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1. SAMENVATTING 

 

Een Franse draver merrie werd in augustus op de dienst inwendige ziekten van de faculteit 

diergeneeskunde aangeboden. Ze vertoonde weinig specifieke symptomen zoals periodieke 

spiertremoren, een stijve gang, frequente decubitus en hyperhidrosis. De patiënt stond samen met twee 

andere paarden op de weide, deze vertoonden geen symptomen. De eetlust van het dier bleef steeds 

normaal. Opvallend in dit geval was de progressieve toename van spiertremoren wanneer de patiënt 

recht stond en de afname van de spiertremoren wanneer ze ging neerliggen. Op basis van de klinische 

symptomen en anamnese werd de voornaamste focus op neurologische aandoeningen gelegd, waarbij 

voornamelijk ryegrass staggers (lolitrem B intoxicatie), myasthenia gravis en equine motor neuron 

disease het hoogst in de differentiaal diagnose stonden. Het uitgevoerde bloedonderzoek toonde 

verhoogde waarden van drie typische spierparameters (AST, LDH, CPK) aan. De aanwezigheid van 

spierbeschadiging werd hierdoor bevestigd. Vitamine E en selenium gehaltes werden ook bepaald en 

waren normaal. EMND leek daarom weinig waarschijnlijk aan de basis te liggen van de waargenomen 

symptomen. De merrie werd gedurende een periode van twaalf dagen geobserveerd, symptomatisch 

behandeld en kreeg vitamine E toegediend.  Na deze periode vertoonde het paard geen symptomen 

meer en werd besloten om het dier naar huis te laten gaan. Er werd geen definitieve diagnose gesteld 

bij dit paard. Gezien de klinische presentatie, het snelle herstel en uitsluiting van o.a. EMND, 

hypocalcemie, tetanus,… werd lolitrem B intoxicatie als vermoedelijke diagnose weerhouden.   
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2. INLEIDING 

 

Spiertremoren, zoals waargenomen bij het paard in deze casus, kunnen als een eerder weinig specifiek 

symptoom gezien worden. Een brede waaier aan pathologische condities kunnen geassocieerd worden 

met spiertremoren. Er bestaan veel diverse mechanismen die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan 

van spiertremoren. Enerzijds zijn er de typische myopathieën, zoals polysaccharide storage myopathie 

(Naylor, 2015), recurrent exertional rhabdomyolysis (Aleman, 2008) en atypische myopathie (Paulussen 

et al., 2015). Anderzijds moet er ook rekening gehouden worden met intoxicaties en auto-immune 

aandoeningen, alsook pijn en neurologische aandoeningen als mogelijke oorzaken van spiertremoren. 

In deze casus werd echter een paard aangeboden waarbij spiertremoren een van de voornaamste 

symptomen waren.  

Door middel van een uitgebreid klinisch- en bloedonderzoek kan de lijst van differentiaaldiagnosen 

reeds ingekort worden. Ook een uitgebreide anamnese is hierbij van uitermate groot belang. Zo kon bij 

het aangeboden paard opgemerkt worden dat de symptomen typisch ontstaan waren tijdens de 

weidegang, in de zomerperiode en de progressieve toename van de klachten naargelang het dier langer 

rechtstond. Verder bracht de anamnese ook het frequent neerliggen en de hyperhydrosis bij dit paard 

aan het licht. De combinatie van de anamnese, het klinisch- en het bloedonderzoek kunnen reeds wijzen 

in de richting van een intoxicatie opgelopen op de weide. Aan de hand van de diagnostische work-up 

werd uiteindelijk gekomen tot een waarschijnlijkheidsdiagnose, zijnde lolitrem B intoxicatie.  

In onderstaande literatuurstudie wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van de normale anatomie 

en fysiologie van de spieren, ter ondersteuning van de pathofysiologische mechanismen die per 

aandoening worden weergegeven. Verder wordt vooral toegespitst op een uitgebreide bespreking van 

de verschillende differentiaaldiagnosen die bij deze casus van toepassing zijn. Hierbij wordt 

hoofdzakelijk toegespitst op de vermoedelijke diagnose van rye grass staggers. 
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3. CASUS 

3.1. ANAMNESE 

Een Franse Draver merrie van 1 jaar en 4 maand oud werd in de maand augustus aangeboden op de 

faculteit. Twee dagen voordien werd ze op de weide teruggevonden met spiertremoren, een stijvere 

gang en een sterk bezweet lichaam. Ze ging frequent neerliggen, waarna de spiertrillingen telkens terug 

afnamen. Vervolgens ging ze opnieuw rechtstaan. Dit werd echter opnieuw gevolgd door het progressief 

opkomen van tremoren. Haar eetlust was steeds goed. 

De merrie stond dag en nacht op de weide met twee andere jaarlingen. Gedurende de laatste 3 

maanden stonden de paarden steeds op dezelfde weide. De andere paarden vertoonden geen 

symptomen. De drie paarden hadden een goede eetlust, er stond voldoende gras op de weide en de 

paarden kregen krachtvoer en supplementen bij. In de buurt van de weide was er geen esdoorn 

aanwezig en de eigenaar had geen weet van de aanwezigheid van toxische planten op de weide. De 

paarden werden nog niet gevaccineerd voor tetanus.  

De dierenarts werd er bijgeroepen en dacht aan hyperthermie op basis van de waargenomen 

hyperhydrosis. Er werd aangeraden om de merrie af te koelen (douchen met koud water). Dit gaf echter 

geen verbetering. Verder werd er ook een bloedstaal afgenomen waarbij hoofdzakelijk een stijging van 

creatine kinase, een spierparameter, opviel. Omdat er geen verbetering te zien was werd besloten om 

de merrie door te sturen naar de faculteit. Voor het transport heeft ze flunixine meglumine (Finadyne®, 

NSAID), dexamethasone (Rapidexon®, 0.06mg/kg, SAID) en sedatie toegediend gekregen. Tijdens het 

transport ging ze meteen liggen.  

3.2. KLINISCH ONDERZOEK 

Bij aankomst op de faculteit werd de merrie klinisch onderzocht. Het dier kon zelfstandig rechtstaan, 

maar vertoonde een stijve gang waardoor het leek alsof de merrie mank was ter hoogte van het linker 

voorbeen. Ook werd de aanwezigheid van spiertremoren waargenomen. Behalve een verhoogde 

polsfrequentie (64/min, normaalwaarde: 28-44/min) werden er geen afwijkingen vastgesteld op he 

algemeen lichamelijk onderzoek, palpatie en auscultatie. Wegens de weinig specifieke symptomen die 

het dier vertoonde op het ogenblik van het klinisch onderzoek werd besloten een uitgebreid 

bloedonderzoek uit te voeren.   

 

3.3. BLOEDONDERZOEK 

Het uitvoeren van een bloedonderzoek is belangrijk in het kader van spierpathologie, men kan 

spierbeschadiging detecteren aan de hand van drie typische spierparameters (AST, LDH en CPK). Bij 

de aanwezigheid van spierschade zullen deze parameters duidelijk gestegen zijn. Indien er echter 

atrofie of degeneratie van de spieren aanwezig is zal deze stijging niet altijd even uitgesproken zijn. 

Bijkomende bepaling van Vitamine E en Selenium werd in deze casus uitgevoerd om de 

differentiaaldiagnose van EMND te bevestigen of te ontkrachten (zie 3.1.5). Afwijkende waarden in het 

bloedonderzoek (tabel 1) werden met een asterisk aangeduid. 
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 RESULTAAT REFERENTIE EENHEID 

HEMATOLOGIE     

Leukocyten* 16.92 3.5 - 9.0 x 10 ^9 /L 

Hematocriet* 317 350 - 450 ml/L 

Sg* 78.2 55 - 70 % 

Ly* 18.9 30 - 45 % 

Trombocyten 197 100 - 350 x 10 ^9 /L 

BIOCHEMIE     

Tot eiwit serum 62 60 - 80  g/L 

Bilirubine totaal 45 0 -  60 μmol/L 

Ureum 8.5 3.6 - 8.9 mmol/L 

Creatinine 93 71 - 194 μmol/L 

AST* 519 127 - 427 mU/ml 

LDH* 2.800 246 - 2070 mU/ml 

CPK* 1004 10 - 350 mU/ml 

AF 281 71 - 508 mU/ml 

γ-GT 14 0 - 87 mU/ml 

BLOEDGAS ANALYSE (veneus)     

pH 7.43 7.35-7.45  

pCO2 43.5 35-45 mmHg 

pO2 42.3 30- 50 mmHg 

HCO3
- 28.4 20.2- 28.0 mmol/L 

ELECTROLYTEN     

Na+ 137.1 128 - 135  mmol/L 

K+ 3.8 3 - 4 mmol/L 

Ca2+ 1.43 1.4 - 1.6 mmol/L 

Cl- 100 100 mmol/L 

ALGEMENE PARAMETERS     

BE + 3.5 -5 - +5 mEq/L 

Glucose* 145 75-132  mg/dL 

Lactaat 1.1 <4  mmol/L 

SERUMEIWITTEN dag 2    

Serum Amyloïd A (SAA) <0.4  <4  μg/mL 

VITAMINEN-OLIGOELEMENTEN     

Vitamine E (tocoferol) 2.5  2.0 – 6.0  mg/L 

Selenium 62  60-140 μg/L (ppb) 

Mg 0.73 0.6 - 1.0 mmol/L 

Tabel 1 : Bloedonderzoek. Afwijkende waarden werden met een asterisk aangeduid. 
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 Verhoogde WBC (leukocyten): dit kan wijzen op een chronisch / actief ontstekingsproces of 

stress.  Het SAA werd op dag 2 bepaald en is laag. Dit wijst op de afwezigheid van een actief 

ontstekingsproces. 

 Lichte stijging van de neutrofielen (segmentkernigen): kan veroorzaakt worden door 

stress/excitatie en/of door de toediening van dexamethasone (corticosteroïde).  

 Daling in het aantal lymfocyten: bij deze patiënt kan dit veroorzaakt zijn door de toediening van 

corticosteroïden, eventueel in combinatie met stress.  

 Verhoogde spierparameters: AST (aminotransferase), LDH (lactaat dehydrogenase), CPK 

(creatine phosphokinase) zijn allen gestegen. Dit wijst op spierbeschadiging. Er moet echter 

opgemerkt worden dat enkel CPK een specifieke spierparameter is. Zowel AST als LDH kunnen 

ook stijgen bij lever- of nierletsels en al deze parameters kunnen ook gestegen zijn in het geval 

van hemolyse. In dit geval sluit de stijging aan met de waarneming van spiertremoren.  

 Gestegen glucose: hoogstwaarschijnlijk het gevolg van stress/pijn in combinatie met de 

toegediende cortico’s. 

 Alle overige parameter zijn normaal (inclusief vitamine E en Selenium). 

 

Uitgebreide spierproblemen kunnen leiden tot een aantasting van de nier door de opstapeling van grote 

hoeveelheden myoglobine ter hoogte van de niertubuli. Bij aanhoudende symptomen zou men ureum 

en creatinine herhaaldelijk kunnen monitoren om aantasting van de nier tijdig waar te nemen en het dier 

door middel van een permanent infuus van voldoende vocht te voorzien. De spierschade die mogelijk 

tot deze problematiek leidt, kan veroorzaakt worden door tal van aandoeningen (zie 3.1.5). 

Vitamine E staat, als antioxidant, in voor de bescherming van de membranen. Samen met selenium is 

vitamine E immers belangrijk in het glutathion-peroxidase systeem dat de vorming van zuurstofradicalen 

tegengaat. Daarom worden ze vaak samen bepaald. Deze parameters kunnen bepaald worden in het 

kader van Equine Motor Neuron Disease en de differentiaaldiagnose met Grass Disease of om 

algemene nutritionele tekorten aan te tonen. Gezien deze echter beiden binnen de normaalwaarden 

vallen in het uitgevoerde bloedonderzoek lijkt EMND eerder weinig waarschijnlijk de oorzaak van de 

symptomen te zijn. Om een correcte interpretatie van Vitamine E te garanderen is het van groot belang 

dat het bloed op een serumbuisje wordt genomen en dat dit buisje meteen wordt afgeschermd van het 

licht. Ook wordt het best zo snel mogelijk naar het labo gebracht of dient het staal ingevroren te worden 

indien dit niet mogelijk is.  

Het is echter belangrijk om herhaaldelijk bloedonderzoek uit te voeren in het kader van spierpathologie 

om het verloop van de aandoening te kunnen beoordelen.  
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3.4. PROBLEEMLIJST 

1. Periodische spiertremoren  

2. Stijve gang 

3. Frequente decubitus 

4. Hyperhidrosis 

 

3.5. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

Op basis van de anamnese, het klinisch onderzoek, de daaruit resulterende probleemlijst en de 

resultaten van het bloedonderzoek kan een lijst van differentiaaldiagnosen opgesteld worden. Deze 

staan geordend volgens waarschijnlijkheid. 

1. Rye grass staggers 

Deze aandoening wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van toxines, zoals het lolitrem B toxine 

en ergovaline, in Engels raaigras. Deze toxines worden door een symbiotische schimmel 

geproduceerd als natuurlijk verdedigingsmechanisme. De toxines veroorzaken bij opname een 

aantasting van de motorfunctie van de spieren waardoor spiertremoren zoals bij dit paard aanwezig 

waren kunnen ontstaan (zie 4.2.1). 

2. Myasthenia gravis 

De meest gekende vorm van myasthenia gravis is de verworven vorm. Dit is een auto-immuun 

ziekte die in de diergeneeskunde voornamelijk gekend is bij de hond. Dieren met deze aandoening 

vertonen spierstijfheid, tremoren en zwakte die vaak inspannings-gerelateerd. De aandoening wordt 

veroorzaakt door de aanwezigheid van antistoffen tegenover de acetylcholine receptoren waardoor 

een verstoring in de neuromusculaire geleiding ontstaat (zie 4.2.2). 

3. Equine Motor Neuron Disease (EMND) 

De exacte etiologie van deze aandoening is nog niet gekend, maar vitamine E tekort zou een 

belangrijke rol spelen bij het ontstaan ervan. Aangetaste dieren vertonen vooral spieratrofie, zwakte 

en spierfasciculaties. Een opgetrokken buik kan ook regelmatig waargenomen worden bij dergelijke 

patiënten. De eetlust blijft wel typisch behouden (zie 4.2.3). 

4. Pijn 

Ernstige orthopedische- of viscerale pijn kunnen leiden tot een zeer gevarieerde waaier aan 

symptomen. Zo kunnen houdingsveranderingen van het dier ontstaan. Daarbij is het mogelijk dat 

spiertremoren optreden (zie 4.2.6).  

5. Tetanus 

Dit is een bacteriële wondinfectie veroorzaakt door Clostridium tetani. De exotoxines die deze 

bacterie produceert zorgen voor het wegvallen van de inhibitie van de spieractiviteit ter hoogte van 

het ruggenmerg. Dit leidt tot de typische symptomen van spiertetanie (zie 4.2.5). 

6. Metabool - hypocalcemie 

Hypocalcemische tetanie is een eerder zeldzame aandoening. Het wordt gezien bij lacterende 

merries (lactatie tetanie) en bij dieren die langdurige inspanning ondergaan (transport tetanie). 
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Typisch worden symptomen van spiertetanie waargenomen. Zo vertonen aangetaste dieren 

frequent spierstijfheid en tremoren. Ook gaan dergelijke dieren frequent liggen (zie 4.2.4). 

7. Myopathie 

Er bestaan verschillende myopathieën, met sterk verschillende etiologie, die aanleiding kunnen 

geven tot een symptomenbeeld zoals beschreven in deze casus.  Zo kunnen polysaccharide 

storage myopathie (PSSM), recurrent exertional rhabdomyolysis (RER), atypische myopathie (AM) 

en hyperkalemische periodische paralyse (HYPP) onderscheiden worden. Onder punt 4.2.7 worden 

deze aandoeningen uitgebreider beschreven.  

8. Ergotisme 

De nerveuze vorm van ergotisme wordt veroorzaakt door de opname van toxines die geproduceerd 

worden door een schimmel. De symptomen die hierbij ontstaan zijn vergelijkbaar met deze van rye 

grass staggers (zie 4.2.8).   

 

3.6.  WAARSCHIJNLIJKHEIDSDIAGNOSE 

Er is geen uiteindelijke oorzaak gevonden, aangezien de symptomen van dit dier weinig specifiek waren 

en de resultaten van het bloedonderzoek en het klinisch onderzoek geen duidelijke abnormaliteiten aan 

het licht gebracht hebben die gelinkt kunnen worden met één van de andere aandoeningen die onder 

3.1.5 opgelijst zijn. Het is mogelijk dat er een bepaalde stof in de weide of voeding aanwezig was die 

dergelijke symptomen heeft uitgelokt (bv. schimmelsporen). Daarom werd een lolitrem B intoxicatie (rye 

grass staggers) als meest waarschijnlijke diagnose gesteld. Het definitief aantonen van deze 

aandoening aan de hand van klinisch- of bloedonderzoek is echter moeilijk. De waargenomen 

symptomen, de resultaten van het bloedonderzoek en de daaraan verbonden uitsluiting van andere 

mogelijke aandoening leidde echter tot deze waarschijnlijkheidsdiagnose.  

 

3.7. BEHANDELINGSOPTIES EN PROGNOSE 

De merrie werd ter observatie gehospitaliseerd en werd symptomatisch behandeld. Aangezien ze vaak 

ging neerliggen was het belangrijk dat haar box dik ingestrooid werd. De patiënt werd ook gedurende 

de eerste dagen in een geïsoleerde box met rubberen wanden en vloer geplaatst. Zo werden 

doorligwonden of bijkomende spierschade door het frequent neerliggen vermeden. Elke dag werd er 

vers water en hooi aangeboden. 

De eerste twee dagen kreeg ze pijnstillers, omdat ze ernstige symptomen vertoonde. De eerste dag 

werd 1 tube Finadyne® (flunixine meglumine) per os toegediend en de volgende dag kreeg de merrie 

Equioxx® (firocoxib) voor 400 kg per os.  Na twee dagen werd ze comfortabeler en werd besloten geen 

pijnstillers meer toe te dienen. De merrie kreeg gedurende een periode van 10 dagen vitamine E 

toegediend ter ondersteuning. Op dag 1 was dit onder de vorm van 20 ml Etosol® IM (Vit E + Selenium), 

de overige dagen kreeg ze 10000 International Units (IU) vitamine E per os. De voorlaatste dag werd 

de dosis gehalveerd. 
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Op dag twee stond ze ’s middags rechtop, vertoonde ze geen spiertremoren, de kopzenuwen en 

staarttonus waren normaal en de het dier vertoonde geen zwakke ademhaling. Er kon echter geen 

lendenreflex opgewekt worden. Op dag acht werd ze in de manege losgelaten ter observatie, ze 

vertoonde geen moeilijkheden in stap of draf en de spiertrillingen zijn niet meer toegenomen. Gedurende 

de ganse periode van hospitalisatie bleef de merrie een goede eetlust vertonen en mestte het dier ook 

normaal. Enkel op dag 8 werd platte mest opgemerkt, de volgende dagen normaliseerde dit opnieuw.  

 

3.8. OPVOLGING VAN DE PATIËNT 

Na twaalf dagen hospitalisatie mocht de merrie de faculteit verlaten. De eigenaar kreeg het advies mee 

om de merrie op box te zetten indien gelijkaardige symptomen zich zouden voordoen, omwille van het 

vermoeden dat er eventueel een schimmeltoxine in de weide of voeder aanwezig was dat aan de basis 

lag van het symptomenbeeld van deze patiënt. 
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4. LITERATUURSTUDIE 
 

4.1. ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN DE SKELETSPIEREN 

Om de pathologiën en de pathogenese van spieraandoeningen te begrijpen is het belangrijk eerst een 

overzicht te geven van de anatomie en de fysiologie van de skeletspieren. Vervolgens worden de 

belangrijkste aandoeningen besproken onder punt 4.2 en wordt de pathofysiologie per aandoening 

aangehaald. 

4.1.1. Anatomie van de spier  

Spieren kunnen opgedeeld worden in drie types (Silbernagl en Despopoulos, 2007; Bacha en Bacha, 

2012). Een eerste type zijn de gladde spieren. Deze kunnen worden teruggevonden ter hoogte van 

verschillende organen zoals de maag, blaas, darmen, ogen en ook rond de bloedvaten (Silbernagl en 

Despopoulos, 2007). De myocyten van dit type spier onderscheiden zich van deze van de skeletspieren 

door hun fusiform uitzicht en de centrale ligging van de kern (Bacha en Bacha, 2012). Door de typische 

bouw van dit spiertype kan de gladde spier zich relatief gezien veel sterker verkorten dan de skeletspier 

(Silbernagl en Despooulos, 2007). Ten tweede wordt het hartspiertype onderscheiden. Hartspiervezels 

vormen het myocard en staan in voor de contractiliteit van het hart. Ondanks de aanwezigheid van een 

dwarsstreping verschillen ze toch van skeletspiervezels door de centrale ligging van hun kern en 

anastomosen tussen verschillende cellen (Silbernagl en Despopoulos, 2007). Deze verbindingen 

worden intercalaire schijven genoemd en bestaan uit desmosomen en gap-junctions (Bacha en Bacha, 

2012). De contractie van dit spiertype wordt, in tegenstelling tot de skeletspier, geregeld door middel 

van de sinusknoop van het hart die als een pacemaker zorgt voor regelmatige contracties (Silbernagl 

en Despopoulos, 2007). De skeletspier staat in voor het overbrengen van een contractie naar de 

beenderen. Ze zijn met deze laatste verbonden door middel van pezen waardoor beweging kan ontstaan 

(Silbernagl en Despopoulos, 2007).  

