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Samenvatting 

 

Doelstelling – Detecteren en interpreteren van gelijkenissen en verschillen in het ziekteverloop en de 

conservatieve behandelingsmethoden. 

Ontwerp – retrospectieve case studie 

Dieren – 10 paarden 

Methoden – Gegevens verkregen uit de medische dossiers betroffen signalement, anamnese, 

aangetaste lidmaat, graad van kreupelheid, symptomen, diagnostische beeldvorming en resultaten, 

primaire behandelingen en adviezen. Alle paarden werden conservatief behandeld waarvan de helft 

ook met TENS. De verdere evolutie op lange termijn werden bekomen via telefonische gesprekken 

met de eigenaren. Deze informatie hield in of er nog een restfractie van de gangafwijking of 

spieratrofie te zien was en zo niet de tijd tussen het oplopen van het letstel en het herstel van de 

gangafwijking. Bovendien werd de functie van het paard alvorens het oplopen van het letsel en op 

het moment van de follow-up informatie gevraagd. 

Resultaten – Bij 6 paarden kwam het letsel tengevolge van trauma, de 4 andere paarden werden 

sterk verdacht van trauma. Alle cases vertoonden een uitgesproken laterale uitwijking van de 

aangetaste schouder tijdens de steunfase binnen de 24 uur na de kwetsuur. Follow-up informatie 

was beschikbaar voor alle 10 patiënten. De instabiliteit van het schoudergewricht herstelde bij alle 

paarden binnen de 4 dagen tot 2 jaar (mediaan 4,5 maanden) na het oplopen van het letsel. Zes 

paarden hadden een volledige terugkeer van M. supraspinatus en de M. infraspinatus. Twee paarden 

gebruikt als rijpaard, 1 als recreatiepaard, 1 als koetspaard en 3 als sportpaard voor de verwonding, 

konden hun oorspronkelijke activiteiten opnieuw uitoefenen. 

Conclusie – Paarden met een N. suprascapularis letsel hebben een goede prognose om terug 

normaal te bewegen en hun oorspronkelijk gebruiksdoel weer te hervatten na een conservatieve 

therapie van boxrust en gecontroleerde beweging, al dan niet in combinatie met TENS. 

Elektrostimulatie zou de herstelperiode kunnen verkorten, maar daarvoor is een uitgebreider 

onderzoek nodig met een gerandomiseerde behandelingsgroep en een controlegroep.  
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Literatuurstudie 

1 ALGEMEEN 

1.1 Anatomie zenuwstelsel 

Kennis over de grondbeginselen van de structuur en functie van het zenuwstelsel is noodzakelijk om 

het geheel goed te begrijpen. 

Het zenuwstelsel kan worden opgedeeld in het centraal (CZS) en perifeer zenuwstelsel (PZS) 

afhankelijk van hun locatie in het lichaam. Het centraal zenuwstelsel bevat de zenuwen in de 

hersenen en het ruggenmerg die opgeborgen liggen in de schedelholte en de ruggengraat. Alle 

andere zenuwen maken deel uit van het perifeer zenuwstelsel, ze verbinden via neuronen het CZS 

met alle regionen van het lichaam. (Schmidt et al., 2011; Menche, 2012; Pschyrembel, 2014). 

Het zenuwstelsel bestaat uit zenuwcellen, ook wel neuronen genoemd, verspreid in heel het lichaam. 

Via de zintuigen nemen de zenuwcellen informatie op, sturen het door naar de hersenen die het op 

hun beurt verwerken en weer via de zenuwen uitsturen zodat het lichaam kan reageren (Palmer, 

1976). Dankzij het zenuwstelsel kunnen we anticiperen op prikkels van de buitenwereld en op 

hetzelfde moment zijn vele mechanismen in ons lichaam gecontroleerd (Menche, 2012; 

Pschyrembel, 2014). 

Elk neuron of zenuwcel bestaat uit een cellichaam met variabele extensies. De korte verlengstukken 

zijn de dendrieten en gedragen zich als antennes, ze ontvangen signalen van andere neuronen en 

geven ze door aan het cellichaam. De signalen worden dan doorgeven weg van het cellichaam via 

een lang verlengstuk, het axon genoemd. Als het signaal het einde van het axon bereikt, stelt het 

axon chemische stoffen vrij, namelijk neurotransmitters. De neurotransmitters geven het signaal op 

hun beurt door aan dendrieten, spieren of klieren (Schmidt et al., 2011). 

