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Voorwoord 
 
Het paard beschouwt men als een atleet, waarbij de rug een belangrijke component is in de fascinerende 

souplesse van zijn beweging. Dit gegeven heeft mij steeds geboeid, zowel wat betreft de anatomie als de 

biomechanica en rijkunst die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom zou ik graag Dr. Dumoulin 

Michèle willen bedanken omdat zij mij de mogelijkheid heeft gegeven om mij verder te verdiepen in één 

van de pathologieën van de rug. Ook zou ik graag mijn moeder bedanken daar ze het mogelijk heeft 

gemaakt om de studie van diergeneeskunde aan te vatten en mijn vriend Jeroen voor zijn steun. 
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Samenvatting 

 

Kissing spines wordt gezien als een van de meest voorkomende oorzaken van rugproblemen bij paarden. 

Echter staat men steeds twijfelachtiger tegenover deze stelling en betwist men de klinische significantie 

van deze pathologie. Ook onzeker is de etiologie van deze aandoening. Mogelijks zijn een toenemende 

leeftijd, het ras, de methode van training en de conformatie van het paard belangrijk. De diagnose van 

een rugprobleem in het algemeen is moeilijk daar het vaak om erg vage klachten gaat, doch steeds 

terugkomend in de anamnese is het verminderde prestatievermogen van de patiënt. Om verder een 

correcte diagnose te stellen is het belangrijk dat men steeds nagaat of het probleem zich niet in de 

ledematen bevindt, daar deze vaker aangetast zijn. Om dit uit te sluiten en eveneens te bevestigen dat het 

probleem zich ter hoogte van de rug situeert is men genoodzaakt een grondige inspectie en palpatie uit te 

voeren, gevolgd door een dynamisch onderzoek. Dit is natuurlijk allemaal zeer subjectief en geeft dan ook 

aan dat er een evolutie nodig is naar meer objectieve methodes. Eens men heeft vastgesteld dat het 

paard wel degelijk pijnlijk is ter hoogte van de rug, kan men gebruik maken van verschillende 

beeldvormingtechnieken om te bevestigen dat het om een geval van kissing spines gaat. Wenst men dit te 

behandelen, dan kan men eerst trachten conservatief te behandelen. Faalt deze behandeling dan kan 

men overgaan tot een chirurgische behandeling. Bij beiden is het van belang aandacht te besteden aan 

de revalidatie, waarbij het verlies van spieren geminimaliseerd moet worden alsook de heropbouw ervan 

gemaximaliseerd. Complementair aan de behandeling zijn er ook enkele ondersteunende therapieën 

mogelijk.  

 

 

Keywords: Back - Dorsal spinous processes - Horse - Kissing spines - Pathology  
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Inleiding 

 

Kissing spines is een pathologie waarbij we een vernauwing zien van de interspinale ruimte, zodat de 

dorsale spinaal uitsteeksels elkaar raken of op minder dan 4mm van elkaar verwijderd zijn. Deze 

pathologie komt voor ter hoogte van de thoracolumbale wervelkolom, waarbij T13 tot en met T18 

gepredisponeerd zijn (Lauk en Kreling, 1996; Ranner en Gerhards, 2002; Erichsen et al., 2004; Jeffcot en 

Haussler, 2004; Holm et al., 2006; Sinding en Berg, 2010; Zimmerman et al., 2011). 

 

In de literatuur wordt kissing spines beschreven als een van de meest voorkomende pathologieën van de 

wervelkolom (Walmsley et al., 2002; Sinding en Berg, 2010; Stubbs et al., 2010; Zimmerman et al., 2011; 

Berner et al., 2012; Coomer et al., 2012). De studie van Ranner en Gerhards (2002) legt de nadruk op het 

feit dat bij de populatie paarden in West-Europese landen deze pathologie veel minder voorkomt. De 

meeste publicaties zijn immers afkomstig uit Angelsaksische landen. Hierdoor krijgt men geen juist beeld 

door het grote aandeel volbloeden in die populaties, waarbij de aandoening meer frequent wordt 

vastgesteld. Extrapolatie van gegevens is dan ook slechts beperkt mogelijk. Daarnaast staat de klinische 

significantie van deze pathologie ter discussie. Dit heeft vooral te maken met het veelvuldig zien van 

radiografische veranderingen ter hoogte van de dorsale spinaal uitsteeksels bij paarden waarbij men geen 

rugpijn kan vaststellen (Ranner en Gerhards, 2002; Walmsley et al., 2002; Erichsen et al., 2004; Holm et 

al., 2006; Sinding en Berg, 2010; Zimmerman et al., 2011; Berner et al., 2012). Walmsley et al. (2002) 

stellen dat kissing spines mogelijks reeds aanwezig is alvorens er klinische symptomen optreden.  

 

In de praktijk zijn deze cases vaak moeilijk door de grote ontoegankelijkheid van de massieve structuren 

in de rug van het paard en het ontbreken van objectieve criteria die men kan gebruiken om de beweging 

van de rug te definiëren en het effect van interventies te monitoren (Alvarez et al., 2008). Rugproblemen, 

waaronder kissing spines worden echter steeds meer gediagnosticeerd. Dit heeft mogelijks te maken met 

het gebruik van het paard dat door de jaren heen is gewijzigd of door het meer bewust zijn van de 

paardenhouder van het bestaan van rugproblemen (Alvarez et al., 2008). Men stelt ook vast dat de 

prevalentie van rugklachten tegenwoordig afhankelijk is van het type dierenartsenpraktijk (Stubbs et al., 

2010). Daarnaast is er een steeds grotere rol weggelegd voor de alternatieve tak van de geneeskunde, zo 

zien we dat een zeer groot aandeel van de diagnoses niet door een dierenarts wordt gesteld . Ook bij de 

behandeling ziet men steeds meer een gedeelde aanpak van het probleem, waar zowel de traditionele 

geneeskunde als de manuele therapie en complementaire geneeskunde bijdraagt (Jeffcot en Haussler, 

2004; Stubbs et al., 2010).  
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Literatuurstudie 

  

1. ANATOMIE 

 

1.1 OSSEUSE STRUCTUREN 

Het thoracolumbale segment van de wervelkolom bestaat uit 18 thoracale wervels en 6 lumbale wervels, 

al ziet men soms variatie in deze regio (Zaneb et al., 2013). 

 

Het wervellichaam is een ventraal gelegen, cilindervormige massa die een craniaal convex hoofd en een 

caudaal concave glenoid holte heeft. Deze wordt steeds vlakker, horizontaal, naarmate men meer naar 

caudaal gaat. Dit zorgt voor een beperking van de laterale intersegmentale beweging zonder de 

dorsoventraleflexie te compromitteren (Zaneb et al., 2013).  

 

De wervelboog omgeeft het ruggenmerg dorsaal en zit ventraal vast op het wervellichaam. Dorsaal heeft 

deze een paar laminae, hierop hechten de ligamenta flava vast. De craniale en caudale rand van de 

wervelboog vormen het foramen intervertebrale. Hierlangs komen de spinale zenuw en de bijhorende 

structuren naar buiten (Zaneb et al., 2013).  

 

De dorsale spinaal uitsteeksels bevinden zich dorsaal op de wervelboog, zij variëren in grootte, vorm en 

oriëntatie. Hun functie hebben zij als aanhechtingspunt voor ligamenten en spieren die de rug 

ondersteunen en bewegen. De dorsale spinaal uitsteeksels van T2-T9 zijn zeer groot omwille van hun 

belangrijke functie als aanhechting van de nekband, het supraspinale ligament en de spieren. De richting 

van de dorsale spinaal uitsteeksels verandert van dorsocaudaal naar dorsocraniaal ter hoogte van de 

anticlinale wervel, T16. Deze anticlinale wervel maakt deel uit van het mechanisme dat helpt bij het 

opvangen van de krachten die geproduceerd worden door de voor en achterbenen gedurende de 

locomotie. Caudaal van deze wervel zien we de ruimte tussen de uitsteeksels verminderen. De apexen 

zijn variabel in vorm, maar men ziet vaak naar craniaal gerichte bekvormige uitsteeksels. Zij nemen ter 

hoogte van de lumbosacrale overgang weer een dorsocaudale richting aan waardoor er een divergente 

interspinale ruimte ontstaat en hier een mogelijkheid is tot een grotere beweeglijkheid (Jeffcot en 

Haussler, 2004; Van Weeren, 2004; Sinding en Berg, 2010; Zaneb et al., 2013).  

 

Dwarsuitsteeksels zijn lateraal aanwezig voor de aanhechting van spieren. Zij zijn vooral opvallend in het 

lumbale gedeelte van de wervelkolom. Intertransversale gewrichten vindt men enkel terug ter hoogte van 

de laatste 2-3 lumbale wervels en ter hoogte van het lumbosacrale gewricht. Deze staan in voor het 

overbrengen van de propulsieve krachten van de achterhand naar de wervelkolom (Van Weeren, 2004; 

Zaneb et al., 2013). 

 

De gewrichtsuitsteeksels bevinden zich dorsolateraal, zowel craniaal als caudaal ter hoogte van de 

wervelboog. Twee opeenvolgende gewrichtsuitsteeksels vormen een facetgewricht. Hun grootte, vorm en 

oriëntatie wijzigt naar gelang de regio in de wervelkolom. Zo hebben zij craniaal een horizontaal gericht 

gewrichtsvlak en caudaal van de anticlinale wervel maakt men een geleidelijke overgang tot een verticaal 

gewrichtsvlak. Dit zorgt er voor dat de beweging in het thoracale gedeelte van de wervelkolom 
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gekenmerkt is door rotatie en lateroflexie, terwijl de beweging in de lumbale regio gekenmerkt wordt door 

dorsoventrale flexie (Zaneb et al., 2013). 

 

De processus mamillaris is vooral opvallend ter hoogte van T14-T17. Deze vormen extra 

aanhechtingspunten voor de spieren (Zaneb et al., 2013).  

 

1.2 LIGAMENTEN 

De nekband ondersteunt het hoofd op passieve wijze. Zijn aanhechting ter hoogte van de craniale dorsale 

spinaal uitsteeksels heeft het vergroten van deze uitsteeksels geïnduceerd. De meest craniale thoracale 

wervels vormen zo de schoft (Sinding en Berg, 2010; Zaneb et al., 2013).  

 

Het supraspinale ligament is de caudale voortzetting van het ligamentum nuchae. Het is afwezig tussen 

de laatste lumbale wervel en eerste sacrale wervel, wat ook hier weer zorgt voor een verhoogde 

mogelijkheid tot flexie en extensie (Zaneb et al., 2013).  

 

Het dorsale en ventrale longitudinale ligament stabiliseren de wervels respectievelijk dorsaal en ventraal 

van het wervellichaam. Het dorsale longitudinale ligament loopt van de axis tot aan het sacrum en het 

ventrale longitudinale ligament loopt vanaf de 8
ste

 thoracale wervel tot aan het sacrum (Van Weeren, 

2004; Zaneb et al., 2013).  

 

De korte spinale ligamenten bestaan uit het ligamentum flavum, de interspinale en de intertransverse 

ligamenten. De interspinale ligamenten zijn elastisch in het craniale gedeelte van de wervelkolom, 

waardoor er een grotere bewegelijkheid is in die regio. Ze voorkomen het dorsaal verplaatsen van de 

wervels en beperken de ventrale flexie. Het interspinale ligament en het supraspinale ligament zijn met 

elkaar verbonden en zo ook de verschillende dorsale spinaal uitsteeksels. Ventraal versmelten de 

interspinale ligamenten ook met de ligamenta flava. De thoracale wervelkolom verkrijgt extra stevigheid 

door de ribben, costovertebrale en intertransversale ligamentjes. Deze laatste beperken de laterale flexie 

van de lumbale wervels (Van Weeren, 2004; Zaneb et al., 2013).  

 

1.3. SPIEREN 

De intrinsieke spieren zijn deze die enkel vasthechten op het axiale skelet, de extrinsieke spieren zijn 

deze die zowel vasthechten op het axiale als perpendiculaire skelet (Zaneb et al., 2013).  

 

2. BIOMECHANICA 

 

De drie meest voorkomende bewegingen van de wervelkolom ter hoogte van de rug zijn de dorsoventrale 

flexie, laterale flexie en axiale rotatie (Sinding en Berg, 2010; Zaneb et al., 2013).  

 

Het zogenaamde ‘bow and string’ model van Slijper (1964) vormt de basis in de literatuur betreffende de 

dorsoventrale flexie van de rug. Dit model stelt de wervelkolom voor als een boog. Deze boog wordt 

aangespannen door de ventrale abdominale musculatuur, waarbij vooral de m.rectus abdominis van belang 

is. Als deze contraheert wordt de rug bol (flexie). Ook de voor- en achterbenen hebben een invloed. Bij 

retractie van de voorbenen of protractie van de achterbenen bekomt men eveneens een flexie van de rug. 
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Als ‘the string’, die de ventrale wand van het abdomen uitmaakt, onder spanning komt te staan door de 

protractie van het voorbeen, de retractie van het achterbeen en het gewicht van de abdominale organen 

wordt de rug hol (extensie). 

 

Fig.1: ‘Bow and string’ model van Slijper (naar Van Weeren et al., 2010) 

 

Een ander aspect in de biomechanica van de rug is het aanspannen van de epaxiale musculatuur, dit zou 

eveneens extensie veroorzaken van de wervelkolom van de rug. Ook de hoofd- en nekhouding is 

belangrijk, het omlaag brengen hiervan induceert een flexie van de rug, dit zorgt ervoor dat de dorsale 

musculatuur van de rug sterker wordt en verlaagt de spanning en stress op de osseuse structuren, inclusief 

de dorsale spinaal uitsteeksels. Het omhoog brengen van het hoofd en de nek geeft aanleiding tot extensie 

van de rug (Van Weeren, 2004; Sinding en Berg, 2010). Zo is de functionele biomechanica van de 

thoracolumbale regio mogelijks te beïnvloeden door de manier waarop het paard gereden wordt 

(Zimmerman et al., 2011). 

 

De dorsoventrale flexie lijkt eveneens in verband te staan met de grootte, vorm en oriëntatie van de spinaal 

uitsteeksels als ook de structuur en elasticiteit van het supraspinale ligament. Een hoge dorsoventrale 

mobiliteit wordt gevonden in de regio van T14-L2, dit is misschien een factor in de etiologie van kissing 

spines, daar de pathologie meer voorkomt in die regio (Sinding en Berg, 2010). 
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� 

 

Fig 2: Het effect van het hoofd op de flexie en extensie van de wervelkolom bij het paard (uit Deniox, 2001) 

 

Als het gaat over lateroflexie van de rug dan is er bij normale paarden een toename in de 

bewegelijkheid vanaf T2 tot T13, daarna neemt deze af, vanaf L6 tot S1 vindt men bijna geen 

lateroflexie terug. Lateroflexie moet links en rechts symmetrisch zijn (Landman et al.,2004). De axiale 

rotatie van de rug neemt toe naar caudaal (Van Weeren, 2004). 

