Dit maakt dat 

bij 13,45% van de merries met een hartonderzoek een atrioventriculaire block werd vastgesteld, bij 

6,67% van de hengsten en bij 15,82% van de ruinen. De gemiddelde leeftijd van deze paarden was 

10,48 ± 4,58 jaar. Iets meer dan 50% van de paarden die een tweedegraads atrioventriculaire block 

vertoonden, was tussen de 5 en de 15 jaar oud. 

Tabel 28: Het aantal paarden per geslacht, met bijhorende percentages, dat een tweedegraads atrio-
ventriculaire block heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met een tweedegraads atrio-
ventriculaire block, in (2) het percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percen-
tage binnen de kliniekpopulatie.  

Geslacht Aantal paarden (n=99) (1) (2) (3) 

Merries 37 37,37% 13,45% 1,01% 

Ruinen 54 54,55% 16,12% 1,64% 

Hengsten 8 8,08% 6,67% 0,32% 

 

 

Ras Aantal paarden (n=99) (1) (2) (3) 

Warmbloed 72 72,73% 14,01% 1,10% 

Volbloed 6 6,06% 14,63% 2,52% 

Draver 3 3,03% 6,67% 0,67% 

Koudbloed 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Pony 1 1,01% 2,94% 0,10% 

Onbekend 17 17,17% 19,32% 1,96% 

Tabel 27: Het aantal paarden per ras, met bijhorende percentages, dat een tweedegraads atrio-
ventriculaire blok heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met een tweedegraads atri-
oventriculaire block, in (2) het percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het 
percentage binnen de kliniekpopulatie. 
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Figuur 4: Paarden niet specifiek voor atraile 
fibrillatie aangeboden 

 

3.5.2 Atriale fibrillatie  

Bij 111 (15,21%) paarden die ter 

onderzoek aangeboden werden, 

werd er atriale fibrillatie gediagnos-

ticeerd. Het ging om 42 (37,84%) 

merries, 54 (48,65%) ruinen en 15 

(13,51%) hengsten met een gemid-

delde leeftijd van 11,21 ± 5,22 jaar 

(tabel 29). Er werd bij 93 (83,04%) 

warmbloeden atriale fibrillatie vast-

gesteld, Bij 3 (2,68%) volbloeden, 

bij 7 (6,31%) dravers en bij 8 

(7,21%) paarden waarvan het ras 

niet gekend was (tabel 30). In 50 

(45,05%) gevallen was de diagnose 

al gesteld en kwamen ze voor een 

behandeling of ter bevestiging naar de faculteit, de overige 61 (54,96%) paarden werden niet specifiek 

voor atriale fibrillatie aangeboden (zie Figuur 4).  

Van alle paarden met atriale fibrillatie hadden 79 (71,17%) paarden een MR, 51 (45,95%) paarden 

een AR, 64 (57,66%) paarden een TR en 43 (38,74%) een PR (tabel 31). 17 paarden bleken lekken te 

hebben ter hoogte van de 4 kleppen. Daarnaast werd er ook gekeken of er een dilatatie was opgetre-

den van 1 of meerdere hartcompartimenten. Zo hadden 45 (40,54%) paarden een gedilateerd linker 

atrium, 22 (19,82%) paarden een dilatatie van het linker ventrikel, eveneens 22 (19,82%) paarden 

hadden een gedilateerd rechter atrium en bij 10 (9,01%) paarden werd er een gedilateerd rechter ven-

trikel opgemerkt (tabel 31). Bij 1 (0,90%) dier was het rechter ventrikel net kleiner dan normaal ten 

gevolge van een sterk gedilateerd linker ventrikel. Bij 6 (5,41%) paarden waren beide atria en beide 

ventrikels gedilateerd. 

Tabel 29: Het aantal paarden per geslacht, met bijhorende percentages, dat atriale fibrillatie heeft, met 
in (1) het percentage binnen de paarden met atriale fibrillatie, in (2) het percentage binnen de paarden 
met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Geslacht 
Aantal paarden 

(n=111) 
(1) (2) (3) 

Merries 42 37,50% 15,27% 1,14% 

Ruinen 54 48,21% 16,12% 1,64% 

Hengsten 15 13,39% 12,50% 0,61% 

60 van de eigenaars waren bereid om hun paard te laten behandelen (Figuur 5). Bij 43 (71,67%) van 

deze behandelde paarden was er een MR aanwezig, bij 28 (46,67%) een AR, bij 36 (60,00%) TR en 
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bij 23 (38,3%) een PR. Bij 7 (11,67%) dieren werden lekken ter hoogte van de 4 kleppen waargeno-

men. Alle kleppen samen beschouwd, ging het gemiddeld om lichte lekken. Verder was bij 16 

(26,67%) paarden het linker atrium gedilateerd, bij 10 (16,67%) paarden het rechter atrium, bij 2 

(3,33%) paarden het linker ventrikel en bij 1 (1,67%) paard het rechter ventrikel. De opgetreden dilata-

tie was gemiddeld slechts mild. Amper 14 dieren hadden geen kleplekken of dilatatie, waarvan 2 eige-

naars toch besloten om hun paard niet te laten behandelen. Van de in totaal 60 dieren die behandeld 

werden, werden er 8 (13,33%) met quinidine sulfaat per os behandeld. Hierdoor kon bij 5 (62,5%) 

paarden het sinusritme hersteld worden. Bij 1 (12,5%) paard trad een allergische reactie op waardoor 

de behandeling moest stopgezet worden. Nadien werd het paard echter door middel van transveneu-

ze elektrische cardioversie (TVEC) behandeld en zo is men er toch in geslaagd om het hartritme te 

normaliseren. Bij een ander dier (12,5%) trad er toxiciteit op en kon het sinusritme bijgevolg niet her-

steld worden. De andere 52 (86,67%) paarden werden behandeld doormiddel van TVEC. Bij 46 

(88,46%) paarden kon men hiermee het sinusritme herstellen, een (1,92%) had wel een voorbehande-

ling met quinidine sulfaat nodig en 5 (9,62%) paarden kregen bijkomend anti-aritmica tijdens de anes-

thesie. In 7 (13,46%) gevallen was de TVEC niet succesvol. Hiervan werden 2 (28,57%) paarden na-

dien met quinidine sulfaat per os behandeld en konden zo toch nog naar een normaal hartritme ge-

converteerd worden. Van alle behandelde paarden vertoonden er nog 44 (73,33%) atriale premature 

contracties tijdens het 24 uren ECG dat standaard 6 dagen na de cardioversie afgenomen wordt. 