Dwarsgestreepte spieren van het skeletspier type zijn opgebouwd uit myofibrillen (90%), zenuwen, 

bloedvaten, vet en bindweefsel. De individuele spiervezels worden omgeven door het endomysium, de 

spierbundels worden door het perimysium van elkaar gescheiden en de volledige spier wordt omvat 

door het epimysium (Rivero en Piercy, 2008). De myocyten van dit type spier zijn typisch multinucleair, 

hebben een diameter van 10 tot 100 µm (Rivero en Piercy, 2008) en kunnen tot 4 cm lang zijn (Bacha 

en Bacha, 2006). De kernen van deze cellen liggen sublemmaal in het sarcoplasma, dat naast de 

klassieke organellen hoofdzakelijk bestaat uit myofibrillen (Rivero en Piercy, 2008). De dwarsstreping 

die kenmerkend is voor de skeletspier ontstaat door de typische organisatie van actine en myosine 

filamenten van de myofibrillen (Silbernagl en Despopoulos, 2007). Deze groeperen zich in sarcomeren, 

de contractiele eenheden van de dwarsgestreepte spier. De actine filamenten of de zogenaamde dunne 

filamenten en de myosine- of dikke filamenten organiseren zich op een zodanige manier dat een typisch 

bandenpatroon ontstaat dat zichtbaar wordt bij het ultrastructureel bekijken van de sarcomeren.  Zoals 

figuur 1 illustreert, wordt elk sarcomeer afgelijnd door twee Z-schijven. Deze liggen telkens binnen de 

lichtere I-band die enkel uit dunne filamenten bestaat en worden gevormd waar de dunne filamenten 
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van elke kant elkaar raken. Vervolgens bevat elk sarcomeer een A-band, bestaande uit zowel dunne 

als dikke filamenten. Middenin deze A-band kan een H-band onderscheiden worden. Op deze plaats 

overlappen beide types filamenten elkaar niet. Ten slotte wordt centraal in de H-band een M-band 

onderscheiden (Rivero en Piercy, 2008). 

 

Fig. 1: Ultrastructurele bouw van een sarcomeer. (Rivero en Piercy, 2008) 

De organisatie van de dunne en dikke filamenten leidt tot het typisch uitzicht van het sarcomeer. Elk 
sacromeer wordt afgelijnd door twee Z-schijven. Deze liggen binnen de I-banden en hebben een 
donkerder uitzicht door het overlappen van de uiteinden van verschillende dunne filamenten. De I-band 
bestaat uit niet-overlappende dunne filamenten waardoor een lichter uitzicht ontstaat. Vervolgens bevat 
elk sarcomeer een A-band. Deze omvat zowel dikke als dunne filamenten. Het overlappen van beide 
types filamenten zorgt voor het donkerdere uitzicht. Ter hoogte van de H-band overlappen deze 
filamenten niet met elkaar. Deze band bestaat enkel uit dikke filamenten. Ten slotte kan een donkere 
M-band onderscheiden worden binnen de H-band. Deze ontstaat door het overlappen van de uiteinden 
van de filamenten van de H-band. 
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4.1.2. Fysiologie van de skeletspieren 

4.1.2.1. DE SPIERCONTRACTIE 

Het contraheren van spieren is het resultaat van het over elkaar glijden van actine en myosine 

filamenten. Myosine filamenten (fig. 2A) bestaan uit twee globulaire hoofden, elk met een ATP-

bevattend nucleotidenzakje en een actine bindingsplaats, die via een hals in verbinding staan met het 

staartstuk. De dunnere actine filamenten (fig. 2B) bestaan uit gepolymeriseerde, globulaire, 

proteïnemoleculen. Ze bevatten tropomyosine dat langs het filament ligt. Elke 40 nm hecht hierop een 

troponine molecule vast. Deze bestaat uit een TN-C, een TN-I en een TH-T deel dat instaat voor de 

interacties tussen de twee voorgaande delen en het actine filament. Het TN-C deel bevat 

bindingsplaatsen voor calcium (Silbernagl en Despopoulos, 2007; Rivero en Piercy, 2008). Na het 

toekomen van de actiepotentiaal wordt calcium vrijgesteld uit het sarcoplasmatisch reticulum. Dit 

calcium bindt ter hoogte van het TN-C waardoor het inhiberend effect van TN-I op het tropomyosine 

wordt opgeheven en een binding tussen actine en myosine mogelijk wordt. Dit leidt tot een verkorten 

van het sarcomeer  (Shelton, 2002; Silbernagl en Despopoulos, 2007).  

 

Fig. 2 : Actine en myosine (Rivero en Piercy, 2008). 

A. Myosine, bestaande uit twee hoofdjes, een halsstuk en het staartstuk. Ter hoogte van de 
hoofdjes zijn er bindingsplaatsen voor ATP aanwezig. 

B. Actine, afgelijnd met tropomyosine. Op regelmatige afstanden langs het tropomyosine 
kunnen troponine complexen teruggevonden worden. Deze bestaan enerzijds uit TN-C 
waar calcium kan binden en anderzijds uit TN-I dat een inhiberende werking op het 
tropomyosine heeft.  
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ATP is vereist als energiebron om het over elkaar bewegen van de actine en de myosine filamenten 

mogelijk te maken. De contractiecyclus (fig. 3) start met ATP gebonden ter hoogte van het myosine 

hoofd dat een hoek van 45° vormt met de rest van het filament. Op dat ogenblik bestaat er slechts een 

zwakke actine-myosine (A-M) binding. Vervolgens zorgt de ATP’ase activiteit van het myosine voor het 

hydrolyseren van ATP tot ADP en Pi  waardoor er een sterke A-M binding ontstaat. Het eigenlijke glijden 

van de actine en myosine filamenten ten opzichte van elkaar wordt mogelijk gemaakt door het afsplitsen 

van Pi. Tot slot wordt ook het ADP afgesplitst zodat het myosine hoofd terug in zijn eindpositie komt te 

staan. Echter is de contractiecyclus pas volledig bij het opnieuw binden van ATP waardoor de A-M 

binding losgemaakt wordt (Silbernagl en Despopoulos, 2007).  

De energie, nodig voor het contraheren van de spier, kan bekomen worden via aerobe en anaerobe 

pathways. Het aeroob metabolisme vindt plaats ter hoogte van de mitochondria. In deze celorganellen 

wordt ATP geproduceerd via een combinatie van oxidatieve fosforylatie, β-oxidatie van vluchtige 

vetzuren en de citroenzuurcyclus (Rivero en Piercy, 2008). In tegenstelling tot het efficiënte, maar trage, 

aeroob metabolisme is het door het anaeroob metabolisme mogelijk om op een snelle manier de spieren 

van ATP te voorzien bij de afwezigheid van voldoende zuurstof. Er zijn twee pathways die beide in staat 

zijn om energie te leveren voor de spiercel. Het eerste mechanisme zorgt voor een hoogenergetische 

fosfaat transfer. Dit is mogelijk door de integratie van verschillende enzymsystemen. Zo kan creatine 

kinase zorgen voor de omzetting van ADP en fosfocreatine tot ATP en creatine. Adenylaat kinase zorgt 

vervolgens voor de omzetting van twee ADP-moleculen tot ATP en AMP. Ten slotte worden AMP en 

H2O omgezet tot IMP en NH3 met het enzyme AMP deaminase. Een tweede mechanisme bestaat uit 

glycolyse die onafhankelijk van de aanwezigheid van zuurstof verloopt. Hierbij worden als eindproduct 

twee pyruvaat moleculen gevormd die door het gebrek aan zuurstof worden omgezet tot lactaat (Rivero 

en Piercy, 2008). 
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Fig. 3 : De contractiecyclus (Molnar en Gair, 2012). 

1. Door de binding van Ca2+ wordt de binding van het myosine hoofdje ter hoogte van het 
tropomyosine van het actine mogelijk. 

2. Hydrolyse van ATP tot ADP + Pi zorgt voor het ontstaan van een sterke binding tussen het 
actine en het myosine. 

3. Vervolgens wordt het Pi afgesplitst waardoor het glijden van het actine en myosine filament ten 
opzichte van elkaar mogelijk wordt. Daarna wordt ook het ADP afgescheiden waardoor het 
myosine hoofdje opnieuw in de begin positie komt. 

4. Binding van een nieuwe ATP-molecule zorgt voor het volledig losmaken van de actine-myosine 
binding. 
 

4.1.2.2. NEUROMUSCULAIRE TRANSMISSIE  

Een actiepotentiaal zorgt voor de transmissie van een prikkel tussen zenuwen en skeletspieren. Deze 

actiepotentiaal bereikt de zenuwuiteinden en dit resulteert in een daling van de membraanpotentiaal. 

Presynaptische calcium-kanalen gaan open als reactie op de gedaalde membraanpotentiaal, waardoor 

er calcium wordt vrijgesteld ter hoogte van de zenuwuiteinden. Dit stimuleert de vrijstelling van 

acetylcholine (Ach). Ach bindt op de postsynaptische acetylcholine-receptoren (AchR). AchR zijn kation-

kanalen die openen bij binding van Ach, waardoor er natrium en kalium flux ontstaat. De natrium stroom 

resulteert in een golf van depolarisaties, dewelke uiteindelijk zal resulteren in een spiercontractie. Ach 

wordt gehydrolyseerd door acetylcholine-esterase, dit zorgt voor het beëindigen van de spiercontractie 

(fig. 4). 

Factoren die interfereren met de presynaptische calcium-kanaal functie, Ach vrijstelling, binding van 

Ach op postsynaptische AchR of degradatie van Ach, kunnen resulteren in een inadequate synaptische 

neuromusculaire transmissie en klinische spierzwakte (Shelton, 2002). 
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Fig. 4: Neuromusculaire junctie. (Shelton, 2002)  

1. Openen presynaptische calcium-kanalen 
2. Vrijstelling Ach  
3. Binding Ach op AchR, resulterend in calcium en kalium vrijstelling  
4. Openen natrium-kanalen 
5. Openen calcium-kanalen. Plotse vrijstelling van calcium in het sarcoplasma zorgt voor 

contractie van myofibrillen.  
 

4.1.2.3. SPIERVEZEL TYPES 

Skeletspieren zijn samengesteld uit verschillende types spiervezels. Bij het paard worden hoofdzakelijk 

type I, IIA en IIX vezels teruggevonden. De verdeling van deze vezels in de spieren is zowel afhankelijk 

van het ras, geslacht, leeftijd als de training van het dier (Enriquez et al., 2015). Type I of slow-twitch 

vezels staan vooral in voor trage, repetitieve bewegingen. Ter hoogte van het myosine hoofdje wordt 

ATP traag gehydrolyseerd. Hierdoor verloopt ook de contractiecyclus op een trage manier. Ze worden 

omgeven door een groot aantal capillairen en hebben aldus een hoge oxidatieve capaciteit (Rivero en 

Piercy, 2008). Type II of fast twitch vezels zijn in staat om de contractiecyclus sneller te doorlopen. Ze 

worden hoofdzakelijk aangewend indien snelle krachtontwikkeling vereist is. Type IIX vezels kunnen tot 

driemaal sneller contraheren dan type IIA vezels maar kunnen slechts gedurende een beperkte periode 

aangewend worden wegens hun beperkte oxidatieve capaciteit. Type IIA vezels kunnen zowel van het 

aeroob als het anaeroob metabolisme gebruik maken. Ze zijn daardoor in staat om een grotere kracht 

te ontwikkelen gedurende een langere periode dan de type IIX vezels (Rivero en Piercy, 2008). Zo 

worden in rust nagenoeg enkel type I vezels aangewend en worden respectievelijk type IIA en type IIX 

aangewend naarmate de inspanning toeneemt (Rivero en Piercy, 2008).  
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4.2. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

4.2.1. Rye Grass Staggers  

4.2.1.1. Pathogenese 

Engels raaigras (=perennial ryegrass) is een grasplant die overal ter wereld voorkomt (fig. 5). Deze 

plantensoort kan geïnfecteerd worden door de endofytische schimmel Neotyphodium lolii (Acremonium 

lolii). Dit is een symbiotische schimmel die tremorgene neurotoxische lolitrem-alkaloïden (waaronder 

lolitrem B) produceert. De toxines worden door de schimmel geproduceerd als een 

beschermingsmechanisme tegenover stressomstandigheden zoals droogte of overstroming. Zo nemen 

de hoeveelheid fungale hyfen en de gehalten van het lolitrem B-toxine toe tot een toxisch niveau 

naarmate de buitentemperatuur stijgt. In koudere seizoenen neemt de hoeveelheid aan toxines opnieuw 

af tot op een veilig niveau (Aiello en Moses, 2016). Het ergopeptine alkaloïde ergovaline is een volgend 

toxine dat door Neotyphodium lolii geproduceerd wordt. Dit toxine heeft een synergistische werking met 

lolitrem B. Ergovaline veroorzaakt een verhoogde gevoeligheid voor hittestress, alhoewel een 

verhoogde rectale temperatuur niet waargenomen wordt (Johnstone et al., 2012). Alsook kan dit 

alkaloïde zorgen voor een daling in prolactine levels en een daling in melkopbrengst (Aiello en Moses, 

2016). De toxische dosis verantwoordelijk voor de klinische symptomen is 0.3-0.5 ppm. Ergovaline 

veroorzaakt ook veno-constrictie waardoor oedeem van de ledematen kan optreden. Echter kan de 

waargenomen zwelling van de ledematen ook veroorzaakt zijn door het gebrek aan beweging of door 

lolitrem B geïnduceerde spasmen van het lymfestelstel (Johnstone et al., 2012). 

Neotyphodium lolii produceert daarnaast ook het alkaloïde peramine, dit toxine beschermt de plant 

tegen droogte en insectenplagen (Nollet et al., 2007). Het mycelium van de schimmel bevindt zich enkel 

op het gedeelte dat zich net boven de grond bevindt (vooral op de bladeren, bloemen en zaden) (De 

Cleene, 2015). Daardoor is er meer kans op intoxicatie bij dieren die grazen op overbegraasde weiden. 

In hooi wordt deze endofyt kort na of voor het maaien gevormd, er is geen significante stijging van de 

toxine tijdens bewaring of opslag (Nollet et al., 2007). 

Het mycotoxine lolitrem B tast de motorfunctie van herbivoren aan (Johnstone et al., 2012). Lolitrem B 

is een indol-diterpeen alkaloïde dat bindt op calcium-afhankelijke kalium-kanalen (BK-kanalen), 

waardoor de kaliumuitstroom verhinderd wordt.  Hierdoor wordt de repolarisatie van de celmembraan 

verstoord waardoor een hyperpolarisatie van de celmembranen ontstaat. Het mycotoxine zorgt ook voor 

een verhoogde vrijstelling van excitatorische neurotransmitters zoals glutamaat en aspartaat. Dit 

mechanisme veroorzaakt de zogenaamde ‘raaigraskramp’ (spiertremoren) (Nollet et al., 2007; 

Johnstone et al. 2012; De Cleene, 2015). Een bijkomend mechanisme aangehaald in een studie 

uitgevoerd door Nollet et al. (2007), verwijst naar de aantasting van de GABA-receptoren in het centrale 

zenuwstelstel. De chloride-influx wordt geïnhibeerd waardoor de zenuwdepolarisatie langer aanhoudt. 

Deze mechanismen resulteren in tremoren doordat zenuwcelmembranen gemakkelijker kunnen 

gestimuleerd worden.   
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Fig. 5: Engels raaigras (Lolium perenne L.) 

 

4.2.1.2. Symptomen 

De symptomen treden meestal op 4-9 dagen na de inname van het besmette raaigras. In een studie 

door Johnstone et al. (2012) kregen 7 paarden gras/hooi met 2 ppm lolitrem B toegediend gedurende 

twee weken. Alle paarden ontwikkelden een variabele graad van spiertremoren en ataxie. Er is geen 

correlatie tussen de ernst van de symptomen, het ras, geslacht, leeftijd en gewicht van de dieren. De 

individuele gevoeligheid voor de oorzakelijk toxines kan enorm verschillen. Een erfelijke predispositie 

zou hiervan aan de basis liggen.  

Licht aangetaste paarden vertonen spiertremoren die voornamelijk op te merken zijn ter hoogte van de 

nek, schouders en flanken (De Cleene, 2015). Deze spiertremoren treden vooral op bij stress en/of 

inspanning. Ook vertoont de oogpupil vaak een fijne tremor (Johnstone et al., 2012). Ernstig aangetaste 

dieren vertonen eerder gegeneraliseerde spiertremoren. Alsook zijn, volgens een studie uitgevoerd door 

Johnstone et al. (2012), zwelling van de ledematen, lesies ter hoogte van de hielregio en sereuze neus 

uitvloei symptomen die bij aangetaste dieren kunnen waargenomen worden. Tijdens de beweging kan 

er ook een stijve gang en incoördinatie (‘staggers’ = wankel, ataxie) aanwezig zijn die meer uitgesproken 

is indien het dier geblinddoekt wordt (Johnstone et al., 2012). Collaps met laterale decubitus, 

opisthotonus, nystagmus, hyperesthesie en tetanie worden ook beschreven. Vervolgens kan de 

maagmotiliteit eveneens aangetast worden (verminderde eetlust is mogelijk volgens Nollet et al., 2007). 

Tenslotte kunnen ook de bloeddruk, de hart- en ademhalingsfrequentie stijgen. Net als de spiertremoren 

zijn ook deze symptomen het meest uitgesproken bij hittestress. 

Deze aandoening kent een lage mortaliteit (0-5%). Gevoelige diersoorten zijn schapen, runderen, 

paarden, lama’s en herten (Johnstone, 2012; De Cleene, 2015; Aiello en Moses, 2016). Bij herkauwers 

zorgt een inname van >2 ppm lolitrem B voor symptomen van neuromusculaire dysfunctie, bestaande 

uit subtiele tremoren, ataxie, hyperesthesie en tetanie (Johnstone et al., 2012). In een studie uitgevoerd 

door Nollet et al. (2007) werden volgende waardes aangehaald: opname van minstens 0.8 mg/kg 

kunnen milde klinische symptomen veroorzaken enkele uren/dagen na de opname van het gras/hooi, 

concentraties > 1.2 mg/kg geven duidelijke klinische symptomen (ataxie, tremoren).  
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4.2.1.3. Diagnose 

Diagnose kan gesteld worden aan de hand van de symptomen en door middel van uitsluiting. 

Seizoensgebonden tremoren van de skeletspieren (voornamelijk wanneer het warm is en op uitgeputte 

weiden), spiertremoren, snelle maar subtiele tremoren van de oogbol, milde ataxie, een stijve gang en 

collaps van meestal meerdere dieren kan wijzen richting ryegrass staggers (Johnstone et al., 2012, 

Nollet et al., 2007). 

Voor het bevestigen van de milde ataxie kan met het paard blinddoeken waardoor de symptomen 

duidelijker zullen worden wat wijst op een symmetrische vestibulaire dysfunctie (Johnstone et al., 2012). 

Er kunnen in de meeste gevallen geen specifieke histologische cerebellaire letsels teruggevonden 

worden (Johnstone et al., 2012; Aiello en Moses, 2016). Echter kan men cerebellaire dysfunctie niet 

volledig uitsluiten aangezien er in sommige gevallen toch cerebellaire letsels en hypermetrie is 

teruggevonden. Of het cerebellum wel of niet is betrokken, is afhankelijk van het niveau waarop de 

kalium-kanalen zijn aangetast. Gezien de diffuse natuur van deze kanalen, is het mogelijk dat multipele 

neurale pathways aangetast zijn (Johnstone et al., 2012). Verschillende studies hebben aangetoond dat 

lolitrem B voornamelijk de cerebellaire purkinjecellen aantast. Dit werd op autopsie enkel teruggevonden 

bij chronisch aangetaste dieren (Nollet et al., 2007).  

Botanisch onderzoek kan aantonen of er Engels raaigras aanwezig is in het weidegras of in het hooi. 

Het gehalte van lolitrem B kan in het raaigrashooi/weidegras bepaald worden, maar dit is prijzig 

(Johnstone 2012; De Cleene, 2015). Hierbij kan microscopisch onderzoek van de bladeren aantonen of 

er endofyten aanwezig zijn. Geïnfecteerde planten kunnen immers niet uitwendig herkend worden (De 

Cleene, 2015). Alsook kan men macroscopisch geen zichtbare schimmelgroei waarnemen op aangetast 

hooi (Nollet et al., 2007). 

In een studie uitgevoerd door Johnstone et al. (2012) heeft men lolitrem B-gehaltes bepaald aan de 

hand van enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) van plasma, serum, urine of feces. Lolitrem B-

gehaltes blijven ongewijzigd in urine, terwijl de gehaltes wel stijgen in plasma. Volgens Johnstone et al. 

(2012) kan dit te maken hebben met de hoge calciumgehaltes in de urine van paarden, waardoor er 

interferentie mogelijk is met de ELISA test. Het is ook mogelijk dat paarden lolitrem B voornamelijk 

hepatobiliair uitscheiden. De gehaltes van het lolitrem B-toxine die terugvonden worden zijn echter niet 

gecorreleerd met de graad van de klinische symptomen waardoor er geen onderscheid kan gemaakt 

worden tussen subklinische- of klinische toxiciteit. Deze test werd nog niet gevalideerd en is nog niet 

commercieel beschikbaar (Johnstone et al., 2012). 

Bloedonderzoek op drie aangetaste paarden werd in een studie uitgevoerd door Nollet et al. (2007). Er 

werd een milde leukocytose opgemerkt bij twee paarden, drie paarden hadden een milde 

hyperchloremie en normale spierenzymes. Eén paard vertoonde een milde stijging van het alkalische 

fosfatase, alsook vertoonde er één paard milde hypokaliëmie (Nollet et al., 2007). 
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4.2.1.4. Behandeling en prognose 

De behandeling bestaat uit het wegnemen van de bron van de toxines. Dit is mogelijk door het opstallen 

van de dieren of door het aangetaste hooi te verwijderen. Doorgaans verdwijnen de symptomen na 2-7 

dagen (Aiello en Moses, 2016; Johnstone et al., 2012; Nollet et al., 2007). 

4.2.1.5. Preventie 

Preventief speelt weidemanagement een belangrijke rol in het voorkomen en reduceren van intoxicaties. 

Aangezien de mycotoxines lolitrem B en ergovaline voornamelijk geconcentreerd zijn in de bloemen en 

bladschedes (onderste delen van de plant), wordt de kans op infectie verkleind door overbegrazing en 

grazen wanneer de planten beginnen te bloeien te vermijden. Het stimuleren van de groei van andere 

plantensoorten in de weide zorgt voor minder opname van deze toxische grassen (Aiello en Moses, 

2016). 

Endofyt-vrij raaigraszaad kan gebruikt worden voor de weide-aanleg (wordt vermeld op het label) (De 

Cleene, 2015). De leefbaarheid van deze schimmel wordt immers minimaal wanneer het geïnfecteerde 

zaad gedurende 2 jaar bewaard wordt op kamertemperatuur met gemiddelde tot hoge vochtigheid (De 

Cleene, 2015; Aiello en Moses, 2016). Dergelijk zaad kan als alternatief gebruikt worden. Echter 

beschermd deze endofyt de plant tegen insecten waardoor geïnfecteerde weides meer persistent zijn. 