�Fig 3: a) flexie/extensie beweging, b) linker en rechter lateroflexie, c) linker en rechter axiale rotatie (uit Van Weeren et al., 

2010). 

 

Deze bewegingen van de wervelkolom worden mogelijk gemaakt door structurele en functionele 

eenheden, de zogenaamde ‘vertebral motion segments’. Deze zijn opgebouwd uit twee aansluitende 

wervels en de weke delen waardoor zij verbonden zijn. Ze staan in voor de flexibiliteit van de wervelkolom 

en beschermen het ruggenmerg, de uittredende zenuwen. Zij vormen ook een aanhechtingspunt voor de 

weke delen (Jeffcot en Haussler, 2004; Zaneb et al., 2013). Wat betreft de beweeglijkheid van de 

wervelkolom kan men stellen dat de individuele beweeglijkheid van de gewrichten miniem is. Toch is de 

wervelkolom geen rigide structuur door de grote cumulatieve vertebrale beweging die mogelijk is omwille 

van het grote aantal gewrichten (Sinding en Berg, 2010). Daarnaast zien we dat de wervels een rol spelen 

in de overdracht van krachten van de achterhand naar de voorhand en omgekeerd. Dit biomechanische 

inzicht brengt ons bij een belangrijk gegeven, namelijk het ontstaan van een secundaire rugklacht onder 

invloed van pathologieën ter hoogte van het appendiculaire skelet. Ook kan een primaire rugklacht zo 

secundaire letsels ter hoogte van de ledematen veroorzaken (Jeffcot en Haussler, 2004; Van Weeren et 

al., 2010). 
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3. ETIOLOGIE EN PREDISPONERENDE FACTOREN 

 

De etiologie van kissing spines is niet volledig gekend. Mogelijks spelen leeftijd, geslacht, ras, training en 

conformatie hierin een rol (Jeffcot en Haussler, 2004).  

 

3.1 LEEFTIJD 

Bij het veulen zien we dat de thoracolumbale wervelkolom een meer dorsaal convexe vorm heeft. Tijdens 

de eerste levensmaanden wordt de wervelkolom geleidelijk aan rechter. Naast de algemene vorm is ook 

de verhouding tussen de wervellichamen en de dorsale spinaal uitsteeksels anders bij het veulen, de 

dorsale spinaal uitsteeksels lijken korter. In de mid-thoracale en de caudale regio zien we een verandering 

in de vorm van de toppen, een verlenging en reductie in de grootte van de interspinale ruimtes. Bij 

jaarlingen zien we dat de toppen van de craniale spinaal uitsteeksels deels calcificeren. Dit houdt stand 

zonder fusie tot op een leeftijd van 15 jaar of ouder (Jeffcot en Haussler, 2004).  

 

Fig 4: ter hoogte van de schoft vindt men secundaire ossificatie centra (uit Gundel et al., 1998). 

 

Deze kraakbeenkapjes zijn 2-5cm groot, meer caudaal is dit slechts enkele mm. Hier moet men rekening 

mee houden bij het vergelijken van de interspinale ruimtes (Sinding en Berg, 2010). Ter hoogte van de 

wervellichamen en wervelbogen vindt men bij het veulen geen groeiplaten meer terug, enkel ter hoogte 

van het craniale en caudale gedeelte van het wervellichaam (Jeffcot en Haussler, 2004).  

 

Bij een onderzoek van 25 warmbloed veulens stelden Sinding en Berg (2010) vast dat geen van deze 

veulens een dorsale interspinale ruimte had die kleiner was dan 4mm. Zij vonden dat de interspinale 

ruimte tussen 5,9mm en 8,9mm breed was met de nauwste interspinale ruimte tussen T16-T17 en de 

breedste tussen T10-T12. Zij kwamen dus tot het besluit dat in de onderzochte populatie geen congenitale 

vernauwing van de interspinale ruimte kon gevonden worden en dat de nauwste interspinale ruimtes bij 

het veulen gevonden worden in zones die gepredisponeerd zijn voor de ontwikkeling van kissing spines bij 

het mature paard. Sinding en Berg (2010) geven aan dat bij warmbloed paarden, kissing spines een 

verworven pathologie is die als deze enigszins toch een congenitale component kent in zijn ethologie, het 

voornamelijk op volwassen leeftijd of op het moment dat het dier in het werk komt tot uiting komt. Zo zijn 

de paarden waarbij de aandoening wordt vastgesteld gemiddeld 7 jaar oud (Ranner en Gerhards, 2002; 

Walmsley et al., 2002; Jeffcot en Haussler, 2004). Men stelt ook een toenemend aantal radiografische 

bevindingen vast, waarvan ook de ernst van de letsels toeneemt naarmate de paarden ouder worden 

(Ranner en Gerhards, 2002; Zimmerman et al.,2011). Een mogelijke oorzaak hiervan is de toenemende 
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extensie van de wervelkolom. Anderzijds gaat het mogelijks om een cumulatief effect: toenemende 

slijtage, epaxiale spier ontwikkeling, veranderingen in de biomechanische functie van de spieren, 

verandering in gang, de manier waarop het paard gereden wordt en kreupelheid zouden een effect 

hebben op de interspinale ruimte bij het ouder wordende paard (Jeffcot en Haussler, 2004; Zimmerman et 

al.,2011). Jeffcot en Haussler (2004) stellen echter dat de leeftijd van de paarden veel minder relevant is 

als in de humane. 

 

3.2. GESLACHT 

In de literatuur is er duidelijk onenigheid over het voorkomen van kissing spines bij de verschillende 

geslachten (Ranner en Gerhards, 2002; Jeffcot en Haussler, 2004; Sinding en Berg, 2010; Zimmerman et 

al.,2011). Ranner en Gerhards (2002) toonde aan dat kissing spines meer voorkomt bij merries. 

Omgekeerd zijn er ook studies die de pathologie voornamelijk vaststellen bij ruinen of hengsten (Jeffcot 

en Haussler, 2004). Zimmerman et al. (2011) besloten dat hengsten over het algemeen het hoogste 

aantal spinaal uitsteeksels met radiofarmaceutische uptake hadden bij scintigrafie. Bij veulens stelde men 

vast dat merrie veulens een bredere interspinale ruimte hebben. In hetzelfde onderzoek werd ook een 

significant verband gesteld tussen de locatie van de nauwste interspinale ruimte en de breedste, alsook 

tussen het geslacht en de breedte van de interspinale ruimte. Doch vond men geen significant verband 

tussen de locatie van de nauwste interspinale ruimte en het geslacht. (Sinding en Berg, 2010). 

 

3.3. RAS 

Uit verschillende studies blijkt dat voornamelijk volbloeden gepredisponeerd zijn tot het ontwikkelen van 

kissing spines (Jeffcot en Haussler, 2004; Sinding en Berg, 2010; Stubbs et al., 2010; Zimmerman et al., 

2011). Men vindt namelijk bij meer dan 90% van de volbloeden radiografische veranderingen terug 

(Sinding en Berg, 2010). Er zijn ook significant meer dorsale spinaal uitsteeksels aangetast. Tussen de 6 

en de 10 uitsteeksels zijn aangetast, in 40% van de gevallen, dit ten opzichte van 25% bij warmbloeden. 

De letsels blijken ook ernstiger te zijn. De scintigrafische bevindingen duiden eveneens op meer ernstige 

letsels, zo ziet men een hogere radiografische uptake en meer aangetaste dorsale spinaal uitsteeksels bij 

volbloeden (70%) als bij warmbloeden (50%) (Zimmerman et al., 2011). Jeffcot en Haussler (2004) weet 

het frequenter optreden van kissing spines bij de volbloed aan de nauwere interspinale ruimtes en de 

misvormde dorsale apex van de dorsale spinaal uitsteeksels. De oorzaak kan ook de methode van 

training en het gebruik zijn, volbloeden worden immers anders getraind dan warmbloeden (Sinding en 

Berg, 2010). Dit lijkt op zich irrelevant voor onze West-Europese sportpaardenpopulatie met voornamelijk 

warmbloeden. De meeste stamboeken kruisen echter volbloeden in (Sinding en Berg, 2010). Bij 

warmbloeden vindt men in slechts 34% van de gevallen osseuse veranderingen terug. Bij andere auteurs 

51,5% (Sinding en Berg, 2010). In een populatie van pony’s kent slecht 4% veranderingen en deze waren 

miniem (Jeffcot en Haussler, 2004).  

 

3.4. GEBRUIKSDOEL 

Het dragen van gewicht zou mogelijks het ontstaan van kissing spines met klinische symptomen in de 

hand werken (Walmsley et al., 2002). De meeste letsels worden dan ook ter hoogte van T15-T16 terug 

gevonden. Deze regio komt overeen met waar zich het caudale gedeelte van het zadel bevindt. De 

aanwezigheid van een ruiter zou aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van letsels ter hoogte van de 

dorsale spinaal uitsteeksels. De ruiter heeft namelijk een invloed op de flexie en extensie beweging van 
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de thoracolumbale regio bij het bereden paard (Zimmerman et al., 2011). Jeffcot en Haussler (2004) 

stelden vast dat ook het zadel op zichzelf een mogelijke component is in de etiologie, dit veroorzaakt 

moeilijkheden door het slecht passen en ongelijke verdeling van de druk over de rug. Anderzijds kan 

hieraan getwijfeld worden, daar  de aandoening ook al gerapporteerd werd bij de Equus occidentalis. Het 

gaat hier over een wild paard dat nooit bereden werd door de mens (Walmsley et al., 2002; Jeffcot en 

Haussler, 2004). Ook werd vastgesteld dat zowel dravers met als zonder rugpijn kissing spines vertonen 

op radiografische beelden. Echter bij de standerbred die ook in de drafrennen wordt ingezet, werd geen 

enkel paard geïdentificeerd met verhoogde radiofarmaceutische uptake in de thoracolumbale 

wervelkolom. Deze paarden ondergingen wel geen radiografisch onderzoek (Jeffcot en Haussler, 2004).  

 

Het voorkomen van de pathologie zou mogelijks afhankelijk zijn van de discipline die men beoefent met 

het paard, hierover vindt men verschillende meningen terug. Stubbs et al. (2010) stelden vast dat 

voornamelijk de volbloed paarden die aan wedrennen meedoen pathologie ter hoogte van de wervelkolom 

vertonen. Bij galoppaarden zag men ook meer ernstige letsels op radiografie dan bij andere sportpaarden 

en recreatief gereden paarden. Ook de radiofarmaceutische uptake en de ernst van de letsels op 

scintigrafie zijn duidelijker bij galoppaarden (Zimmerman et al., 2011). Jeffcot en Haussler (2004) stelden 

vast dat kissing spines meer voorkomt bij springpaarden en dressuurpaarden op competitief niveau. Zij 

stellen een hogere prevalentie in thoracolumbale kissing spines vast, mogelijks gerelateerd aan 

ventroflexie of belastende bewegingen van de wervelkolom. Echter van dorsoventrale vertebrale mobiliteit 

in de caudale thoracale wervelkolom is tot nog toe niet bewezen dat ze verschilt van de mobiliteit in 

andere, aansluitende delen van de wervelkolom, dit verklaart dus niet waarom de pathologie vaker 

voorkomt in dat deel van de wervelkolom (Walmsley et al., 2002; Jeffcot en Haussler, 2004). Ranner en 

Gerhards (2002) vonden kissing spines voornamelijk bij de recreatief gereden paarden terug.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.5. CONFORMATIE EN LETSELS 

Paarden met een eerder kortere rug lijken gepredisponeerd voor problemen aan de wervels, terwijl 

paarden met een langere rug dan weer sneller ligamenteuse letsels en spierletsel oplopen. Daarnaast 

zouden conformationele afwijkingen als bijvoorbeeld lordose en scoliose het ontstaan van rugproblemen 

in de hand werken (Jeffcot en Haussler, 2004). Ook de aanwezigheid van andere osseuse pathologie, 

zoals osteoartrose van de facetgewrichten en spondylosis werd opgemerkt bij patiënten met kissing 

spines (Zimmerman et al., 2011). Tussen de schofthoogte, lichaamsgewicht en abnormale bevindingen op 

radiografie en scintigrafie is geen verband gevonden. Er was echter wel een significant positief verband 

tussen de schofthoogte en het aantal spinaal uitsteeksels met verhoogde radiofarmaceutische uptake bij 

scintigrafie (Zimmerman et al., 2011).  

 

Naast afwijkingen ter hoogte van de wervelkolom zelf ziet men rugproblemen vaak secundair voorkomen 

aan problemen ter hoogte van de ledematen. Manken ter hoogte van de achterhand is er voor gekend dat 

het de flexie-extensie en de rotatie beweging van de rug beïnvloedt. Rugproblemen kunnen eveneens 

door manken in de voorhand veroorzaakt worden. Het kan hier gaan over een duidelijk manken, al gaat 

het vaker over erg subtiel manken. Ook kunnen rugproblemen de ledematen aantasten, daar het paard 

anders gaat bewegen om zijn rug te ontlasten. Bewijs van deze stelling is echter zeldzaam (Landman et 

al.,2004). In de studie van Alvarez et al. (2008) trachtten ze artificieel, doormiddel van melkzuur rugpijn te 

induceren, men zag dit niet terug in de gang van het paard. Omgekeerd als men een subtiel voorhand of 

achterhand manken induceert heeft dit direct effect op de thoracolumbale kinematiek. Dit ondersteunt de 

klinische impressie dat chronische subklinische mankheid mogelijks deel uitmaakt van de pathogenese 
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van rugproblemen. Bij paarden die aangeboden werden met rugproblemen was de prevalentie van 

manken 74%, rugproblemen werden tevens bij 32% van de manke paarden gediagnosticeerd. Men ziet 

dus een sterke associatie tussen rugproblemen en manken (Landman et al.,2004; Alvarez et al., 2008). 

Dit houdt in dat het belangrijk is om bij paarden die aangeboden worden met rugproblemen steeds een 

grondig mankheidsonderzoek te voeren. Omgekeerd mag men ook niet vergeten om de rug te bekijken bij 

een standaard mankheidsonderzoek (Landman et al.,2004). 

 

4. DIAGNOSE 

 

De diagnose van rugproblemen in het algemeen is zeer gecompliceerd. Een klinisch onderzoek en het 

gebruik van beeldvormingstechnieken is immers moeilijk omwille van de complexe anatomische structuur 

van de wervelkolom (Erichsen et al., 2004; Holm et al., 2006; Stubbs et al., 2010). Het is dan ook nodig 

dat men de verschillende beeldvormingstechnieken combineert om een maximum aan informatie te 

bekomen (Holm et al., 2006; Zimmerman et al., 2011). Kissing spines in het bijzonder kent ook 

verschillende gradaties, waarbij paarden voorkomen die geen klinische tekenen vertonen van rugpijn en 

juist daarom is het belangrijk om de medische beeldvorming te kunnen correleren met pijn en verminderde 

prestaties (Holm et al., 2006). Ook de plaats en uitgebreidheid van de lesie is zeer moeilijk te bepalen. 