Hierna werd er voor 56 paarden aangeraden om hen te laten rusten gedurende een zestal weken en 2 

paarden werden best permanent 

 

 

 

 

 

 

Tabel 30: Het aantal paarden per ras, met bijhorende percentages, dat atriale fibrillatie heeft, met in (1) 
het percentage binnen de paarden met atriale fibrillatie, in (2) het percentage binnen de paarden met 
hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Ras Aantal paarden (n=112) (1) (2) (3) 

Warmbloed 93 83,04% 18,09% 1,42% 

Volbloed 3 2,68% 7,32% 1,26% 

Draver 7 6,31% 15,56% 1,56% 

Koudbloed 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Pony 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Onbekend 8 7,21% 9,09% 0,92% 

 op rust gezet. 6 weken na de elektrische cardioversie en dus voor het eventueel terug in het werk 

brengen van de geconverteerde paarden werd er bij 44 (73,33%) behandelde paarden een controle 

voorgesteld. Hiervoor werden uiteindelijk 22 (50,00%) paarden aangeboden. Zo kon men 1 (4,55%) 

maal een recidief van de atriale fibrillatie diagnosticeren en werden er bij 12 (54,55%) paarden nog 

atriale premature contracties gezien. Daarop werd aan 7 eigenaars voorgesteld om nogmaals een 

controle uit te voeren, waar 5 eigenaars op ingingen.  

Van de 51 (40,18%) paarden met atriale fibrillatie die niet behandeld werden, werden er 6 (11,76%) 

geëuthanaseerd (figuur 5). Hiervan hadden er 4 (66,67%) een ernstige MR gecombineerd met een 

ernstige TR, 2 (33,33%) dieren hadden daarnaast ook nog een ventrikelseptumdefect. Bij 6 (11,76%) 
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andere van de 51 paarden met atriale fibrillatie werd er geen behandeling ingesteld, ondanks dat de 

paarden geen kleplekken of gedilateerde hartcompartimenten hadden. 1 van deze 6 was echter wel 

een paard met een recidief.  

In totaal waren 9 (8,11%) van de 111 paarden met atriale fibrillatie, paarden waarbij er recidief was 

opgetreden. Hiervan werden er 7 (77,78%) opnieuw behandeld en dit allen door middel van transve-

neuze elektrische cardioversie. In 5 (71,43%) gevallen is men er zo in geslaagd om het sinusritme 

wederom te herstellen. Bij 1 van de 2 paarden waarbij het ritme niet genormaliseerd kon worden, werd 

er aangeraden om het dier permanent op rust te zetten, het andere paard was een merrie en kon 

eventueel nog voor de kweek gebruikt worden. 

3.5.3 Atriale flutter 

In 2 (0,27%) gevallen werd er een atriale flutter vastgesteld. Het ging om een 6-jarige warmbloed ruin 

en een 2-jarige draversmerrie. De oorzaak van beide gevallen was verschillend. Bij de ruin werd vast-

gesteld dat het om een zware intoxicatie met glycosiden ging, waardoor er ook atriale standstill optrad. 

Er werd een therapie ingesteld om de hartfunctie te ondersteunen en bijkomend werden er corticoste-

roïden, antibiotica en diuretica toegediend. Aangezien de slechte algemene toestand van het dier en 

aangezien er geen verbetering optrad met de behandeling moest het paard geëuthanaseerd worden. 

Bij de merrie daarentegen was er geen onderliggende oorzaak. Men besloot haar te behandelen door 

middel van transveneuze elektrische cardioversie en men kon zo het sinusritme herstellen. Naast de 

atriale flutter had ze ook een matige regurgitatie ter hoogte van de tricuspidaliskleppen en vertoonde 

ze frequent atriale en ventriculaire extrasystolen na de cardioversie. Daarom werd ze behandeld met 

glucocorticoïden en werd er aangeraden om haar 1 week op rust te zetten en 6 weken later op contro-

le te komen. Bij deze controle werd er een duidelijke vermindering van het aantal atriale en ventricu-

laire extrasystolen gezien en stelde men vast dat ook de TR afgenomen was en niet langer een kli-

nisch belang had. 

MR (n=79) TR (n=64) AR (n=51) PR (n=43) 

KO 17 KO 25 KO 16 KO 29 

1 37 1 16 1 23 1 1 

2 10 2 14 2 7 2 10 

3 15 3 9 3 5 3 3 

Tabel 31: Het aantal paarden met atriale fibrillatie, dat ook een kleplek heeft, waarbij MR staat voor mitra-
lisklepinsufficiëntie, AR voor aortaklepinsufficiëntie, TR voor tricuspidregurgitatie en PR voor pulmonalisre-
gurgitatie en KO = klinisch onbelangrijk, 1 = mild, 2 = matig, 3 = ernstig. 
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Figuur 2: Verdeling tussen behandelde en niet behandelde paarden met atriale fibrillatie en de resultaten van de behandeling 

Atriale fibrillatie (n=112) 

Geen behandeling 
ingesteld: 51 (45,95%) 

Euthanasie: 6 (11,76%) 

Behandeling ingesteld: 
60 (54,05%) 

Quinidine sulfaat per os: 
8 (13,33%) 

Sinusritme hersteld: 5 
(62,5%) 

Sinusritme niet hersteld: 
3  (37,5%) 

TVEC: 1 (33,33%) -> 
Sinusritme hersteld 

Transveneuze 
elektrische cardioversio: 

52 (86,67%) 

Sinusritme hersteld: 46 
(88,46%) 

Voorbehandeling met 
quinidine sulfaat: 1 

Combinatie met anti-
aritmica: 5 

Sinusritme niet 
hersteld: 6 (11,54%) 

Quinidine sulfaat per os: 
2 (33,33%) -> Sinusritme 

hersteld 
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3.5.4 Atriale extrasystolen 

Bij 111 (15,21%) paarden werden atriale extrasystolen vastgesteld. In 37 gevallen (33,33%) werden er 

bij hetzelfde dier ook ventriculaire extrasystolen gezien. Het ging om paarden van gemiddeld 9,95 ± 

9,09 jaar oud. Waarvan 40 merries (36,04%), 52 ruinen (46,85%) en 19 hengsten (17,12%). 89 

(80,18%) van de paarden waren warmbloeden. 