Ten slotte is er een nieuwe ryegrass-soort op de markt in Nieuw-Zeeland waarbij het ryegrass artificieel 

geïnfecteerd wordt met endofyten die geen lolitrem B of ergovaline produceren (Aiello en Moses, 2016). 

Tijdens de opslag van gecontamineerd hooi daalt de lolitrem-concentratie door microbiële afbraak. Deze 

afbraak is afhankelijk van de microbiële activiteit en de opslagmogelijkheden. Gecontamineerd hooi kan 

na een aantal maanden opnieuw bemonsterd worden voor de bepaling van lolitrem B-gehaltes (Nollet 

et al., 2007). In bepaalde landen worden er adsorbantia voor mycotoxine aan het voeder toegevoegd 

om de concentraties van de toxines te laten dalen (Nollet et al., 2007). 

 

4.2.2. Myasthenia gravis 

Myasthenia gravis is een aandoening van het neuromusculair stelsel, die voornamelijk besproken wordt 

bij honden. Er worden twee vormen onderscheiden: congenitale en verworven myasthenia gravis 

(Shelton, 2002; Aiello en Moses, 2016). 

4.2.2.1. Congenitale myasthenia gravis  

Congenitale myasthenia gravis is een zeldzame aandoening. Symptomen zijn reeds op jonge leeftijd 

zichtbaar en komen voor bij puppy’s vanaf 5-10 weken. Er is een deficiëntie of dysfunctie van de 

acetylcholine receptoren. Typische symptomen zijn inspannings-geïnduceerde zwakte, vaak 

geassocieerd met mega-oesophagus. De prognose is gereserveerd. Deze aandoening is beschreven 

bij bepaalde hondenrassen (Parson Russel Terriër, Kortharige Fox Terriër de Springer Spaniëls) en 

katten. Er kan behandeld worden met anti-cholineesterase (zie 8.1.1.2. c.) medicatie (Shelton, 2002; 

Aiello en Moses, 2016). 



 
19 

4.2.2.2. Verworven myasthenia gravis  

a. PATHOGENESE 

Verworven myasthenia gravis is een auto-immune aandoening. Antistoffen worden gevormd tegen de 

nicotine acetylcholine receptoren (AchR) ter hoogte van de neuromusculaire junctie en er is een reductie 

in het aantal AchR (Shelton, 1999 a., 2002 b.; Aiello en Moses, 2016). Hierdoor wordt de 

neuromusculaire geleiding van de skeletspieren onderbroken. Deze aandoening is de meest 

voorkomende neuromusculaire aandoening bij honden en komt voornamelijk voor bij Duitse Herders, 

Golden Retrievers en Labrador Retrievers. Verworven myasthenia gravis wordt slechts zelden 

waargenomen bij katten.  

Er bestaan drie klinische vormen: de gegeneraliseerde, focale en fulminante myasthenia gravis. De 

gegeneraliseerde vorm komt in 57% van de honden met verworven myasthenia gravis voor en gaat 

gepaard met inspannings-geïnduceerde stijfheid, tremoren en zwakte die verdwijnen in rust. Zwakte is 

echter niet altijd geassocieerd met inspanning. Bij deze vorm wordt frequent megaoesofagus 

waargenomen. De focale vorm komt in 43% van de aangetaste honden voor en veroorzaakt faciale, 

faryngale en oesofagiale zwakte zonder gegeneraliseerde zwakte. De minst voorkomende vorm is de 

fulminante vorm waarbij typisch een acute slappe paralyse en megaoesophagus opgemerkt worden. Er 

is een snelle progressie naar respiratoire paralyse en veelal sterfte (Shelton, 1999 a., 2002 b.; Aiello en 

Moses, 2016). 

b. DIAGNOSE 

Gegeneraliseerde zwakte verdwijnt snel na de toediening van een acetylcholine-esterase inhibitor bij 

honden (Edrophonium chloride IV, 0.1-0.2 mg/kg). Dit wordt vaak gebruikt als diagnostische test (Aiello 

en Moses, 2016). Definitieve diagnose wordt echter gesteld door het bepalen van auto-antilichamen 

tegen AchR in serum (radioimmunoessay). Er is geen correlatie tussen de gemeten concentratie aan 

antilichamen en de ernst van de symptomen (Shelton, 2002).  

c. BEHANDELING 

Anticholine-esterase medicatie (bv. pyridostigmine bromide 1-3 mg/kg of neostigmine bromide 0.04 

mg/kg (Sc, 4X/daags)) is beschreven als behandeling bij honden. Immunomodulerende 

(immunosuppressieve dosis van prednisolone) medicatie is aangewezen voor dieren die niet reageren 

op anticholine-esterase medicatie (Shelton 2002). Volgens een studie uitgevoerd door Shelton (2002) 

resulteert het toevoegen van corticosteroïden aan de therapie in een betere lange termijn prognose bij 

honden en leidt dit tot betere resultaten bij mensen. Het is hierbij aangeraden om lage concentraties 

van prednisolone te gebruiken (Shelton, 2002). Megaoesofagus bij honden wordt symptomatisch 

behandeld (Shelton, 2002; Aiello en Moses, 2016). Afhankelijk van de klinische presentatie, moet de 

behandeling maanden tot jaren voortgezet worden. De dosering moet individueel aangepast worden, 

afhankelijk van de symptomen en de gevoeligheid voor de medicatie van het dier. Bij het opstellen van 

de therapie moet er echter op gelet worden niet over te doseren om een excessieve accumulatie van 

Ach te voorkomen (Shelton, 2002).  
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d. PROGNOSE 

Bij honden is aspiratie pneumonie een frequent voorkomende complicatie, als gevolg van 

megaoesofagus. Dit leidt vaak tot sterfte of euthanasie in ongeveer 50% van gevallen. Aangetaste 

dieren zonder pneumonie hebben een goede prognose, veelal 6,4 maand na diagnose gaat ongeveer 

87%  spontaan in remissie (Shelton, 2002). 

4.2.3. Equine motor neuron disease  

a. PATHOGENESE 

EMND is een spontaan opkomende progressieve, non-inflammatoire, degeneratieve aandoening die de 

motor neuronen in de ruggengraat en hersenstam aantast. (Mohammed et al., 2007). De exacte 

etiologie is nog niet achterhaald, echter zou een vitamine E-tekort een rol spelen. Vitamine E is een 

vetoplosbaar antioxidant dat membranen beschermt door peroxidatie van vetten te voorkomen. Volgens 

Mcgorum et al. (2006) kent EMND een multifactoriële oorsprong. EMND komt meestal voor bij 

volwassen paarden met een gemiddelde leeftijd van 10 jaar (Mohammed et al., 2007). Er is geen ras 

predispositie, alhoewel Quarter Horses vaker aangetast zijn. Volgens Mohammed et al. (2007) heeft dit 

eerder te maken met de manier waarop deze paarden gehuisvest en gevoederd worden, dan met een 

primaire erfelijke predispositie. Aangetaste paarden hebben vaak geen toegang tot een weide of 

kwalitatief ruwvoeder. Er is een significant verband aangetoond tussen een vitamine E – arm dieet en 

het risico op EMND (Mcgorum et al., 2006; Mohammed et al., 2007). Gerapporteerde gevallen van 

EMND hebben vaak geen toegang tot groenvoer gehad voor minstens 1 jaar (Mcgorum et al., 2006). In 

een studie uitgevoerd door Mcgorum et al. (2006) heeft men aangetoond dat EMND ook kan voorkomen 

bij paarden op de weide, dit zou kunnen te wijten zijn aan een inadequate inname van vitamine E 

(inname van planten met een laag vit E gehalte) of retentie van vitamine E in de voeding (intestinale 

epitheliale absorptie dysfunctie, competitieve factoren ter hoogte van de intestinale flora), excessief 

verbruik van vitamine E door blootstelling aan omgeving gebonden oxidanten (ijzer, lood, cadmium,…) 

(Mcgorum et al., 2006).  

b. SYMPTOMEN 

De eetlust van aangetaste paarden is normaal goed tot zeer goed. Er is vlugge spieratrofie te zien vaak 

in combinatie met symmetrische zwakte, spierfasciculaties, zweten en het hoofd laag houden. Ataxie 

komt niet voor. Aangetaste paarden kunnen moeilijk blijven staan, vertonen weight shifting en gaan 

frequent liggen. De zwakte en spieratrofie is te wijten aan de degeneratie van de motor neuronen ter 

hoogte van het ruggenmerg en de hersenstam (Mohammed et al., 2007). Andere mogelijke symptomen 

zijn een opgetrokken buik, scheve en weggehouden staart en abnormaliteiten ter hoogte van de retina 

(Aiello en Moses, 2016). Vitamine E speelt een belangrijke rol ter hoogte van de retina (bevat veel 

polyonverzadigde vetzuren) en bij een tekort aan vitamine E kunnen er abnormaliteiten van de retina 

waargenomen worden. Bij EMND heeft men retinitis pigmentosa vastgesteld en zijn er wijzigingen waar 

te nemen in het electro-retinogram. Er is echter geen zicht verlies (Rijs et al., 1999; Mohammed et al., 

2007). 
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c. DIAGNOSE 

Diagnose kan gesteld worden aan de hand van de anamnese en de symptomen. Bloedonderzoek zal 

een matige stijging in spierenzymes en lage vitamine E-gehaltes weergeven. Overige diagnostische 

onderzoeken zijn elektromyografie en biopsie van de accessoire spinale zenuwen of caudale 

sacrodorsale spieren. Volgende bevindingen kunnen waargenomen worden op histologie: accumulatie 

van neurofilamenten in neuronen en proximale axonen, motor neuron degeneratie en spinale 

spieratrofie (Mohammed et al., 2007). Bijkomend oftalmologisch onderzoek kan de aanwezigheid van 

retinitis pigmentosa bevestigen (Rijs et al., 1999). 

d. BEHANDELING – PROGNOSE 

De prognose is gereserveerd gunstig. Er bestaat geen specifieke behandeling. Aangetaste dieren 

worden best symptomatisch behandeld. Hierbij vormen rust en het toedienen van vitamine E de 

belangrijkste onderdelen van de therapie. Sommige paarden vertonen verbetering na 2-3 maand. 

Preventief kan men Vitamine E-supplementen toedienen aan paarden die geen toegang hebben tot 

gras of kwalitatief groenvoeder (Benders et al., 2001; Aiello en Moses, 2016). 

 

4.2.4. Metabool - Hypocalcemie 

a. PATHOGENESE 

Hypocalcemische tetanie is een zeldzame aandoening die gepaard gaat met een acuut tekort aan 

geïoniseerd calcium (biologische actieve vorm) in het serum, geassocieerd met variabele concentraties 

van magnesium en fosfor. Dit kan voorkomen bij lacterende merries (lactatie tetanie) of bij paarden die 

een lange fysieke inspanning ondergaan hebben (transport tetanie). Te lage calciumgehaltes kunnen 

te wijten zijn aan een verminderde opname van calcium, verlies van calcium via de nieren/zweet/melk 

of inhibitie van osteolyse door variabele concentraties aan parathyreoïd hormoon, calcitonine of 

vitamine D. Voor het mechanisme van de calcium-regulatie wordt er verwezen naar Fig. 6. Transport 

tetanie wordt veroorzaakt door calcium verlies via zweet, verhoogde binding van calcium gedurende 

hypochloremische alkalose en stress-geïnduceerde corticosteroïd levels. Stress en het gebrek aan 

calcium opname zouden hiermee geassocieerd zijn. Vitamine D-activiteit wordt geïnhibeerd door 

corticosteroïden, waardoor de intestinale calcium absorptie en skelet mobilisatie daalt. Primaire 

hypoparathyroïdie is een zeldzame aandoening bij paarden die kan leiden tot hypocalcemie. Een van 

de meest voorkomende oorzaken van hypocalcemie is sepsis. De verhoogde aanvoer van pro-

inflammatoire cytokines ten gevolge van sepsis leidt tot een secundaire hypoparathyroïdie, wat op zijn 

beurt resulteert in hypocalcemie (Toribio, 2011). Paarden met ernstige gastro-intestinale aandoeningen 

en sepsis vertonen totale en geïoniseerde hypocalcemie. Bij veulens is de oorzaak van hypocalcemie 

nog niet achterhaald (Toribio, 2011).  
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Fig. 6: Calcium-fosfaat homeostase (Toribio, 2011).  

Een daling in de extracellulaire Ca2+ concentratie of een stijging in fosfaat concentratie leidt tot een 
vrijstelling van PTH (parathyreoïd hormoon). Hierdoor stijgt de renale reabsorptie van Ca2+, renale 
activatie van vitamine D, urinaire fosfaat excretie en botresorptie. Daaropvolgend gaat vitamine D de 
intestinale absorptie en renale reabsorptie van Ca2+ en fosfaat stimuleren. Een verhoogde Ca2+ 
concentratie stimuleert de calcitonine secretie in de schildklier, waardoor de osteoclastische 
botresorptie geïnhibeerd wordt. 

 

b. SYMPTOMEN 

Paarden met hypocalcemische tetanie vertonen variabele symptomen die gerelateerd zijn aan 

neuromusculaire overgevoeligheid en gedaalde contractiliteit van de gladde spiercellen.  Symptomen 

kunnen variëren van ataxie, hyperexcitatie, plotselinge aanvallen, de hik (synchrone diafragmatische 

flutter), tachycardie, tachypnee, symptomen van tetanie (verhoogde spiertonus, stijve gang, spier 

tremoren, prolaps van het derde ooglid, niet kunnen kauwen, trismus, hypersalivatie, decubitus, 

convulsies en arytmieën) tot spier fasciculaties en ileus. Er is een omgekeerd evenredig verband tussen 

de ernst van de klinische symptomen en de concentratie van geïoniseerd calcium in het serum (Toribio, 

2011; Aiello en Moses, 2016). 

c. DIAGNOSE 

Een definitieve diagnose wordt gesteld door de bepaling van geïoniseerde calcium serumconcentraties. 

In het geval van hypoparathyreoïdie zal er ook een laag parathyreoïd (PTH) gehalte zijn met hoog fosfor 

gehalte (Toribio, 2011). 

d. BEHANDELING  

De behandeling bestaat uit het toedienen van calcium. Indien arytmieën of bradycardie optreden dan 

moet de IV-behandeling meteen stopgezet worden. Toribio (2011) stelt een standaardtherapie voor 

waarbij volwassen paarden met een milde hypocalcemie worden behandeld met IV-toediening van een 

5 liter Ringer Lactaat oplossing aangevuld met 50 mL van een 23% calciumgluconaat preparaat. Hogere 

dosissen (100-150 mL) kunnen aangewezen zijn bij ernstige hypocalcemie. In chronische gevallen kan 

er overwogen worden om calciumcarbonaat of di-calcium fosfaat oraal bij te geven. Het toedienen van 
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hoge vitamine D-concentraties kan resulteren in toxiciteit, echter kunnen lage dosissen aangewezen 

zijn voor paarden met een verlaagde calcium absorptie en reabsorptie (Toribio, 2011). Indien de 

hypocalcemie te wijten is aan langdurige inspanning, kan er bijkomend magnesium toegediend worden 

(Aiello en Moses, 2016).  Magnesium is een essentieel macromolecule dat een rol speelt in de cellulaire 

energie-afhankelijke reacties. Klinische hypomagnesiemie komt slechts uitzonderlijk voor, subklinische 

tekorten worden daarentegen frequenter waargenomen. Ernstige magnesium tekorten kunnen leiden 

tot neuromusculaire verstoringen, echter zijn er geen gedocumenteerde gevallen met dergelijke 

symptomen (Stewart, 2011). 

e. PROGNOSE 

Indien niet behandeld kan ernstige hypocalcemie leiden tot sterfte binnen 24-48 uur bij lacterende 

merries. Mild aangetaste paarden kunnen spontaan herstellen. Veelal is er reeds resultaat 1-2 uur na 

het toedienen van calcium. Sommige patiënten vereisen echter een langdurigere behandeling die zich 

spreidt over meerdere dagen. Ook kan er supplementatie van magnesium vereist zijn in dergelijke 

gevallen (Aiello en Moses, 2016). 

 

4.2.5. Tetanus  

a. PATHOGENESE 

Tetanus wordt veroorzaakt door Clostridium tetani. Dit is een gram-positieve sporenvormende, 

anaerobe bacterie. Deze bacterie komt voor in dieren, de bodem, vogels en organisch materiaal. 

Paarden worden meestal geïnfecteerd via een wonde waarbij er een anaeroob milieu gecreëerd wordt, 

typisch zijn diepe steekwonden maar oppervlakkige wonden kunnen ook dienen als intredepoort. Er 

worden exotoxines (tetanospasmine, tetanolysine en non-spasmogeen toxine) vrijgesteld in een 

anaeroob milieu, dewelke verantwoordelijk zijn voor de klinische symptomen. Tetanospasmine bindt op 

de zenuw motoruiteinden, waardoor de inhibitie wegvalt van de spieractiviteit (door inhibitie van 

inhibitorische neurotransmitters), met als gevolg een tetanische spiertoestand. In de meeste gevallen 

kan de initiële wonde niet meer teruggevonden worden (South, 2016).  

b. SYMPTOMEN 

Enkele dagen tot weken na de infectie treden klinische symptomen op. Afhankelijk van de ernst kunnen 

de symptomen variëren. De typische symptomen zijn: lokale of gegeneraliseerde spierstijfheid, 

hyperesthesie, dysfagie, protrusie van het derde ooglid, gecontraheerde kaakspieren en 

aangezichtsspieren (lock-jaw), opgeheven staart en naar achter gerichte oren. Bij ernstige gevallen zijn 

de dieren niet in staat te stappen en is opisthotonus mogelijk in decubitus (South, 2016). 

c. DIAGNOSE 

De diagnose wordt enerzijds gesteld aan de hand van anamnese, namelijk het al dan niet gevaccineerd 

zijn van het dier en de typische symptomen die gepaard gaan met deze aandoening (South, 2016). 
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d. BEHANDELING 

De behandeling bestaat uit het inhiberen van het exotoxine tetanospasmine. Het is belangrijk om lokaal 

en parenteraal antibiotica (penicilline) toe te dienen om de kiem te eradiceren. Ook dienen bestaande 

wonden blootgesteld te worden aan zuurstof en kunnen ze met zuurstofwater behandeld worden om 

het, voor de kiem gunstige, anaeroob milieu te verwijderen (Kay en Knottenbelt, 2007). Het bestrijden 

van het micro-organisme zorgt voor een inhibitie van de verdere toxine productie, maar bestrijdt de 

circulerende toxine gehaltes niet (South, 2016). Volgens South (2016) biedt passieve immunisatie (anti-

tetanus serum) geen meerwaarde, in een studie is aangetoond dat er geen hogere overlevingskansen 

zijn wanneer paarden anti-tetanus serum hebben gekregen in vergelijking met paarden die geen anti-

tetanus serum hebben gekregen (zie 5.). Actieve immunisatie (vaccinatie) zou echter wel een hogere 

overlevingskans geven. Aangezien de toediening van het tetanus-toxoid een betere immuunrespons 

opwekt dan diegene die door de natuurlijke infectie geïnduceerd wordt (South, 2016). Verder wordt 

ondersteunende behandeling (donkere rustige omgeving en symptomatische behandelen) aangeraden. 

Overlevingskansen liggen tussen 25 tot 41%, afhankelijk van de ernst van de symptomen. Preventief is 

het aangeraden om te vaccineren  (South, 2016). 

 

4.2.6. Pijn 

Met erge pijn moet in de differentiaaldiagnose rekening gehouden worden aangezien dit aanleiding kan 

geven tot spiertremoren. Door middel van een volledig klinisch onderzoek kunnen eventuele oorzaken 

van orthopedische- of viscerale pijn uitgesloten worden als mogelijke oorzaken van de waargenomen 

tremoren. Het herkennen van pijn bij paarden verloopt subjectief. Pijn is een combinatie van sensorische 

en emotionele ervaring. Er zijn maar een beperkt aantal studies uitgevoerd naar het valideren van pijn 

bij paarden (Johannes et al., 2010). Een studie uitgevoerd door Bussières et al. (2008) heeft een 

gemengde pijn-schaal beschreven en gevalideerd voor paarden met acute orthopedische pijn, aan de 

hand van gedrags- en psychologische parameters. Deze schaal bevat verschillende elementen die ook 

kunnen toegepast worden op paarden met acute viscerale pijn en somatische pijn, zowel postoperatief 

als niet postoperatief. Dankzij het gebruik van deze pijn-schaal kan men een objectieve inschatting 

maken van de intensiteit van pijn bij paarden (Johannes et al., 2010). Fysiologische veranderingen 

opgemerkt zijn variabelen in slaan naar de buik (occasioneel – frequent) , krabben op de grond 

(occasioneel – frequent), houding (weight shifting, milde spiertremor – geen steun, duidelijke 

spiertremoren), hoofdbewegingen (occasioneel – frequent kijken naar de flank), eetlust (normaal – 

geen), zweten (niet – excessief), verschijning (rustig – rusteloos), interactief gedrag, reactie op palpatie 

(geen – agressief), lichaamstemperatuur (geen koorts – > 2°C), darmgeluiden (normaal – hypermotiel), 

hartfrequentie (normaal - >50%) en ademhalingsfrequentie (normaal - >50%) (Bussières et al., 2008). 
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4.2.7. Myopathieën 

Anamnese, klinische presentatie en een spierbiopt worden gebruikt voor de diagnose van verscheidene 

myopathieën, waaronder PSSM en RER. Paarden met PSSM of RER worden vaak aangeboden met 

een afwijkende gang en inspannings-gebonden rhabdomyolyse. Veel voorkomende klinische 

symptomen bij myopathieën zijn Shivers, tying-up (acute rhabdomyolyse), abnormale gang, spier 

fasciculaties en atrofie (Hunt et al., 2008). Warmbloedpaarden met spieraandoeningen kunnen 

ondersteunend behandeld worden met een aangepast dieet (laag zetmeelgehalte, hoog vetgehalte) en 

training-schema’s (dagelijkse training op regelmatige basis) (Hunt et al., 2008).  

4.2.7.1. Nutritionele myodegeneratie 

Vitamine E en selenium zijn biologische antioxidantia en voorkomen cellulaire schade veroorzaakt door 

reactieve zuurstofradicalen. Een nutritioneel tekort aan vooral selenium en in mindere mate vitamine E 

kan resulteren in een acute tot subacute degeneratie van de hart- en skeletspieren. Klinische 

symptomen worden meestal vastgesteld bij jonge opgroeiende veulens, maar het kan ook voorkomen 

bij oudere paarden. Peracute symptomen bij veulens zijn decubitus, dyspnee, spierpijn, arytmieën en 

plotse dood. Subacute symptomen zijn ernstige zwakte, niet kunnen rechtstaan, spier fasciculaties, 

gespannen spieren (bij palpatie op te merken), stijfheid, abnormale gang, spierpijn, dysfagie, trismus, 

ptyalisme en zwakke zuigreflex bij veulens (Aleman, 2008). 