1.2 Anatomie perifere zenuw 

Het neuron is de primaire eenheid van de perifere zenuw. Zoals eerder vermeld, is een zenuwcel 

samengesteld uit dendrieten,  een zenuwlichaam, een axon en aansluitend een zintuiglijk orgaan of 

een motorische eindplaat. De relatieve proporties van deze structuren kunnen in volgende 

vergelijking uitgedrukt worden: als het cellichaam de lengte van een man was, zou het axon 2,5 tot 

5cm diameter zijn en zich over meer dan 3 kilometer uitstrekken (Ducker en Kauffmann, 1977). 

Het axon is het basiscomponent van de perifere zenuw. Axonen zijn wel of niet gecoat met myeline, 

wat bestaat uit een lamellair omhulsel van schwann cell membranen. De myeline bedekt het axon 

spiraalvormig in effen lagen, gelijkaardig als een uienschil. (Smith en Gillen, 1978) De schwanncellen 

vormen de schwannschede, ook wel schwannmembraan, schwanntubulus of neurilemma genoemd. 

De knopen van Ranvier, verbindingspunten tussen de schwanncellen, zijn discrete intervallen over de 

gehele lengte van de gemyeliniseerde zenuwvezel. Omheen het axon en zijn mantel bevindt er zich 

bindweefsel, endoneurium genoemd, hetgeen bestaat uit collageen vezels, fibroblasten en vasculair 

weefsel. Vanuit het endometrium komen intrafuniculaire septa die zenuwvezels afscheiden van 

elkaar en zorgen voor een bloedtoevoer. Grote bundels van axonen en hun bijhorende structuren 

zijn omgeven door een meerlagig perineurium, dat bestaat uit collageen en elastine vezels. Dit 

perineurium geeft de zenuwbundels grotendeels hun trekkrachtsterkte en elasticiteit, en daarnaast 

dient het ook als een diffusie barrière, om uiteenlopende substanties buiten te houden. Het 

bindweefsel rondom de volledige zenuw wordt het epineurium genoemd. Het is samengesteld uit 

bindweefsel en collageen fibrillen (Grabb en Smith, 1977; Smith en Gillen, 1978; Rodkey en Cabaud, 

1983; Swaim, 1987). 
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De bloedvoorziening voor de zenuw komt binnen via het mesoneurium gelijkaardig aan het 

intestinale mesenterium. Binnenin de zenuw heeft de bloedtoevoer goed ontwikkelde collateralen 

tussen de lagen en de verschillende segmenten van de zenuw, wat een veiligheidsmarge biedt indien 

de bloedtoevoer ergens verstoord zou zijn (Grabb en Smith, 1977; Smith en Gillen, 1978). Andere 

studies beweren dat de zenuwbloedtoevoer komt van aangrenzende weefsels en bloedvaatjes en 

niet via het mesoneurium (Lundborg, 1970; Van Beek en Kleinert, 1978).  

1.3 Perifere zenuwschade 

Traumatische perifere zenuwletsels worden geclassificeerd in verscheidene categorieën gebaseerd 

op de graad van beschadiging van één enkel axon (Asbury, 1987; Brown, 1972; Mackay, 2012). 

Nochtans bestaat een samengestelde zenuw uit verschillende bundels en elke bundel bestaat uit vele 

axonen omgeven door een bindweefselschede. Het functionele effect van de schade is zelden zo 

eenvoudig zoals de single-fiber classificaties het voorstellen en het weerspiegelt meestal 

verschillende gradaties van schade over een zenuw (Mackay, 2012).  

Schade aan individuele axonen wordt opgedeeld in twee grote categorieën. Een type 1 letsel duidt 

op een functieverlies zonder verlies van de axonale continuïteit. Bij een type 2 letsel is er schade aan 

de axonale structuren zodanig dat er Wallerse degeneratie van het axon optreedt distaal van de 

kwetsuur. Het proximale axonale segment en het cellichaam blijven intact. Indien de verbinding niet 

wordt hersteld, zal er tevens een retrograde degeneratie van de proximale zenuw optreden (Mackay, 

1982).   

Een algemeen aanvaarde classificatie bestaat uit vijf categorieën (zie figuur 1). 