47 (42,34%) van deze paarden bleken een MR te hebben, 37 (33,33%) een AR, 28 (25,23%) een TR 

en 18 (16,22%) een PR. 11 (9,91%) keer zag men gelijktijdig een vergroting van het linker atrium, 2 

(1,80%) keer van het rechter atrium, 14 (12,61%) keer van het linker ventrikel en 1 (0,90%) keer van 

het rechter ventrikel.  

Er werd aan 25 (22,52%) eigenaars voorgesteld om op controle te komen (specifiek voor de atriale 

extrasystolen), waarvan er tot nu toe 13 (52,00%) gecontroleerd werden. Bij 1 (7,69%) paard waren de 

atriale extrasystolen geëvolueerd tot atriale fibrillatie. 4 (30,77%) andere paarden vertoonden geen 

extrasystolen meer. 

3.5.5 Ventriculaire extrasystolen 

Men zag bij 130 (17,81%) paarden ventriculaire extrasystolen optreden, waarvan er 37 (28,46%) 

paarden eveneens atriale extrasystolen vertoonden op het elektrocardiogram. De paarden die ventri-

culaire extrasystolen vertoonden waren gemiddeld 9,96 ± 8,91 jaar oud, waarvan 40 merries (30,8%), 

61 ruinen (46,9%) en 29 hengsten (22,3%). 76% van deze paarden waren warmbloeden (tabel 32). 

Bij 69 (53,08%) van de 130 paarden werd er ook een MR waargenomen, bij 66 (50,77%) een AR, bij 

51 (39,23%) een TR en bij 38 (29,23%) een PR. Daarnaast werd er bij 27 (20,77%) paarden een dila-

tatie van het linker atrium waargenomen, bij 11 (8,46%) een gedilateerd rechter atrium, 19 (14,62%) 

met een vergroot linker ventrikel en 6 (4,62%) met een vergroot rechter ventrikel. Bij 2 (1,54%) paar-

den was het rechter ventrikel kleiner dan normaal. 

Bij 10 paarden (7,69%) werden er naast de ventriculaire extrasystolen ook periodes van ventriculaire 

tachycardie vastgesteld. 

Tabel 32: Het aantal paarden per ras, met bijhorende percentages, dat ventriculaire extrasystolen 
heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met ventriculaire extrasystolen, in (2) het percenta-
ge binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie 

Ras Aantal paarden (n=130) (1) (2) (3) 

Warmbloed 99 76,15% 19,26% 1,51% 

Volbloed 9 6,92% 21,95% 3,78% 

Draver 9 6,92% 20,00% 2,00% 

Koudbloed 1 0,77% 14,29% 0,29% 

Pony 7 5,38% 20,59% 0,67% 

Onbekend 5 3,85% 5,68% 0,58% 
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3.5.6 Ventriculaire tachycardie 

Bij 11 (1,51%) paarden werd een ventriculaire tachycardie vastgesteld. Bij 3 (27,27%) van hen ging dit 

gepaard met atriale fibrillatie, 2 (66,67%) van deze 3 paarden werden behandeld doormiddel van 

transveneuze elektrische cardioversie, waardoor het sinusritme hersteld kon worden. Er werd ook een 

(9,09%) paard zonder atriale fibrillatie behandeld door middel van transveneuze elektrische cardiover-

sie, nadat een medicamenteuze therapie voor de persisterende ventriculaire tachycardie faalde. De 

cardioversie lukte maar na 6 maanden trad echter een recidief op en bij een tweede elektrische car-

dioversie is het paard gestorven. 3 (27,27%) andere paarden met ventriculaire tachycardie werden 

behandelend met antiaritmische middelen waardoor er bij 1 (33,33%) een normalisatie van het hart-

ritme optrad.  

3.5.7 Infra-hisian block 

Bij 1 (0,14%) paard werd een infra-hisian block vastgesteld. Het ging om een 8-jarige hengst van het 

Mexicaanse ras. Na de diagnose werd hij langdurig met antibiotica behandeld en daarnaast ook met 

ontstekingsremmers, vitamine B1 en vitamine E.  

Hij had eveneens een lichte AR en een klinisch onbelangrijk PR. Na bijna 6 maanden kwam men met 

de hengst op controle. De kleplekken waren onveranderd en ook de infra-hisian block was nog aan-

wezig waardoor het dier niet meer bereden kan worden. 

3.5.8 Bradycardie 

Bij 1 (0,14%) paard, een 12-jarige warmbloed ruin, werd een erge bradycardie vastgesteld die ver-

moedelijk veroorzaakt werd door een injectie met ijzerdextraan. Daarnaast stelde men op elektrocar-

diogram tweedegraads atrioventriculaire blocken vast, maar ook ventriculaire premature complexen. 

Hij werd daarop behandeld met atropine, B2-mimetica en steroïdale ontstekingsremmers. Er was een 

lichte verbetering in de toestand en het paard mocht terug naar huis. Drie dagen later echter werd hij 

dood in de stal teruggevonden, vermoedelijk door een ventriculaire fibrillatie. 

3.6 Hartfalen 

Bij 33 paarden (4,52%) stelde men de diagnose van hartfalen. Gemiddeld waren deze dieren 13,45 ± 

7,23 jaar oud. Het ging om 9 (27,27%) merries, 6 (18,18%) hengsten en 18 (54,55%) ruinen (tabel 33). 

Het grootste deel van de paarden waren warmbloedpaarden ( 26 paarden of 87,88%), daarnaast werd 

er ook nog hartfalen vastgesteld bij 3 volbloeden (), 2 dravers (6,06%) en 2 (6,06%) paarden waarvan 

het ras onbekend was (tabel 34).  