De diagnose kan gesteld worden aan de hand van een bloedonderzoek (gestegen serum creatine 

kinase en aspartaat aminotransferase, hyperproteïnemie, azotemie, hyponatremie, hypochloremie, 

hyperkaliemie, hyperfosfatemie, respiratoire acidose, myoglobinurie, laag selenium gehalte en 

glutathion peroxidase, soms een laag vitamine E gehalte) en eventueel door middel van een spierbiopt. 

Macroscopisch vertonen aangetaste spieren een bleke kleur met de aanwezigheid van witte lijnen. Bij 

histologisch onderzoek kunnen myonecrose, regeneratie met histiocyt infiltratie en fibrose tot calcificatie 

bij chronische gevallen waargenomen worden (Aleman, 2008). 

De behandeling bestaat uit een ondersteunende therapie en de supplementatie van selenium en 

vitamine E (Aleman, 2008). 

4.2.7.2. Polysaccharide storage myopathy  

Polysaccharide storage myopathie (PSSM) is de meest voorkomende inspannings-geassocieerde 

myopathie bij warmbloedpaarden maar werd het eerst gediagnosticeerd bij Quarter Horses, Appaloosa 

en Paint-gerelateerde rassen (Aleman, 2008; Hunt et al., 2008; Naylor, 2015). Aangetaste 

skeletspiercellen hebben een te hoog glycogeen en glucose-6-fosfaat gehalte en een abnormale 

accumulatie van complexe polysaccharide inclusies (diastase-resistente amylopectine polysaccharide 

inclusies). Er kunnen twee types PSSM onderscheiden worden. Een eerste type wordt veroorzaakt door 

een mutatie in het glycogeen synthase 1 (GYS1) gen. Type 1 PSSM komt voor bij verschillende 

paardenrassen in Europa en Noord-Amerika. Bij paarden met type 2 PSSM kan het oorzakelijke 

gemuteerde allel niet teruggevonden worden (Naylor, 2015).  De aandoening gaat gepaard met 

rhabdomyolyse. Deze rhabdomyolyse kan getriggerd worden door beweging na een lange rustperiode.  
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Typische symptomen zijn sporadische of episodische rhabdomyolyse, inspannings-intolerantie, zwakte, 

stijfheid, spier fasciculaties, spierpijn, abnormale gang, rugpijn en spieratrofie. Sommige aangetaste 

paarden kunnen echter ook volledig normaal lijken (Aleman, 2008). 

De vermoedelijke diagnose van PSSM kan gesteld worden op basis van de anamnese, het klinisch 

onderzoek en een bloedonderzoek. Zo is de aanwezigheid van gestegen CK-gehalten in het serum in 

associatie met inspanning typisch. De spierenzymes zijn echter veelal niet afwijkend maar soms kunnen 

gestegen CK-levels waargenomen worden in rust. De definitieve diagnose wordt best gesteld aan de 

hand van histologisch onderzoek van een spier-biopt. Daarbij zullen typisch PAS-positieve inclusies 

aangetoond kunnen worden. (Aleman, 2008). Type 1 PSSM kan ook door middel van een genetische 

test definitief gediagnosticeerd worden (Naylor, 2015).  

Aangetaste paarden vertonen verbetering mits een training op regelmatige, best dagelijkse, basis en 

door vrije beweging op de weide. Ook is een aangepast dieet met een hoog vetgehalte en laag 

zetmeelgehalte gunstig voor dergelijke paarden (Aleman, 2008; Naylor, 2015). 

4.2.7.3. Recurrent exertional rhabdomyolysis  

Recurrent exertional rhabdomyolysis (RER) is de tweede meest voorkomende myopathie bij 

warmbloedpaarden en de meest voorkomende spieraandoening bij volbloedpaarden (Aleman, 2008; 

Hunt et al., 2008). Dit is een autosomaal dominante erfelijke aandoening die geassocieerd is met 

inspanning en die veroorzaakt wordt door een afwijking ter hoogte van de intracellulaire calcium-

regulatie. Klinische symptomen bestaan uit spiertremoren, stijfheid, intermitterend manken, niet willen 

bewegen, tachypnee en koliekachtige symptomen. Er bestaat een leeftijds- en geslachtspredispositie 

voor het hebben van RER. Zo blijken jonge dieren en vrouwelijke dieren vaker aangetast te zijn. Ook 

meer dan 1 dag rust na een inspanning, galopperen tijdens de inspanning, een dieet met meer dan 4.5 

kg graan/dag en mankheid zijn predisponerende factoren (Aleman, 2008). 

De diagnose kan gesteld worden aan de hand van de symptomen, de anamnese en predisponerende 

factoren. Serum CK is gestegen 4-6 uur na inspanning en door middel van een spierbiopt kunnen de 

typische afwijkingen van een myopathie aangetoond worden (centrale nuclei in volwassen type IIA en 

type IIB-spiervezels, gestegen subsarcolemmaal glycogeen, variabele necrose en regeneratie) 

(Aleman, 2008). 

De behandeling bestaat uit een ondersteunende therapie, pijn en angst- management, training en 

omgevings- en voedingsaanpassingen (Aleman, 2008). 

4.2.7.4. Atypische myopathie  

Atypische myopathie (AM) of myoglobinurie is een vaak fataal aflopende, seizoensgebonden 

weidemyopathie die veroorzaakt wordt door de opname van esdoornzaden. De zaden van Acer 

Negundo en Acer Pseudoplatanus  bevatten immers hoge concentraties van het toxine hypoglycine A. 

Dit toxine komt in lagere concentraties in nog andere esdoorn soorten voor. De gehalten van het toxine 

kunnen echter variëren tussen verschillende bomen en zaden die men terugvindt. Na de opname van 

de toxine-bevattende zaden wordt hypoglycine A omgezet in methyleen-cyclopropylazijnzuur (MCPA). 
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Dit zorgt voor de inhibitie van meerdere acyl-CoA-dehydrogenasen. Hierdoor worden voornamelijk type 

I-spiervezels zoals skelet- en ademhalingsspieren primair aangetast. Deze aandoening komt vooral 

voor bij grazende paarden die niet bijgevoederd worden, veelal in de herfst (93%) na hevige wind en 

veel regen. Er is geen ras- noch een geslachtspredispositie. Symptomen worden meestal waargenomen 

bij jonge paarden, maar ook oudere paarden kunnen symptomen ontwikkelen. Symptomen zijn variabel 

en worden gekarakteriseerd door hun snelle evolutie. Symptomen zoals spierstijfheid en -zwakte, 

zweten, depressie, myoglobinurie, ademhalingsmoeilijkheden, beven, spiertremoren en weigeren te 

bewegen kunnen voorkomen. De symptomen treden vlug op en de aangetaste paarden worden vaak 

dood of in laterale decubitus teruggevonden op de weide. De urine is donkerbruin als gevolg van de 

optredende rhabdomyolyse. De rectale temperatuur van aangetaste dieren kan licht gestegen of 

gedaald zijn, de ademhalings- en hartfrequentie zijn vaak gestegen. Alle spieren zijn aangetast en 

uiteindelijk zal het paard progressief moeilijker ademhalen. Ook slokdarmobstructie kan optreden ten 

gevolge van de spieraantasting. De eetlust blijft behouden maar in sommige gevallen lijkt het slikken 

moeizamer. Sterfte treedt meestal op 12-72 uur na het optreden van de symptomen (Paulussen et al., 

2015). 

De diagnose wordt gesteld aan de hand van de anamnese, klinische symptomen en een 

bloedonderzoek (enorme stijging in spierenzymen: CK (hoogste stijging), AST, LDH). Op rectaal 

onderzoek kan er een gevulde blaas en soms ingedroogde inhoud in het colon waargenomen worden. 

De prognose is sterk gereserveerd. Paarden met AM worden vooral ondersteunend en symptomatisch 

behandeld (Paulussen et al., 2015). 

4.2.7.5. Hyperkalemische periodische paralyse 

Hyperkalemische periodische paralyse (HYPP) is een autosomaal dominante aandoening die Quarter 

Horses (incl. kruisingen), Paints en Appaloosas kan aantasten. Naar schatting zou 4%  van de Quarter 

Horse populatie  aangetast zijn (Aleman, 2008).  Bij paarden is deze aandoening geassocieerd met een 

populaire en vruchtbare hengst, met nakomelingen die voornamelijk in de western-sport domineren. 

Typisch voor deze paarden is hun zwaar gespierde lichaamsbouw.  

HYPP wordt veroorzaakt door een missense mutatie van de alfa-subunit van de natrium-kanalen ter 

hoogte van de skeletspieren. Deze mutatie veroorzaakt overmatige excitatie van de skeletspieren. Dit 

wordt veroorzaakt door een stijging van de rustmembraanpotentiaal, een onderbezetting van de 

natrium-kanalen waardoor de daaropvolgende depolarisatie niet gedeactiveerd kan worden en tenslotte 

een overmatige natrium-influx en kalium-efflux waardoor de spiercellen in een permanent 

gedepolariseerde toestand blijven (Aleman, 2008).  

De meest typische symptomen zijn spierfasciculaties en zwakte, die in episodes voorkomen. Echter zijn 

sommige aangetaste dieren asymptomatisch. Episodes komen veelal spontaan op, maar kunnen ook 

getriggerd worden door plotse dietaire veranderingen, voeding met hoge kalium gehalten, vasten, 

anesthesie, sedatie, stress, transport, rust na inspanning, blootstelling aan koude, dracht en het 

gelijktijdig ziek zijn (Aleman, 2008).  In het begin van een episode komen de spierfasciculaties lokaal 

voor, naarmate de episode vordert verspreiden ze zich over het ganse lichaam. Tussen episodes 
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vertonen aangetaste paarden geen symptomen. Beweging kan deze spierfasciculaties erger maken en 

dit kan uiteindelijk leiden tot spierkramp. Zwakte wordt gekenmerkt door een wankele gang, honden-zit 

en kan leiden tot decubitus. Overige mogelijke symptomen zijn respiratoire stridor en distress, dysfagie, 

faryngale collaps en larynx paralyse, alsook is sterfte gerapporteerd (Aleman, 2008).  

Tijdens een episode kan er hyperkaliemie, milde hyponatremie en hemoconcentratie waargenomen 

worden door middel van labo-onderzoeken. Serum creatinine (CK) is niet afwijkend, alhoewel er soms 

een milde verhoging kan waargenomen worden een aantal uur na een episode. Occasioneel kan er op 

histopathologisch onderzoek milde myodegeneratie en vacuolisatie van de skeletspieren waargenomen 

worden. Er is een genetische test beschikbaar voor het stellen van de definitieve diagnose van HYPP 

(Aleman, 2008). 

 

4.2.8.  Nerveuze vorm van ergotisme  

a. PATHOGENESE 

Claviceps paspali is een toxine-producerende schimmel die een indol-diterpenteen toxine (Paspalinine 

en paspalitrem A-C) produceert en kan ‘paspalum staggers’ veroorzaken bij paarden en herkauwers. 

Deze schimmel groeit op de zaden van Paspalus spp. en komt vooral voor op een hoog vruchtbare 

bodem. Deze mycotoxicose komt voor in Zuid-Brazilië, Uruguay, Argentinië, Verenigde Staten, 

Australië, Nieuw-Zeeland, Europa en Zuid-Afrika. Intoxicaties komen vooral voor in de herfst, wanneer 

de plant zaden heeft (Correa et al. 2013). 

b. SYMPTOMEN 

Symptomen zijn vergelijkbaar met deze van ryegrass staggers. Initieel kan er een fijne tremor en 

discreet knikken van het hoofd waargenomen worden. Bij ernstig aangetaste paarden kunnen er 

gegeneraliseerde spiertremoren voorkomen. Deze symptomen kunnen verergerd worden door 

opwinding of beweging. Cerebellaire ataxie met ernstige tremoren, ongecoördineerde stijve gang, 

hypermetrie en een wijde stand kunnen waargenomen worden in een later stadium. Aangetaste paarden 

kunnen vallen wanneer ze schrikken of gereden worden. Na een periode van rust kunnen de dieren 

meestal zelf terug rechtstaan. Overige mogelijke symptomen zijn vermageren (met goede eetlust), 

overgevoeligheid aan beweging of geluid, opisthotonus, decubitus, hypersalivatie en nystagmus. De 

symptomen verdwijnen 7-15 dagen nadat de paarden uit de weide gehaald worden (Correa et al. 2013). 

c. DIAGNOSE - BEHANDELING 

Bij herkauwers kunnen er Paspalum-zaden teruggevonden worden in het abomasum. In de meeste 

gevallen worden er geen histologische letsels waargenomen, echter kunnen er cerebellaire letsels en 

verlies van Purkinjecellen waargenomen worden bij dieren die langdurig symptomen vertoonden (Riet-

Correa et al., 2013). 
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5. DISCUSSIE  

Aangezien de uitgebreide differentiaaldiagnose bij deze patiënt is het essentieel om een grondige 

anamnese af te nemen en een grondig klinisch onderzoek uit te voeren. Bijkomende belangrijke vragen 

die men in de anamnese had kunnen aanhalen hebben betrekking tot het weidemanagement: Is de 

weide kort begraasd? Is er een grote diversiteit aan planten? Eventueel kan men informeren naar welk 

graszaad men gebruikt heeft. Deze vragen kunnen helpen in de diagnose van lolitrem B-intoxicatie. Het 

is aangetoond dat de schimmel Neotyphodium lolii zich voornamelijk in het onderste gedeelte van 

Engels raaigras bevindt, waardoor kort begraasde weides meer kans geven op intoxicaties. Alsook 

worden er hogere concentraties aan verschillende toxines, waaronder lolitrem B, geproduceerd in de 

warmere maanden of tijdens droogte (Johnson et al., 2012). Deze patiënt werd in augustus 

aangeboden, wanneer er dus hogere concentraties van lolitrem B aanwezig zijn. Vaak wordt er 

gesuggereerd dat er typisch meerdere dieren zijn aangetast bij intoxicaties (Nollet et al., 2007). Echter 

is dit hier niet het geval, maar dit kan te wijten zijn aan de grote diversiteit in individuele gevoeligheid 

voor lolitrem B-intoxicatie (Johnstone et al., 2012; Aiello en Moses, 2016). Uit de anamnese is gebleken 

dat de merrie niet is gevaccineerd voor tetanus, vandaar dat er ook rekening moet gehouden worden 

met de symptomen van tetanus. Er werden echter geen typische symptomen waargenomen (lokale of 

gegeneraliseerde spierstijfheid, hyperesthesie, dysfagie, protrusie van het derde ooglid, lock-jaw, 

opgeheven staart en naar achter gerichte oren). Indien er wel dergelijke symptomen aanwezig zouden 

geweest zijn, is wondverzorging, de toediening van penicilline en anti-tetanus serum (ATS) een 

belangrijk onderdeel van de behandeling (zie 4.2.5. d.). Het gebruik van passieve immunisatie wordt in 

de meeste gevallen aangeraden (Aiello en Moses, 2016). De antitoxines binden met de ongebonden 

exotoxines in de bloedbaan, waardoor verdere klinische progressie geremd wordt. Daarom worden de 

beste resultaten waargenomen wanneer ATS in een vroeg stadium toegediend wordt (Kay en 

Knottenbelt, 2007). Echter werden er geen case-reports, noch studies teruggevonden waarin hogere 

overlevingskansen waargenomen werden door het toedienen van ATS. 

Een grondig klinisch onderzoek is zoals bij elke patiënt essentieel. Pijn bij paarden kan o.a. zweten, 

ongemak en spiertremoren veroorzaken. Het is aangewezen om een grondige inspectie en palpatie uit 

te voeren om orthopedische, viscerale of somatische pijn uit te sluiten (Bussières et al., 2008). Het 

klinisch onderzoek zou in dit geval kunnen aangevuld worden met een oftalmologisch onderzoek 

(controle of er een subtiele snelle tremor is van de oogbol) en een neurologisch onderzoek. Het paard 

kon hierbij bijvoorbeeld geblinddoekt worden ter controle van vestibulaire ataxie. Dit zijn 

ondersteunende onderzoeken in de diagnostische work-up van lolitrem B-intoxicatie (Johnstone et al., 

2012).  Deze patiënt werd sterk bezweet teruggevonden op de weide, maar had geen koorts.  In een 

case-report studie uitgevoerd door Nollet et al. (2007) waarbij er 30 paarden met ryegrass staggers 

onderzocht werden, had er geen enkel paard koorts, niettegenstaande er sommige paarden erg 

zweetten. Sommige paarden gingen regelmatig platliggen en konden moeilijk terug opstaan. Bij deze 

patiënt zou deze hyperhidrose te wijten kunnen zijn aan de werking van ergovaline, dit toxine wordt 

geproduceerd door Engels raaigras en heeft een synergistische werking met Lolitrem B. Typisch 

veroorzaakt ergovaline een verhoogde gevoeligheid voor hittestress, veelal zonder verhoogde rectale 
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temperatuur (Johnstone et al., 2012). Spiertremoren waren over het volledige lichaam te zien en hadden 

een variërende intensiteit. De paarden in deze studie vertoonden een eerder stijve en licht 

hypermetrische gang. Sommige paarden waren atactisch. Neurologisch onderzoek toonde aan dat de 

kopzenuwen normaal waren, hart- en longauscultatie waren niet afwijkend. Alsook is er aangetoond dat 

een verhoogde hart-en/of ademfrequentie kan opgemerkt worden bij aangetaste paarden (Johnstone et 

al., 2012). Een drietal dagen later waren alle dieren weer volledig normaal. De patiënt besproken in 

bovenstaande casus vertoont gelijkaardige symptomen. Er was een verhoogde hartfrequentie op te 

merken, dit kon echter te wijten zijn aan stress (door o.a. transport).  

Bij deze patiënt is er geen verder onderzoek gedaan naar bepaling van lolitrem gehaltes in het 

weidegras en/of lichaamsvloeistoffen. In dit geval zou dit wel aangewezen zijn om herhaaldelijke 

intoxicatie te vermijden en om de diagnose te bevestigen. Er kan gekozen worden tussen verschillende 

diagnostische technieken, vooreerst wordt deze diagnose gesteld dmv uitsluiting. Dankzij het 

bloedonderzoek kan men reeds EMND uitsluiten aangezien vitamine E en selenium-gehaltes normaal 

waren. Overige myopathieën zoals AM, PSSM en RER kan men uitsluiten a.d.h.v. het ras, symptomen, 

anamnese en eventueel een spierbiopt of een genetische test (Hunt et al., 2008; Taylor, 2015). RER en 

PSSM zijn inspannings-gerelateerde aandoeningen, dit is niet van toepassing op dit jonge paard en 

kunnen dus uitgesloten worden. Hetzelfde geldt voor AM, deze aandoening komt vooral voor in de herfst 

en er moet opname zijn van esdoornzaden, wat hier wederom niet het geval is. Vervolgens kan men de 

symptomen grondig ontleden en vergelijken met diegene gevonden bij andere cases van ryegrass 

staggers. Veralgemeende spiertremoren die toenamen bij inspanning/stress (in dit geval rechtstaan), 

zweten, frequent neerliggen, atactische en stijve gang en eventueel de verhoogde hartfrequentie zijn 

symptomen die overeenstemmen met de case-report studies (Johnstone et al., 2012; Nollet et al., 2007). 

Echter wordt in bijna alle gevallen van ryegrass staggers gesproken van een subtiele snelle tremor van 

de oogbol, terwijl daarover in deze casus niets vermeld wordt. Een uitgebreider klinisch onderzoek was 

zeker aangewezen in deze case. Deze patiënt vertoonde geen ernstige symptomen zoals zwelling van 

de ledematen, lesies ter hoogte van de hielballen en sereuze neusvloei. Voor een definitieve diagnose 

van lolitrem B-intoxicatie kan men een microscopisch onderzoek uitvoeren van het weidegras. 

Eventueel kan men in de toekomst gebruik maken van ELISA voor de bepaling van lolitrem B-gehaltes 

in plasma. Deze techniek is echter nog niet gevalideerd en is nog niet commercieel beschikbaar 

(Johnstone et al., 2012). 

De gegeneraliseerde vorm van verworven myasthenia gravis komt op de tweede plaats van mijn 

waarschijnlijkheidsdiagnose, aangezien de symptomen in de literatuur beschreven overeenstemmen 

met de symptomen van deze patiënt: inspannings-geïnduceerde stijfheid, tremoren en zwakte die 

verdwijnt in rust. Bij honden kan deze aandoening diagnostisch getest worden door middel van 

edrophonium chloride IV (0.1-0.2 mg/kg) toediening. Voor de definitieve diagnose moeten 

autoantistoffen bepaald worden in serum (radioimmunoessay). Echter lijkt deze aandoening minder 

waarschijnlijk dan ryegrass staggers, aangezien er geen case-reports bij paarden kunnen 

teruggevonden worden in de literatuur. Alsook verdwijnen de symptomen niet spontaan na enkele 

dagen, zoals hier wel het geval was. Bij verworven myasthenia gravis verdwijnen de symptomen 
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spontaan na 6 maanden in ongeveer 87% van de aangetaste honden. Bij overige gevallen is een 

intensieve opvolging en therapie noodzakelijk (Shelton, 2002; Aiello en Moses, 2016). 

Deze patiënt vertoonde na een aantal dagen reeds verbetering en is na 12 dagen hospitalisatie naar 

huis gegaan. Ter ondersteuning kreeg de merrie 10 dagen vitamine E, niettegenstaande de resultaten 

van het bloedonderzoek normaal waren. In dit geval lijkt het niet noodzakelijk om vitamine E bij te geven, 

maar is het vooral belangrijk dat het paard niet meer op de weide staat en ondersteunend behandeld 

wordt (zachte bodem en pijnstilling). Ter preventie zou ik aan de eigenaars meegeven om het paard op 

een andere weide te zetten en in tussentijd het weidegras te laten onderzoeken op aanwezigheid van 

lolitrem B-toxine-gehaltes.  