Doch is deze van zeer groot belang, daar de aanpak van het rugprobleem essentieel is om het mogelijk te 

maken dat het paard zijn maximale atletisch potentieel bereikt (Fonseca et al., 2006).  

 

Als de eigenaar een vermoeden van rugklachten heeft, is het raadzaam om hem hierin niet direct te 

volgen, maar steeds een breed onderzoek te voeren. Vooraleer men overgaat tot het verdere onderzoek 

van de rug, moet men steeds uitsluiten dat het paard mank is omwille van een probleem in een andere 

regio dan de thoracolumbale wervelkolom (Ranner en Gerhards, 2002; Jeffcot en Haussler, 2004; 

Fonseca et al., 2006; Berner et al., 2012). Ook kan een bloedonderzoek en urineonderzoek relevant zijn 

bij vermoeden van spierpathologie. Controle van de tanden is eveneens aangewezen (Jeffcot en 

Haussler, 2004). 

 

4.1. ANAMNESE 

Chronische rugproblemen, zoals kissing spines, hebben geen typische kenmerken in hun anamnese. De 

klachten zijn vaak variabel, al komt men steeds terug bij het verminderd presteren van het paard 

(Walmsley et al. 2002; Jeffcot en Haussler, 2004; Fonseca et al., 2006; Holm et al., 2006; Stubbs et al., 

2010; Coomer et al., 2012). In tegenstelling tot een acuut rugprobleem waar een bepaalde gebeurtenis, 

zoals een trauma, een duidelijke grens vormt, zien we bij chronische problemen een geleidelijke wijziging 

in bijvoorbeeld het gedrag of de prestaties (Jeffcot en Haussler, 2004). Zaken die de eigenaars 

aankaarten zijn: overmatige reactie bij het opzadelen en aansingelen, verzet tijdens het rijden, mankheid 

die lijkt van been te verwisselen en dit enkel onder het zadel, weigeren bij het springen, 

gedragsveranderingen, stijve achterhand, staartzwiepen, moeilijk achteruit gaan, dat het dier niet meer 

dezelfde is als toen men het aankocht. Soms klaagt de eigenaar dat de epaxiale spiermassa van de rug 

moeilijk te verbeteren is of te behouden (Kreling en Lauk, 1996; Jeffcot en Haussler, 2004; Coomer et al., 

2012) Naar het gebruiksdoel, ras, leeftijd en management wordt ook steeds geïnformeerd (Jeffcot en 

Haussler, 2004). 

 

Wel vaker zien we dat reeds meerdere dierenartsen geconsulteerd zijn en is er ook een behandeling 

ingesteld. Het is noodzakelijk de gebruikte producten en de dosis te kennen. Zo ziet men dat het 
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toedienen van NSAID’s voor een milde verbetering zorgt, doch van korte duur, bij osseuse- of 

gewrichtsproblemen. Ook wanneer rust of een minder intensieve training werd voorgeschreven, ziet men 

kortstondig verbetering. Desondanks wijst verbetering bij rust niet noodzakelijk in de richting van 

rugklachten, omdat vele pathologieën verbeteren als de patiënt rust (Jeffcot en Haussler, 2004). 

 

4.2. INSPECTIE EN PALPATIE 

Men voert een inspectie en palpatie uit van de rug (Walmsley et al., 2002; Landman et al., 2004; Berner et 

al., 2012). Hierbij stelt men rugpijn als diagnose als het paard herhaaldelijk pijn uit tijdens de palpatie en 

percussie, een verminderde ‘range of motion’ van een gewricht vast te stellen is, een hypertoniciteit van 

de spieren of oedeem terug te vinden is ter hoogte van de rug (Landman et al., 2004). Vaak wordt er dan 

al een behandeling ingesteld, waarbij de resultaten van deze behandeling gebruikt worden om te 

besluiten of er nood is aan een radiografische, scintigrafische, echografische en thermografische 

onderzoek dat ons toelaat om de onderliggende pathologie vast te stellen (Stubbs et al., 2010).  

 

Bij de palpatie wordt de gehele handpalm gebruikt(Jeffcot en Haussler, 2004; Landman et al., 2004). De 

moeilijkheid bij palpatie van de rug is dat slechts zeer weinig van de osseuse structuren te palperen zijn. 

De aanwezigheid van het supraspinale ligament en de individuele verschillen wat betreft de weke delen, 

zoals spieren bemoeilijken de palpatie. Men gaat met de vingers stevig tegen de processie aandrukken, 

steeds vergelijkend met de voorgaande. Hierbij is enkel het meest dorso-caudale deel van de dorsale 

spinaal uitsteeksels te palperen. Kissing spines kan de oorzaak zijn van het overlappen van dorsale 

spinaal uitsteeksels of een slechte uitlijning. Het is echter normaal om een verhoging, verwijding en 

laterale verplaatsing ten opzichte van de voorgaande dorsale spinale processus op te merken als er geen 

pijnreactie wordt gezien, of verhoogde spiertonus wordt gevoeld. De reactie van het paard op de palpatie 

is dus heel belangrijk (Jeffcot en Haussler 2004; Coomer et al., 2012). Daarnaast kan men ook oedeem, 

hypertoniciteit, hypertrofie, massa’s, warmte, fibrose van de spieren vaststellen (Jeffcot en Haussler, 

2004; Landman et al., 2004). Het paard wordt ook langs de achterzijde bekeken, bij voorkeur op een 

trapje, om zo de symmetrie van de rug en diens spieren te beoordelen. Hoe de staart gedragen wordt en 

de tonus er van wordt ook bekeken. Deze kan namelijk scheef naar een bepaalde kant worden gedragen.  

Men moet ook rekening houden met het temperament van het paard tijdens het onderzoek, daar het bij 

paarden die vaak erg sensibel, heet zijn bij het werken, voorkomt dat zij een hogere spierspanning 

hebben. Ook lijken zij sneller pijn te vertonen tijdens het onderzoek. Een goede methode om hier wat 

klaarheid in te scheppen is het dier kortstondig te behandelen met NSAID’s en te kijken of het dier beter te 

rijden is door de eigenaar. Merries die hengstig zijn en als sensibel worden beschouwd, worden ook vaak 

aangeboden voor rugklachten (Jeffcot en Haussler, 2004). Eigenaars geven namelijk vaak aan dat 

merries tijdens de hengstigheid een wijziging in gedrag vertonen en zij moeilijker te rijden zijn, ook 

klachten over toenemende agressiviteit, excitatie en verhoogde pijngevoeligheid komen voor (Pryor en 

Tibary, 2005). Het gebruik van Altrenogest wordt hierbij beschreven (Jeffcot en Haussler, 2004), dit geeft 

men dagelijks oraal. Na 2 tot 3 dagen hoort men effect te zien (Pryor en Tibary, 2005).  

 

Vervolgens wordt de dorso- en ventroflexie van de rug gecontroleerd (Landman et al., 2004; Paulekas en 

Haussler, 2009; Berner et al., 2012). Men doet dit door gebruik te maken van een balpen of het dopje van 

een naald. Met de balpen wordt met een lichte druk over de longissimus dorsi gegaan. Wanneer men dit 

doet van af de schoft tot aan het kruis reageert het paard met een ventroflexie van de rug, vanaf het kruis 

tot de staartbasis geeft dit aanleiding tot dorsoflexie. Er wordt gekeken op welke plaats gereageerd wordt 
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en ook hoe uitgesproken de reactie is (Ranner en Gerhards, 2002; Landman et al., 2004; Paulekas en 

Haussler, 2009).  

 

Om de ‘active range of motion’ na te gaan gebruiken we een wortel en trachten we het paard zijn hals te 

laten plooien. Normaal gezien kunnen de dieren vlot tot aan de elleboog bewegen en die beweging 5s 

vasthouden. Vanuit die positie kan men de dieren vragen verder te plooien en met de neus tot aan de 

tuber coxae te reiken. Ook hier zou het mogelijk moeten zijn voor de dieren om dit 5s aan te houden. Is er 

een duidelijke asymmetrie of het onvermogen tot het aanhouden van de beweging dan is er mogelijks een 

probleem ter hoogte van de wervelkolom. Naast het naar lateraal plooien wordt de wortel ook tussen 

beide voorbenen geplaatst, hierbij zou het paard de neus tussen de voorbenen moeten brengen en 

houden gedurende 5s. Het dier mag geen van beide carpi in flexie brengen bij deze test.  

 

Fig 5: Actieve lateroflexie (links) en ventroflexie van de nek (rechts) (uit Paulekas en Haussler, 2009). 

 

Er zijn ook passive range of motion testen. Hierbij brengt men stevig druk aan ter hoogte van de ventrale 

middellijn op het sternum. Door de contractie van de m. serratus ventralis gaat de schoft hierbij zo een 3 à 

4cm omhoog. Dit wordt 5 tot 10s lang aangehouden. Paarden die stijf zijn ter hoogte van de schoft en 

thorax zullen deze actie niet uitvoeren en reageren vaak met verzet. Bij de volgende test brengen we druk 

aan in de groeve tussen de m. semitendinosus en de m. biceps femoris ongeveer 10cm lateraal van de 

staartinplant. Hierbij brengt het paard de thoracolumbale wervels naar dorsaal. Dit houdt men 20-30sec 

aan. Paarden met rugpijn zullen de beweging niet willen uitvoeren en tonen vaak verzet. Ter hoogte van 

T10-L3 wordt aan de ene zijde van het dier druk uitgeoefend, de contralaterale zijde zal normaal naar 

lateraal inbuigen en een extensie van de rug heeft plaats. Paarden met rugpijn hebben een overdreven 

reactie. Paarden die erg nerveus zijn zullen eerder niet op de beschreven wijze reageren. De volgende 

test wordt uitgelokt door een druk uit te oefenen ter hoogte van L4-S3. De reactie van het paard bestaat 

uit een geïnduceerde extensie van het lumbosacrale gewricht. Paarden met pijn reageren ook nu weer 

overdreven. Letsel aan de m. iliopsoas veroorzaken verzet bij deze test. Nog een ander test is deze 

waarbij men druk uitoefent in de groeve tussen de m. biceps femoris en de m. semitendinosus. Dit 

induceert flexie van het lumbosacrale gewricht en het buigen van de rug naar de stimulus. Bij paarden met 

problemen volgt deze reactie ook, maar overdreven, waarna er flexie van het bekken optreedt en ze weg 

stappen (Jeffcot en Haussler, 2004).  

 



13 

Lateroflexie en axiale rotatie kunnen we verder testen door de staartbasis naar de onderzoeker te trekken 

met één hand, de andere hand wordt ter hoogte van de dorsale spinaal uitsteeksels geplaatst. Een 

schommelende beweging wordt gecreëerd. Met de hand ter hoogte van de rug fixeert men de wervels en 

kan men dan de lateroflexie en de mate van rotatie evalueren. Dit vanaf T9 tot en met L6. Belangrijk is 

verminderde beweeglijkheid, asymmetrie in de bewegelijkheid of hypermobiliteit. 

 

Fig 6: lateroflexie van de rug induceren (uit Landman et al., 2004). 

 

Ook het sacroilliacaal gewricht wordt geëvalueerd. Dit doet men door met het paard te stappen en kort te 

laten wenden of achteruitgaan (Landman et al., 2004). Bij het wenden doen de paarden dit erg stijf, de rug 

plooit moeilijk en de beweging is weinig vloeiend. Achterwaarts gaan gebeurt vaak aarzelend en met het 

omhoog brengen van het hoofd (Jeffcot en Haussler, 2004). Wanneer de benen niet gekruist worden of 

het paard niet recht achteruitstapt moet het paard verder onderzocht worden. De mobiliteit van het 

sacroilliacaal gewricht testen kan door de tuber coxae richting het ipsilaterale voorvoet te duwen, hiermee 

wordt ook de rotatie van het lumbosacrale gewricht getest.  

 

4.3. DYNAMISCH ONDERZOEK 

Bij het dynamische onderzoek laat men het paard stappen en draven op rechte lijn, wordt het paard 

gelongeerd in stap, draf, galop. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op harde en zachte bodem (Walmsley et 

al., 2002; Landman et al,. 2004; Coomer et al., 2012). De soepelheid in de rug en de symmetrie waarmee 

het bekken beweegt is hier van belang. Het aanbrengen van een fel gekleurde tape op de tuber coxae als 

ook ter hoogte van de dorsale spinaal uitsteeksels, kan het dynamisch onderzoek vergemakkelijken, zo is 

de asymmetrie indien aanwezig duidelijker zichtbaar (Jeffcot en Haussler, 2004). Men voert de 

buigproeven uit, zowel bij de voor- als achterbenen (Coomer et al., 2012). Om de verdere lokalisatie van 

het manken te bepalen kan er gewerkt worden met een geleidingsanesthesie en intra-articulaire 

anesthesie (Landman et al., 2004). Ook een bereden onderzoek kan nuttige informatie opleveren (Ranner 

en Gerhards, 2002; Walmsley et al. 2002; Coomer et al., 2012). Niet alleen over het paard, maar 

eveneens over het kunnen van de ruiter (Jeffcot en Haussler, 2004; Holm et al., 2006). Men krijgt zo ook 

de kans om het zadel grondig te bekijken (Kreling en Lauk, 1996). Hierbij wordt gekeken naar het passen 

van de boom, vrijheid van de dorsale spinaal uitsteeksels en of de kussens zacht, gelijkmatig gevuld zijn 

(Jeffcot en Haussler, 2004). 

 

In vele gevallen zien we echter geen manken bij rugproblemen (Jeffcot en Haussler, 2004; Coomer et al., 

2012). Meestal ziet men dat deze paarden het moeilijk hebben om in draf te blijven en snel aanspringen in 

galop of moeite hebben met het verzamelen in galop (Jeffcot en Haussler, 2004; Coomer et al., 2012). 

Andere auteurs spreken van het waarnemen van een verkorte stap (Landman et al., 2004; Holm et al., 
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2006). Jefcott en Haussler stellen dat de mogelijkheid tot verruimen in alle gangen eerder beperkt lijkt. 

Paarden met ernstige rugproblemen zullen weinig stuwing kennen vanuit de achterhand, zo slepen ze met 

de teen vaak over de grond. We zien ook dat deze paarden moeilijkheden hebben met overgangen 

(Jeffcot en Haussler, 2004). Als manken wordt vastgesteld en men kan het rugprobleem als primaire 

oorzaak van het manken aanduiden, dan gaat het meestal om een claudicatie ter hoogte van de 

achterhand. Dit is dan vaak een bilateraal manken, waar in eerste instantie problemen ter hoogte van de 

tarsus vermoed worden (Jeffcot en Haussler, 2004). 