In totaal werden 5 dieren (15,15%) met de gestelde diagnose geëuthanaseerd, 1 dier (3,03%) werd 

behandeld met diuretica, ACE-inhibitoren en digoxine en bij 5 (15,15%) werd er expliciet vermeld dat 

ze niet meer gewerkt mogen worden. Met 1 van de paarden kwam men nadien nog tweemaal op con-

trole.  

15 (45,45%) van de paarden met hartfalen bleken ook atriale fibrillatie te vertonen. 
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Tabel 33: Het aantal paarden per geslacht, met bijhorende percentages, dat hartfalen heeft, met in 
(1) het percentage binnen de paarden met hartfalen, in (2) het percentage binnen de paarden met 
hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Geslacht Aantal paarden (n=33) (1) (2) (3) 

Merries 9 27,27% 3,27% 0,25% 

Ruinen 18 54,55% 5,37% 0,55% 

Hengsten 6 18,18% 5,00% 0,24% 

 

 

Tabel 34: Het aantal paarden per ras, met bijhorende percentages, dat hartfalen heeft, met in (1) 
het percentage binnen de paarden met hartfalen, in (2) het percentage binnen de paarden met 
hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 

Ras Aantal paarden (n=33) (1) (2) (3) 

Warmbloed 2§ 87,88% 5,64% 0,44% 

Volbloed “ 0,00% 0,00% 0,00% 

Draver 2 6,06% 4,44% 0,44% 

Koudbloed 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Pony 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Onbekend 2 6,06% 2,27% 0,23% 

3.7 Congenitale defecten  

3.7.1 Ventrikelseptumdefect 

Bij 19 (2,60%) paarden werd een ventrikelseptumdefect vastgesteld. Het ging om 11 (57,89%) warm-

bloeden, 1 (5,26%) volbloed, 1 (5,26%) draver, 3 (15,79%) koudbloeden, 2 (5,26%) pony’s en 1 

(5,26%) paard waarvan het ras onbekend was, waarvan 6 (31,58%) merries, 4 (21,05%) ruinen, 9 

(47,37%) hengsten van gemiddeld 5,59 ± 6,10 jaar oud (tabel 29 en 30).  

Bij 10 (62,63%) van de paarden met een ventrikelseptumdefect werd er een MR vastgesteld. Deze 

insufficiëntie was bij 4 paarden klinisch onbelangrijk, bij 1 licht, bij 2 matig en bij 3 ernstig. In 9 

(47,37%) gevallen werd er een AR vastgesteld. Deze was 2 (22,22%) maal klinisch onbelangrijk, 3 

(33,33%) maal licht en 4 (44,44%) maal ernstig. Er werd ook bij 4 (21,05%) van de 19 paarden een TR 

vastgesteld, deze was 1 (25,00%) maal licht, 1 (25,00%) maal matig en 2 (50,00%) maal ernstig. 

Daarnaast werd er ook nog 6 (31,58%) keer een PR vastgesteld, die 2 (33,33%) maal klinisch niet 

belangrijk was, 3 (50,00%) maal matig en 1 (16,67%) maal ernstig. 

Bij 12 (63,16%) van de paarden met een ventrikelseptumdefect werd een dilatatie van het linker atrium 

opgemerkt. Dit was 3 maal licht vergroot, 6 maal matig en 3 maal ernstig. Ter hoogte van het linker 

ventrikel stelde men 8 (42,11%) maal een vergroting vast. Bij 5 (62,50%) paarden was dit een lichte 

vergroting, bij 2 (25,00%) een matige en bij 1 (12,50%) een ernstige vergroting. Daarnaast werd er 

ook 2 (10,53%) maal een ernstige dilatatie van het rechter ventrikel gezien. Er werd eenmaal (5,26%) 

een ernstige dilatatie van het rechter atrium vastgesteld (tabel 31). 3 (15,79%) van de 19 paarden 

bleek atriale fibrillatie te hebben ontwikkeld. Uiteindelijk werden er 2 (10,53%) van de paarden met 
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een ventrikelseptumdefect geëuthanaseerd, terwijl er aan 4 (21,05%) eigenaars werd aangeraden om 

hun paard definitief op rust te zetten. 

MR (n=10): Aantal (1) (2) (3) 

Klinisch onbelangrijk 4 21,05% 0,55% 0,04% 

Licht 1 5,26% 0,14% 0,01% 

Matig 2 10,53% 0,27% 0,02% 

Ernstig 3 15,79% 0,41% 0,03% 

AR (n=9):         

Klinisch onbelangrijk 2 10,53% 0,27% 0,02% 

Licht 3 15,79% 0,41% 0,03% 

Matig 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Ernstig 4 21,05% 0,55% 0,04% 

TR (n=4):         

Klinisch onbelangrijk 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Licht 1 5,26% 0,14% 0,01% 

Matig 1 5,26% 0,14% 0,01% 

Ernstig 2 10,53% 0,27% 0,02% 

PR (n=6):         

Klinisch onbelangrijk 2 10,53% 0,27% 0,02% 

Licht 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Matig 3 15,79% 0,41% 0,03% 

Ernstig 1 5,26% 0,14% 0,01% 

LA (n=12):         

Licht 3 15,79% 0,41% 0,03% 

Matig 6 31,58% 0,82% 0,06% 

Ernstig 3 15,79% 0,41% 0,03% 

RA (n=1):         

Licht 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Matig 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Ernstig 1 5,26% 0,14% 0,01% 

LV (n=8):         

Licht 5 26,32% 0,68% 0,05% 

Matig 2 10,53% 0,27% 0,02% 

Ernstig 1 5,26% 0,14% 0,01% 

RV (n=2):         

Licht 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Matig 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Ernstig 2 10,53% 0,27% 0,02% 

Tabel 35: Het aantal paarden, met bijhorende percentages, dat een ventrikelseptumdefect heeft en een 
kleplek of dilatatie, met in (1) het percentage binnen de paarden met een ventrikelseptumdefect, in (2) 
het percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentrage binnen de kliniekpopula-
tie. 
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Tabel 36: Het aantal paarden per geslacht, met bijhorende percentages, dat een ventrikelseptum-
defect heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met een ventrikelseptumdefect, in (2) 
het percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniek-
populatie. 