Kortom, in eender welke situatie is het belangrijk om als dierenarts telkens een uitgebreide en grondige 

inspectie, anamnese en klinisch onderzoek uit te voeren.  
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1. SAMENVATTING 

Deze klinische casusbespreking behandelt een zevenjarige shetlandpony met een uitgesproken 

respiratoire stridor, een versterkte ademhaling en inspanningsintolerantie. Tijdens de zomer werd hij 

aangeboden aan de faculteit Diergeneeskunde omwille van toegenomen klachten, waaronder 

voornamelijk een uitgesproken respiratoire stridor. Bij inspanning nam de respiratoire stridor toe. Tijdens 

het klinisch onderzoek werd een abdominale ademhaling, een verhoogde pols- en 

ademhalingsfrequentie vastgesteld. Endoscopisch en radiografisch onderzoek werden uitgevoerd. 

Daarbij werd een gefixeerde tracheacollaps waargenomen over de gehele trachea. Een ernstige 

dorsoventrale afplatting (graad 4) met een diameter van amper vijf millimeter werd vastgesteld. 

Tracheacollaps bij paarden is meestal verworven ten gevolge van trauma. Bij deze shetlandpony wordt 

een degeneratieve of congenitale etiologie gesuggereerd. Een medicamenteuze of verschillende 

chirurgische behandelingen kunnen overwogen worden bij tracheacollaps. Omwille van de ernst en 

uitgebreidheid van de tracheacollaps werd niet geopteerd voor een medicamenteuze behandeling, noch 

voor het uitvoeren van een tracheostomie of een resectie en anastomose. Het gebruik van een intra- 

en/of extraluminale stent zou bij deze patiënt eventueel een oplossing kunnen bieden. Echter werd er 

bij dit dier geen operatie uitgevoerd omwille van het nauw lumen van zowel het cervicale als het 

thoracale gedeelte van de trachea en de risico’s die gepaard gaan met het plaatsen van een stent. De 

prognose op lange termijn na chirurgie is gereserveerd omwille van de aanhoudende complicaties. 

Aanpassingen in het management zoals stress reduceren en een stofvrije omgeving voorzien spelen 

een rol in het reduceren van de klinische symptomen.    
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2. INLEIDING 

Tracheacollaps is een weinig voorkomende aandoening bij paardachtigen. Voornamelijk kleine rassen 

zoals pony’s en miniatuurpaarden worden aangetast (Siger et al., 1998; Tetens et al., 2000; Aleman et 

al., 2008; Wong et al., 2008; Graham et al. 2010). De klinische symptomen worden veelal rond 

middelbare leeftijd waargenomen (Aleman et al., 2008; Busschers et al., 2010). Bij paarden is 

tracheacollaps voornamelijk verworven, met trauma en tracheotomie als meest voorkomende oorzaken 

(Siger et al., 1998; Aleman et al., 2008). Miniaturisatie zou net zoals bij kleine honden aan de oorsprong 

kunnen liggen van afwijkend tracheaal kraakbeen, gekend als chondromalacie, waardoor deze dieren 

gevoeliger zijn voor tracheacollaps (Graham et al., 2010). Deze congenitale oorzaak wordt voornamelijk 

bij kleine hondenrassen waargenomen. Er wordt gesuggereerd dat dit bij pony’s en miniatuurpaarden 

ook kan voorkomen (Graham et al., 2010). In deze scriptie wordt een casuïstiek besproken betreffende 

een zevenjarige shetlandpony met een ernstige tracheacollaps, dewelke een congenitale of 

degeneratieve oorsprong kent. Er bestaan verschillende behandelingsopties, waaronder een 

medicamenteuze behandeling of een chirurgische behandeling. Het gebruik van intra- en extraluminale 

stents kennen hun toepassing in het herstellen van het tracheaal lumen (Tetens et al., 2000; Epstein, 

2008). Echter resulteren complicaties zoals granulatievorming, migratie van de stent, verstoring van het 

mucociliair apparaat en wondinfecties in een gereserveerde prognose op lange termijn (Siger et al., 

1998; Freeman, 2005; Busschers et al., 2010). Het management van aangetaste dieren, zoals het 

voorzien van een stofvrije omgeving, het vermijden van stress en regelmatig opvolgen na een 

chirurgische ingreep, zijn belangrijk om recidieven te voorkomen (Couëtil et al., 2004). De huidige 

mogelijke behandelingsopties, de etiopathogenese en prevalentie, en de diagnostische work-up worden 

besproken in deze scriptie.   
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3. CASUS 

3.1. ANAMNESE 

Een zeven jarige shetlandpony werd in augustus aangeboden op de faculteit Diergeneeskunde met de 

klacht een hevig geluid te produceren tijdens het ademhalen in rust. De ruin was ongeveer een jaar in 

het bezit is van de eigenaar. Reeds sinds de aankoop maakte de shetlandpony een snurkend geluid. 

De shetlandpony stond tezamen met drie andere shetlandpony ’s op de weide. De eigenaars 

vermeldden dat het dier zelden uit eigen initiatief beweegt en dat bij inspanning het geluid heviger werd. 

De eigen dierenarts werd destijds gecontacteerd en diagnosticeerde longemfyseem en cornage. Er 

werd geen endoscopie uitgevoerd. De patiënt heeft toen drie dagen ontstekingsremmers gekregen 

(eenmaal intraveneus en tweemaal intramusculair), alsook kreeg het dier drie weken Ventipulmin® 

(clenbuterol) toegediend. Deze behandeling gaf geen verbetering. Een week geleden werd de 

shetlandpony gevaccineerd. Overigens zijn er geen recente aanpassingen in het management van de 

patiënt gebeurd. Alsook is de pony volgens de eigenaar sinds de aankoop nooit ziek geweest. Er zijn 

echter geen gegevens over de gezondheidstoestand van de patiënt voor de aankoop. Sinds een week 

merkten de eigenaars een sterker inspiratoir geluid op en was het dier duidelijk apathisch. Toen werd 

er besloten om de shetlandpony aan de faculteit aan te bieden voor een endoscopisch onderzoek.    

 

3.2. KLINISCH ONDERZOEK 

3.2.1. Algemeen klinisch onderzoek 

De shetlandpony woog 131 kg (BCS 5-6/9). Hij vertoonde een aandachtige indruk en had geen koorts. 

De pols- en ademhalingsfrequentie waren beiden verhoogd, de waardes waren respectievelijk 60 slagen 

per minuut (referentie: 28 – 44 bbp) en 24 ademhalingen per minuut (referentie: 8 – 16/min). Er werd 

een sterk inspiratoir geluid en een abdominale ademhaling waargenomen. De mucosa, 

hydratatietoestand en de lendenreflex waren normaal. Tijdens longauscultatie kon er een normaal 

respiratoir geluid waargenomen worden. De abdominale auscultatie was normaal. Er werd opgemerkt 

dat de hartgeluiden overstemd werden door de ademhalingsgeluiden. Tijdens de auscultatie van de 

trachea werd een grollend geluid opgemerkt.  

3.2.2. Endoscopie 

Tijdens het endoscopisch onderzoek werd er een sterke dorsoventrale afplatting van de trachea 

vastgesteld. Deze afplatting startte kort na de larynx en was op het nauwste punt (ongeveer halverwege 

de trachea) niet meer doorgankelijk met de scoop (diameter scoop 9mm). Hierdoor kon er bij deze 

patiënt geen beoordeling van de ernst en uitgebreidheid van de afplatting waargenomen worden aan 

de hand van endoscopie. Hiervoor is een radiografisch onderzoek aangewezen. De mucus ter hoogte 

van de trachea vertoonde geen tekenen van inflammatie. 

3.2.3. Radiografisch onderzoek 

Een radiografisch onderzoek werd uitgevoerd voor het bepalen van de afmetingen van de diameter van 

de trachea en de lengte van de gecollabeerde trachea. Verschillende opnames werden genomen om 

de berekeningen te kunnen uitvoeren met betrekking tot eventuele behandeling met een stent (Zie 3.4 

Behandelingsopties en prognose). Er werd een lateromediale opname (van rechts naar links) genomen 

van de trachea (Zie Fig. 1). Dit werd onder volledige anesthesie uitgevoerd omwille van de ernst van de 

afplatting en het gevaar voor ademnood en een paniekreactie bij de patiënt. De positionering van het 

dier is hierbij belangrijk om correcte radiografische opnames te bekomen (Zie Fig. 1). Het is belangrijk 

dat de hals in hyperextensie gebracht werd, zodat een maximale distentie van de trachea bekomen 

werd. Er werd een cuff geplaatst ter hoogte van C3-C4, op een diepte van 7-8 cm. Omwille van de 

craniale positionering van de cuff is het proximale aspect van de trachea op de radiografische opnames 



 
4 

gedilateerd (Zie Fig. 2). Twee referentiepunten voor het bepalen van de afmetingen werden 

aangebracht, een marker van één centimeter werd voor de cuff aangebracht. Een tweede loden marker 

werd via een nasofaryngeale sonde in de oesophagus gebracht zodat deze vier centimeter lange probe 

als referentiepunt voor de trachea kon dienen (Zie Fig.3).  

Een ernstige dorsoventrale collaps van de trachea werd bevestigd door middel van radiografisch 

onderzoek. De afplatting werd waargenomen over de gehele lengte van de trachea en verliep over een 

lengte van ongeveer 50 cm. Er werd een afplatting van de trachea waargenomen tot ongeveer 10 cm 

voor de carina. De carina (opsplitsing van de hoofdbronchen) bleef open door de stevige kraakbenige 

structuur. Er werd door middel van het inhalatietoestel een positieve ventilatiedruk uitgeoefend om de 

weerstand van de vernauwde trachea te beoordelen. Aan de hand van de toegediende druk kan er 

bepaald worden of het plaatsen van een intraluminale stent voldoende tegendruk zal kunnen bieden om 

het lumen van de trachea te normaliseren. Door middel van een geforceerde inspiratie bij een druk van 

20 cm H2O en 50 cm H2O was het niet mogelijk om de diameter van de trachea significant te vergroten.  

Fig. 1  

Voorbereiding van de 

radiografische opnames.  

A. Pulsoxymeter – B. 

Tracheatube voor de 

beademing (met de cuff 

zo craniaal mogelijk) – C. 

Hals in hyperextensie om 

maximale distentie van 

de trachea te bekomen – 

E. Electrocardiogram.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 

Lateromediale opname 

van de trachea. Afplatting 

van de trachea is op te 

merken over de gehele 

lengte. A. Trachea – B. 

90° rotatie van het distale 

gedeelte van de trachea.  
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3.3. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

Aandoeningen van de bovenste luchtwegen die kunnen gepaard gaan met het produceren van een 

abnormaal geluid tijdens respiratie zijn intermitterende dorsale verplaatsing van het zachte gehemelte 

(IDDP), entrapment van de epiglottis en cornage. IDDP veroorzaakt een grollende ademhaling tijdens 

inspanning, dit treedt meestal plots op en verdwijnt ook plots. Veelal komt IDDP intermitterend voor en 

in sommige gevallen permanent. Deze aandoening kent een multifactoriële oorsprong. Zowel intrinsieke 

(afwijkende tonus of innervatie van het zacht gehemelte) als extrinsieke factoren (fixatie van de larynx 

en structurele afwijkingen) kunnen aan de oorsprong liggen. De diagnose wordt gesteld aan de hand 

van de symptomen en kan bevestigd worden door middel van een endoscopisch onderzoek tijdens 

arbeid. IDDP treedt vaak tezamen op met entrapment van de epiglottis. Typisch bij entrapment van de 

epiglottis is een abnormaal expiratoir geluid. Bij deze patiënt is er sprake van een inspiratoire stridor. 

Een derde differentiaaldiagnose is cornage.  Dit gaat gepaard met het produceren van een fluitend 

geluid tijdens arbeid. Bovengenoemde aandoeningen kunnen allen bevestigd worden aan de hand van 

hun typische symptomen en endoscopisch onderzoek.   

Een vernauwing van de trachea kan verschillende oorzaken hebben, zoals collaps ten gevolge van 

chondromalacie, hypoplasie of fibrose van de trachea. Gebaseerd op het endoscopisch onderzoek kon 

er gesteld worden dat er geen dynamische collaps was. Dit wil zeggen dan er bij in- en expiratie geen 

verplaatsing van de dorsale membraan te zien is, maar een gefixeerde vernauwing zonder verandering 

in diameter werd waargenomen. Gebaseerd op het radiografisch en endoscopisch onderzoek kon er 

gesteld worden dat er bij deze patiënt sprake was van een chronische dorsoventrale afplatting, dewelke 

vermoedelijk gepaard ging met fibrose van de weefsels. Een nadeel is dat fibrotische weefsels minder 

elastisch zijn, wat bij deze patiënt ook op te merken is aangezien er bij een druk van 50 cm H2O amper 

een verwijding van de trachea bekomen werd.  

3.4. BEHANDELINGSOPTIES EN PROGNOSE 

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden (Zie 5. Discussie), afhankelijk van de oorzaak, de ernst 

en de uitgebreidheid van de tracheacollaps. Omwille van de uitgebreidheid van de collaps ging de 

voorkeur in dit geval uit naar het plaatsen van een stent. Er bestaat geen specifiek protocol voor de 

behandeling van tracheacollaps bij paarden. Daarom wordt er voor het bepalen van de afmetingen voor 

de stent gebruik gemaakt van het protocol voor honden. Om de juiste afmetingen te bepalen is de 

positionering van de patiënt belangrijk en moet de trachea in maximale distentie zijn (positionering zie 

Fig. 1). Markeringen worden gebruikt zodat de wand van de trachea zo dicht als mogelijk kan benaderd 

worden om magnificatie te voorkomen (Zie Fig. 3).  

Volgende markers werden geplaatst op de patiënt: een marker van 1 cm werd getapet op het meest 

craniale gedeelte van de tracheotube (craniaal van de cuff) en een loden probe van 4 cm werd aan de 

hand van een slokdarmsonde aangebracht (Zie Fig. 3). Aangezien het meest distale gedeelte van de 

trachea moeilijk te interpreteren is omwille van de distale rotatie van de trachea (Zie Fig. 2 vernoemd bij 

3.2.3. Radiografisch onderzoek), is het aangewezen om een dorsoventrale radiografische opname te 

nemen van het distale gedeelte. Deze opname werd echter niet uitgevoerd bij dit dier. De afmetingen 

voor de stent moeten gemeten worden ter hoogte van de wijdste regio van de intrathoracale trachea, 

zodat migratie van de intraluminale stent vermeden wordt (Zie 4.6.4. Intraluminale stent).  

Vervolgens werden verschillende lateromediale opnames van de trachea genomen. Een eerste opname 

werd genomen zonder respiratie. Hierbij is de druk gelijk aan nul en is er onder normale omstandigheden 

geen collaps van de trachea. Een tweede opname werd tijdens ademhaling (inspiratie en expiratie) 

genomen (Zie Fig. 4 - 5). Tijdens respiratie werd er collaps opgemerkt. De geschatte lengte van collaps 

is 50 cm. Een derde opname met afgelaten cuff werd genomen zodat het proximaal gedeelte van de 



 
6 

trachea in beeld gebracht wordt. Een volgende opname werd genomen tijdens geforceerde inspiratie 

met een druk van 20 cm H2O. Deze druk wordt ook bij kleine huisdieren toegepast. Ter hoogte van het 

nauwste punt werd een doorsnede van de trachea van 6 mm diameter waargenomen (Zie Fig. 6). Ten 

slotte werd er een opname tijdens geforceerde inspiratie met een druk van 50 cm H2O genomen. Omdat 

er bij 20 cm H2O nog geen verschil in diameter op te merken was, werd gekozen om naar een hogere 

druk te gaan. Echter werd er bij 50 cm H2O ook slechts een beperkte verandering opgemerkt. De 

absolute diameter op het wijdste punt van de intrathoracale trachea was 7.7 mm (Zie Fig. 7). De 

doorsnede van het lumen werd bepaald aan de hand van volgende formule, absolute lengte van de 

merker/gemeten lengte van de marker = absolute tracheale diameter/ gemeten tracheale diameter 

(Couëtil et al., 2004; Wong et al., 2008). Bij een druk van 50 cm H2O werd de doorsnede van de 

intrathoracale trachea gemeten en was 85 centimeter. De berekening voor het bepalen van de absolute 

diameter gaat als volgt, 4 cm/ 4.43 cm = X / 0.85 cm  0.903 cm = X / 0.85 cm  0.903 cm * 0.85 cm 

= 7.7 millimeter doorsnede. 

Het meest caudale gedeelte van de trachea vertoonde een verwijd aspect, dit is duidelijk waar te nemen 

op Fig. 5. Deze verwijding is te wijten aan een 90° rotatie van het distale gedeelte van de trachea. 

Bovendien heeft men door middel van endoscopie (uitgevoerd op het einde van de radiografische 

opnames) kunnen bevestigen dat er een aanzienlijke vernauwing te zien is tot aan de bifurcatie. Deze 

vernauwing was waar te nemen op alle radiografieën (Zie Fig. 2 tem 7). De bronchen zelf zagen er 

normaal uit (Zie Fig. 5). 

Fig. 3  

Lateromediale opname van de 

trachea zonder ademhaling. A. 

regio waar de cuff zich bevindt – 

B. 1e marker (1cm) – C. Radio-

opake katheter ter hoogte van de 

oesophagus – D. Vernauwde 

trachea over de gehele lengte – E. 

2e marker (4cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NO BREATH 
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Fig. 4 

Lateromediale opname van de trachea 

tijdens inspiratie. A. afplatting van de 

trachea over de gehele lengte – B. 

oesophagus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 5  

Lateromediale opname van de trachea 

tijdens inspiratie. Op deze opname is de 

normale anatomische 90° rotatie van het 

distale gedeelte van de trachea duidelijk 

waar te nemen. Er wordt een normaal 

bronchiaal patroon waargenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 

Lateromediale opname van de trachea bij 

een druk van 20 cm H2O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 cm H2O 
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Fig. 7 

Lateromediale opname van de 

trachea bij een druk van 50 cm H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze patiënt is er, na overleg met de firma die dergelijke stents produceert, uiteindelijk besloten dat 

er geen chirurgische behandeling zal ingesteld worden omwille van de lage slaagkansen. De eigenaars 

werden geadviseerd om de shetlandpony op rust te zetten en contact met stof te vermijden. Er werd 

ook geadviseerd om een dierenarts te contacteren indien de symptomen opnieuw zouden toenemen of 

als de eetlust zou afnemen. Een tracheotomie kan in dat geval noodzakelijk zijn. Bijkomstig werd er 

aangeraden om een gewichtsverlies van ongeveer 30 kg te bekomen.  

3.5. OPVOLGING VAN DE PATIËNT 

De patiënt werd gedurende zestien dagen gehospitaliseerd. De eerste zeven dagen werd er driemaal 

per dag voordroog aangeboden. Daarna werd het rantsoen gedurende vier dagen gewijzigd door 

driemaal per dag hooi te voederen. De laatste vijf dagen werd het rantsoen nog verder gereduceerd 

naar dagelijks vijfmaal twee handjes hooi. De eerste vier dagen werd er dagelijks aan de hand gegraasd. 

Het grazen werd stopgezet omdat de respiratoire symptomen toenamen door de excitatie die hiermee 

gepaard ging. Dagelijks werd er vers water voorzien. Initieel stond de patiënt in een box met stro, dit 

werd na twee dagen vervangen door houtkrullen om de stofinname te beperken. Gemiddeld was de 

hartslag 45/min en varieerde de ademhalingsfrequentie tussen 20/min en 22/min. Echter was de 

ademhalingsfrequentie op dag tien opmerkelijk hoger, namelijk 54/min. De ademhalingsfrequentie werd 

later die dag nogmaals bepaald, toen was deze 68/min. Omwille van de aanhoudende tachypnee werd 

er een radiografisch onderzoek van de thorax uitgevoerd, er werden geen afwijkingen waargenomen. 

De patiënt staat momenteel bij de eigenaars in de weide. Tijdens de afgelopen winterperiode deed de 

pony het over het algemeen vrij goed. Er wordt echter verwacht dat de symptomen tijdens de zomer 

opnieuw zullen toenemen.   

 

50 cm H2O 
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4. LITERATUURSTUDIE 

4.1. ANATOMIE VAN DE TRACHEA 

De trachea is een flexibele holle structuur met een verloop startend aan het cricoïd van de larynx tot 

aan de hilus van de bronchen. De lengte van de trachea varieert tussen 70 en 80 centimeter bij paarden 

en bedraagt 45 tot 55 centimeter bij pony’s. De trachea bevindt zich tussen de 1e of 2e cervicale wervel 

en de 6e intercostaal ruimte. Het cervicale gedeelte van de trachea start ter hoogte van de larynx en 

eindigt aan de borstingang (situering zie Fig. 8). Dit gedeelte van de trachea vertoont frequent een milde 

graad van dorsoventrale afplatting, waardoor de cervicale trachea een ovaal aspect heeft (Powell et al., 

2010). Het gedeelte dat zich in de thorax bevindt, heeft daarentegen een meer circulaire vorm (Powell 

et al., 2010). Het thoracale gedeelte is korter dan het cervicale deel en start aan de borstingang en 

eindigt ter hoogte van de bifurcatie trachealis, dewelke opsplitst naar de rechter en linker 

hoofdbronchen. Het gedeelte dat zich in de thorax bevindt, ondervindt een continue negatieve druk. 

(Siger et al., 1998; Powell et al., 2010).  

Fig. 8 

Laterale weergave van het 

cervicale en thoracale gedeelte 

van de trachea. Illustratie van de 

lymfeknopen en situering van een 

tracheotomie tube.  

1. Lnn. Retrofaryngei – 2. Lnn. 

cervicales profundus cranialis – 3. 

Lnn. cervicales medius – 4. Lnn. 

cervicalis profundus caudalis – 5. 

Lnn. mediastinalis cranialis – 6. 

Lnn. tracheobronchialis. Rode pijl 

wordt weergegeven in Fig. 11. 

(Siger et al., 1998)  

Proximaal is de trachea oppervlakkig gelegen en wordt deze ventraal en distaal bedekt door spieren 

(Zie Fig. 9) (Siger et al., 1998). De verschillende regionale lymfeknopen (lnn.) gelegen ter hoogte van 

de trachea worden weergegeven in bovenstaande illustratie (Fig. 8). De rechter arteria carotis bevindt 

zich dorsolateraal ter hoogte van het midcervicale gedeelte van de trachea en loopt naar lateraal ter 

hoogte van de borstingang. Lateraal midcervicaal van de trachea in de diepte ter hoogte van de 

oesophagus bevindt zich de linker arteria carotis. De venae jugularis zijn gesitueerd in de beiderzijdse 

jugularisgroeven, lateraal van de a. carotis en trachea (Zie Fig. 10) (Siger et al., 1998).  