 

4.4. OBJECTIVITEIT EN DRUK ALGOMETRIE  

Men moet bij de hiervoor beschreven onderzoeken steeds in gedachten houden dat er een sterke 

individuele variatie is bij paarden betreffende het uiten van pijnsymptomen, reacties op handelingen zoals 

palpatie, het uitoefenen van druk, het zadel en de ruiter. Het vinden van technieken die een objectieve 

weergave bieden van de mate waarin iets pijn doet is dan ook belangrijk, maar moeilijk (Jeffcot en 

Haussler, 2004). Een meer objectieve modaliteit die kan gebruikt worden in de evaluatie van rugpijn is de 

drukalgometrie. Drukalgometrie is een kwantitatieve en herhaalbare methode om de aanwezigheid van 

musculoskeletale pijn te evalueren. Hierbij wordt een algometer gebruikt om druk uit te oefenen op 

bepaalde punten van de rug. Op de algometer kan men de druk die men gebruikt aflezen. De druk waarbij 

het paard een pijnreactie vertoont is de zogenaamde mechanische nocioceptieve grens (Jeffcot en 

Haussler, 2004; Haussler en Erb, 2006; Sullivan et al., 2008; Paulekas en Haussler, 2009).  

 

Fig 7: Druk algometer (uit Paulekas en Haussler, 2009). 

 

Voor de nek, rug en het kruis zijn reeds referentiewaarden vastgelegd. Is de gemeten mechanische 

nocioceptieve grens opvallend lager dan de referentiewaarde voor die regio dan heeft het paard daar 

mogelijks pijn. Ook kan men met deze methode de pijn beter lokaliseren. Dit is niet alleen van belang in 

de diagnose, maar ook van nut bij de evaluatie van therapie (Jeffcot en Haussler, 2004; Haussler en Erb, 

2006; Sullivan et al., 2008; Paulekas en Haussler, 2009).  
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4.5 KLINISCHE RELEVANTIE EN LOKALE ANESTHESIE 

Om te bevestigen dat het werkelijk gaat over een klinisch relevant probleem is het aangewezen om 

gebruik te maken van een lokale anesthesie (Kreling en Lauk, 1996; Walmsley et al., 2002; Jeffcot en 

Haussler, 2004; Holm et al., 2006; Stubbs et al., 2010; Zimmerman et al. 2011). Dit onderdeel van de 

diagnostiek wordt door sommige auteurs gezien als de belangrijkste om aan te tonen dat we met een 

klinisch significante kissing spines te maken hebben. Ongeveer 20-30 minuten na het toedienen zou men 

een merkelijke verbetering moeten waarnemen wat betreft prestatie. Ook de ruiter, indien het om een 

bereden onderzoek gaat, zou een verschil moeten voelen. Dit vraagt echter objectiviteit en kunnen van de 

ruiter (Walmsley et al., 2002; Holm et al., 2006).  

 

Men gaat 10ml mepivacaïne, carbocaïne of prolocaïne injecteren (Walmsley et al., 2002; Holm et al., 

2006). De naald wordt schuin ingebracht richting de middellijn, ongeveer 20mm lateraal van de dorsale 

spinaal uitsteeksels. Dit beiderzijds van de interspinale ruimte (Walmsley et al., 2002; Holm et al., 2006). 

Bij vormen waar een zeer ernstige bot proleferatie heeft plaatsgevonden kan de naald immers niet 

ingebracht worden ter hoogte van de middellijn (Jeffcot en Haussler, 2004). De naald die gebruikt wordt is 

een 21G naald, van 40mm of 50mm lang. Door te kiezen voor deze lengte kan men met meer zekerheid 

stellen dat men enkel de dorsale gedeelten van de dorsale spinaal uitsteeksels verdooft en er minimale 

diffusie is naar dieper gelegen structuren, zoals de facetgewrichten. Een radiografische controle kan 

uitgevoerd worden (Walmsley et al., 2002; Holm et al., 2006). Om uit te sluiten dat men niet met een 

osteoartritis van de facetgewrichten kampt, of bij een vermoeden van problemen met het sacroilliacaal 

gewricht kunnen deze ook worden uitverdoofd, weliswaar op een ander tijdstip (Jeffcot en Haussler, 

2004). 

 

Holm et al. (2006) toonden echter aan dat diagnostische infiltratie eveneens een invloed heeft op de rug 

van klinisch gezonde paarden. Namelijk een toename van de dorsoventrale flexie-extensie van de rug. 

Men toonde ook aan dat men met een onderzoek in beweging zowel een kwalitatieve als kwantitatieve 

evaluatie kan maken van het effect van lokale anesthetica, op de rug van het paard. 

 

4.6 MEDISCHE BEELDVORMING 

4.6.1. Radiografie 

 

Radiografie is een van de meest gebruikte diagnostische methoden om pathologie van de wervelkolom te 

detecteren samen met scintigrafie (Erichsen et al., 2004; Zimmerman et al., 2011). Sommige auteurs 

achten het dan ook nodig om steeds de twee te combineren (Erichsen et al., 2004). In een bepaald 

onderzoek kon aangetoond worden dat de graad van ernst op de radiografische beelden significant 

overeenkomt met de graad van ernst vastgesteld op basis van scintigrafie (Zimmerman et al., 2011). Wat 

de zaak complex maakt, is dat reeds veelvuldig bij paarden zonder klinische symptomen op de beelden 

sclerose, radiolucenties en vernauwde interspinale ruimtes werden vastgesteld (Ranner en Gerhards, 

2002; Walmsley et al., 2002; Erichsen et al., 2004; Holm et al., 2006; Zimmerman et al., 2011; Berner et 

al., 2012). In het onderzoek van Zimmerman (2011) kon men bij 87% van de paarden afwijkingen terug 

vinden van de dorsale spinaal uitsteeksels op radiografie, het grootste aandeel hier van vond men tussen 

T14 en T17 terug. Andere auteurs vonden bij 58% van de paarden afwijkingen terug (Ranner en 
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Gerhards, 2002). De vraag rijst dan of we deze als abnormale veranderingen kunnen classificeren. 

Mogelijks zijn deze letsels immers inactief (Jeffcot en Haussler, 2004).  

 

Omwille van de zeer dikke spiermassa die de wervelkolom omgeeft is er krachtige apparatuur nodig om 

de wervelkolom in beeld te brengen. Er is voor radiografie van de rug een hoge kV (80-102) en hoge mAs 

(160-320) nodig met een focused grid (Erichsen et al., 2004; Berner et al., 2012; Coomer et al., 2012). De 

film-focus afstand varieert sterk van auteur tot auteur en hoort 80-200cm te zijn (Erichsen et al., 2004; 

Jeffcot en Haussler, 2004; Zimmerman et al., 2011; Berner et al., 2012). De focus-object afstand ligt het 

best tussen 110-120cm (Jeffcot en Haussler, 2004; Zimmerman et al., 2011; Berner et al., 2012). Dit 

veroorzaakt aanzienlijke strooistraling (Erichsen et al., 2004; Jeffcot en Haussler, 2004). Wat men kan 

doen om deze te verminderen is de röntgenbuis en de cassettehouder met elkaar verbinden. Het systeem 

wordt dan zo geplaatst dat de röntgenbuis zich aan de ene zijde van het paard bevindt en de cassette 

zich aan de andere zijde bevindt. De primaire stralen kunnen zo goed naar het centrum van de cassette 

gericht worden en men kan de stralenbundel zo nauwkeuriger collimeren naar de grootte van de film. Op 

deze manier kan men hoge ratio en crosshatch strooistralenrasters gebruiken om de strooistraling te 

minimaliseren (Jeffcot en Haussler, 2004; Berner et al., 2012).  

Tabel 1: Radiografische technieken voor de beeldvorming van de thoracolumbale wervelkolom (naar Jeffcot en Haussler 2004) 

Vertebrale structuren kV mAs strooistralenrooster 

Spinale processus    

- schoft  (T3-T8) 75 30 Nee 

- midthoracaal (T9-T15) 70 55 Ja 

- thoracolumbaal (T16-L4) 85 80 Ja 

Articulaire processus    

- midthoracaal (T9-T15) 100+ 200-300 Ja 

Wervellichamen    

- thoracaal (T5-T18) 75 55 Ja 

- lumbaal (L1-L5) 100+ 200-300 Ja 

Het paard wordt gesedeerd met detomidine en acepromazine of romifidine voor de start van het 

radiografisch onderzoek. Naargelang het temperament kan men er voor kiezen ook butorphanol toe te 

dienen. Het paard wordt vierkant gezet. Laterolaterale opnames worden gemaakt (Berner et al., 2012; 

Coomer et al., 2012). Om de facetgewrichten eveneens in beeld te brengen kan men twee laterero 20° 

ventrale- latero dorsale oblique opnames maken (Jeffcot en Haussler, 2004; Zimmerman et al., 2011). Om 

de apex van de dorsale spinaal uitsteeksels op correcte wijze vast te leggen wordt de stralenbundel 5cm 

ventraal ten opzichte van de dorsale huid oppervlakte gecentreerd. Om het wervellichaam goed in beeld 

te brengen gaan we zo een 15 à 20cm ventraal van de meest dorsale zijde van de rug centreren 

afhankelijk van de grootte van het paard. De grote variatie in de spiermassa zorgt dan vaak voor het 

overbelichten van de top van de dorsale spinaal uitsteeksels (Erichsen et al., 2004). Om deze wisselende 

spierdikte te compenseren gebruikt men een Teflon of aluminium filter (Erichsen et al., 2004; Jeffcot en 

Haussler, 2004; Berner et al., 2012).  

 

Het sederen van het paard kan de uitkomst van het radiografische onderzoek mogelijks beïnvloeden, dit 

zorgt immers voor een relaxatie van de buikspieren. Wat aanleiding geeft tot een bijkomende extensie van 

de rug, waardoor de interspinale ruimte vernauwt (Erichsen et al., 2004). In een ander onderzoek werd 

gekeken naar de invloed van de hoofdhouding van het paard op de interspinale ruimte bij radiografisch 

onderzoek. Hieruit blijkt dat er wel degelijk een invloed is. Zo zal er meer extensie van de rug optreden 
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wanneer het hoofd van het paard hoger wordt gehouden en bij gevolg een vernauwing optreden van de 

interspinale ruimte. Wordt het hoofd van het paard lager gehouden, zoals bij het sederen van het dier, dan 

wordt een flexie van de rug gezien. Dit induceert het breder worden van de interspinale ruimte (Berner et 

al., 2012). 

 

Voor de evaluatie van de foto’s, beschouwen Erichsen et al. (2004) een sclerotische rand van het dorsale 

spinaal uitsteeksel van minder dan 2mm als zijnde normaal. Indien men een sclerotische rand heeft 

tussen de 2 en 4mm dan beschrijft men dit als mild. Een sclerotische rand dikker als 4mm werd als matig 

beschouwd. Er wordt ook naar de radiolucenties gekeken, hierbij wordt het ontbreken er van beschouwd 

als normaal. Een radiolucente zone kleiner als 5mm diameter wordt als mild aanzien. Meerdere 

radiolucenties of een radiolucentie groter dan 5mm is reeds ernstiger. Men kijkt ook naar de breedte van 

de interspinale ruimte, deze moet minstens 4mm breed zijn, is ze dit niet dan spreekt men van een 

vernauwing (Ranner en Gerhards, 2002; Erichsen et al., 2004; Holm et al., 2006). Een probleem hierbij is 

dat er geen uniform systeem is voor de bepaling van de breedte van de interspinale ruimte. Meestal wordt 

het punt dat het nauwste lijkt gebruikt, of men meet de afstand 2cm ventraal van de top van het dorsale 

spinaal uitsteeksel (Berner et al., 2012; Zimmerman et al., 2011). Zimmerman et al. (2011) beschrijven 

ook proximodistale impingement in 10% van de paarden in hun studie. Het voorkomen hiervan werd nog 

niet eerder gedocumenteerd. Hierbij is het aangewezen om de gehele dorsale spinale processus in beeld 

te brengen, omdat dit gevolgen heeft indien men chirurgisch wil ingrijpen (Zimmerman et al., 2011).  

�  

Fig 8: (A) de zwarte pijlen duiden graad 4 lesies aan, de witte pijl een graad 3 lesie, het pijlhoofdje een graad 1 lesie. (B) de zwarte 

pijlen duiden graad 2 lesies aan, de witte pijl een graad 4 lesie. (C) graad 4 lesies worden door de zwarte pijlen aangeduid, graad 3 

lesies door de witte pijlen. (D) de zwarte pijlen zijn graad 6 lesies, de witte pijlen graad 3 lesies en het pijlhoofdje graad 4 lesie. (E) 

de zwarte pijlen zijn graad 4 lesies, de witte graad 3 lesies die erg proximodistaal gelegen zijn. (F) ernstige congenitale 

abnormaliteiten (uit Zimmerman et al.,2011). 
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4.6.2. Scintigrafie 

 

Het gebruik van scintigrafie in het onderzoek bij het paard krijgt een steeds belangrijkere rol toebedeeld in 

het stellen van diagnoses. Scintigrafie wordt echter vooral gezien als waardevol om de klinische 

significantie van een radiografische of ultrasone abnormaliteiten te bevestigen. Men moet ook in het 

achterhoofd houden dat een toegenomen radiofarmaceutische uptake niet noodzakelijk wil zeggen dat 

deze zone klinisch significant is. Belangrijk hierin is het onderscheid tussen normale patronen van 

radiofarmaceutische uptake en een toegenomen radiofarmaceutische uptake (Dyson, 2014). Negatieve 

scintigrafische waarnemingen sluiten eveneens niet uit dat er geen letsel aanwezig is en de aanwezigheid 

van een mild verhoogde uptake op het beeld kan eveneens waargenomen worden bij asymptomatische 

dieren (Erichsen et al., 2004; Dyson, 2014). De meerderheid van de paarden blijkt zo een verhoogde 

radiofarmaceutische uptake ter hoogte van het dorsale gedeelte van de dorsale spinaal uitsteeksels te 

hebben (Erichsen et al., 2004; Jeffcot en Haussler, 2004; Zimmerman et al., 2011). De oorzaak hiervan is 

mogelijks een variatie in metabolisme van het bot op die plaats of de aanwezigheid van subklinische 

pathologische veranderingen. Een toename van de remodelling van het bot op die plaats, kan men dus 

beschouwen als vaak voorkomend en niet noodzakelijk pijnlijk (Erichsen et al., 2004). Andere auteurs 

zeggen dat het normaal is dat botstructuren die dicht bij de huid gelegen zijn ‘hotter’ zijn, dit omdat de 

weke delen deze minder attinueren (Jeffcot en Haussler, 2004). Doch wordt vastgesteld dat er een 

significante associatie is tussen het voorkomen van kissing spines op een bepaalde plaats en het daar 

eveneens aanwezig zijn van een verhoogde radiofarmaceutische uptake. Tussen de wervels T13 en T17 

waar het meest radiografisch zichtbare letsels terug worden gevonden die wijzen op kissing spines zien 

we dan ook vaak verhoogde radiofarmaceutische uptake (Zimmerman et al., 2011). Daartegenover kan er 

ook een verminderde uptake zijn, dit wordt echter meestal niet opgemerkt daar de resolutie hier te slecht 

voor is (Jeffcot en Haussler, 2004). Om misinterpretatie te voorkomen wordt bij de evaluatie van de 

caudale thoracale regio enkel de rechter laterale oblique opname bekeken, daar de rechter nier de 

evaluatie van de linker laterale oblique opname bemoeilijkt (Erichsen et al., 2004). De beeldkwaliteit 

verbeteren kan door de nier af te schermen met een loden scherm (Jeffcot en Haussler, 2004). 