Geslacht Aantal paarden (n=19) (1) (2) (3) 

Merries 6 31,58% 2,18% 0,16% 

Ruinen 4 21,05% 1,19% 0,12% 

Hengsten 9 47,37% 7,50% 0,37% 

 

Tabel 37: Het aantal paarden per ras, met bijhorende percentages, dat een ventrikelseptumde-
fect heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met een ventrikelseptumdefect, in (2) 
het percentage binnen de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kli-
niekpopulatie. 

Ras Aantal paarden (n=19) (1) (2) (3) 

Warmbloed 11 57,89% 2,14% 0,17% 

Volbloed 1 5,26% 2,44% 0,42% 

Draver 1 5,26% 2,22% 0,22% 

Koudbloed 3 15,79% 42,86% 0,88% 

Pony 2 10,53% 5,88% 0,19% 

Onbekend 1 5,26% 1,14% 0,12% 

 

3.7.2 Persisterende ductus arteriosus 

Bij een warmbloed veulen van 10 dagen oud werd er een ductus arteriosus persistens vastgesteld. 

Deze merrie had een patent foramen ovale waardoor er een shunt was van links naar rechts. Het dier 

werd binnengebracht omwille van een bijgeruis dat de eerste dag al door de dierenarts thuis gehoord 

werd en 5 dagen later nog steeds aanwezig was. Er werd aangeraden om het dier 3 tot 4 maanden 

later aan te bieden voor een controle, maar hier werd niet op in gegaan. 

3.7.3 Tetralogie van Fallot 

Bij een 8-jarig warmbloedpaard werd een tetralogie van Fallot vastgesteld. Het ging om een ruin die 

door de dierenarts werd doorverwezen naar de faculteit omwille van een bijgeruis. Naast een overrij-

dende aorta, een ventrikelseptumdefect, een matige stenose van de arteria pulmonalis en een hyper-

trofie van het rechter ventrikel werden er ook een gedilateerd linker atrium, een lichte TR en een kli-

nisch onbelangrijke AR vastgesteld.  

3.8 Pericardiale effusie 

Bij 3 paarden (0,41%) werd er tijdens de echocardiografie pericardiale effusie waargenomen. Het ging 

om een 12 jarige ruin en 2 merries van 2 en 18 jaar oud. De ruin had eveneens kleplekken en ver-

grootte atria en ventrikels met een hartinsufficiëntie tot gevolg waardoor er aangeraden werd om het 
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paard op rust te zetten. Bij de 18-jarige merrie daarentegen werd de pericardiale effusie veroorzaakt 

door een lymfangitis. Er werd bij haar dan ook een intraveneuze antibioticabehandeling ingesteld.  

De toestand van het 3
e
 paard met pericardiale effusie zou op korte termijn dodelijk zijn, daar ze bijko-

mend ook een ventrikelseptumdefect en ernstige insufficiënties ter hoogte van alle kleppen en ernstig 

gedilateerde atria en ventrikels had. Er werd daarom beslist om haar te euthanaseren. . 

3.9 Aortopulmonaire fistel 

Bij 9 (1,23%) paarden werd een aortopulmonaire fistel vastgesteld. Al deze paarden (100%) waren 

van het Friese ras. Alle paarden waren jonger dan 10 jaar met een gemiddelde leeftijd van 5,67 ± 1,97 

jaar. Er werden 4 (44,44%) ruinen en 5 (55,56%) merries aangebracht. 

4 (44,44%)van hen werden geëuthanaseerd omwille van de ergheid. Bij 2 (22,22%) paarden werden 

er atriale premature contracties vastgesteld. 1 (11,11%) paard had ook een pulmonalisstenose en 

daarbij een erge dilatatie van de arteria pulmonalis. 

3.10 Aortocardiale fistel 

Een 20 jarige Lusitano hengst die werd binnengebracht wegens kolieksymptomen. Tijdens het alge-

meen klinisch onderzoek stelde men een snelle pathologische venenpols vast en een zwakke perifere 

circulatie. Uiteindelijk werd een aortocardiale fistel vastgesteld. Hiervoor is geen behandeling mogelijk.  

3.11 Endocarditis 

Er werd bij 10 paarden (1,37%) endocarditis vastgesteld. Het ging om 8 warmbloeden (80%) en 2 

dravers (20%) van gemiddeld 10,24 ± 5,67 jaar oud. 4 van hen werden langdurig met een hoge dosis 

antibiotica behandeld. Een paard diende 4 keer op controle te komen daar het eveneens vele extra-

systolen vertoonde, bij de laatste controle vertoonde deze nog slechts enkele ventriculaire extrasysto-

len, waardoor aangeraden werd om op controle te komen vooraleer weer op concours te gaan. 

3.12 Myocarditis 

Bij 12 (1,64%) paarden werd myocarditis vastgesteld, 8 (68,75%) van hen waren paarden die gecon-

troleerd werden in het kader van de intoxicatie met lasalocid (zie eerder). Gemiddeld waren de paar-

den met een myocarditis 11,50 ± 4,77 jaar oud. Het ging om 6 (50,00%) ruinen, 5 (41,67%) merries en 

1 (8,33%) hengst, het waren allen rijpaarden of –pony’s.  

Van de 4 overige paarden, die niet behoorden tot de groep dieren met de lasalocid-intoxicatie, werden 

er 2 (50,00%) behandeld met infuus, elektrolyten, anti-artimica, antibiotica en ontstekingsremmers. 6 

(50,00%) van de paarden met myocarditis dienden op controle te komen, en dit gebeurde ook bij al-

lemaal.  
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3.13 Atypische myopathie 

Bij 22 (3,01%) paarden werd er myopathie vastgesteld, waarvan bij 10 (45,45%) paarden ook de hart-

spier aangetast bleek te zijn. Het ging om 10 (45,45%) warmbloeden, 3 volbloeden (13,64%), 1 

(4,55%) draver, 1 (4,55%) koudbloed, 3 (13,64%) pony’s, en 4 (18,18%) paarden waarvan het ras niet 

gekend was (tabel 32). 12 (54,55%) van hen waren merries, 5 (22,73%) waren ruinen en eveneens 5 

(22,73%) paarden waren hengsten (tabel 33). Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 4,77 ± 3,99 jaar. 