Type 1 letsels of neuropraxie slaan op een kortstondige onderbreking van de zenuwfunctie en de 

geleiding, soms geassocieerd met een letsel aan de myeline maar zonder een teken van Wallerse 

degeneratie (proces waarbij, na het scheuren of kneuzen van een zenuwvezel, het axon dat distaal 

van de schade is gelegen degenereert) (Mackay, 2012). Met andere woorden is er gebrek aan 

geleiding van de actiepotentialen over het beschadigde axonale segment (Grant et al., 1999). 

Normale spieractiepotentialen kunnen opgewekt worden door stimulatie van de zenuw ergens 

distaal van de laesie, maar ze zijn afwezig wanneer de zenuw proximaal van de blessure wordt 

gestimuleerd (Lorenz en Kornegay, 2004). Neuropraxie wordt normaliter veroorzaakt door een 

verlies van bloedtoevoer door bijvoorbeeld een stuwband te gebruiken of door de druk van het 

lichaamsgewicht van het dier tijdens een anesthesie (Mackay, 2012). Dit zenuwletsel kan aanhouden 

voor enkele dagen tot maanden. Als de tekenen aanhouden voor meerdere dagen is waarschijnlijk 

demyelinisatie opgetreden. De periode voor remyelinistaie duurt ongeveer 3 tot 4 weken (Lorenz en 

Kornegay, 2004).  

Een type 2 laesies of axonotmesis duiden op een scheiding van axon en zenuwlichaam met 

daaropvolgend degeneratie van het distale axon (Wallerse degenaratie) en een geleidingsverlies 

binnen 3 tot 5 dagen. Het endoneurium en de onderdelen van de schwannschede blijven intact. Een 

langdurig axonotmisch letsel resulteert in een retrograde degeneratie van het neuronale cellichaam 

en secundair demyelinisatie van het proximale axonale segment. Na axonotmesis van motorische 

zenuwen kan spierreinnervatie plaatsvinden door twee verschillende mechanismen, namelijk door 

collaterale ontkieming en axonale hergroei (Hermann, 2003). Als er sprake is van onvolledig verlies 

van axonen aan een spier gaan de overlevende axonen kiemen produceren aan hun zenuwuiteinden 

die goede juncties met de aangrenzende gedenerveerde spiereenheden kunnen tot stand brengen. 

Reïnnervatie van spiereenheden door dit proces vindt plaats binnen enkele dagen tot weken. 

Daarentegen als de motoraxonen naar een spier onderbroken zijn, treedt reïnnervatie op door de 

groei van collaterale kiemen vanuit de proximale stomp. Binnen ongeveer één week begint de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Axon
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axonregeneratie en de groei van de axonale kiemen schrijdt aan ongeveer 1mm per dag vooruit 

(Mackay, 2012). Regeneratie treedt op onder invloed van groeifactoren, waaronder een neurotrofe 

groeifactor, een hersenafgeleide neurotrofe factor en een ciliaire neurotrofe factor (Frostick et al., 

1998). Dus een succesvolle reïnnervatie kan verschillende maanden in beslag nemen. Vanwege een 

progressieve fibreuze vervanging van de gedenerveerde spier en een retrograde degeneratie van de 

proximale delen van de aangetaste motorneuronen, wordt er gesuggereerd dat reïnnervatie niet 

meer mogelijk is als er meer dan 12 maanden zijn verstreken sinds de oorspronkelijke verwonding. 

Echter, reïnnervatiechirurgie is succesvol gebleken op menselijke patiënten 20 jaar of meer na 

denervatie (Tucker, 1976). 

Als er een onderbreking is van componenten van de bindweefselschede en het axon wordt het 

proces neurotmesis genoemd. Volgens het Sunderland classificatie systeem zijn er drie graden van 

neurotmesis (III, IV, V), respectievelijk ruptuur van het endoneurium, perineurium en het 

epineurium. Herstel door axonale teruggroei is onwaarschijnlijk na neurotmesis (Brunicardi, 2005).  

De graad van het zenuwletsel bepaalt de relatieve kans op regeneratie, waarbij functieherstel het 

meest waarschijnlijk is bij neuropraxie en het minst bij neurotmesis (De Lahunta, 1983; Mayhew, 

1989). Elektromyografie (EMG) en zenuwgeleidingonderzoeken zijn nuttig om een diagnose van een 

zenuwletsel te bevestigen, de verspreiding ervan te achterhalen en een prognose in te schatten. 