 

 

Fig 9: Op de meest linkse opname zien we een normale graad van radiofarmaceutische uptake (RIU). Op de middelste en meest 

rechtse opname geeft het cijfer nul een normale RIU weer, het cijfer 1 een milde RIU, het cijfer 2 een matige RIU en het cijfer 3 een 

ernstig toegenomen RIU (uit Erichsen et al., 2004). 

 

Men injecteert 1 GBq/100kg 99m technetium hydroxydiphosphonaat of technetium-methyleen 

diphosphonaat 2,5 à 3u alvorens het onderzoek (Erichsen et al., 2004; Jeffcot en Haussler, 2004; 

Zimmerman et al., 2011). Ook wordt 160 mg frusemide IV toegediend, ongeveer 1u na de injectie van het 
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technetium, om het urineren te stimuleren (Erichsen et al., 2004). Voorafgaand aan het onderzoek worden 

de paarden gesedeerd met detomidine, soms in combinatie met butorphanol (Erichsen et al., 2004; Jeffcot 

en Haussler, 2004; Zimmerman et al., 2011). Ook kan het paard worden geïnduceerd zodat het 

onderzoek in laterale decubitus kan uitgevoerd worden (Ranner en Gerhards, 2002; Jeffcot en Haussler, 

2004). Men plaatst steeds radioactieve markeringen op de rug van het paard ter oriëntatie. De gamma 

camera die men gebruikt heeft een 36,8x36,8veld met een lage energie algemeen doel collimator. Deze 

wordt gebruikt voor de acquisitie in een 128 x 128matrix en dynamische studies van 90frames (Erichsen 

et al., 2004). Andere auteurs maken gebruik van een 530 x 390mm rechthoekig veld gamma camera met 

een lage energie, hoge resolutie collimator (Zimmerman et al., 2011). De opnames die gemaakt worden 

zijn linker en rechter laterale oblique opnames met een hoek van 60° ten opzichte van de horizontale, zo 

kan men de camera dichter bij de wervelkolom brengen (Erichsen et al., 2004; Jeffcot en Haussler, 2004). 

Andere auteurs plaatsen de gamma camera zo dicht mogelijk bij de rechterzijde van het paard, met een 

hoek van ongeveer 20° ten opzichte van de verticale. Ook deze beelden worden dynamisch bekomen 

voor een minimum van 60, 2s frames (Zimmerman et al., 2011). De dynamische beelden die genomen 

worden, worden herleid tot een statisch beeld van ongeveer 500,000 counts, waarbij een miljoen counts of 

meer optimaal zijn voor een maximale resolutie van de caudale regio’s van de rug en het bekken. Indien 

het beeld wazig is door de beweging wordt hiervoor een correctie programma gebruikt (Erichsen et al., 

2004; Jeffcot en Haussler, 2004).  

 

4.6.3. Echografie 

 

Men stelt dat het aandeel van ligamanteuse structuren in pathologieën van de rug veel groter is dan 

oorspronkelijk gedacht. Door de evolutie op het vlak van medische beeldvorming kon vastgesteld worden 

dat deze structuren veelvuldig zijn aangetast (Van Weeren, 2004). Zo zou chronisch actieve kissing 

spines geassocieerd worden met interspinaal ligament desmitis. Deze ligamenten zouden 

verantwoordelijk zijn voor het vernauwen van de interspinale ruimte. Het zou vergelijkbaar zijn met de 

insertie desmopathie van het supraspinale ligament en mogelijks ook samen voorkomen aangezien deze 

structuren anatomisch met elkaar verbonden zijn. Deze desmitis zou aanleiding geven tot de pijn, deze 

verdwijnt dan ook bij desmotomie van de aangetaste ligamenten (Coomer et al., 2012). Met behulp van 

echografie kan men zo een desmitis van het supraspinale en interspinale ligament, kissing spines en 

dorsale intervertebrale osteoartritis diagnosticeren (Fonseca et al., 2006).  

 

Fig 10: Supraspinale desmitis, met een onregelmatig oppervlak van de dorsale spinale processus en een anechogene focus in het 

ligament (links). Interspinale desmitis met dorsaal toegenomen echogeniciteit en hyperechogene foci in het ligament (rechts) (uit 

Fonseca et al., 2006).   



20 

 

Gundel et al. (1998) stellen echter dat men er zich van moet vergewissen dat voor het vaststellen van een 

vernauwde tussenwervelruimte en veranderingen ter hoogte van de spinaal uitsteeksels de echografie 

ondergeschikt is aan het radiografisch onderzoek.  

 

De haren kunnen worden weggeschoren van aan de schoft tot de basis van de staart (Gundel et al., 1998; 

Jeffcot en Haussler, 2004). Men kan echter ook direct de rug van het paard vochtig maken met water en 

een hydro-oplosbare contact gel aanbrengen (Fonseca et al., 2006). Er wordt gebruik gemaakt van een 

5MHz, 7,5MHz of 10MHz lineaire sonde om de doornuitsteeksels, het supraspinale ligament, de 

interspinale ligamenten en de fascia thoracolumbalis in beeld te brengen en dit in de sagittale en 

transversale richting (Gundel et al., 1998; Jeffcot en Haussler, 2004). Andere auteurs geven dan weer de 

voorkeur aan de longitudinaal genomen beelden om informatie over de spinale ligamenten en spinaal 

uitsteeksels te bekomen (Fonseca et al., 2006). De echogeniciteit wordt hierbij geëvalueerd en het parallel 

zijn van de vezels (Jeffcot en Haussler 2004; Fonseca et al., 2006). Het supraspinale ligament is een 

hyperechogene structuur en heeft de vorm van een meeuw ter hoogte van de thoracale wervels op 

transversale doorsnede. 

 

�  

Fig 11: De transversale doorsnede van het supraspinale ligament (SL) met zijn typische hyperechogene meeuw vorm en de fascia 

thoracolumbalis (TF) ter hoogte van T17 (uit Gundel et al., 1998). 

 

Ter hoogte van de lumbale wervels is het supraspinale ligament rond van vorm (Gundel et al., 1998; 

Jeffcot en Haussler, 2004). Ook de top van het spinaal uitsteeksel is zichtbaar als een hyperechogene lijn, 

deze hoort ononderbroken en mooi glad te zijn (Gundel et al., 1998; Jeffcot en Haussler, 2004, Fonseca 

et al., 2006). Als men een sagittaal beeld bekijkt, dan ziet men eveneens de top van de processus als een 

hyperechogene lijn. Men moet er wel op beducht zijn dat men ter hoogte van de schoft een apart 

ossificatiecenter kan zien met daarop een kraakbeenkap die eerder hypoechogeen is (Gundel et al., 

1998). Dit geeft soms aanleiding tot een akoestische schaduw (Jeffcot en Haussler, 2004). Het 

supraspinale ligament ligt hier dorsaal van en er kan een dorsaal denser deel en een minder dens 

ventraal deel onderscheiden worden (Gundel et al., 1998). Iets dorsaal van die regio ter hoogte van T9-

T12 kunnen mogelijks hyperechogene zones gezien worden. Dit wordt veroorzaakt door metaplasie van 

het kraakbeen ter hoogte van de aanhechting van het ligament op de dorsale spinale processus (Jeffcot 

en Haussler, 2004). Ter hoogte van de interspinale ruimte kijkt men naar toegenomen echogeniciteit, 

hyperechogene punten, het vernauwen van de interspinale ruimte. Ook de gewrichten en spieren worden 



21 

met de echo beoordeeld om andere pathologie uit te sluiten (Jeffcot en Haussler, 2004; Fonseca et al., 

2006).  

 

4.6.4. Thermografie 

 

Thermografie geassocieerd met echografische beelden, bleek in een bepaald onderzoek efficiënt in de 

diagnose van thoracolumbale problemen. Wat men ziet is dat echter niet alle laesies die men detecteert 

met echografie en mogelijks warmte afgeven, door de thermografie worden waargenomen. 

Daarom wordt deze techniek gezien als een hulpmiddel en niet als een modaliteit die op zichzelf kan 

gebruikt worden voor de diagnose van een rugprobleem. Specifiek bij enkele gevallen van kissing spines 

werd opgemerkt dat deze niet altijd gedetecteerd werden door de thermografie wat mogelijks weer een 

bevestiging is dat kissing spines vaak subklinisch is en asymptomatisch verloopt (Kreling en Lauk, 1996; 

Jeffcot en Haussler, 2004; Fonseca et al., 2006).  

 

5. BEHANDELING 

 

5.1. CONSERVATIEVE BEHANDELING 

Een combinatie van verschillende therapieën is bij kissing spines meestal aangewezen, waarbij de nadruk 

ligt op het behandelen van de pijn en spierspasmen. Dit laat immers toe dat de rug sneller kan helen, 

omdat de paarden hun spieren en rug weer correct kunnen gebruiken. Na de behandeling of tijdens de 

behandeling stelt men bij voorkeur ook een revalidatie schema op voor het paard en neemt men 

maatregelen om de rug niet verder te beschadigen (Jeffcot en Haussler, 2004). 

 

5.1.1. NSAID’s 

 

In chronische gevallen, met minder ernstige verandering op niveau van het bot kan men er voor kiezen 

om het dier systemisch te behandelen met NSAID’s, naast stalrust en aanvullende therapieën. Bij de 

acute rugproblemen worden wisselende resultaten gezien, desondanks zijn zij gewenst. Wat betreft het 

gebruik van NSAID’s bij musculoskeletale pathologie wordt er vaak gekozen voor fenylbutazone. Bij de 

orale toediening van fenylbutazone kan er gebruik worden gemaakt van volgend schema waarbij men de 

dosis steeds 4dagen aanhoud: 4g/dag, 3g/dag, 2g/dag, 1g/dag, 1gram om de dag 8 dagen lang. Bij 

ernstige spierspasmen wordt beter gebruik gemaakt van diazepam. Over het algemeen kan men stellen 

dat de resultaten vaak teleurstellend zijn en moet er alsnog een andere behandeling ingesteld worden. Bij 

de meer chronische problematiek geeft een bepaalde studie zelfs aan dat dezelfde resultaten bekomen 

worden als met het aanwenden van een fysiologische zout oplossing (Jeffcot en Haussler, 2004; Sullivan 

et al., 2008). 

 

5.1.2. Corticosteroïden  

 

We zien het gebruik van corticosteroïden, zowel bij de diagnose als therapie van kissing spines (Walmsley 

et al., 2002; Jeffcot en Haussler, 2004; Coomer et al., 2012). Corticosteroïden hebben echter vele 

nevenwerkingen zo kan laminitis ontstaan en ziet men aantasting van het kraakbeen. Daarom wordt er 

vaak voor NSAID’s gekozen (Jeffcot en Haussler, 2004).  

 



22 

Eerst sedeert men het paard, daar het zijn hoofd laat afhangen en er zo meer ruimte gecreëerd wordt 

tussen de dorsale spinaal uitsteeksels (Allen et al., 2010). De zone waar men de naald gaat plaatsen 

wordt aseptisch voorbereid, waarna men de huid met een 2% mepivacaïne injecteert (Coomer et al., 

2012). Daarna palperen we naar de interspinale ruimte en brengen we de naald verticaal in, al dan niet 

onder radiografische controle. Bij een erg nauwe ruimte of geen ruimte tussen de apices van de dorsale 

spinaal uitsteeksels gaat men de naald als het ware naar binnen wandelen, de naald en de huid worden 

te gelijkertijd bewogen tot men goed zit. Dit kan betekenen dat de naald zich abaxiaal bevindt in sommige 

cases (Allen et al., 2010; Coomer et al., 2012). De naalden die hiervoor gebruikt worden zijn 22-18G en 

1,5inch naalden (Allen et al. 2010; Coomer et al., 2012). Men maakt gebruik van flumethasone 0,5-1mg 

per injectie met een maximum van 4mg, dexamethasone 1,5-2,5mg per injectie met een maximale totale 

dosis van 10mg, methylprednisolone 40-60mg per injectie met een maximale totale dosis van 200mg, 

isoflupredone of 10 mg triamcinolone. Hierbij kan ook serapin of spierontspanners worden toegevoegd 

(Walmsley et al., 2002, Jeffcot en Haussler, 2004; Coomer et al., 2012). Verbetering wordt normaal gezien 

na 2 tot 6 dagen. Herhaalde behandelingen kunnen mogelijks nodig zijn. Hierbij zien we occasioneel een 

infectie ter hoogte van de injectie plaats optreden, welke moet behandeld worden met antibiotica (Jeffcot 

en Haussler, 2004).  

 

5.1.3. Spierontspanners 

 

Spierontspanners maken deel uit van de symptomatische behandeling van musculoskeletale problemen 

bij paarden, meer bepaald bij aandoeningen gekenmerkt door pijnlijke spierspasmen, krampen en 

dislocaties (Koupai-Abyazani et al., 1997; Jeffcot en Haussler, 2004). Hun gebruik kan het natuurlijke 

helingsproces versnellen. Methocarbamol en thiocolchicoside zijn de actieve stoffen die in Europa veelal 

worden gebruikt. We zien dat spierontspanners als dantrolene natrium en methocarbamol niet bij alle 

paarden dezelfde werking hebben. (Jeffcot en Haussler, 2004). 

 

5.1.4. Andere  

 

Ander medicatie die wordt gebruikt en dit op zichzelf of in combinatie met andere producten zijn serapin, 

iodine, hormonen, rubeola virus immunomodulator (Jeffcot en Haussler, 2004). 

 

Serapin is een distillaat van de bekerplant en wordt op zichzelf of in combinatie met corticosteroïden 

gebruikt (Harkins et al., 1997; Jeffcot en Haussler, 2004). Dit product induceert een regionale analgesie 

(Harkins et al 1997), waarvan de werking vermoedelijk gebaseerd is op de blokkade van C vezels, deze 

zijn van belang bij het perifere pijngevoel (Jeffcot en Haussler, 2004). Een gunstig effect ziet men vooral 

bij patiënten met chronische pijn (Harkins et al., 1997). Het is zowel geschikt voor pathologie van de weke 

delen, als voor osseuse problemen en bijgevolg kissing spines (Jeffcot en Haussler, 2004). Ook in de 

humane geneeskunde wordt het product gebruikt (Harkins et al., 1997). Er bestaan echter twijfels over de 

werking, daar deze nog onvoldoende is aangetoond (Harkins et al., 1997).  

 

Bij spierpijn kan een injectie van 2% iodine in olie oplossing helpen de spierpijn te verminderen. Waar 

men injecteert moet men de zone masseren en de volgende dag moet het paard gestapt worden. 

Wetenschappelijke gegevens over het effect zijn echter niet ter beschikking (Jeffcot en Haussler 2004).  
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RVI is een geïnactiveerd virus welke immunomodulerende eigenschappen zou kennen en chronische 

inflammatie ter hoogte van de spier vermindert. Al is het mechanisme niet gekend en zijn klinische cases 

die er gebruik van maken schaars (Jeffcot en Haussler, 2004). 