6 (27,27%) van hen werden behandeld met een infuus, ontstekingsremmers, pijnstillers en antibiotica. 

Bij 1 (16,67%) paard werd er vermeld dat de functie van het hart hersteld was na de behandeling. Ook 

een ander behandeld paard bleek bij een controle acht weken later geen afwijkingen meer te verto-

nen. 

 

3.14 Overzicht 

In addendum I bevinden zich een tabel waarin alle gevonden afwijkingen samen gezet zijn met daarbij 

het percentage van deze afwijking binnen de totale kliniekpopulatie, in addendum II bevinden zich 

enkele grafieken die een beter beeld schetsen van hoe de verdeling binnen rassen, geslacht en leef-

tijd zijn voor de verschillende afwijkingen. 

Ras Aantal paarden (n=22) (1) (2) (3) 

Warmbloed 10 45,45% 1,95% 0,15% 

Volbloed 3 13,64% 7,32% 1,26% 

Draver 1 4,55% 2,22% 0,22% 

Koudbloed 1 4,55% 14,29% 0,29% 

Pony 3 13,64% 8,82% 0,29% 

Onbekend 4 18,18% 4,55% 0,46% 

Tabel 38: Aantal paarden met myopathie ingedeeld per ras. In (1) het percentage van paarden met my-
opathie dat tot dit soort paarden behoorde, in (2) het percentage paarden van deze soort dat een hart-
onderzoek onderging en waarbij er atypische myopathie werd vastgesteld, in (3) het percentage van het 
totaal aantal paarden per ras die van 2008-20012 onderzocht werden op de kliniek en waarbij atypische 
myopathie werd vastgesteld. 

Geslacht Aantal paarden (n=22) (1) (2) (3) 

Merries 12 54,55% 4,36% 0,33% 

Ruinen 5 22,73% 1,49% 0,15% 

Hengsten 5 22,73% 4,17% 0,20% 

Tabel 39: het aantal paarden per geslacht, met bijhorende percentages, dat atypische myopathie 
heeft, met in (1) het percentage binnen de paarden met myopathie, in (2) het percentage binnen 
de paarden met hartonderzoek en in (3) het percentage binnen de kliniekpopulatie. 
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4. Discussie  

 

Uit het overzicht blijkt dat paarden voornamelijk een hartonderzoek ondergaan na doorverwijzing of 

nadat er per toeval een afwijking werd vastgesteld en slechts in beperkte mate omwille van prestatie-

klachten. Maar men dient er wel rekening mee te gehouden dat een aantal van de paarden die via een 

doorverwijzing naar de faculteit gekomen zijn, thuis onderzocht werden omdat ze minder goed pres-

teerden en dat de dierenarts tijdens dat onderzoek een afwijkende auscultatie vaststelde. 

Bijna een derde van de paarden die op controle kwamen, waren paarden die een transveneuze elek-

trische cardioversie ondergaan hadden. Dit houdt met 2 zaken verband. Enerzijds is deze controle 

gratis en anderzijds is er slechts 6 weken tussen de behandeling en de controle. Bovendien wordt er 

tijdens deze controle advies gegeven of men de training al dan niet kan hervatten. Controles omwille 

van kleplekken en hartafmetingen worden vaak aangeraden na meerdere maanden tot meer dan een 

jaar, wat maakt dat eigenaars er mogelijkerwijze niet meer aan denken of dat het paard ondertussen 

verkocht is en de huidige eigenaar niet op de hoogte is van de afwijking of niet is ingelicht over de 

termijn waarop er best nog eens een controle wordt uitgevoerd.  

Er werden in totaal 864 kleplekken vastgesteld, maar bijna 40% van deze kleplekken bleek klinisch 

niet belangrijk te zijn. Voornamelijk TR en PR zijn vaak klinisch onbelangrijk. Bij mitralisklepinsufficiën-

tie daarentegen betreft het veelal lichte lekken. Volgens de cijfers komt een mitralisklepinsufficiëntie 

vaker voor bij volbloeden dan bij warmbloeden. Er werd echter een veel kleiner aantal volbloeden 

onderzocht op de kliniek waardoor dit cijfer mogelijk niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. 

Enkele auteurs vermelden echter dat er na training een toename is van het aantal TR en MR bij vol-

bloeden. De TR ontstaat waarschijnlijk door een vergroting van het rechter ventrikel (Patteson en 

Cripps, 1993; Young en Wood, 2000). In de literatuur wordt vermeld dat er door training veranderingen 

optreden in de grootte van het rechter ventrikel en dat de TR hiermee gecorreleerd is (Buhl en Ersbøll, 

2012). Ook de hoge drukken die ontstaan in de pulmonaire arteries tijdens arbeid, zouden een invloed 

kunnen hebben op het ontstaan van TR, net zoals bij volbloeden (Patteson and Cripps, 1993; Young, 

2003). Bij TR moet men er rekening mee houden dat de cijfers van de volbloeden en dravers op een 

veel kleiner aantal berekend zijn. Dat er veel meer warmbloeden onderzocht werden dan andere soor-

ten paarden is logisch, aangezien ze het grootste deel uitmaken van onze paardenpopulatie. Wat er 

wel kan gezegd worden is dat bij dravers vaker een tricuspidregurgitatie gezien wordt dan een mitra-

lisklepinsufficiëntie of aortaregurgitatie. Er is bij hen ook een hogere incidentie van een dilatatie van 

het rechter atrium en ventrikel.  