Fig. 9 

Illustratie van het midcervicale gedeelte van de trachea. A.  M. 

sternothyrohyoideus – B. M. sternocephalicus – C.  M. brachiocephalicus 

– D. Vena jugularis – E. M. omohyoideus – F. A. carotis. (Siger et al., 

1998)    
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De trachea bestaat uit 48 tot 60 concentrische kraakbeenringen die dorsaal niet gesloten zijn, waardoor 

flexibiliteit aan deze rigide structuur verleend wordt (Siger et al., 1998; Powell et al., 2010). Ezels hebben 

minder trachearingen dan paarden, het aantal varieert tussen 34 tot 50 (Powell et al., 2010). Echter is 

het aantal trachearingen variabel tussen dieren van dezelfde diersoort, het aantal trachearingen zou 

voornamelijk bepaald worden door de grootte van het dier (Powell et al., 2010). Ter hoogte van het 

cervicale gedeelte van de trachea is er overlap tussen de vrije uiteinden van de trachearingen, terwijl er 

geen contact is tussen de vrije uiteinden van de trachearingen ter hoogte van het thoracale gedeelte 

van de trachea (Powell et al., 2010). De trachearingen bestaan uit hyalien kraakbeen dat omgeven is 

door een fibro-elastisch membraan dewelke stevigheid aan de trachea verleent (Zie Fig. 10). De 

trachearingen zijn onderling verbonden door het dorsaal tracheaal ligament (fibro-elastisch 

bindweefsel), dewelke vermijdt dat de uiteinden van de trachearingen uit elkaar gaan (Powell et al., 

2010). Aan de dorsale luminale zijde van de kraakbeenringen hecht de musculus trachealis vast, deze 

zorgt voor een continue doorgankelijkheid van de trachea. De wand van de trachea wordt gevormd door 

vier lagen, namelijk de tunica mucosa, de tunica submucosa, de tunica musculocartilagenosa en de 

tunica adventitia (Graham et al., 2010). Het lumen van de trachea is bedekt met een pseudomeerlagig 

cilindrisch trilhaarepitheel. Het lumen van de trachea is bedekt met een laagje mucus, dit mechanisme 

draagt bij tot het verwijderen van vreemde partikels ter hoogte van het respiratoir stelsel (mucociliair 

apparaat). De submucosa bevat elastinevezels waardoor de trachea een flexibele structuur vormt (Siger 

et al., 1998; Powell et al., 2010).  

Fig. 10 

Cross-sectionele illustratie van Fig. 9 

(cervicale trachea). Ca. A. carotis – E. 

oesophagus – J. V. jugularis – M. Tunica 

mucosae – Sm. Tunica submucosa – Tm. M. 

trachealis – Tc. Kraakbeenring (Siger et al., 

1998) 

 

Verder onderzoek van de trachearingen heeft aangetoond dat afwijkingen van het dorsale ligament 

voornamelijk tussen de 15e en 30e trachearing waargenomen worden. Afwijkingen van het dorsaal 

tracheaal ligament resulteren in een daling van de dwarsdoorsnede van de trachearingen, zonder 

wijziging van de externe vorm van de trachearingen (Powell et al., 2010). Tussen de 15e en 30e 

trachearing wordt de kleinste interne diameter waargenomen, ten gevolge van een maximale separatie 

van het dorsaal tracheaal ligament in dit segment (Powell et al., 2010). Dit is uitwendig zichtbaar doordat 

de 10e tot en met de 30e trachearing een dorsoventrale afplatting vertonen, waardoor deze een ovale 

vorm in plaats van een circulaire vorm hebben. Een ovale vorm is meer indrukbaar en daardoor zijn 

deze trachearingen gevoeliger zijn aan collaps in vergelijking met de circulaire ringen (Powell et al., 

2010). Het frequentst wordt tracheacollaps bij pony’s en ezels ter hoogte van de thoraxingang 

waargenomen. Dit wordt tevens bevestigd bij honden (Powell et al., 2010). Dit kan verklaard worden 

doordat zachte weefsels onder dynamische omstandigheden anders reageren door hun fysische 

eigenschapen en dynamische transmurale druk tijdens respiratie en hoesten. In de studie uitgevoerd 

door Powell et al. (2010) wordt het meest afwijkend uitwendig aspect van de trachearingen 

waargenomen ter hoogte van de 30e tot en met de 40e trachearing (intrathoracaal). In vitro resulteren 

vervormingen van het kraakbeen niet in een reductie van de dwarsdoorsnede van de trachea. De meest 

caudale ringen (40-45) hebben dezelfde waarden als de meest rostrale (cervicale) ringen. Het cricoïd 

en de tracheale bifurcatie ondersteunen respectievelijk de meest rostrale en caudale trachearingen 

(Powell et al., 2010).  
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4.2. DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

Respiratoire stridor kan veroorzaakt worden door multipele stoornissen van de larynx, farynx en trachea. 

Een vernauwing van de ademhalingsweg kan ook het gevolg zijn van afwijkingen ter hoogte van de 

larynx, dit resulteert veelal in een respiratoire stridor en inspanningsintolerantie van het paard (McCarrel 

en Woodie, 2015). Afwijkingen van de larynx die kunnen resulteren in een abnormaal respiratoir geluid 

zijn een abnormale abductie van de arytenoïden tijdens rust, laryngeale hemiplegie (cornage), bilaterale 

dynamische laryngeale collaps, entrapment van de epiglottis (persistent of intermitterend) en 

dynamische verzwakking van de epiglottis (Zie Fig. 11) (Compostella et al., 2015; McCarrel en Woodie, 

2015). Endoscopisch onderzoek in rust of inspanning is aangewezen ter bevestiging van bovenstaande 

afwijkingen (McCarrel en Woodie., 2015). Een aandoening van de farynx die kan resulteren in een 

respiratoire stridor is de dorsale verplaatsing van het zacht gehemelte. Zowel intermitterende als 

persistente verplaatsing van het zacht gehemelte is beschreven. Endoscopisch onderzoek in rust of 

tijdens arbeid bevestigt deze diagnose (Chesen et al., 2015).  

 

Fig. 11 

Endoscopisch onderzoek tijdens rust. A. normale 

larynx – B. laryngeale hemiplegie (graad 4) – C. 

epiglottis entrapment (verdikt en ulceratief) – D. 

epiglottis entrapment en bilaterale chondritis van 

het arytenoïd (Mcarrel en Woodie., 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een vernauwing van de trachea, ten gevolge van stenose of collaps, veroorzaakt een abnormaal 

respiratoir geluid. Wanneer het intrathoracale gedeelte van de trachea vernauwd is, zal er bij expiratie 

een maximale reductie van de diameter van de trachea waargenomen worden. Dit wordt veroorzaakt 

doordat bij expiratie de externe druk op de trachea groter is dan de intraluminale druk (Aleman et al., 

2008). Daarentegen zal een collaps van het cervicale gedeelte van de trachea een maximale 

vernauwing veroorzaken tijdens inspiratie, wanneer er een verhoogde relatieve negatieve intraluminale 

druk is (Art en Lekeux, 1991b; Aleman et al., 2008; Pardali en Adamama-Moraitou, 2010; Barnett et al., 

2015). Tracheastenose kan bij elk ras secundair ontwikkelen na externe compressie of een trauma van 

de trachea (Siger et al., 1998; Freeman, 2005; Barnett et al., 2015). De klinische symptomen van 

tracheastenose zijn respiratoire stridor, dyspnee en cyanose. Cyanose en syncope kunnen optreden bij 

volledige tracheacollaps (Freeman, 2005; Busschers et al., 2010; Maggiore et al., 2013). Anderzijds kan 

een vernauwing van de trachea veroorzaakt worden door tracheacollaps, dit komt voornamelijk voor bij 

miniatuurpaarden en pony’s (Siger et al., 1998; Tetens et al., 2000; Aleman et al., 2008; Wong et al., 

2008; Graham et al. 2010). Tracheacollaps bij kleine rassen zou te wijten zijn aan de miniaturisatie en 

de daarmee gepaard gaande kraakbeendeformatie (chondromalacie) (Graham et al., 2010). In sommige 
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gevallen kan tracheacollaps voorkomen bij oudere paarden, dit gaat gepaard met degeneratieve 

veranderingen van de trachea. Ten slotte kunnen ook parese van de musculus trachealis, 

chondromalacie van de trachearingen, degeneratieve processen ter hoogte van de kraakbeenringen, 

wijzingen van het Golgiapparaat en -vesikels ter hoogte van de tracheale chondrocyten, een verzwakte 

en deficiënte innervatie van de musculus trachealis en infecties van de diepe luchtwegen geassocieerd 

worden met tracheacollaps (Zie 4.3. Etiologie) (Siger et al., 1998; Powell et al., 2000; Aleman et al., 

2008). 

4.3. ETIOLOGIE  

Een vernauwing van de trachea kent bij paarden veelal een verworven oorsprong (Aleman et al., 2008). 

Een primaire vernauwing van de trachea wordt veroorzaakt door intrinsieke beschadigingen van de 

tracheale structuren, zoals een trauma veroorzaakt door een vreemd voorwerp, een trauma veroorzaakt 

door een tracheotomie en beschadiging veroorzaakt door endotracheale intubatie (Siger et al., 1998; 

Barnett et al., 2015; Freeman, 2005). Een vernauwing van de trachea kan secundair ontstaan door 

extrinsieke compressie op de trachea, veroorzaakt door abcessen, hematomen en neoplasieën (Siger 

et al., 1998; Barnett et al., 2015).  

Parese van de musculus trachealis kan bij honden, pony’s en miniatuurpaarden geassocieerd worden 

met een dorsoventrale tracheacollaps (Siger et al., 1998). Hiermee gaat een verzwakte en deficiënte 

innervatie van de musculus trachealis gepaard (Siger et al., 1998). Bij oudere dieren wordt er 

gesuggereerd dat de musculus trachealis zwakker wordt door degeneratieve veranderingen, dit gaat 

gepaard met een afname van collageen en een daling van de elasticiteit van de musculus trachealis 

(Powell et al., 2010). Deze verzwakte gladde spier veroorzaakt een separatie van de uiteinden van de 

trachearingen, waardoor deze spier nog meer onder spanning staat en de contractiliteit verder daalt. 

Hierdoor ontstaat er separatie tussen de uiteinden van de trachearingen en verhoogt het risico op 

tracheacollaps (Powell et al., 2010). Door de gedaalde contractiliteit van de musculus trachealis zullen 

er mucus en vreemde partikels opstapelen ter hoogte van de trachea. Dit veroorzaakt een irritatie van 

de tracheale mucosa, met hoesten als gevolg (Powell et al., 2010). Deze vicieuze cirkel resulteert in 

een lokale inflammatoire reactie en veroorzaakt remoddeling en beschadiging van het kraakbeen en 

dorsaal ligament (Powell et al., 2010).  

Bij kleine hondenrassen zoals de yorkshire terriër, de toy- en miniatuurpoedels, de pomeriaan, de 

maltezer, de mopshond en de chihuahua komt tracheacollaps ten gevolge van een 

ontwikkelingsstoornis van de trachearingen voor (Aleman et al., 2008; Maggiore, 2013; Powell et al., 

2010; van der Sloot et al., 2010). Dit is een progressieve degeneratieve aandoening dewelke resulteert 

in verzwakte trachearingen en wordt chondromalacie genoemd, zoals de gelijkaardige aandoening 

(tracheomalacie) bij de mens (Weisse et al., 2008; Pardali en Adamama-Moraitou, 2010). Door verlies 

van de structurele integriteit gaan de kraakbeenringen afvlakken en daalt de diameter van het tracheaal 

lumen (Busschers et al., 2010). Bij aangetaste honden worden er hypocellulaire kraakbeenringen en 

een verdikt dorsaal tracheaal membraan waargenomen (Weisse et al., 2008; Pardali en Adamama-

Moraitou, 2010). Congenitale oorzaken zoals chondromalacie zijn zeldzaam bij paarden (Aleman et al., 

2008; Barnett et al., 2015). Tracheacollaps bij kleine hondenrassen wordt veroorzaakt door een 

verzwakking van de trachearingen (tracheomalacie), dewelke veroorzaakt wordt door een reductie van 

glycosaminoglycanen en chondroïtine sulfaat, een afname in mucopolysacchariden, veranderingen ter 

hoogte van de kraakbeenmatrix (minder chondrocyten en beschadigde chondrocyten, ontbinding van 

de matrix) waardoor het kraakbeen niet meer in staat is om vocht vast te houden (Siger et al., 1998; 

Aleman et al., 2008; Powell et al., 2010; Maggiore, 2014). Histologisch wordt er een afwijkend 

fibrocartilageneus aspect van de kraakbeenstructuur waargenomen. Een normale trachea bestaat uit 

hyalien kraakbeen (Siger et al., 1998; Aleman et al., 2008; Maggiore, 2014). De etiologie van verzwakte 
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trachearingen is complex en heeft hoogstwaarschijnlijk een multifactoriële oorsprong, echter is de 

exacte pathofysiologie nog niet achterhaald (Maggiore, 2014). Er wordt gesuggereerd dat congenitale 

afwijkingen van de tracheale kraakbeenmatrix geassocieerd kunnen worden met tracheacollaps bij 

jonge dieren (Siger et al., 1998; Aleman et al., 2008). Wijzigingen van de kraakbeenmatrix van de 

trachearingen kan resulteren in een verminderde capaciteit om het lumen van de trachea open te 

houden tijdens wijzigingen van de luchtstroom of verhoogde intrapleurale negatieve druk tijdens 

inspiratie (Siger et al., 1998). In een studie uitgevoerd op 13 aangetaste miniatuurpaarden werd er bij 4 

paarden een histologisch onderzoek uitgevoerd (Aleman et al., 2008). Verschillende stadia van 

tracheomalacie werden hierbij bevestigd. Tracheomalacie is meestal het gevolg van een reductie of 

atrofie van de longitudinale elastinevezels van de pars membranaceae van de submucosa of een 

verzwakte integriteit van het kraakbeen waardoor de luchtweg gevoeliger wordt aan collaps. 

Histologische bevindingen in de studie uitgevoerd door Aleman et al. (2008) zijn milde degeneratieve 

wijzigingen van de extracellulaire matrix, hyalinisatie van de trachearingen, volledige degradatie van de 

kraakbeenmatrix, verlies van chondrocyten en mineralisatie van de trachearingen. Deze histologische 

bevindingen verwijzen naar een eerder degeneratieve dan chondrodysplastische aandoening (Aleman 

et al., 2008). Echter is er een case-report van een Amerikaans miniatuurpaard veulen met 

tracheacollaps ten gevolge van chondrodysplasie, op histologisch onderzoek werd er een gedaald 

aantal chondrocyten ter hoogte van het centrale gedeelte van de kraakbeenmatrix waargenomen (Siger 

et al., 1998; Aleman et al., 2008). Histopathologisch onderzoek van kraakbeenringen van aangetaste 

paarden wees uit naar non-degeneratieve veranderingen van het kraakbeen, degeneratie en calcificatie 

van het kraakbeen, afwijkende chondrocyten (kleiner) en calcificaties (Siger et al. 1998; Aleman et al., 

2008). Echter kent tracheacollaps bij kleine hondenrassen een chronische multifactoriële oorsprong en 

zouden obesitas, simultane pathologiën en een genetische predispositie een rol spelen (Aleman et al., 

2008; Maggiore, 2013; Pardali en Adamama-Moraitou, 2010). Alsook wordt er gesuggereerd dat 

nutritionele, neurologische en inflammatoire factoren een rol spelen in de pathofysiologie van 

tracheacollaps bij honden (Pardali en Adamama-Moraitou, 2010). Obesitas als predisponerende factor 

werd in de studie uitgevoerd door Aleman et al. (2008) niet bevestigd bij aangetaste miniatuurpaarden 

(Zie 4.4. Prevalentie).  

Wanneer de trachea enkel collabeert tijdens inspanning is er sprake van dynamische collaps. Tijdens 

arbeid stijgt de totale pulmonaire resistentie, waardoor dynamische collaps van het extra- en 

intrathoracale gedeelte van de trachea respectievelijk tijdens in- en expiratie kan optreden. De 

compliantie (inherente rigiditeit) van de trachea van paarden laat een partiële collaps toe bij hoge 

fysiologische transmurale druk, dewelke tijdens arbeid wordt bereikt (Art en Lekeux, 1991a, b). 

Inspanningsintolerantie door dynamische tracheacollaps wordt veroorzaakt door de verhoogde 

impedantie en turbulentie van de luchtwegen, waardoor het dier meer inspanning moet verrichten om 

te kunnen ademhalen (Tetens et al., 2000). Wanneer de diameter van de trachea met 50% afneemt 

neemt de resistentie toe met een 16-voud (Couëtil et al., 2004; Graham et al., 2010). De trachea is een 

strakke structuur (elongatie) in hyperextensie, waardoor de compliantie daalt en zo ontstaat er minder 

resistentie van de luchtstroom en stijgt de maximale expiratoire flow. Door hyperextensie van de hals 

wordt het risico op dynamische collaps geminimaliseerd. Dit verklaart waarom paarden bij maximale 

inspanning hun hals in extensie brengen (Art en Lekeux, 1991a). De vorm van de trachearingen staat 

in nauw verband met de gevoeligheid van de trachea voor dynamische collaps. (Zie 4.4. Prevalentie). 

De vorm van het tracheaal lumen wordt bepaald door de vorm en structuur van de trachearingen, alsook 

door de structuur en aanhechting van het dorsaal ligament en de musculus trachealis (Powell et al., 

2010).  
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4.4. PREVALENTIE 

Tracheacollaps wordt voornamelijk waargenomen bij pony’s, ezels, miniatuurpaarden en hun veulens 

(Siger et al., 1998; Aleman et al., 2008; Powell et al., 2010). Zelden wordt tracheacollaps bij paarden 

gediagnostiseerd (Powell et al., 2010). De actuele prevalentie van tracheacollaps bij paarden is niet 

gekend, echter is het hoogstwaarschijnlijk dat er milde vormen van tracheacollaps bij paarden die weinig 

arbeid verrichten niet gediagnostiseerd worden (Powell et al., 2010). In een retrospectieve studie 

uitgevoerd op American Miniature Horses werd 5.6% van de dieren gediagnostiseerd met 

tracheacollaps, dewelke niet veroorzaakt werd door trauma, infectie of een massa. In deze studie werd 

een dorsoventrale afplatting van de trachea het frequentst waargenomen, amper 1 van de 13 

aangetaste dier had een laterale afplatting van de trachea (Aleman et al., 2008).  

Bij paarden is er een nauw verband tussen de vorm van de trachearingen en de gevoeligheid voor 

collaps van de trachea. Trachearingen met een circulaire vorm zijn minder indrukbaar dan trachearingen 

met een ellipsoïde vorm. Deze eigenschap is onafhankelijk van de leeftijd en het gewicht van het dier. 

Paarden met ellipsoïde trachearingen zijn gevoeliger voor tracheacollaps tijdens maximale inspanning, 

enerzijds door de verhoogde compliantie (meer turbulentie) van de ellipsvormige structuur en anderzijds 

doordat de resistentie stijgt tijdens inspiratie (Art T. en Lekeux P. 1991a; Powell et al., 2010). Met als 

gevolg een dynamische collaps van cervicale trachea tijdens inspiratie (negatieve druk) en een 

dynamische collaps van het intrathoracale gedeelte tijdens expiratie (Art. T en Leukeux P., 1991; Couëtil 

et al., 2004; Maggiore, 2013; Barnett et al., 2015). Dynamische collaps van de luchtwegen kan 

bijkomende inflammatie, tracheaal oedeem, falen van het mucociliair apparaat, toename van 

mucussecretie en opslag ter hoogte van de luchtwegen veroorzaken (Maggiore, 2013). Symptomen 

worden meestal opgemerkt wanneer de dieren een gemiddelde leeftijd van 11 jaar bereikt hebben. 

Echter kan de pathologie reeds op jongere leeftijd aanwezig zijn, maar zijn de klinische symptomen mild 

of intermitterend aanwezig (Aleman et al., 2008). In tegenstelling tot andere diersoorten, werden er in 

een studie uitgevoerd door Art T. en Lekeux P. (1991a) geen veranderingen waargenomen van de 

trachea bij oudere paarden. Enerzijds kan dit verklaard worden door de anatomie van de trachearingen 

bij paarden. Dorsaal zijn de trachearingen niet gesloten en wordt er een afstand van een aantal 

centimeter overbrugd door een membraan dat mede verantwoordelijk is voor de mechanische 

eigenschappen van de trachea. Dit membraan kan bij tracheacollaps instulpen. Alsook is de compliantie 

van de trachea bij paarden minder afhankelijk van de elasticiteit van de trachearingen en is collaps 

geassocieerd met gladde spieren (musculus trachealis) (Art en Lekeux, 1991a). Anderzijds kan de vorm 

van de trachea een confounding factor zijn, die een belangrijke invloed heeft op de mechanische 

eigenschappen van de trachea (Art en Lekeux, 1991a).  

Bij kleine hondenrassen is obesitas aangetoond als predisponerende factor voor tracheacollaps 

(Aleman et al., 2008; Maggiore, 2013). Bij paarden is er geen significante invloed van het 

lichaamsgewicht op tracheacollaps (Art en Lekeux, 1991a; Siger et al., 1998; Aleman et al., 2008). Een 

studie uitgevoerd op dertien miniatuurpaarden met tracheacollaps toonde aan dat 90% van de dieren 

een goede bodyconditie had (Aleman et al., 2008).  

4.5. DIAGNOSE 

Tracheacollaps kan veelal gesuggereerd worden aan de hand van de anamnese, het signalement en 

de klinische symptomen (Siger et al., 1998; Woodford et al., 2000; Aleman et al., 2008). Ter bevestiging 

kan een endoscopisch, een radiografisch en eventueel een fluoroscopisch of computertomografisch 

onderzoek (Wong et al., 2008) uitgevoerd worden (Siger et al., 1998, Woodford et al., 2000; Aleman et 

al. 2008). Bij honden is er bovendien een recente gestandaardiseerde diagnostische methode, namelijk 

het tidaal respiratoir volume-flow, die gebruikt wordt voor het diagnosticeren van deze aandoening. Het 
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is een snelle en betrouwbare methode om tracheacollaps te diagnosticeren en classificeren. Dit kan 

uitgevoerd worden op de ongetrainde en nuchtere honden (Pardali en Adamama-Moraitou, 2010).  