 

5.1.5. Revalidatie schema 

 

Lang werd stalrust gezien als de beste behandeling voor rugaandoeningen, dit in het kader van het niet 

nog verder beschadigen van de verschillende aangetaste structuren en het vermijden van het ontstaan 

van chronische pijnen. Alsook bij de mens, zijn hier echter geen wetenschappelijke aanwijzingen voor 

(Sullivan et al., 2008; Allen et al., 2010). Men gaat er heden ten dage dan ook van uit dat het belangrijk is 

om het niveau van pijn snel te verlagen zodat het mogelijk wordt om het dier terug in het werk te brengen 

om spierverlies te beperken, en de soepelheid van de spieren te bevorderen (Sullivan et al., 2008). 

Aansluitend op de behandeling met medicatie wordt daarom een schema opgesteld. Er wordt gestart met 

longeren, met als doel de rug en achterhand losser te maken en spieren op te bouwen. Een volgende 

stap is het rijden, hierbij gaat men eveneens opbouwend te werk (Jeffcot en Haussler, 2004).  

 

5.1.6. Mesotherapie 

 

Bij de behandeling van rugpijn kan men gebruik maken van Mesotherapie, dit is een minimaal invasieve 

techniek, die vaak bij de alternatieve therapieën gerekend wordt (Costantino et al., 2011). Deze techniek 

heeft als doel de pijn en inflammatie in de weke delen te verminderen (Allen et al. 2010). Het 

werkingsmechanisme van de therapie berust op de aanwezigheid van type 1 en 2 zenuwvezels in de huid. 

Deze hebben collaterale verbindingen die pijn transmissie kunnen inhiberen in de spinothalamische 

fasciculus, van dieper gelegen structuren van het zelfde spinale segment, tot de thalamus en het 

cerebrum (Jeffcot en Haussler, 2004; Allen et al., 2010). Vandaar dat er ook caudaal van de laesie wordt 

geïnjecteerd, door de caudale ligging van de segmentale zenuwen (Allen et al., 2010).  

 

Met fijne naalden van 27gauche, 5mm lengte worden intradermaal injecties gegeven ter hoogte van een 

laesie en caudaal ervan (Jeffcot en Haussler, 2004; Allen et al., 2010). Er wordt een mengsel geïnjecteerd 

van lokale anesthetica (7ml lidocaïne, 140mg), kortwerkende corticosteroïden (7ml dexamethasone, 

15mg) en een spierontspanner (8ml thiocolchicoside, 20mg) (Jeffcot en Haussler, 2004). Andere auteurs 

gebruiken een oplossing van 30ml mepivacaïne, 3mg flumethasone, 12ml traumeel, verdund met Ringer 

lactaat tot een totaal volume dat 120ml bedraagt (Allen et al., 2010). We plaatsen 2 of 3 rijen injecties 

zowel aan de linker als rechter zijde van de mediaanlijn (Jeffcot en Haussler, 2004). De eerste rij wordt 

ongeveer 4cm van de middellijn geplaatst en de volgende rijen worden telkens op 4cm afstand geplaatst 

van de vorige (Allen et al., 2010). Hierbij kan men een multi-injector gebruiken (Allen et al., 2010). Het 

paard mag enkel licht gewerkt worden 3 dagen lang. Daarna wordt de normale training gedurende 5 

dagen terug opgebouwd. Men verwacht een verbetering binnen de 7 à 14 dagen, het effect houdt zo een 

3 à 12 maanden aan (Jeffcot en Haussler, 2004). Het voordeel is eveneens dat bij deze techniek minder 

medicatie moet worden toegediend ten opzichte van een systemische behandeling, en ondanks de lagere 

dosis gelijkaardige resultaten worden bekomen (Costantino et al., 2011). 
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5.1.7. Extracorporale shockwave 

 

Extracorporale shockwave therapie is een relatief nieuwe therapie in de behandeling van 

musculoskeletale pathologie, waarvan het werkingsmechanisme nog grotendeels onbekend is. Deze 

techniek zou onder andere een zekere mate van analgesie induceren, al weet men tot op heden niet met 

zekerheid hoe dit veroorzaakt wordt en hoe lang het analgetische effect stand houdt. Verder onderzoek 

naar de invloed van de schokgolven op de zenuwen is nodig (McClure et al., 2003; Dart en Bischofberger, 

2010). Bij deze techniek wordt er exact op de zone die men wil gaan behandelen een probe geplaatst. Dit 

is van belang omdat de sonische puls die uitgezonden wordt op slechts een kleine focale plaats invloed 

heeft.  

�  

Fig 12: Gebruik van de extracorporale shockwave probe bij de behandeling van kissing spines (uit Allen et al., 2010). 

 

Kissing spines wordt hierbij behandeld met een 35mm probe, die axiaal en abaxiaal over de gehele lengte 

van de thoracolumbale dorsale spinaal uitsteeksels wordt gebruikt. Dit met een zo hoog mogelijke energie 

en ingesteld op een diepe inwerking. Achteraf moet de paarden 2 dagen op rust gezet worden, waarna ze 

gradueel, in 3 tot 5 dagen het werk hervatten (Allen et al., 2010). 

 

5.2. CHIRURGISCHE BEHANDELING 

Kissing spines is een van de enige rugproblemen die men chirurgisch kan behandelen, alvorens er echter 

wordt overgegaan tot een chirurgische behandeling moet er kunnen worden aangetoond dat het letsel wel 

degelijk klinisch significant is. Dit kan enkel door een goede anamnese, een correct onderzoek, 

aanvullende beeldvorming en diagnostische analgesie. Er wordt eerst ook getracht een conservatieve 

behandeling in te stellen. De chirurgische gevallen zijn dan ook meestal paarden waar de conservatieve 

therapie gefaald heeft of onvoldoende resultaat opleverde. De resultaten bekomen met chirurgie zijn 

immers beter en eerder permanent. Belangrijk hierbij is eveneens het identificeren van de aangetaste 

processie en welke men zal gaan verwijderen. Ook het uitsluiten van facet artrose is van belang daar dit 

een contra-indicatie is voor chirurgische behandeling. (Walmsley et al., 2002; Jeffcot en Haussler, 2004; 

Desbrosse et al., 2007; Coomer et al., 2012). 
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5.2.1. Subtotale ostectomie  

 

Subtotale ostectomie van de dorsale spinaal uitsteeksels is de huidige standaard wat betreft de 

chirurgische therapie van kissing spines (Jeffcot en Haussler, 2004; Coomer et al., 2012; Brink, 2013). 

Een incisie wordt gemaakt ter hoogte van de mediaanlijn of een paramediane incisie in de huid en het 

supraspinale ligament (Walmsley et al., 2002; Jeffcot en Haussler, 2004; Desbrosse et al., 2007). Het 

meest dorsale deel wordt verwijderd tot op een punt waarbij men tussen de opeenvolgende processie een 

ruimte van minstens 5mm breed bekomt. Zo min mogelijk processie worden weggehaald en dus bij twee 

aangetaste dorsale spinaal uitsteeksels wordt er slechts 1 verwijderd. Het aantal geresseceerde spinaal 

uitsteeksels zou volgens Walmsley et al. (2002) echter geen effect hebben op het resultaat. Verder wordt 

bij de omgevende processie dorsaal 1cm verwijderd. Dit om de overgang met de andere spinaal 

uitsteeksels meer geleidelijk te laten verlopen (Walmsley et al., 2002; Jeffcot en Haussler, 2004). Zowel 

een open als een endoscopische techniek worden toegepast (Desbrosse et al., 2007; Coomer et al., 

2012). Men kan deze operatie uitvoeren op het staande paard alsook op het paard in laterale decubitus 

(Walmsley et al., 2002; Jeffcot en Haussler, 2004; Perkins et al., 2005; Brink, 2013). De voordelen bij het 

uitvoeren van de techniek op het staande paard zijn het vermijden van een algemene anesthesie, de 

bijhorende risico’s en kosten. Ook zien we minder bloedingen, wordt er een beter overzicht behouden en 

toegang tot het operatieveld. Het zien van minder bloedingen is echter iets subjectief en wordt ook gezien 

bij de resectie van de dorsale spinaal uitsteeksels ter hoogte van de schoft men meer bloedingen ziet, dan 

bij resectie van de kleinere en smaller dorsale spinaal uitsteeksels caudaal van de schoft (Perkins et al., 

2005; Brink, 2013). Postoperatieve hospitalisatie blijkt niet nodig te zijn bij de staande operatie (Brink, 

2013).  

 

De paarden krijgen procaïne penicilline G, gentamycine sulfaat en fenylbutazone preoperatief. Andere 

auteurs geven preoperatief natrium-benzyl penicilline, flunixin megulimine, acepromazine. De paarden 

worden gesedeerd met detomidine en butorphanol. Xylazine of detomidine wordt 1 of 2x toegediend 

tijdens de operatie. Andere auteurs gebruiken een constant rate infusion techniek. Het operatieveld wordt 

geprepareerd. 2% Mepivacaïne (40-60ml) wordt gebruikt om de weke delen ongevoelig te maken rondom 

de plaats van resectie (Perkins et al., 2005; Brink, 2013). Een spinaal naald wordt ingebracht tot op zo 

een 10cm diepte en eveneens subcutaan ter hoogte van de plaats van incisie. De incisie zelf wordt 

longitudinaal op de dorsale middellijn gemaakt, men snijdt hierbij door het supraspinale ligament.  De 

spinaal uitsteeksels worden vrij geprepareerd van de omliggende weefsels. Het meest dorsale gedeelte 

van het spinaal uitsteeksel worden verwijderd. Dit stuk wordt afgezaagd met een oscillerende zaag of het 

osteotoom en hamer (Walmsley et al., 2002; Jeffcot en Haussler, 2004; Perkins et al., 2005; Brink, 2013).  
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Fig 13: (links) Men gebruikt een oscillerende zaag om het meest dorsale gedeelte van het spinaal uitsteeksel te verwijderen (uit 

O’Brien en Hunt, 2014). (rechts) Men creëert hierbij een driehoekige top, alvorens deze verder af te ronden (uit Lauk en Kreling, 

1998). 

 

Men tracht hierbij een driehoekige punt te bekomen aan de nieuwe top van het dorsale spinaal 

uitsteeksel, dit wordt daarna met curettes en rongeurs afgerond tot een boogvorm. De twee aanpalende 

dorsale spinaal uitsteeksels worden eveneens 1cm korter gemaakt om een minder abrupte overgang te 

creëren. Er wordt grondig gespoeld met een fysiologische zoutoplossing (Walmsley et al., 2002; Perkins 

et al., 2005; Brink, 2013). Een radiografische controle wordt uitgevoerd alvorens het sluiten van de wonde. 

Daarna worden het supraspinale ligament gehecht met een doorlopende hechting (0 polydioxanone), of 

met een combinatie van een doorlopende hechting (1 polyglactin 910) om een goede wondappositie te 

bekomen en horizontale matrashechtingen (2 polydioxanone) om de spanning te verminderen. De 

subcutis wordt gehecht met een doorlopende hechting. De huid wordt met enkelvoudige verticale 

matrashechtingen gehecht (2 polypropyleen) of geappositioneerd met nietjes (Perkins et al., 2005; Brink, 

2013). Wonddrainage is niet nodig (Walmsley et al., 2002). Men plaatst eveneens een stent ter 

bescherming van de wonde (Jeffcot en Haussler, 2004; Perkins et al., 2005; Brink, 2013). De 

nabehandeling bestaat uit procaïne penicilline 2x daags 3 weken lang, gentamycine sulfaat 1x daags 7-10 

dagen lang, fenylbutazone 2x daags 2 weken lang (Perkins et al., 2005; Brink, 2013). De stent wordt 

verwijderd na 3-5dagen (Walmsley et al., 2002; Perkins et al., 2005; Brink, 2013). De hechtingen van de 

huid kan verwijderd worden na 14-20 dagen (Perkins et al., 2005). Indien er gebruik werd gemaakt van 

nietjes kan men deze verwijderen na 14 dagen (Brink, 2013). De paarden krijgen dan 2 weken boxrust, 

waarna ze steeds langer in een paddock mogen. Wat betreft het werk, werd dit opgebouwd gedurende 12 

weken. Het rijden onder zadel over een vlak terrein wordt gestart na 9 weken (Brink, 2013). In het geval 

van een operatie uitgevoerd in laterale decubitus zien we dat de paarden de eerste 2-3 weken enkel aan 

de hand mogen gestapt worden 10 min lang. Waarna wordt gestart met longeren 10 minuten per dag en 

dit dagelijks uitbreiden tot 30 minuten op week 7, vanaf twee maand na de controle kunnen deze paarden 

weer onder het zadel bereden worden. De paarden kunnen ook twee weken na de chirurgie 6 maanden 

op de weide gezet worden. Sommigen begint men na 2 weken te werken aan de lange teugel en krijgen 

fysiotherapie, na drie maanden worden deze paarden weer bereden. (Walmsley et al., 2002). 

 

Walmsley et al. (2002) zagen in slechts 3,5% van de gevallen postoperatieve complicaties, ondanks het 

relatief invasief zijn van de ingreep. Kort na de operatie kan een milde zwelling worden gezien, deze 

verdwijnt na 1-2 weken. De incisies helen primair. Sommige paarden krijgen op de plaats waar de resectie 
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heeft plaats gevonden een blijvende depressie, anderen krijgen dan weer een klein bultje (Brink, 2013). 

Infectie en wonddehiscentie treden vooral op bij een paramediane aanpak in laterale decubitus, 

vermoedelijk door schade bij het takelen van de operatie tafel naar de plaats van recovery of in de 

recovery zelf. Om de recovery vlotter te laten verlopen en eveneens voor het welzijn van het paard en de 

genezing is het aan te raden om ook bij de operatietechniek in laterale decubitus te zorgen voor een 

lokale analgesie (Walmsley et al., 2002; Brink, 2013). 

 

De dierenarts kan na 6 en na 12 weken een controle, al dan niet met radiografieën, uitvoeren (Perkins et 

al., 2005; Brink, 2013). Het komt voor dat na een zekere tijd op radiografische beelden exostose vorming 

kan gezien worden, ter hoogte van het dorsale gedeelte van de dorsale spinaal uitsteeksels of 

mineralisaties (Perkins et al., 2005; Brink, 2013). Ook wordt gezien dat caudaal van de gereseceerde 

processus, de volgende processus kan gaan overhellen, waardoor ook hier kissing spines ontstaat, hierbij 

is men soms genoodzaakt een tweede operatie uit te voeren (Brink, 2013). Walmsley et al. (2002) stellen 

dat de prestaties die het paard levert na de operatie echter een betere parameter zijn voor het succesvol 

zijn van de ingreep. In de studie van Brink (2013) konden de 86% van de paarden, binnen het jaar weer 

sportprestaties leveren als voorheen, 9% kende verbetering en in 5% van de gevallen zag men geen 

verbetering. Meer als een jaar na chirurgie werd gezien dat nog slechts 77% van de paarden atletische 

prestaties konden leveren. In een andere studie waarbij de operatie in laterale decubitus werd uitgevoerd 

werd gezien dat 72% van de paarden op het niveau van voor de aandoening kon presteren, 9% kon terug 

in het werk gebracht worden weliswaar op een lager niveau. 95% van de paarden eigenaars was tevreden 

over de operatie (Walmsley et al., 2002; Jeffcot en Haussler, 2004; Brink, 2013). 