Men ziet voornamelijk dilatatie van het linker atrium en het linker ventrikel. Dit is logisch als men be-

denkt dat er voornamelijk mitralisklepinsufficiënties voorkomen, die door een volume-overload een 

vergroting van het linker hart tot gevolg kunnen hebben (Bonagura et al., 1985). Hoe erg het linker 

atrium en ventrikel gedilateerd zijn, is afhankelijk van de etiologie van de MR en hoelang deze al be-

staat (Reef et al., 1998). Ook bij AR blijkt de mate van vergroting van het linker ventrikel gecorreleerd 

te zijn met de ergheid van de regurgitatie (Bonagura et al., 1985). 
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In tegenstelling tot de andere types paarden, werd er bij koudbloeden vaker dilatatie van het linker 

atrium en linker ventrikel vastgesteld dan dat er een mitralisklepinsufficiëntie of een aortaklepregurgi-

tatie vastgesteld werd. Er werd echter slechts een klein aantal trekpaarden aan een hartonderzoek 

onderworpen en hiervan hadden er relatief veel een VSD waardoor er dilatatie van het hart optrad, 

wat allen tot een beïnvloeding van het resultaat leidt. De meerderheid van de paarden met een gedila-

teerd linker atrium of ventrikel hadden een mitralisklepinsufficiëntie en/of een aortaklepregurgitatie. Bij 

meer dan 90% van de paarden met een gedilateerd rechter atrium stelde men een TR vast. Deze 

gegevens doen vermoeden dat insufficiënties ter hoogte van deze klep makkelijker aanleiding geven 

tot het vergroten van atria of ventrikels.  

Op basis van de gegevens van het rechter ventrikel kunnen moeilijk besluiten getrokken worden. Deze 

gegevens zijn ten eerste subjectief, aangezien de afmetingen moeilijk te meten zijn, en ten tweede 

worden deze gegevens ook niet bij alle paarden genoteerd. Dit kan er toe leiden dat deze cijfers een 

zeer vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Ook het aantal paarden met een tweedegraads 

atrioventriculaire block lijkt zeer laag, dit cijfer is waarschijnlijk een zware onderschatting, daar dit kli-

nisch geen belang heeft en daarom vaak niet genoteerd werd. 

 

Meer dan de helft van de paarden met een vergroot linker atrium bleek ook atriale fibrillatie te hebben. 

Er wordt gesuggereerd dat een dilatatie van het linker atrium een belangrijke rol zou kunnen hebben 

in de ontwikkeling van atriale fibrillatie (Brown, 1985; Reef et al., 1998). Ook in de humane genees-

kunde is dit gekend (Vaziri et al., 1994). Daar MR vaak aanleiding geeft tot een dilatatie van het linker 

atrium (Gehlen et al., 2004), heeft dit onrechtstreeks een rol in de ontwikkeling van atriale fibrillatie 

(Reef et al., 1998). Nadat atriale fibrillatie ontstaat, treden er snel elektrofysiologische veranderingen 

op (na 1-2 dagen) met een daling van de atriale contractiliteit wat tot een lichte atriale dilatatie kan 

leiden (van Loon, 1999). 

De paarden met atriale fibrillatie die in aanmerking komen voor een behandeling zijn deze zonder 

significante onderliggende hartpathologie (Deem et al., 1982). Na behandeling hebben deze paarden 

een relatief goede kans om terug hun vroeger niveau in de sport te bereiken (De Clercq et al, 2008). 

Toch werden ook enkele paarden met lone atriale fibrillatie niet behandeld. Dit kan meerdere redenen 

hebben, zoals de leeftijd, het herhaaldelijk optreden van atriale fibrillatie of financiële redenen. Het 

langer bestaan van atriale fibrillatie geeft ook meer risico op een recidief, zeker wanneer er atriale 

dilatatie aanwezig is. Slechts bij 13,33% van de paarden werd er een behandeling met quinidine-

sulfaat ingesteld. Dat men vaker kiest voor TVEC is wellicht te wijten aan het feit dat quinidine-sulfaat 

een nauwe toxisch marge heeft en vaak aanleiding geeft tot neveneffecten (Reef et al; 1988 en 1995).  

Atriale en ventriculaire extrasystolen lijken veel voor te komen in de populatie onderzochte paarden, 

maar de paarden die hiervoor op controle kwamen en daarbij nog steeds extrasystolen vertoonden, 

telden elke keer opnieuw mee, waardoor het cijfer artificieel verhoogd werd. Ook de paarden die een 

cardioversie ondergingen en daarna tijdens de elektrocardiogrammen op 6 dagen en 6 weken na de 

cardioversie extrasystolen vertoonden, werden meegeteld. Bovendien beslaat het cijfer alle paarden 

waarbij minstens 1 atriale of ventriculaire extrasystole werd vastgesteld en gaat dus niet om het per-
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centage paarden waarbij de extrasystolen van klinisch belang waren. In de humane geneeskunde is 

geweten dat ventriculaire extrasystolen geassocieerd zijn met AR, wat naast MR de meest voorko-

mend klepinsufficiëntie blijkt te zijn in de kliniekpopulatie (von Olshausen et al., 1983; Martinez-Useros 

et al., 1992). Bij de mens ziet men dat mensen met AR vaak ernstige ventriculaire aritmieën hebben, 

wat er op kan duiden deze aritmieën een rol zouden kunnen spelen in het ontstaan van AR. Boven-

dien zijn deze gerelateerd met de graad van linker ventrikel hypertrofie. Daarom dient bij personen 

met AR en complexe aritmieën steeds bedacht zijn dat de functie van het linker ventrikel verminderd 

kan zijn (Martinez-Useros et al., 1992). 

Aortopulmonaire fistels werden enkel vastgesteld bij Friese paarden, de exacte etiologie hiervan is tot 

op heden nog niet volledig opgehelderd. Mogelijk speelt er een erfelijke factor (van der Linde-Sipman 

et al., 1985; van Loon et al., 2010; Vercauteren et al., 2010; Ploeg et al., 2013). 

Bij een ventrikelseptumdefect ziet men vaak een gedilateerd linker atrium, dit is te verklaren doordat er 

een shunt optreedt van links naar rechts, waardoor er een volume-overload optreedt in het linker hart. 

Door deze overload zal er dilatatie optreden van het linker atrium en eventueel ook van het linker ven-

trikel (Scheffer et al., 1983; Bonagura et al., 1985; Reef, 1991; Buczinski et al., 2006). Indien het om 

een groot defect gaat, kan er eveneens hypertrofie van het rechter ventrikel optreden (Bonagura et al., 

1985). Daarnaast zijn de paarden met een ventrikelseptumdefect ook gepredisponeerd voor AR, door 

de lokalisatie van het defect. Eventueel kan er een prolaps van de aortaklep in het defect plaatsvin-

den, wat de AR verergerd (Reef, 1987 en 1995; Buczinski et al., 2006). 