Veranderingen aan het EMG verschijnen 1 week na het letsel. De aanwezigheid van motor- unit 

actiepotentialen tonen aan dat de beschadiging onvolledig is. Het EMG kan ook gebruikt worden om 

het herstelproces te monitoren (Howard, 1972; Lorenz en Kornegay, 2004). 

 

 

 

 

 

1.4 Monoparese 

De term parese staat  voor een gedeeltelijke, onvolledige verlamming van de spieren in tegenstelling 

tot paralyse die gebruikt wordt voor een volledige verlamming (Adams en Victor, 1977). De termen 

die worden aangewend om een onderscheid te maken tussen de verscheidene soorten parese zijn de 

volgende; monoparese (parese van 1 been), hemiparese (parese van 2 benen aan dezelfde kant van 

het lichaam) en tetraparese of quadriparese (parese van alle 4 ledematen) en paraparese (parese van 

de bekkenledematen). Indien het suffix –parese vervangen wordt door –plegie (bv. tetraplegie), dan 

wordt een volledige paralyse bedoeld (Oliver en Mayhew, 1987). 

Figuur 1: Classificatie van zenuwletsels volgens Sunderland. a, cellichaam; b, axon; c, epineurium; 

d, perineurium; e, endoneurium; f, myelineschede; I, 1e graad (neuropraxie); II, 2e graad 

(axonotmesis); III, 3e graad; IV, 4e graad; V, 5e graad 

Naar:  Mackay, 2012 
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Monoparese duidt op een partiël verlies van de spontane motorfunctie in één lidmaat door een 

neurologisch letsel. Monoparese moet onderscheiden worden van mankheid door  een 

musculoskeletaal probleem. Erge neuronale letsels veroorzaken typische sensorische en motorische 

stoornissen. Compressie van een perifere zenuw, een zenuwwortel of een neoplastisch proces geeft 

vaak initieel mankheid en pijn dat doet denken aan een musculoskeletaal probleem. De resultaten 

van het neurologisch onderzoek moet dan kritisch herbekeken worden om typische stoornissen te 

onderkennen (Lorenz en Kornegay, 2004). Elektrodiagnostische testen kunnen dan deels een 

helpende hand bieden om de plaats van het letsels te lokaliseren in perifere zenuw of de 

zenuwwortel (Jose-Cunilleras en Wijnberg, 2016). Perifere of spinale zenuwen kunnen ook 

beschadigd zijn door een botfractuur of een luxatie. Dus alle bevindingen op klinisch en neurologisch 

onderzoek moeten kritisch geëvalueerd worden in dieren  met monoparese na trauma. In het 

algemeen is de prognose voor herstel beter met een bot- dan met een neurologisch letsel (Lorenz en 

Kornegay, 2004).   

 

1.5 Lower motor neuron (LMN) 

Monoparese wordt gewoonlijk veroorzaakt door een letsel aan het lower motor neuron (LMN) die 

het aangetaste lidmaat innerveren (Lorenz en Kornegay, 2004). 

Het lower motor neuron (LMN) is de effector unit van het centraal zenuwstelsel (CZS) en verbindt 

deze laatst genoemde met de spieren en klieren. Elke activiteit van het zenuwstelsel moet 

uiteindelijk door een LMN aangestuurd worden om omgezet te worden in een beweging of een 

secretie. De cellichamen van de LMN zijn gelegen in alle spinale segmenten in de intermediaire en 

ventrale hoorn van de grijze stof en in de kernen van de craniale zenuwen (III, IV, V, VI,VII, IX, X, XI, en 

XII) in de hersenstam. De axonuiteinden van deze cellen zijn verbonden met de perifere spinale en 

craniale zenuwen (Adams en Victor, 1977; Oliver en Mayhew, 1987). 