 

5.2.2. Endoscopische techniek 

 

Er is ook een endoscopische techniek ontwikkeld in de behandeling van kissing spines. 

Over de techniek is nog maar weinig bekend, al geeft men aan dat postoperatieve revalidatie tijd met deze 

techniek mogelijks korter is. 80% van de paarden kon men terug brengen tot het niveau van voorheen. 

Men stelt dat bij deze techniek er minder beschadiging is van de omliggende structuren voornamelijk het 

supraspinale ligament. Als chirurg vraagt deze techniek meer oefening en een speciale apparatuur. De 

auteurs geven aan dat er eveneens een mogelijkheid is om deze operatie op het staande paard uit te 

voeren, wat de bloedingen zou verminderen en het misschien zou mogelijk maken om meer dan 1 plaats 

te behandelen tegelijkertijd (Desbrosse et al., 2007). 

 

Bij de endoscopische techniek wordt er gebruik gemaakt van een verlengde Destandau Endospine met 

een obturator. Daarnaast gebruikt men een Kerrison rongeur, Fergusson suction canule, rongeur en 

gemotoriseerde boren. Procaïne penicilline G, gentamycine sulfaat worden preoperatief toegediend. Deze 

techniek wordt onder algemene anesthesie toegepast, premedicatie bestaat uit acepromazine, sedatie 

wordt bekomen met xylazine en de inductie anesthesie bekomt men met een combinatie van ketamine en 

diazepam. Daarna wordt de operatie verder gezet met gasanesthesie. De weefsels rondom de aangetaste 

spinale processie worden verder verdoofd met 2% mepivacaïne (40–60mL) en dit tot op 5cm diepte en 

subcutaan waar de incisie zal worden gemaakt. Men maakt een 3cm lange craniocaudale incisie en dit 

3cm lateraal van de mediaanlijn, op 5mm afstand van het meest laterale aspect van het supraspinale 

ligament. Er wordt gedisseceerd van hieruit tot op het dorsale spinaal uitsteeksel en een speculum met 

obturator wordt aangebracht. Tussen de spinale processus en het speculum moet men een hoek van 70° 

bekomen. De obturator wordt verwijderd en er wordt doorheen het speculum gekeken met een koud licht 

naar het operatieveld. Een ‘sheet’ wordt aangebracht doorheen het speculum en de ‘suction canule’ 
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samen met de endoscoop. Het interspinale ligament, het supraspinale ligament en het spinaal uitsteeksel 

worden bekeken. Koude fysiologische zoutoplossing en gaasjes geweekt in epinephrine worden gebruikt 

om het bloeden te stelpen. Het interspinale ligament wordt losgesneden van het supraspinale ligament 

met radiofrequentie tot op een diepte van 3cm. Een Kerrison rongeur word gebruikt om het caudale 

gedeelte van de craniale processus en het craniale deel van de caudale processus te reseceren, dit tot op 

het punt dat men 5mm afstand tussen beide spinaal uitsteeksels bekomt. Met een gemotoriseerde boor 

kunnen nog extra stukken bot verwijderd worden en abnormale weefsels rondom het gereseceerde deel 

worden met radiofrequentie verwijderd. Alles wordt gespoeld met fysiologische zout oplossing. De huid 

wordt gesloten met 2 polyamide hechtmateriaal en enkelvoudige matras hechtingen. Een stent wordt 

geplaatst over de wonde en verwijderd direct na de recovery. Er wordt een nieuwe stent aangebracht die 

een week ter plaatse blijft. Ook hier doet men radiografische controle na de chirurgie en de dag erna. Er is 

geen bijkomende antimicrobiële, anti-inflammatoire of analgetsiche behandeling nodig. Na drie dagen 

kunnen de paarden de kliniek verlaten. Eens thuis stapt men twee maal 30 minuten aan de hand. Na twee 

weken worden de hechtingen verwijderd. Na 3 weken wandelen start men met 3 weken longeren. Na 6 à 

8 weken kan worden gestart met rijden, wat sneller is als bij de andere chirurgische technieken. Men 

maakt hier echter wel de kantekening bij dat het niet uitgesloten is dat dit ook niet met de andere techniek 

mogelijk is, maar gewoon afhankelijk is van het revalidatie protocol van elk onderzoek. De reden waarom 

de andere auteurs hiervoor kiezen is immers niet meegegeven. Bij infectie wordt een behandeling 

ingesteld en moet men iets langer wachten met het paard te werken onder het zadel. Na 3 maand worden 

de paarden klinisch onderzocht en na 3-4 maand radiografisch gecontroleerd. Ook bij deze techniek zijn 

er minder bloedingen, al reduceerde deze wel sterk de zichtbaarheid. Er worden geen noemenswaardige 

complicaties vastgesteld. Ook bij deze techniek kan men bij sommige paarden nieuwbeenvorming zien na 

3 maand (Desbrosse et al., 2007). 

 

5.2.3. Desmotomie van het interspinale ligament 

 

Een meer recent ontwikkelde techniek is de desmotomie van het interspinale ligament. Hierbij wordt een 

significante verwijding van de interspinale ruimte gecreëerd. Daarnaast gaat men de spanning wegnemen 

van de afferente nocioceptieve receptoren die gelokaliseerd zijn in de insertie van het interspinale 

ligament, waardoor het gevoel en de pijn uitgeschakeld wordt. De combinatie hiervan met een goede 

revalidatie, waarbij het paard oefeningen uitvoert om de epaxiale spieren te versterken en soepel te 

houden, resulteert in een permanent herstel van de uitsteeksels waar kissing spines is vastgesteld. Zelfs 

bij een uitgesproken chroniciteit werden in deze studie goede resultaten behaald, men vermoedt dat deze 

techniek de toekomst is in de behandeling van kissing spines (Coomer et al., 2012; O’Brien en Hunt, 

2014).  



29 

�  

Fig 14: A en C zijn preoperatieve beelden van paarden met een interspinaal ligament desmitis. B en D zijn respectievelijk de 

postoperatieve beelden, waarbij duidelijk het verwijden van de interspinale ruimte zichtbaar is (uit Croomer et al., 2012).  

 

De patiënt wordt met detomidine gesedeerd. Het haar wordt met de clipper verwijderd. Het meest centrale 

punt tussen de apices van de dorsale spinaal uitsteeksels die aangetast zijn wordt gelokaliseerd, dit met 

een 13,3MHz lineaire echografische sonde sagittaal ten opzichte van de middellijn. Aan de rechterzijde 

worden steriele nietjes bevestigd als merker, die doorheen de operatiedoek te voelen zijn. Deze worden 

6cm abaxiaal van de middellijn geplaatst. Ter hoogte van de middellijn en links er van wordt subcutaan 

mepivacaïne ingespoten. Daarna gaat men met een 2inch, 21gauche naald mepivacaïne (15ml) inspuiten 

in de interspinale ruimte (5ml op 6cm diepte, 5ml verdeeld over het spierweefsel beiderzijds, het overige 

bij het terugtrekken van de naald). Na het verder prepareren van het operatieveld wordt een stilet van 

3,5inch en 18G ventraal van de middellijn, recht in de interspinale ruimte gebracht. 1cm paramediaan, 

wordt een incisie gemaakt in de huid van 3cm links van de middellijn. Een gebogen mayo wordt gebruikt 

om de thoracolumbalefascie stomp te penetreren en dan 90° gedraaid, om parallel te zijn met de 

oriëntatie van de interspinale ruimte. In deze richting worden ze axiaal van links naar rechts gebracht 

langsheen de top van de spinaal uitsteeksels ventraal van het supraspinale ligament. De stilet wordt 

verwijderd wanneer deze raakt met de punt van de schaar. Hierdoor ontstaat een gat in het interspinale 
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ligament, van hier uit wordt het interspinale ligament verder doorgesneden naar ventraal, over een lengte 

van 6cm.  

�  

Fig 15: Desmotomie van het interspinale ligament (uit Coomer et al. 2012) 

 

De wonde wordt daarna gesloten met 2 afzonderlijke hechtingen (4-monofillament nylon). Een adhesieve 

dressing wordt aangebracht die 24u ter plaatse blijft. De paarden kunnen die dag zelf de kliniek nog 

verlaten. Wat betreft de medicatie krijgen de dieren enrofloxacine 5 dagen lang en een afnemende dosis 

fenylbutazone 10 dagen lang. De paarden moeten de dag na de operatie tot 3 weken na de operatie aan 

de hand 30 min worden gestapt, 2x daags. Na deze drie weken kunnen de paarden op een paddock en 

worden ze dagelijks 10 min gelongeerd met een Pessoa. Elke week wordt dit met 10 min uitgebreid. 

Gedurende 6 weken mogen de dieren niet bereden worden. De dieren kan men postoperatief ook met 

fysiotherapie behandelen, om de spieren soepel te houden en sterker te maken. Het effect hiervan op 

lange termijn is wel niet significant. Bij deze techniek stoppen de bloedingen binnen de 10 min, men ziet 

ook geen infecties of seroma vorming. Bij sommige paarden ziet men kleine zwellingen, die pas 

verdwijnen na het starten met rijden. Witte haren kunnen verschijnen op de plaats van incisie. 48 u lang 

kan er ter hoogte van de incisie een verhoogde gevoeligheid worden vastgesteld. Zelfs bij paarden waar 

men omwille van bridging of omwille van het sterk afbuigen van de spinaal uitsteeksels, niet het hele 

interspinale ligament kan doorsnijden heeft men succes met deze techniek. In de studie omtrent deze 

techniek zag men dat 95% van de dieren positief reageerde op de behandeling en dat dit effect blijvend 

was in 100% van de gevallen (Coomer et al., 2012; O’Brien en  Hunt, 2014). 

 

5.3. REVALIDATIE EN ONDERSTEUNENDE THERAPIE 

Het gebruik van deze ondersteunende therapieën door dierenartsen, naast de meer conventionele 

behandelingen, wordt steeds frequenter gezien (Paulekas en Haussler, 2009). Het gebruik van aanraking, 

massage of manipulatie van pijnlijke gewrichten of gespannen spieren is echter een zeer oud en 

universeel gegeven, wat betreft het bestrijden van pijn en lijden (Haussler, 2010). In de humane 

geneeskunde werden deze technieken reeds lang gebruikt (Paulekas en Haussler, 2009; Haussler, 2010). 

In de diergeneeskunde worden deze therapieën eerder als een aanvulling in de behandeling van de 

dierenarts gezien. Pas nadat er een grondig klinisch onderzoek is uitgevoerd en de diagnose gesteld, 

mag men deze tak incorporeren in de behandeling. Dit is nodig omdat bij sommige pathologieën enkele 

van deze technieken gecontra-indiceerd zijn (Paulekas en Haussler, 2009).  
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5.3.1. Chiropractie 

 

Bij chiropractie gaat men eerst de patiënt in zijn geheel evalueren. De range of motion van de 

verschillende gewrichten, soepelheid van de spieren wordt nagegaan. Daarna, eens de probleemzones 

gelokaliseerd zijn, worden deze behandeld. Dit wordt gedaan met de zogenaamde ‘High velocity, low 

amplitude thrusts’. Dit houdt in dat een kracht wordt uitgeoefend op het gewricht waarbij het zijn elastische 

barrière overschrijdt, echter niet zijn anatomische barrière. Dit wordt manipulatie genoemd en hiermee 

tracht men de range of motion, ook wel de beweeglijkheid van het gewricht te verbeteren of herstellen. 

Ook andere weke delen, zoals de spieren kan men manipuleren. Zo kan de flexibiliteit van de rug 

verhoogd worden, als ook de symmetrie van de beweging doen toenemen en de pijn doen afnemen. Men 

vermoedt dat de werking van deze techniek zich baseert op het stimuleren van de mechanoreceptoren en 

nocioceptoren en hierdoor de pijn als ook spierspanning vermindert (Jeffcot en Haussler, 2004; Alvaraz et 

al., 2008; Sullivan et al., 2008; Paulekas en Haussler, 2009; Haussler, 2010; Haussler et al., 2010).  

 

Fig 16: De mechanica van het gewricht en zijn verband met de ‘active range of motion’ en ‘passive range of motion’ (links). De 

mechanica van het gewricht en hoe de verscheidene manuele therapieën daar op in spelen (rechts)(uit Haussler, 2010) 

 

5.3.2. Fysiotherapie 

 

In de fysiotherapie maakt men gebruik van elektrische stroom, thermale modaliteiten die gebruik maken 

van koude of warmte. Zo beschreef men de positieve invloed van de behandeling van paarden met 

kissing spines met de infrarood-stralingskabine. 

�  

Fig 17: infrarood-stralingskabine voor paarden (uit Kalinowski et al., 2008) 
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Mechanische therapieën zoals massage, stretchen en bepaalde oefeningen aan de longe of onder het 

zadel worden eveneens veelvuldig toegepast. Bij massage gaat men een manipulatie uitvoeren van de 

huid, spier of oppervlakkige weke delen, waarbij men met de hand of een instrument, mechanische 

apparatuur (vibratie) voor therapeutische doeleinden werkt. Klinisch zou massage en weke delen 

mobilisatie aanleiding geven tot een verhoogde bloedvloei, relaxatie bevorderen, spier hypertoniciteit 

verminderen en het rek vermogen van weefsels vergroten, pijn reduceren en zo herstel bespoedigen. Men 

moet echter vaststellen dat er weinig gecontroleerde studies zijn die dit beamen. Bij paarden is 

aangetoond dat massage effectief is in het reduceren van met stress geassocieerd gedrag en het 

verlagen van mechanische nocioceptische grenzen ter hoogte van de thoracolumbale regio. Naast 

massage kan het paard ook worden gestretcht. Het passief stretchen van het paard bestaat uit het 

aanbrengen van druk op een deel van het lichaam om de spieren of ligamenten uit te lengen. Men tracht 

hiermee boven de rustlengte te gaan waardoor de range of motion van het gewricht vergroot en ook de 

flexibiliteit toeneemt. Actief stretchen van de bovenlijn wordt meestal gedaan met behulp van lokmiddelen 

als een wortel. Het doel hiervan is flexie, extensie of lateraal buigen van het axiale skelet. Om weefsel 

elongatie te maximaliseren moet het stretchen voldoende traag uitgevoerd worden, dit omwille van de 

creep en stress relaxatie binnen de fibrotische of verkorte periarticulaire weke delen. Het veel te snel gaan 

stretchen kan nieuw trauma veroorzaken binnen de reeds beschadigde weefsels. Bij het uitoefenen van 

kracht bij stretchen kan dit gedaan worden op een continue manier of een cyclische manier. Bij het 

continu uitoefenen van kracht kan dit de patiënt oncomfortabel maken. Wanneer de kracht cyclische of 

ritmisch wordt uitgevoerd is dit comfortabeler voor de patiënt en het is ook eerder fysiologisch. Er is 

afwisselend spanning en ontspanning  in de weefsels. Dit heeft biomechanische en neurologische 

voordelen. Belangrijk is ook dat de mate van kracht die men gebruikt moet afgestemd zijn op de fase van 

herstel waarin de weke delen zich bevinden (Jeffcot en Haussler, 2004; Kalinowski, 2008; Sullivan et al., 

2008; Paulekas en Haussler, 2009; Haussler, 2010). 