De ernst van tracheacollaps kan geschat worden aan de hand van een endoscopisch en/of radiografisch 

onderzoek. Net zoals bij honden kan er een classificatie (Zie Tabel 1) toegekend worden aan de hand 

van de graad van reductie van de dorsoventrale diameter van het tracheaal lumen (Aleman et al., 2008; 

Graham et al., 2010; Pardali en Adamama-Moraitou, 2010; Maggiore, 2014). Bij graad 1 wordt er een 

milde protrusie van het dorsale membraan van de trachea waargenomen, waarbij er een reductie van 

minder dan 25% van de tracheadiameter is. Een milde elongatie en afplatting van de trachearingen 

veroorzaken een reductie van 50% van de diameter van de trachea bij graad 2. Graad 3 gaat gepaard 

met een significante afplatting van de trachearingen en een verlenging van het dorsale 

tracheamembraan, dewelke gepaard gaan met een reductie van 75% van de tracheadiameter. Bij graad 

4 is er minder dan 10% van de diameter van de trachea en is er een ernstige afplatting van de 

trachearingen en dorsale deviatie van het ventrale tracheaoppervlak.  

Gradatie 
tracheacollaps 

Vorm van de 
tracheale 

kraakbeenringen 

Vorm tracheale 
dorsale membraan 

Procentuele reductie 
van het lumen 

 
 

C-vormig Membraan is licht 
ingezakt 

Tot 25% 

 
 

Gedeeltelijk afgeplatte 
ringen 

Membraan is breed en 
slap 

Tot 50% 

 
 

Bijna volledig 
afgeplatte ringen 

Bijna in contact met 
de luminale wand 

Tot 75% 

 

Volledig afgeplat en 
kan zelfs naar dorsaal 
verbuigen (retroflexie) 

Membraan ligt op de 
luminale wand 

Tot 100% 

 

Tabel 1: De classificatie van collaps gebaseerd op de reductie van het lumen en de vorm van de trachea 

(van der Sloot et al., 2010).  

 
Een semi-kwantitatieve indeling (Zie Fig. 12) gebaseerd op studies bij ezels en pony’s is beschreven 

(Powell et al., 2010). Zeven gradaties worden toegekend afhankelijk van de vorm van de trachearingen. 

Graad 0 wordt toegekend aan een normale trachea dewelke een ovale tot ronde vorm heeft. Wanneer 

de trachea een dorsoventrale afplatting vertoont met een reductie van meer dan 50% van het lumen 

wordt graad 1 toegekend. Graad 2 wijst op een separatie van het dorsaal tracheaal ligament, waardoor 

de uiteinden van de trachearingen uit elkaar kunnen wijken. Wanneer er een milde vervorming van de 

kraakbeenringen wordt waargenomen wijst dit op graad 3. Bij een matige deformatie van de 

kraakbeenringen wordt graad 4 toegekend. Graad 5 wijst op een ernstige vervorming van de 

trachearingen, waarbij de uiteinden van de trachearingen verticaal of lateraal aligneren. Wanneer er 

andere afwijkingen dan bovengenoemde waargenomen worden ter hoogte van de trachea wordt graad 

6 toegekend (Powell et al., 2010). 
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Fig. 12  

Trachearingen van 

ezels dewelke de 7 

verschillende graden 

van tracheacollaps 

weergeven (Powell 

et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1. Symptomen 

De klinische symptomen variëren naargelang de plaats en de ernst van de tracheacollaps. De 

symptomen kunnen getriggerd worden of toenemen door stress, inspanning, irritatie van de luchtwegen, 

hittestress, chronische bronchitis, laryngeale paralyse, infecties van de luchtwegen, genetische 

predispositie, dracht, een vochtige en/of een stoffige omgeving, obesitas en tracheale intubatie (Siger 

et al., 1998; Aleman et al., 2008; Maggiore, 2014). Opvallend is dat de symptomen veelal progressief 

toenemen tijdens de dracht (Aleman et al., 2008). Bij honden treden symptomen pas op wanneer er een 

reductie van 50% van het lumen van de trachea is (Siger et al., 1998). Er kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen extra- en intrathoracale collaps aan de hand van de symptomen. Bij extrathoracale 

collaps zal er, omwille van de negatieve druk in de trachea, een maximale vernauwing van de trachea 

optreden wanneer het dier inademt. Terwijl er bij een intrathoracale tracheacollaps tijdens expiratie een 

maximale vernauwing van de trachea is, omwille van de verhoogde druk rondom de trachea (Siger et 

al., 1998; Art. T en Leukeux P., 1991; Aleman et al., 2008; Maggiore, 2013; Barnett et al., 2015).  

Milde tracheacollaps veroorzaakt een respiratoire stridor zonder inspanningsintolerantie. Verhoogde 

expiratoire en inspiratoire stridor en verhoogde ademhalingsfrequentie kunnen geïnduceerd worden 

door arbeid (Siger et al., 1998). Aangetaste dieren zien er niet ziek uit en vertonen initieel vaak 

intermitterende symptomen of enkel geassocieerd met stressvolle situaties (Aleman et al., 2008; Barnett 

et al., 2015). De meest voorkomende klacht die opgemerkt wordt door de eigenaar is een snurkend 

geluid tijdens het ademhalen (Aleman et al., 2008). Bij ernstig aangetaste dieren kan een opengesperde 

neus waargenomen worden. Overige typische symptomen zijn respiratoire stridor, respiratoire distress, 

inspanningsintolerantie en een verhoogde expiratoire abdominale ademhaling. Alsook kan een 

verhoogde respiratoire stridor, cyanose, tachypnee, dyspnee en sterfte (Busschers et al., 2010) 

optreden (Woodford et al., 2000; Freeman, 2005; Aleman et al., 2008; Wong et al., 2008). Er kunnen 

variabele graden van inspanningsintolerantie waargenomen worden (Wong et al., 2008). Naar lucht 

happen, collaps, hoesten, een voelbare vibratie van de trachea, lethargie, anorexie en decubitus kunnen 

gepaard gaan met tracheacollaps (Woodford et al., 2000; Aleman et al., 2008). Wanneer de 

tracheacollaps gesitueerd is ter hoogte van het cervicale gedeelte kan een turbulente luchtstroming en 

een stridor waargenomen worden tijdens auscultatie (Wong et al., 2008). In sommige gevallen kan het 

tracheaal defect gepalpeerd worden, de afgeplatte trachea zal te palperen zijn als scherpe randen op 

het cervicaal traject van de trachea (Woodford et al., 2000; Freeman, 2005).   

4.5.2. Radiografisch onderzoek 

Statische tracheacollaps kan door middel van een radiografisch onderzoek gediagnostiseerd worden 

(Wong et al., 2008). Dynamische collaps wordt aangetoond door middel van twee opnames, een 

opname tijdens maximale inspiratie en een opname op het einde van de expiratie (Wong et al., 2008). 
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Er worden laterale opnames genomen van de cervicale en thoracale trachea (Maggiore, 2014). 

Wanneer het dier een verhoogde ademhalingsfrequentie heeft kan het moeilijk zijn om beide opnames 

te nemen (Wong et al., 2008). Een laterale cervicale radiografische opname van de trachea wordt 

weergegeven in Fig. 13 (Aleman et al., 2008). Door middel van radiografisch onderzoek kan de plaats 

van tracheacollaps gelokaliseerd worden (Siger et al., 1998; Woodford et al., 2000; Aleman et al., 2008). 

Eventueel bijkomende afwijkingen zoals pneumonie en een peritracheale massa kunnen hierbij ook 

vastgesteld worden (Aleman et al., 2008; Wong et al., 2008).  

Bij honden is het aangetoond dat er bij 44% van de dieren een verkeerde regio van tracheacollaps wordt 

aangeduid en dat 8% niet gediagnostiseerd wordt wanneer er enkel gebruik wordt gemaakt van een 

radiografisch onderzoek (Maggiore, 2014). 

Fig. 13 

Een laterale radiografisch opname van een paard met 

een extrathoracale collaps (graad 4). Let op het sterk 

vernauwde lumen van de trachea (Aleman et al., 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeroradiografie kan gebruikt worden om een scherper en meer gedetailleerd beeld weer te geven. Een 

voorbeeld van een xeroradiografische opname wordt weergegeven in Fig. 14. Deze techniek verschilt 

van de conventionele radiografie doordat er gebruik wordt gemaakt van een geladen selenium gecoate 

aluminiumplaat, het bekomen beeld wordt achteraf op papier overgebracht (Woodford et al., 2000). 

Hierdoor wordt er een gedetailleerd beeld van de zachte weefsels, een goede penetratie doorheen bot 

en een duidelijke omschrijving van gesuperponeerde en aanpalende structuren weergegeven 

(Woodford et al., 2000). 

Fig. 14 

Een laterale xeroradiografische 

opname van de caudale 

cervicale regio van een tienjarige 

ezel met milde dyspnee. 

Tracheacollaps is zichtbaar ter 

hoogte van de 6e cervicale 

wervel (Woodford et al., 2000).    
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4.5.3. Endoscopisch onderzoek 

Endoscopisch onderzoek van de trachea (Zie Fig. 20) is van fundamenteel belang voor het identificeren 

van de locatie van de tracheacollaps en het uitsluiten van overige aandoeningen van de bovenste 

luchtwegen (Zie 4.2. Differentiaaldiagnose) (Siger et al., 1998; Epstein, 2008; Maggiore, 2014). Een 

dorsoventrale afplatting van de trachea en een verzwakt dorsaal tracheaal membraan kan 

waargenomen worden (Freeman, 2005). Indien de diepe luchtwegen aangetast zijn, kan er hyperemie, 

een verdikte mucosa en mucus waargenomen worden ter hoogte van de trachea (Siger et al., 1998; 

Maggiore, 2014). Alsook kan een endoscopisch onderzoek uitgevoerd worden tijdens arbeid om 

dynamische tracheacollaps op te sporen (Aleman et al., 2008).  

4.5.4. Computertomografie  

De meest accurate weergave van de lengte, vorm, maximale en minimale diameter van de 

gecollabeerde trachea wordt bekomen door middel van computertomografie (CT) (Wong et al., 2008). 

Er wordt een driedimensionaal beeld (Zie Fig. 15) verkregen waardoor precieze metingen en evaluatie 

van de diameter van de trachea kan bekomen worden (Epstein, 2008; Wong et al., 2008).   

Fig. 15  

CT-beelden van een 

gecollabeerde trachea op 

verschillende niveaus (C4 – 

C7). Rij A geeft de tracheale 

diameter weer zonder 

positieve druk. Rij B geeft 

de diameter weer bij een 

positieve druk (ventilatie), er 

wordt geen circulaire vorm 

bekomen bij positieve druk 

(Wong et al., 2008). 

 
 

 

 

4.5.1. Echografisch onderzoek  

In sommige gevallen is het nuttig om door middel van echografisch onderzoek onderliggende oorzaken 

zoals abcessen, hematomen of neoplasieën op te sporen (Siger et al., 1998). Alsook zal een defect ter 

hoogte van het tracheaal lumen zichtbaar zijn als een hypoechogene zone. Dit wordt veroorzaakt door 

het verlies van hyperechogeen tracheaal weefsel (Barnett et al., 2015). Wanneer er geen mogelijkheid 

is tot het gebruik van een CT-scan kan het nuttig zijn om door middel van echografie een 2D-beeld te 

creëren voor het bepalen van de diameter van de trachea (Epstein, 2008).  

4.6. BEHANDELING 

De behandeling van tracheacollaps is afhankelijk van de etiologische factoren, de lengte betrokken in 

de tracheacollaps, de toegankelijkheid van de aangetaste trachearingen en het al dan niet betrokken 

zijn van zachte weefsels (Tetens et al., 2000; Woodford et al., 2000). Bij honden wordt een chirurgische 

behandeling aangeraden als de medicamenteuze behandeling niet slaagt en wanneer het dier een 

tracheacollaps graad 2 tot 4 heeft (Graham et al., 2010). Het is aangetoond dat sedentaire honden en 

katten een tracheacollaps met een reductie van 80% van het lumen kunnen tolereren (Barnett et al., 

2015). Het primaire doel van de behandeling van tracheacollaps bestaat uit het herstellen van de 

oorspronkelijke vorm van het trachealumen en het normaliseren van de luchtstroom naar de longen 

(Siger et al., 1998). Mogelijke behandelingen bestaan uit een conservatieve of medicamenteuze 

benadering, het plaatsen van een intra- of extraluminale stent, het plooien (plicatie) van het dorsaal 
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tracheaal membraan en tracheale resectie en anastomose (Tetens et al., 2000; Epstein, 2008). Mild 

aangetaste dieren die geen arbeid verrichten vereisen veelal geen medicamenteuze of chirurgische 

interventie (Woodford et al., 2000). 

4.6.1. Medicamenteuze behandeling 

Predisponerende factoren (Zie 4.3. Etiologie) moeten onderkend worden voor het toepassen van een 

consequente behandeling (Siger et al. 1998; Maggiore, 2014). Stressvolle situaties kunnen de klinische 

symptomen uitlokken en stimuleren, vandaar het belang om stress te vermijden (Aleman et al., 2008). 

Het gebruik van antitussiva zoals butorfanol kan bijdragen in het reduceren van de klinische symptomen 

bij milde tracheacollaps (Couëtil et al., 2004). Bij honden bestaat de aanpak uit het reduceren van stress, 

gewichtsafname van het dier, het toedienen van antitussiva en bronchodilatoren en eventueel het 

gebruik van glucocorticosteroïden en antibiotica (bestrijden van secundaire infecties) (Maggiore, 2014).  

4.6.2. Resectie en eind-aan-eind anastomose van de trachea 

Resectie en eind-aan-eind anastomose van de trachea (Zie Fig. 16) is bij paarden een moeilijke ingreep 

en wordt daarom voorbehouden voor die situatie waarbij andere reconstructieve technieken gefaald 

hebben of wanneer het een defect met betrekking tot minder dan 5 trachearingen betreft (Siger et al., 

1998; Woodford et al., 2000; Freeman, 2005; Graham et al., 2010). Deze reconstructieve techniek wordt 

enkel toegepast bij een verworven tracheacollaps, overige indicaties zijn fibrosering van de mucosa, 

calcificaties, granulatieweefsel, poliepformatie, intraluminale membraneus webbing (littekenvorming), 

verdikte trachearingen, dystrofische veranderingen van aangetast kraakbeen, uiteinden die in elkaar 

schuiven en trachearuptuur (Freeman, 2005). Drie trachearingen kunnen zonder gevolgen verwijderd 

worden. Wanneer er vijf trachearingen gereseceerd worden is er dubbel zoveel kracht vereist om een 

goede appositie van de beide uiteinden van de trachea te bekomen (Freeman, 2005). Twee case-

reports beschrijven een succesvolle resectie en anastomose, met volledig herstel van de trachea en 

terugkeer naar hun originele sportcarrière (Freeman, 2005; Barnett et al., 2015). Er worden 

verschillende chirurgische procedures (Tate et al., 1981; Siger et al., 1998; Freeman, 2005; Barnett et 

al., 2015) beschreven voor de reconstructie van de trachea. De techniek die de minste spanning op de 

hechtdraad en de beste anatomische appositie van de mucosa en de kraakbeenringen verzekerd wordt 

beschreven door Tate et al. (1981) en wordt aanbevolen (Freeman, 2005). Wanneer er te veel spanning 

op de tracheale anastomose wordt uitgevoerd kan er acute wonddehiscentie en uitgestelde 

tracheastenose ontstaan (Barnett et al., 2015). Om de spanning op de trachea te reduceren wordt er 

postoperatief gebruik gemaakt van een martingaal die de hals in flexie houdt. De martingaal wordt een 

week vooraf aangebracht zodat het paard hieraan kan wennen. De martingaal blijft aan tot drie weken 

na de operatie (Siger et al., 1998). Het paard wordt onder volledige anesthesie in een dorsale positie 

gebracht, de trachea wordt blootgelegd en gemobiliseerd van aan het cricoïd tot aan de borstingang. 

Avascularisatie van de trachea secundair aan mobilisatie vormt bij paarden geen risico omwille van hun 

uitgebreide collaterale bloedvoorziening (Siger et al., 1998; Graham et al., 2010). Er wordt een 

centimeter gezonde mucosa ter hoogte van de proximale en distale trachearing intact gelaten. Dit wordt 

de cuff genoemd. Deze cuff wordt over de uiteinden van de normale trachearing aan de tunica adventitia 

gehecht (Zie Fig. 16a). De hals en het hoofd worden in een hoek van 90° gepositioneerd zodat beide 

trachea-uiteinden naar elkaar toe gebracht kunnen worden (Zie Fig. 16b).  Deze uiteinden worden aan 

elkaar gehecht met onderbroken niet-penetrerende hechtingen (Zie Fig. 16c), er wordt hierbij gebruik 

gemaakt van een roestvrije stalen hechtdraad of een polydioxanone maat 1 (Zie Fig. 16b). Het plaatsen 

van niet-penetrerende hechtingen reduceert het risico het breken van de trachearingen, infectie, 

granuloom vorming en mucosale ulceratie. Mogelijke complicaties die kunnen optreden zijn 

wondinfectie, ruptuur van de anastomose, granulomen ter hoogte van de hechtingen en fibrose (Siger 

et al., 1998).  Als laatste wordt de trachea gecontroleerd of deze luchtdicht is (Freeman, 2005).  
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Fig. 16 

Een illustratie van de chirurgische procedure met resectie 

en eind-aan-eind anastomose van de trachearingen. a) 

Na resectie van de abnormale trachearing(en) blijft een 

gezonde mucosale cuff (1cm) behouden aan beide 

uiteinden. b) Door middel van Backhaus klemmen worden 

beide uiteinden bij mekaar gebracht en aan elkaar 

gehecht door middel van onderbroken hechtingen met 

een roestvrije stalen of polydioxanone hechtdraad maat 

1. c) Een niet-penetrerende hechting met een roestvrije 

stalen of polydioxanone (maat 1) hechtdraad, twee 

mogelijkheden voor het plaatsen van de hechtingen zijn 

weergegeven door 1 en 2 (Freeman, 2005).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6.3. Extraluminale stent 

Een extraluminale stent kan gemaakt worden van het omhulsel van een spuit van 35 of 60 ml (Siger et 

al., 1998; Freeman, 2005; Epstein, 2008). Het omhulsel wordt overlangs doorgesneden en er worden 

kleine holtes elke 4 millimeter in rijen op 5 millimeter van elkaar gemaakt door middel van een 14-gauge 

naald (Siger et al., 1998; Freeman, 2005). Wanneer een groot segment betrokken is in de tracheacollaps 

is het voordeliger om meerdere individuele plastic ringen te plaatsen in plaats van een solide stent, 

zodat er meer flexibiliteit en beweging wordt toegelaten (Siger et al., 1998; Freeman, 2005). Omwille 

van de moeilijke toegankelijkheid van de intrathoracale trachea en de hoge morbiditeit en beperkingen 

die gepaard gaan met een thoracotomie, is het plaatsen van een intraluminale stent aangewezen bij 

intrathoracale tracheacollaps (Zie 4.6.4. Intraluminale stent) (Busschers et al., 2010).  

Een tweede mogelijk optie is het gebruik van een C-vormige extraluminale prothese gemaakt uit van 

kneedbaar materiaal bestaande uit hoge densiteit polyethyleen (zie Fig. 17). Na het bepalen van de 

afmetingen van de tracheale diameter kan een dergelijke stent op maat gemaakt worden (Epstein, 

2008). Bij honden worden extraluminale propyleen prothesen frequent gebruikt voor het stabiliseren van 

de trachea (Woodford et al., 2000).  

Fig. 17 

Een C-vormige polyethyleen prothese (Busschers et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als derde mogelijkheid kan er gebruik gemaakt worden van een draadveer die bedekt is met een 

polyethyleen buis, dit geheel wordt rondom de aangetaste zone aangebracht (Freeman, 2005). 

Commerciële stents zijn beschikbaar maar deze zijn significant kleiner dan de gemiddelde trachea van 

a)

) 

b)

) 

c)

) 
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een paard, waardoor de stent bij de meeste paarden niet op zijn plaats blijft en zal migreren (Busschers 

et al., 2010).  

Een vierde mogelijke behandeling is het gebruik van een titanium mesh (mazen netwerk) (Graham et 

al., 2010). Een radiografische opname en een bijhorende illustratie na het plaatsen van een dergelijke 

stent wordt weergegeven in respectievelijk Fig. 18 en Fig. 19. Er is weinig kans op het breken van het 

mazen netwerk omwille van de flexibiliteit en de architectuur. Alsook is de kans op infectie minimaal 

omwille van de biocompatibiliteit van titanium (Graham et al., 2010). Corrosie zou een potentieel risico 

kunnen vormen, echter is titanium een reactief metaal dat spontaan een isolerende oxide-laag vormt in 

de weefsels, waardoor er een barrière gevormd wordt tegen corrosie van het metaal (Graham et al., 

2010).  

Fig.18  

Een postoperatieve laterale radiografische opname na 

het plaatsen van een titanium mesh ter hoogte van het 

vernauwde tracheaal lumen (Graham et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19  

Een illustratie van een dwarse doorsnede van de 

midcervicale trachea met twee titanium mazen (blauw 

en groen) rondom de trachea. Er is dorsaal overlap 

van beide mazen. De hechtingen zijn in het rood 

aangegeven (Graham et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Bij het plaatsen van een extraluminale stent gebeurt de benadering van de trachea onder volledige 

anesthesie. De chirurgische procedure wordt weergegeven in Fig. 20. Vooreerst worden niet-

penetrerende matrashechtingen rond de aangetaste segmenten van de trachearingen aangebracht 

zodat een natuurlijke appositie van de uiteinden van de trachearingen bekomen wordt. Het dorsaal 

tracheaal membraan moet hierbij minstens eenmalig geïncorporeerd worden in een hechting (Siger et 

al., 1998). Er wordt gebruik gemaakt van een dunne, monofilament, niet-absorbeerbare hechtdraad 

(nylon of polypropyleen maat 0 of 1) (Siger et al., 1998; Freeman, 1998). Indien nodig kunnen 

verschillende partiële of full-thickness incisies gemaakt worden in de aangetaste trachearingen om 

remoddeling te stimuleren (chondrotomie) (Siger et al., 1998; Freeman, 2005). Vervolgens worden de 
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protheses (ringen) aangebracht rondom de aangetaste trachearingen, hechtmateriaal wordt doorheen 

de holtes in de prothese, het dorsaal tracheaal membraan en de trachearing gehecht (Zie Fig. 20) (Siger 

et al., 1998; Busschers et al., 2010). Het is aangetoond dat het gebruik van penetrerende hechtingen 

geen significant verhoogd risico geeft op infecties, aangezien het afweermechanisme toeneemt caudaal 

ter hoogte van het respiratoir stelsel en contaminatie weinig waarschijnlijk is (Busschers et al., 2010). 