Een letsel aan een LMN, is het nu het cellichaam of het axon, geeft typische klinische symptomen; 

ten eerste paralyse van de geïnerveerde spieren. Deze atrofie is het direct resultaat van een verlies 

van de bezenuwing. Spiervezels degenereren en worden vervangen door vet- en bindweefsel wat kan 

leiden, indien heel uitgebreid, tot verkorting van de spieren en uiteindelijk tot een contractuur 

(Palmer, 1965). Experimenteel is aangetoond dat na denervatie, de spieren atrofische veranderingen 

vertonen met een beetje of geen fibrotische modificaties gedurende 400 dagen. Deze veranderingen 

zijn nog helemaal reversiebel (Guth, 1956). Een tweede symptoom van LMN letsel is het verlies van 

reflexen. Een derde symptoom is vroege en erge spieratrofie (neurogene). Een vierde symptoom is 

spierzwakte, tonusverlies, en verlies van weerstand tegen passieve manipulatie en een laatste 

symptoom is fibrillatie (= onafhankelijke contracties van individuele spiervezels, enkel detecteerbaar 

met elektrische methodes) (Palmer, 1965). 

LMN tekenen zijn gemakkelijk herkenbaar op neurologisch onderzoek. Paralyse, tonusverlies en 

verlies van reflexen zijn aanwezig onmiddellijk na zenuwbeschadiging. LMN zijn specifiek significant 

voor het lokaliseren van een letsel. De differentiatie tussen een letsel van het cellichaam of 

zenuwwortel (wervelkanaal of craniale zenuw) en van het axon is gebaseerd op de distributie van 

signalen (Lorenz en Kornegay, 2004; Redding, 1990). 
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2 NERVUS SUPRASCAPULARIS PARALYSE 

2.1 Anatomische situering 

De anatomische opstelling van een schouder van een paard is gelijkaardig met andere viervoeters. 

Het schoudergewricht wordt gevormd door de distale articulatie van het glenoid van de scapula met 

de proximale humeruskop. De overliggende musculatuur is verantwoordelijk voor de stabilisatie van 

het gewricht. Alhoewel theoretisch een roterende beweging van het gewricht mogelijk is, is de 

beweging normaal beperkt tot een voorwaartse zwaaibeweging tijdens de zweeffase. De pezen 

rondom de schouder zijn verantwoordelijk voor de stabilisatie van het gewricht en voorkomen 

overmatige dwarsbewegingen van de schouder (Dyce et al., 1996; Stashak, 2002). (Figuur 2) 

 

 

 

 

De innervatie van het voorbeen wordt verzorgd door grote zenuwen die ontspruiten uit de plexus 

brachialis. Deze is gelegen aan de mediale zijde van de schouder en komt voort uit de ventrale takken 

van de vijfde, zesde, zevende en achtste halszenuwen (C5, C6, C7, C8) en de eerste en de tweede 

thoracale zenuwen (T1, T2), die tussen de twee spierbuiken van de m. scalenus naar buiten dringen 

(Schneider, 1999). Uit het craniale deel van de plexus brachialis komt de N. suprascapularis 

(motorische zenuw). Deze komt tussen de m. subscapularis en de m. supraspinatus naar lateraal en 

craniaal op het niveau van de schouderbladhals en geeft zijn takken af aan de m. supraspinatus en de 

m. infraspinatus (Kainer, 2011; Budras et al., 2012). Deze twee spieren oefenen een belangrijke 

biomechanische functie uit als zijnde laterale stabilisatoren van het schoudergewricht (Dyce et al., 

1996). (Figuur 3) 

Figuur 2: Oppervlakkige anatomie van de rechter schouder (lateraal 

aanzicht). A: Dorsale rand van de scapula; B: spina scapula; C: M. 

supraspinatus; D: M. infraspinatus; E. M. deltoideus; F. Tuberculum majus   

          Naar: Dyce et al., 1996 
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2.2 Klinische symptomen 

De klinische symptomen zijn afhankelijk van de uitgebreidheid van de zenuwschade en de tijd tussen 

het opgelopen trauma en het onderzoek. Heel kort na het letsel vertoont het paard erge pijn en 

weigert hij te steunen op het aangetaste been (Hubert en Stashak, 2011). Gedeeltelijke of volledige 

verlamming van de zenuw veroorzaakt een zwakte en laterale instabiliteit van het gewricht, 

gekenmerkt door het lateraal uitwijken van de boeg (popping) van het aangetaste been tijdens de 

steunfase, ook wel sweeney genoemd (figuur 4). Dit wordt gezien binnen een 24tal uren na 

beschadiging. Die popping kan veroorzaakt zijn door een gebrek aan laterale ondersteuning ( 

suprascapular spieren en collateraal banden) of door een bijkomende betrokkenheid van de 

pectorale zenuwen, subscapulaire zenuw, de caudale halszenuwwortels of andere musculaire of 

tendineuze structuren van de schouder (Aleman et al., 2018).  