 

5.3.3. Acupunctuur 

 

Bij acupunctuur gaan we op specifieke plaatsen naalden inbrengen. Via deze naalden kan eveneens een 

zoutoplossing of vitamine B12 ingebracht worden als ook elektrische stroom op de naaldjes aangebracht 

worden. Deze techniek zou werken via de opioid pathway (enkephalyne, beta-endorphine) en de non-

opioid pathway (serotonine). Door het inbrengen van de naalden krijgt men zo een snelle vermindering 

van pijn, maar de duur hiervan en de effectiviteit is mogelijks beperkt. De werking is ook sterk afhankelijk 

van de ernst en vorm van pathologie. Zowel retrospectieve en prospectieve studies tonen de hoge 

efficaciteit aan in de behandeling van een niet specifieke thoracolumbale pijn (Jeffcot en  Haussler, 2004; 

Shmalberg en Xie, 2009).  
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Bespreking 

 

De etiologie van kissing spines kent veel onduidelijkheid en in de literatuur vindt men ook enkele 

tegenstellingen terug betreffende het gebruiksdoel van de paarden en het geslacht. Anderzijds kan men 

stellen dat deze aandoening iets typisch is voor het volwassen paard en dat voornamelijk de volbloed 

gepredisponeerd is. Men moet er dan ook de aandacht op vestigen dat de meeste literatuur afkomstig is 

uit de Angelsaksische landen, waar de volbloed of volbloed kruisingen veelvuldig voorkomen. Hierdoor 

zijn de resultaten mogelijks gebiasd en kan men de resultaten niet extrapoleren naar onze populatie aan 

warmbloed paarden. Het veelvuldige voorkomen van de pathologie bij paarden zonder rugklachten roept 

eveneens veel vragen op bij het klinische belang van de aandoening. Mogelijks heeft men met een 

andere problematiek, bijvoorbeeld ter hoogte van de ledematen te maken, of een probleem dat niet van 

orthopedische aard is, maar eerder metabool. Ook deze kunnen immers verlies van prestatie 

veroorzaken.  

 

Men is daarom genoodzaakt om niet te snel over te gaan tot de diagnose van kissing spines. De 

informatie die men bekomt uit de verschillende onderzoeken en de medische beeldvorming moet men bij 

elkaar leggen. Echter vragen sommige van deze onderzoeken en beeldvormingtechnieken veel ervaring 

en kennis, naast zeer complexe apparatuur en geschikte faciliteiten waardoor de paarden best 

doorverwezen worden naar een kliniek. Ook zien we dat deze diagnose vaak door niet-dierenartsen wordt 

gesteld die hiervoor niet de juiste middelen ter beschikking hebben. Zelfs als men deze ter beschikking 

heeft is er altijd de individuele variatie tussen de paarden wat betreft hun karakter en anatomie, waardoor 

het interpreteren van de resultaten niet gemakkelijk is en uiterst subjectief. Er zijn slechts weinig 

objectieve diagnostische methodes gekend, verder onderzoek hier naar is nodig.  

 

De behandeling kan zowel conservatief zijn als chirurgisch. De conservatieve methodes blijken vaak 

teleurstellend waardoor men over moet gaan tot een chirurgische ingreep. Hierbij zien we de desmotomie 

van het interspinale ligament als nieuwste techniek, deze moet echter nog uitgebreid getest worden op 

meerdere paarden. Ook nog meer onderzoek is nodig naar de resultaten van deze chirurgische ingrepen 

op lange termijn om het uitvoeren van deze chirurgische ingrepen te rechtvaardigen. Daarnaast is er 

steeds meer interesse naar alternatieve complementaire behandelingen. Hierbij is het als dierenarts 

belangrijk dat men kan inschatten de welke van deze therapieën nuttig zijn voor het herstel van kissing 

spines en welke eerder ongunstige resultaten kennen. Ook de uitvoering van deze technieken vraagt 

kennis en oefening. 

 

 

 



34 

 

Referentielijst 

1. Allen A.K., Johns S., Hyman S.S., Sislak M.D., Davis S., Amory J. (2010). How to diagnose and 

treat back pain in the horse. AAEP Proceedings 56, 384-388. 

 

2. Alvarez C.B.G., L’Ami J.J., Moffatt D., Back W., van Weeren P.R. (2008). Effect of chiropractic 

manipulations on the kinematics of back and limbs in horses with clinically diagnosed back 

problems. Equine Veterinary Journal 40 (2), 153-159.  

 

3. Berner D., Winter K., Brehm W., Gerlach K. (2012). Influence of head and neck position on 

radiographic measurement of intervertebral distances between thoracic dorsal spinous processes 

in clinically sound horses. Equine Veterinary Journal 44 Suppl. 43, 21–26. 

 

4. Brink P. (2013). Subtotal ostectomy of impinging dorsal spinous processes in 23 standing horses. 

Veterinary Surgery 43, 95–98. 

 

5. Coomer R.P.C., McKane S.A., Smith N., Vandeweerd J.E. (2012). A controlled study evaluating a 

novel surgical treatment for kissing spines in standing sedated horses. Veterinary Surgery 41, 

890–897. 

 

6. Dart A.J., Bischofberger A.S. (2010). Shockwave therapy: Is there an application to enhance 

wound healing in horses? Equine Veterinary Education 22 (2), 73-76. 

 

7. Denoix J.M., Audigie F. (2001). The neck and back. In: W. Back and H.M. Clayton (editors) 

Equine Locomotion, 1st edition, Saunders, London, p.167-192. 

 

8. Desbrosse F.G., Perrin R., Launois T., Vandeweerd J-M., Clegg P.D. (2007). Endoscopic 

resection of dorsal spinous processes and interspinous ligament in ten horses. Veterinary Surgery 

36, 149–155.  

 

9. Dyson S. (2014). Musculoskeletal scintigraphy of the equine athlete. Seminars in Nuclear 

Medicine 44, 4–14. 

 

10. Erichsen C., Eksell P., Holm K.R., Lord P., Johnston C. (2004). Relationship between 

scintigraphic and radiographic evaluations of spinous processes in the thoracolumbar spine in 

riding horses without clinical signs of back problems. Equine Veterinary Journal 36 (6), 458-465. 

 

11. Fonseca B.P.A., Alves A.L.G., Nicoletti J.L.M., Thomassian A., Hussni A., Mikail S. (2006). 

Thermography and ultrasonography in back pain diagnosis of equine athletes. Journal of Equine 

Veterinary Science, 26, 507-516. 

 

12. Gundell M., Schmuckerl N., Buddel K., von Rotz A., Schatzmannl U., Meier H.P. (1998). Die  

sonographische untersuchung am rücken des pferdes: Grundlagen und untersuchungstechniken 

an ausgewählten strukturen des pferderückens. Pferdeheilkunde 14 (4), 322-332. 

 



35 

13. Harkins J.D., Mundy G.D., Stanley S.D., Sams R.A., Tobin T. (1997). Lack of local anaesthetic 

efficacy of Sarapin in the abaxial sesamoid block model. Journal of Veterinary Pharmacology and 

Therapeutics 20, 229-232.   

 

14. Haussler K.K. (2010). The role of manual therapies in equine pain management. Veterinary 

Clinics of North America: Equine Practice 26, 579–601. 

 

15. Haussler K.K., Erb N. (2006). Pressure algometry for the detection of induced back pain in 

horses: a preliminary study. Equine Veterinary Journal 37 (1), 76-81. 

 

16. Haussler K.K., Martin C.E., Hill A.E. (2010). Efficacy of spinal manipulation and mobilisation on 

trunk flexibility and stiffness in horses: a randomised clinical trial. Equine Veterinary Journal 42 

Suppl. 38, 695-702. 

 

17. Holm R.K., Wennerstrand J., Lagerquist U., Eksell P., Johnston C. (2006). Effect of local 

analgesia on movement of the equine back. Equine Veterinary Journal 38(1), 65-69. 

 

18. Jeffcot L.B., Haussler K.K. (2004). Back and pelvis. In: Hinchcliff, K.W., Kaneps, A.J. and Geor, 

R.J. (Editors) Equine sports medicine and surgery, basic and clinical sciences of the equine 

athlete, Saunders, Edinburgh, p. 419-456. 

 

19. Kalinowski S., Rohn K., Kreling K., Stadler P. (2008). Die therapie von pferden mit 

rückenproblemen in einer infrarot-strahlungskabine. Pferdeheilkunde 24 (3), 313-324. 

 

20. Kreling I., Lauk H.D. (1996). Die operative behandlung des ,,Kissing Spines" –Syndroms beim  

pferd - 50 Fälle. Teil 1: Diagnostische methoden. Pferdeheilkunde 12 (2), 79-85. 

 

21. Kreling I., Lauk H.D. (1998). Die operative behandlung des ,,Kissing Spines" –Syndroms beim 

pferd - 50 Fälle. Teil 2: Ergebnisse. Pferdeheilkunde 14 (2), 123-130. 

 

22. Koupai-Abyazani M.R., Esaw B., Laviolette B. (1997). Determination of Methocarbamol in equine  

serum and urine by High-Performance Liquid Chromatography with Ultraviolet Detection and 

Atmospheric Pressure Ionization-Mass Spectrometric confirmation. Journal of Analytical 

Toxicology 21, 301-305.  

 

23. Landmann M.A.A.M., de Blauw J.A., van Weeren P.R., Hofland L.J. (2004). Field study of the 

prevalence of lameness in horses with back problems. Veterinary Record 155, 165-168. 

 

24. McClure S., Sonea I.M., Yeager M., Pauwels F.E., Evans R.B., Amin V., Van Sickle D. (2003). 

Safety of Shock Wave Therapy in Performance Horses. AAEP Proceedings 49, 62-65. 

 

25. O’Brien T., Hunt R.J. (2014). Recent advantages in standing equine orthopedic surgery. 

Veterinary Clinics of North America: Equine Practice 30, 221–237. 

 

26. Paulekas R., Haussler K.K. (2005). Principles and practice of therapeutic exercise for horses. 

Journal of Equine Veterinary Science 29 (12) 870-893. 



36 

 

27. Perkins J.D., Schumacher J., Kelly G., Pollock P., Harty M. (2005). Subtotal ostectomy of dorsal 

spinous processes performed in nine standing horses. Veterinary Surgery 34, 625–629. 

 

28. Pryor P., Tibary A. (2005). Management of Estrus in the Performance Mare. Clinical Techniques 

in Equine Practice 4 (3), 197–209. 

 

29. Ranner W., Gerhards H. (2002). Vorkommen und bedeutung von rückenerkrankungen– 

insbesondere des „Kissing Spine“ -Syndroms – bei pferden in süddeutschland. Pferdeheilkunde 

18 (1), 21–33. 

 

30. Shmalberg J., Xie H. (2009). The clinical application of equine acupuncture. Journal of Equine 

Veterinary Science 29 (10), 753-760. 

 

31. Sinding M.F., Berg L.C. (2010). Distances between thoracic spinous processes in warmblood 

foals: A radiographic study. Equine Veterinary Journal 42 (6), 500-503. 

 

31. Slijper E.J. (1946). Comparative biologic-anatomical investigations on the vertebral 

column and spinal musculature of mammals. Proc. K. Ned. Acad. Wetensch. 42, 1-128 

 

32. Stubbs N.C., Hodges P.W., Jeffcot L.B., Cowin G., Hodgson D.R., McGowan C.M. (2006).               

Functional anatomy of the caudal thoracolumbar and lumbosacral spine in the horse. Equine   

Veterinary Journal 38, Suppl. 36, 393-399. 

 

33. Sullivan K.A., Hill A. E., Haussler K.K. (2008).The effects of chiropractic, massage and 

phenylbutazone on spinal mechanical nociceptive thresholds in horses without clinical signs. 

Equine Veterinary Journal 40 (1), 14-20. 

 

34. van Weeren P.R. (2004). Structure and biomechanical concept of the equine back. 

Pferdeheilkunde 20 (4), 341-348. 

 

35. van Weeren P.R., McGowan C., Haussler K.K. (2010). Development of a structural and functional 

understanding of the equine back. Equine Veterinary Journal 42, Suppl. 38, 393-400. 

 

36. Walmsley J.P., Petterson H., Winberg F., McEvoy F. (2002). Impingement of the dorsal spinous 

processes in two hundred and fifteen horses: case selection, surgical technique and Results. 

Equine Veterinary Journal 34 (1), 23-28. 

 

37. Zaneb H., Stanek C. (2013). Functional anatomy and biomechanics of the equine thoracolumbar 

spine: a review. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 37, 380-389. 

 

38. Zimmerman M., Dyson S., Murray R. (2011). Close, impinging and overriding spinous processes 

in the thoracolumbar spine: The relationship between radiological and scintigraphic findings and 

clinical signs. Equine Veterinary Journal 44, 178–184. 


	Samenvatting
	Inleiding
	Literatuurstudie
	1. ANATOMIE
	1.1 OSSEUSE STRUCTUREN
	1.2 LIGAMENTEN
	1.3. SPIEREN

	2. BIOMECHANICA
	3. ETIOLOGIE EN PREDISPONERENDE FACTOREN
	3.1 LEEFTIJD
	3.2. GESLACHT
	3.3. RAS
	3.4. GEBRUIKSDOEL
	...

	4. DIAGNOSE
	4.1. ANAMNESE
	4.2. INSPECTIE EN PALPATIE
	4.3. DYNAMISCH ONDERZOEK
	4.4. OBJECTIVITEIT EN DRUK ALGOMETRIE
	4.5 KLINISCHE RELEVANTIE EN LOKALE ANESTHESIE
	4.6 MEDISCHE BEELDVORMING
	4.6.1. Radiografie
	4.6.2. Scintigrafie
	4.6.3. Echografie
	4.6.4. Thermografie


	5. BEHANDELING
	5.1. CONSERVATIEVE BEHANDELING
	5.1.1. NSAID’s
	5.1.2. Corticosteroïden
	5.1.3. Spierontspanners
	5.1.4. Andere
	5.1.5. Revalidatie schema
	5.1.6. Mesotherapie
	5.1.7. Extracorporale shockwave

	5.2. CHIRURGISCHE BEHANDELING
	5.2.1. Subtotale ostectomie
	5.2.2. Endoscopische techniek
	5.2.3. Desmotomie van het interspinale ligament

	5.3. REVALIDATIE EN ONDERSTEUNENDE THERAPIE
	5.3.1. Chiropractie
	5.3.2. Fysiotherapie
	5.3.3. Acupunctuur



	Bespreking
	Referentielijst