Postoperatief kan er hoest en tracheïtis optreden ten gevolge van de chirurgische manipulatie, de 

endotracheale intubatie en de penetrerende hechtingen. In geval van tracheïtis wordt het gebruik van 

anti-inflammatoire medicatie aangeraden (Busschers et al., 2010).  

Fig. 20 

Illustratie van de plaatsing van C-vormige polyethyleen 

protheses. Reeds twee protheses zijn geplaatst door 

middel van hechtingen doorheen het tracheaal 

kraakbeen en de holtes in de prothese. Een derde 

prothese wordt door middel van een pincet op de 

correcte positie gebracht (zwarte pijl). (Busschers et 

al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studies hebben aangetoond dat het gebruik van een extraluminale stent de respiratoire stridor en 

dyspnee kan elimineren en een succesvolle sportcarrière kan toelaten (Freeman, 2005). Complicaties 

zoals wondinfectie, beschadiging van zachte weefsels door beweging van het rigide implantaat, seroma 

vorming, hoesten, adhesies tussen het dorsaal aspect van de trachea en het ventraal gedeelte van de 

oesophagus en beschadiging van aanpalende zenuwen zijn beschreven (Siger et al., 1998; Freeman, 

2005; Busschers et al., 2010).  

4.6.4. Intraluminale stent 

Het gebruik van een intraluminale stent is aangewezen bij een collaps van het intrathoracale gedeelte 

van de trachea (Busschers et al., 2010). Deze chirurgische ingreep is een praktische en een minder 

invasieve ingreep dan het plaatsen van een extraluminale stent (Couëtil et al., 2004; Graham et al., 

2010). Hierdoor wordt deze behandeling beter getolereerd door de dieren. Bij humane patiënten is 

aangetoond dat na behandeling met een intraluminale stent de levenskwaliteit onmiddellijk verbetert 

(Couëtil et al., 2004). De mogelijke complicaties die kunnen optreden zijn mild en kunnen door middel 

van endoscopie verwijderd worden (Couëtil et al., 2004).  

Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende materialen, waaronder silicone (voorbeelden: Duman 

stent, Polyflex, Hood stent), roestvrij staal en de nieuwste types die bestaan uit roestvrij metaal dat uit 

zichzelf expandeert (voorbeelden: Ultraflex = nitinol, Wallstent, Gianturco, Palmaz). Voorbeelden van 

dergelijke intraluminale stents worden weergegeven in Fig. 21 (Couëtil et al., 2004; Wong D.M. 2008). 

Nitinol stents zijn gemaakt van nickel-tetanium, de flexibiliteit hiervan is vergelijkbaar met de flexibiliteit 

van het tracheaal kraakbeen (Couëtil et al., 2004). Dit meest recent ontwikkelde type zet uit na plaatsing, 

wanneer het materiaal opwarmt. Het afkoelen van de stent vereenvoudigt de extractie van de stent 

(Couëtil et al., 2004). De beschikbare commerciële stents zijn slechts groot genoeg voor 

miniatuurpaarden of veulens (Graham et al., 2010). De metalen stents kunnen gecoat (silicone, polytef, 
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polypropyleen, polyester, polytetrafluoroethyleen) of niet gecoat zijn. Gecoate metalen stents zouden 

een reducerend vermogen hebben op het ontwikkelen van granulatieweefsel, alsook zou het 

verwijderen van granulatieweefsel eenvoudiger zijn (Couëtil et al., 2004). Een mogelijk voordeel van de 

niet gecoate stents is de mogelijkheid tot re-epithelisatie doorheen de openingen in de stent, waardoor 

de mucociliaire clearance van de trachea zich kan herstellen (Wong E.D., 2008). Metalen stents worden 

veelal gebruikt wanneer tracheastenose secundair veroorzaakt wordt door extrinsieke druk door 

bijvoorbeeld een tumor. De eenvoudige plaatsing, de goede clearance van secreet en de hoge ratio van 

de diameter (extern/intern) zijn voordelen van metalen stents. Echter is het verwijderen van metalen 

stents complex en kan er zich granulatie- of neoplastisch weefsel ontwikkelen in de holtes van de 

metalen stent (Wong et al., 2008). Silicone stents worden voornamelijk gebruikt wanneer 

tracheastenose veroorzaakt wordt door intraluminale ingroei van tumoren of granulatieweefsel (Wong 

et al., 2008). Voordelen van silicone stents zijn dat deze kunnen verwijderd worden, impermeabel zijn 

voor tumorale ingroei en minimale weefselreactie veroorzaken. Nadelen zijn dat dergelijke stents 

vatbaarder zijn voor migratie en het mucociliair systeem verstoren waardoor secreet zich opstapelt in 

het lumen (Wong et al., 2008). 

Fig.21 

Een aantal voorbeelden van intraluminale 

stents.  

A: Ultraflex (nitinol) metalen stent met 

polyurethaan coating – B: Ultraflex Precision 

Colonic stent (metaal) – C: Polyflex (silicone) 

gevlochten polyester stent met een 

polyuretaan coating – D: Wallstent (metaal) 

met een permalume coating (Wong et al., 

2008). 

 

 

 

 

 

De selectie van de stent is gebaseerd op inschattingen van de normale diameter van de trachea en de 

lengte van de tracheacollaps gemaakt aan de hand van diagnostische beeldvormingstechnieken (Wong 

et al., 2008). Wanneer een focale zone van de trachea gecollabeerd is wordt de stent 10 tot 15 millimeter 

verder naar proximaal en distaal van de aangetaste zone aangebracht (Wong et al., 2008). In een studie 

uitgevoerd door Couëtil et al. (2004) wordt aangeraden om een stent te gebruiken die 2 tot 3 centimeter 

langer is dan het gecollabeerde gedeelte van de trachea. Bij een te korte stent zal de collaps niet volledig 

gecorrigeerd worden en is de kans groter op migratie van de stent. Wanneer de stent te lang is, kan de 

opening van de normale bronchiale luchtwegen verstoord worden. De diameter van de stent zou ten 

minste 2 millimeter groter moeten zijn dan de diameter van het lumen proximaal van de normale trachea 

(Wong et al., 2008). Er wordt aangeraden om een nitinol stent te gebruiken die 20% groter is dan de 

geschatte diameter van het tracheaal lumen (Couëtil et al., 2004). Een te nauwe stent leidt tot verlies 

van contact tussen de stent en de mucosa, waardoor incorporatie in de tracheale wand faalt en het 

risico op migratie toeneemt. Wanneer de stent te wijd is zal er murale necrose ontstaan (Couëtil et al., 

2004; Wong et al., 2008). 

De chirurgische procedure verloopt als volgt. Vooreerst wordt het dier onder volledige anesthesie in 

dorsale ligging gebracht. Door middel van endoscopie en/of fluoroscopie kan de locatie en omvang van 

de tracheacollaps bevestigd worden. Door middel van het ventilatiesysteem wordt er een positieve druk, 

afhankelijk van de graad van collaps, uitgeoefend. Door de endotracheale tube wordt een begeleidende 

draad geplaatst tot achter het gecollabeerde gedeelte. Vervolgens wordt de stent onder 



 
24 

bronchoscopische begeleiding ingebracht (Zie Fig. 22) (Couëtil et al., 2004). Door middel van 

fluoroscopie kan de plaats van de stent geverifieerd worden. Alsook kan door middel van endoscopisch 

onderzoek de plaatsing van de stent gecontroleerd worden. Er wordt aangeraden om de patiënt elke 6 

maand endoscopisch op te volgen of wanneer er klachten optreden zoals respiratoire stridor (Couëtil et 

al., 2004). De aanbevelingen betreffende het management voor het miniatuurpaard waren een stofvrije 

omgeving, krachtvoeder op de grond geven zodat de clearance van de mucus efficiënter verloopt en 

langzaam de fysieke activiteit terug opbouwen. Complicaties op lange en korte termijn bij deze patiënt 

waren migratie van de stent, vorming van granulatieweefsel, een suppurative inflammatie en vorming 

van nodulair littekenweefsel. Door middel van herpositionering van de stent, anti-inflammatoire therapie 

en electrocauterisatie werden de complicaties succesvol behandeld. Na frequente behandelingen bleef 

er zich granulatieweefsel vormen, waardoor er na 35 maanden significante respiratoire distress optrad 

en er besloten werd op het dier te euthanaseren (Couëtil et al., 2004).  

Fig.22 

Een radiografisch opname na het 

plaatsen van intraluminale stents. 4: 

Ultraflex Precision Colonic Stent 

(metaal) – 3+2: Wallstent (metaal, 

gecoat) – ET: endotracheale tube – H: 

hemostatische klem op de huid (Wong 

et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meest voorkomende complicaties zijn de vorming van granulatieweefsel en de verstoring van het 

mucociliair apparaat (Couëtil et al., 2004; Graham et al., 2010). Overige complicaties die kunnen 

optreden zijn migratie of het breken van de stent, inflammatie en/of erosies van de trachea, verminderde 

mucociliaire clearance, pneumonie en halitose (Couëtil et al., 2004; Wong et al., 2008). Door de dieren 

te voederen op de grond en te laten grazen kan de mucociliaire clearance gestimuleerd worden (Wong 

et al., 2008). Granulatieweefsel wordt secundair gevormd door mechanische irritatie of continue frictie 

van de stent tegen de mucosa. Het aspect van granulatieweefsel wordt weergegeven in Fig. 23 en 24.  

Metalen stents zouden meer granulatievorming stimuleren in vergelijking met silicone stents (Couëtil et 

al., 2004; Wong et al., 2008). Wanneer granulatieweefsel gevormd wordt aan het uiteinde van een stent, 

kan er stenose van de luchtweg ontstaan (Wong et al., 2008).  

 
Fig.23: Een endoscopische opname de trachea na behandeling met een intraluminale stent. a) 

Granulatieweefsel 94 dagen na de plaatsing van de stent. b) Door middel van een endoscopische 

katheter wordt 3 milligram triamcinolone acetaat (corticosteroïde) geïnjecteerd in het granulatieweefsel. 

c) Het gereduceerde granulatieweefsel na behandeling (Wong et al., 2008). 
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Fig.24: Een endoscopische weergave na behandeling met een intraluminale stent. a) Het aspect 2 jaar 

na chirurgie. b) Het aspect 2.5 jaar na chirurgie, 99% reductie van de diameter van het lumen door 

excessieve vorming van granulatieweefsel. c) 1 dag na electrocauterisatie, een bruine verkleuring van 

het granulatieweefsel is waar te nemen. d) 3 maanden na electrocauterisatie, er wordt opnieuw 

granulatieweefsel gevormd aan het proximale uiteinde van de stent (Wong et al., 2008). 

 

4.6.5. Permanente tracheostomie  

Een permanente tracheostomie uitgevoerd worden bij een collaps van het cervicale gedeelte van de 

trachea. Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt wanneer resectie of een extraluminale stent niet 

mogelijk is (Siger et al., 1998). Deze procedure kan uitgevoerd worden op het staande dier of onder 

volledige anesthesie. Bij deze behandeling wordt ter hoogte van het centrale derde van de hals een 

incisie gemaakt en wordt het ventrale derde van vier trachearingen verwijderd (Siger et al., 1998). De 

mucosa blijft behouden en wordt volgens een dubbel-Y-patroon ingesneden. Daarna wordt de tracheale 

mucosa volgens een onderbroken patroon aan de huid gehecht met absorbeerbare of niet 

absorbeerbaar hechtmateriaal (2-0 of 0) (Siger et al., 1998). De nazorg bestaat uit het tweemaal daags 

reinigen van de opening met een zoutoplossing gedurende drie tot vier dagen. De prognose na een 

tracheastomie is goed wanneer tracheacollaps zich enkel cervicaal situeert (Siger et al., 1998).  

4.1. PROGNOSE 

Aangezien tracheacollaps bij sommige dieren een progressief karakter heeft, met het optreden van 

klinische symptomen rond een leeftijd van 11 jaar, zouden een vroege diagnose en behandeling de 

prognose van tracheacollaps kunnen verbeteren (Busschers et al., 2010). Het accuraat bepalen van de 

prognose is echter onmogelijk (Epstein, 2008). Wanneer extraluminale druk aan de oorsprong ligt van 

de tracheacollaps is de prognose gunstiger indien de primaire oorzaak kan behandeld worden. 

Tracheacollaps ten gevolge van pneumonie heeft een gunstige prognose wanneer een aangepaste 

medicamenteuze behandeling is ingesteld (Siger et al., 1998). Na behandeling van de onderliggende 

oorzaak zal het tracheaal lumen gradueel herstellen (Siger et al., 1998). Echter zal het lumen niet bij 

alle dieren herstellen en is chirurgische behandeling in deze gevallen noodzakelijk (Siger et al., 1998). 

De lange termijn prognose na een chirurgische ingreep is bij paarden gereserveerd gezien de vele 

complicaties (Epstein, 2008). Tot op heden is er nog geen consistente behandeling die een succesvolle 

lange termijn prognose kan verzekeren (Epstein, 2008). Bij ernstige gevallen van tracheacollaps is de 

prognose slecht en worden de dieren veelal geëuthanaseerd (Aleman et al., 2008; Busschers et al., 

2010; Powell et al., 2010).   
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5. DISCUSSIE  

Een ernstige dorsoventrale afplatting (graad 4) met een tracheale diameter van 0.5 cm werd door middel 

van een endoscopisch onderzoek vastgesteld bij een zevenjarige shetlandruin. Op radiografische 

opnames werd een tracheacollaps waargenomen over een lengte van de volledige trachea, ongeveer 

50 cm, beginnend ter hoogte van de larynx tot 10 cm voor de carina. Aangezien het is aangetoond dat 

de frequentie en ernst van tracheacollaps veelal onderschat wordt door middel van radiografisch 

onderzoek, voornamelijk ter hoogte van de carina, kan gesteld worden dat het mogelijk is dat de 

tracheacollaps bij dit dier tot aan de carina kan verlopen (Maggiore, 2014). Er werd geen dynamische 

maar wel een gefixeerde vernauwde diameter van de trachea waargenomen, dewelke 

hoogstwaarschijnlijk chronisch aanwezig is en zou gepaard gaan met fibrosevorming. Een congenitale 

of degeneratieve etiologie wordt bij dit dier gesuggereerd. De oorzaak van tracheacollaps bij deze 

shetlandpony kan enerzijds congenitaal zijn omwille van het chronische (fibreuze) aspect (Freeman, 

2005; Wong et al., 2008). Aangezien er geen voorgeschiedenis gekend is over het dier bestaat de 

mogelijkheid dat de symptomen reeds langer aanwezig waren of niet eerder opgemerkt werden omwille 

van het intermitterende optreden van de klinische symptomen (Aleman et al., 2008; Barnett et al., 2015). 

Bij dit dier is de gehele trachea betrokken en omwille van die reden is een verworven etiologie weinig 

waarschijnlijk (Freeman, 2005). Net zoals bij honden speelt miniaturisatie een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van de tracheacollaps bij paarden. Zo wordt deze aandoening voornamelijk bij 

miniatuurpaarden en pony’s waargenomen (Freeman, 2005). Anderzijds kan er bij de patiënt een 

degeneratieve oorzaak aan de oorsprong van tracheacollaps liggen. Verscheidene case-reports 

bevestigen door middel van histologisch onderzoek degeneratieve afwijkingen van de trachea bij 

aangetaste miniatuurpaarden en pony’s (Siger et al. 1998; Aleman et al., 2008; Weisse et al., 2008; 

Pardali; Adamama-Moraitou, 2010). Echter zou een uitgebreide prospectieve studie naar de morfologie 

en histochemie van de trachearingen bij aangetaste paarden aangewezen zijn om uit te wijzen of de 

oorsprong van tracheacollaps eerder degeneratief of chondrodysplastisch is (Aleman et al., 2008; Siger 

et al. 1998). 

Met het vooruitzicht op een eventuele chirurgische behandeling werden er laterale radiografische 

opnames gemaakt tijdens in- en expiratie, bij een druk van 20 en 50 cm H2O. Deze opnames werden 

gemaakt om na te gaan hoeveel druk nodig is om het lumen van de trachea significant te doen 

toenemen, zodat er metingen konden uitgevoerd worden voor het fabriceren van een stent. Tijdens 

endoscopie werd de diameter van de trachea geschat op 5 millimeter, bij een druk van 20 cm H2O was 

de diameter 6 millimeter en bij een druk van 50 cm H2O was deze slechts 7.7 millimeter. Doordat de 

diameter van de trachea nauwelijks toeneemt bij een druk van 50 cm H2O kan de vraag gesteld worden 

of het gebruik van een stent de diameter van de trachea niet verder zou kunnen vernauwen. Er wordt 

niet meer dan 60 cm H2O gebruikt omdat in de humane geneeskunde is aangetoond dat een druk van 

meer dan 60 cm H2O schade zou kunnen veroorzaken aan de tracheawand. Alsook is het onmogelijk 

om een stent te maken die meer weerstand biedt dan 50 cm H2O. 

Aangezien de uitgebreidheid van de tracheacollaps is resectie en anastomose in deze casus niet 

aangewezen. Alsook biedt een permanente tracheostomie geen oplossing aangezien de collaps niet 

enkel cervicaal is gesitueerd. Het gebruik van chirurgische methoden is beperkt aangezien de moeilijke 

toegang tot de thoracale trachea, de moeilijkheid voor het bepalen van de precieze lengte van de collaps 

en het correct afmeten van de stent (Epstein, 2008). De meest aangewezen chirurgische techniek voor 

dit dier is het gebruik van een intraluminale stent voor het thoracale gedeelte en een extraluminale stent 

voor het cervicale gedeelte van de trachea (Siger et al., 1998). Het gebruik van een intraluminale stent 

is beperkt ten gevolge van de excessieve granulatievorming en migratie, waardoor de lange termijn 

prognose gereserveerd is (Epstein, 2008). Het ontwikkelen van minder reactieve stents en efficiënte 

chirurgische methodes om de productie van granulatieweefsel te minimaliseren zijn noodzakelijk om 
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patiënten met tracheacollaps beter te kunnen behandelen naar de toekomst toe (Epstein, 2008). Tevens 

kunnen er problemen optreden bij het inbrengen van een dergelijke stent door frictie met de 

tracheawand. Ook zal het ontwerpen van een applicator, voor het inbrengen van de stent, moeilijk zijn 

omwille van de lengte van de trachea. Omwille van de uitgebreidheid van de tracheacollaps zou er een 

stent van 50 cm geproduceerd moeten worden of moet er gebruik gemaakt worden van twee stents. Er 

kan een stent van 40 cm lengte gemaakt worden die met een druk van 50 cm H2O kan geopend worden. 

Maar hoe sterker de stent, hoe korter deze zal moeten zijn. De commercieel beschikbare stents kunnen 

slechts een druk van 20 cm H2O produceren (Busschers et al., 2010; Graham et al., 2010). Tevens kan 

de kostprijs een limiterende factor zijn. Het fabriceren van een stent bedraagt immers ongeveer 2000 

euro. Het cervicale gedeelte van de trachea kan ondersteund worden door middel van een extraluminale 

stent. In een studie uitgevoerd door Busschers et al. (2010) werd aangetoond dat de korte termijn 

prognose bij het gebruik van C-vormige extraluminale protheses beter is en dat er een langere 

overlevingskans is in vergelijking met vorige studies die intraluminale stents of spirale extraluminale 

protheses gebruikt hebben. Wanneer er gekozen wordt voor een extraluminale stent hebben C-vormige 

ringen de voorkeur boven de spirale protheses, dit vereist minder dissectie en de ringen kunnen meer 

caudaal geplaatst worden. Een voordeel van de spiraalvormige prothese is de flexibiliteit, echter laat 

het gebruik van een aantal C-ringen evenveel beweging toe (Busschers et al., 2010). In een onderzoek 

uitgevoerd door Busschers et al. (2010) werd aangetoond dat bij een collaps van de gehele trachea het 

gebruik van extraluminale stents voldoende ondersteuning biedt aan de trachea, met een significante 

verbetering van de klinische symptomen tot gevolg. Bij deze patiënt lijkt het echter weinig waarschijnlijk 

dat het gebruik van een extraluminale stent verbetering zou geven omwille van de ernst van de afplatting 

ter hoogte van zowel het cervicale als thoracale gedeelte van de trachea. Bij honden resulteert de 

chirurgische behandeling met extraluminale protheses of intraluminale stents in 75 tot 95% van de 

gevallen een verbetering van de klinische symptomen op lange termijn (Busschers et al., 2010). 

Daarentegen is het aangetoond dat deze behandeling bij paarden een slechte prognose heeft met een 

mortaliteit van 77% (Busschers et al., 2010). Case-reports (Couëtil et al., 2004; Wong et al., 2008) 

waarbij aangetaste paarden en miniatuurpaarden behandeld werden met een intraluminale stent 

beschreven allen een gelokaliseerde tracheacollaps over een lengte van 5 tot 20 centimeter. De 

doorsnede van het lumen van de trachea bedroeg bij de behandelde dieren tussen 12 en 17 millimeter. 

Bij deze behandelde dieren werden verscheidene complicaties vastgesteld en werd er uiteindelijk 

geconcludeerd dat er nog steeds geen optimale behandeling bestaat voor het behandelen van 

tracheacollaps. Uiteindelijk werd het merendeel van de behandelende dieren geëuthanaseerd omwille 

van wederkerende complicaties. De patiënt besproken in deze scriptie heeft een nog meer uitgesproken 

tracheacollaps dan eerder behandelde dieren, waardoor de kans op het slagen van een chirurgische 

behandeling minimaal wordt ingeschat. Alsook is er sprake van een veralgemeende tracheacollaps met 

mogelijks fibrose vorming. Fibreus weefsel is rigide en vereist bijgevolg een grote druk om de weerstand 

van het fibreus weefsel te overbruggen.  

Omwille van de uitgebreidheid van de collaps en de slechte prognose, zoals ook uit de literatuur kan 

afgeleid worden, werd besloten om deze patiënt niet chirurgisch te behandelen. De patiënt werd 

gestabiliseerd en werd thuis verder opgevolgd. Er wordt verwacht dat de symptomen in de zomer 

opnieuw erger zullen worden. 
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