Wat opvalt als de paarden ingedeeld worden volgens hun geslacht, is dat ruinen opvallend meer af-

wijkingen lijken te vertonen dan merries of hengsten. 2 uitzonderingen hierop vormen de paarden met 

atypische myopathie, waarbij merries wat vaker aangetast lijken te zijn, en de paarden met een ventri-

kelseptumdefect, die wat vaker hengsten blijken te zijn. Van deze uitzonderingen werden echter 

slechts weinig paarden onderzocht, wat een ietwat vertekend beeld van de werkelijkheid kan veroor-

zaken. Bovendien zijn dieren met een ventrikelseptumdefect vaak jonger en bijgevolg nog niet gecas-

treerd. 

Ten slotte blijkt uit de figuren dat paarden tussen 5 en 10 jaar oud het vaakst afwijkingen vertoonden 

en dat het aantal daarna terug afnam met stijgende leeftijd. Dit kan verklaard worden doordat er veel 

meer paarden aangeboden worden die zich in deze leeftijdscategorie bevinden, waardoor er ook meer 

kans is dat er een afwijking wordt vastgesteld. Indien we ook de incidentie per leeftijdscategorie van 

de totale kliniekpopulatie zouden kennen, zou dit verschil in aantal waarschijnlijk gecorrigeerd worden. 

Hierdoor krijgen we een ander beeld, een beeld dat wellicht ook meer aanleunt bij de waarheid. Daar-

naast bestaat ook de kans dat wanneer er door de dierenarts thuis een bijgeruis wordt opgemerkt bij 

een ouder paard, dat er beslist wordt om dit niet door te sturen en het paard op rust gesteld wordt, 

terwijl men dit bij jonger paard nog te vroeg vindt en beslist om het bijgeruis verder te laten onder-

zoeken. 
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Addendum I 

Hartonderzoek: 7,69% 

Kleplekken (n=864) Klinisch onbelangrijk Licht Matig Ernstig 

Mitralisklepinsufficiëntie 0,74%   1,50% 0,74%  0,39%  

Aortaklepinsufficiëntie  0,80% 0,83%  0,32%  0,37%  

Tricuspidalisklepinsufficiëntie 1,00%  0,58%  0,31%  0,17%  

Pulmonalisklepinsufficiëntie 0,96%  0,12%  0,21%   0,04% 

Hartcompartimenten Mild Matig Ernstig 

Linker atrium 0,50%  0,16%  0,26%  

Rechter atrium 0,18%  0,07%  0,08%  

Linker ventrikel 0,47%  0,03%  0,18%  

Rechter ventrikel 0,07%  0,04%  0,07%  

Hartritmestoornissen 

Tweedegraads atrioventriculaire block 1,04% 

Atriale fibrillatie 1,17% 

Atriale flutter 0,02% 

Atriale extrasystolen 1,17% 

Ventriculaire extrasystolen 1,37% 

Ventriculaire tachycardie 0,12% 

Infra-hisian block 0,01% 

Bradycardie 0,01% 

Congenitale defecten 

Ventrikelseptumdefect 0,20% 

Persisterende ductus arteriosus 0,01% 

Tetralogie van Fallot 0,01% 

Hartfalen: 0,35% 

Overige afwijkingen 

Pericardiale effusie 0,03% 

Atypische myopathie 0,23% 

Myocarditis 0,13% 

Aortopulmonaire fistel 0,09% 

Aortocardiale fistel 0,01% 

Endocarditis 0,11% 

Tabel 1: Weergave van percentage paarden binnen de totale kliniekpopulatie waarbij een bepaalde 

afwijking werd vastgesteld. 
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Addendum II 

 

 

Figuur 1: Een overzicht van het aantal kleplekken en dilataties dat werd vastgesteld per leeftijdscate-

gorie. Waarbij MR staat voor mitralisklepinsufficiëntie, AR voor aortaklepinsufficiënties, TR voor tricu-

pidaalklepregurgitatie, PR voor pulmonalisklepregurgitatie, LA voor linker atrium, RA voor rechter atri-

um, LV voor linker ventrikel en RV voor rechter ventrikel. 

 

Figuur 2: Het aantal merries, ruinen en hengsten met een mitralisklepinsufficiëntie (MR), aortaklepin-

sufficiëntie (AR), een tricuspidregurgitatie (TR), een pulmonalisregurgitatie (PR), een dilatatie van het 

linker atrium (LA), rechter atrium (RA), linker ventrikel (LV) of het rechter ventrikel (RV),  
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Figuur 3: Een overzicht van het percentage merries, ruinen en hengsten ten opzichte van alle paarden 

van hetzelfde geslacht met een mitralisklepinsufficiëntie (MR), een aortaklepinsufficiëntie (AR), een 

tricuspidregurgitatie (TR), een pulmonalisregurgitatie (PR), een dilatatie van het linker atrium (LA), 

rechter atrium (RA), linker ventrikel (LV) of het rechter ventrikel (RV). 

 

Figuur 4: Een overzicht van het aantal merries, ruinen en hengsten ten opzichte van alle paarden van 

hetzelfde geslacht met een dysritmie. 
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Figuur 4: Een overzicht van het aantal paarden per ras met een mitralisklepinsufficiëntie (MR), aorta-

klepinsufficiëntie (AR), een tricuspidregurgitatie (TR), een pulmonalisregurgitatie (PR), een dilatatie 

van het linker atrium (LA), rechter atrium (RA), linker ventrikel (LV) of het rechter ventrikel (RV), 

 

Figuur 5: Een overzicht van het aantal paarden met een mitralisklepinsufficiëntie (MR), aortaklepinsuf-

ficiëntie (AR), een tricuspidregurgitatie (TR), een pulmonalisregurgitatie (PR), een dilatatie van het 

linker atrium (LA), rechter atrium (RA), linker ventrikel (LV) of het rechter ventrikel (RV), gerangschikt 

per ras, weergegeven in percentages van het totaal aantal paarden onderzocht op de kliniek in de 

periode van 2008 tot en met 2012. 
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