De draagkracht is meestal onaangetast, hoewel de paslengte wel korter kan zijn (Lorenz en Kornegay, 

2004). In sommige gevallen is het trauma slechts mild en zelfs als er duidelijke mankheid aanwezig is, 

kan er dagelijks verbetering optreden vanaf de inflammatie verdwenen is. In geval van ernstig 

trauma kan het probleem evolueren naar irreversibele spieratrofie (Adams et al., 1985). De M. 

supraspinatus en M. infraspinatus, bezenuwd door de N. suprascapularis, verschaffen in normale 

omstandigheden laterale ondersteuning aan het schoudergewricht. Door het gebrek aan innervatie 

in die regio ontstaat er over het verloop van 2 tot 4 weken geleidelijk neurogene atrofie van de 

spieren met uitpuilen van de spina scapulae (figuur 5) (Madison et al., 1992; Devine et al., 2006; 

Emond et al., 2016). 

De graad van laterale instabiliteit kan verminderd worden door reïnnervatie, compensatie door de 

andere spieren of door fibrose aan de laterale zijde van de schouder (Adams et al., 1985). 

Figuur 3: Schouder van een paard waarbij de spieren ter hoogte van 

zenuw verwijderd zijn. A: M. infraspinatus, AI: aanhechtingspunt van A 

op de humerus, B: M. supraspinatus, BI: aanhechtingspunt van B op de 

proximale tuberositas van de humerus, C: Spina scapula, D 

N.suprascapularis 

                      Naar: Adams et al., 1985 
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2.3 Etiologie 

Letsels ter hoogte van de N. suprascapularis zijn een relatief zeldzame oorzaak van 

voorhandsmanken bij paarden. Het gebied waar deze zenuw de dunne craniale rand van de schouder 

oversteekt is het gevoeligst voor beschadiging (Emond et al., 2016).  Het wordt meestal secundair 

veroorzaakt door trauma, zoals een paard dat aan hoge snelheid botst tegen een ander paard of een 

onverplaatsbaar obstakel, alsook is het mogelijk als een paard in galop struikelt over een oneffen 

bodem (Madison et al., 1992). Dit letsel komt zeer sporadisch voor tengevolge van een fractuur van 

de scapula. Vroeger werd het vooral gezien bij trekpaarden ten gevolge van herhaald trauma ter 

hoogte van de schouderregio door slecht aangepaste nektuigen (Hubert en Stashak, 2011). In alle 

gevallen is er een rekking of een compressie (of beiden) van de N. suprascapularis (Madison et al., 

1992). Het kan voorkomen bij elk paard om het even welke leeftijd, ras of schofthoogte (Mackay, 

2012). 

Uit een experimentele studie is gebleken dat er na transsectie van de N. suprascapularis geen 

mankheid, noch laterale instabiliteit van de schouder optrad, maar wel atrofie van de M. 

supraspinatus (Dyson, 1986). Dit zou betekenen dat er andere zenuwen (bv. plexus brachialis) en/of 

spieren mede verantwoordelijk zijn voor de schouderinstabiliteit (Dyson, 1986; Madison et al., 1992). 

In een andere studie werd gebruik gemaakt van selectieve anesthesie van de N. suprascapularis via 

perineurale katheterisatie ter hoogte van de scapulahals om de functie van die zenuw in relatie met 

mankheid te achterhalen. Hierbij werd 1 mL 2% mepivacaïne hydrochloride geïnjecteerd langs de 

katheter. In dit experiment was de proportie abnormale stappen voor en na de anesthesie wel 

significant verschillend. Deze resultaten bevestigen de rol van de N. suprascapularis in het sweeny 

syndroom (Devine et al., 2006). 

Figuur 5: Foto van dezelfde merrie 1 maand na 

trauma. Er is duidelijke spieratrofie van de M. 

supraspinatus en M. infraspinatus aan de 

linkerschouder (rode pijl). 

Figuur 4: Foto van de schouderregio van een 7 

jarige Welsh-Arabier merrie met een letsel aan de 

N. suprascapularis aan de linkerschouder met 

lateraal uitwijken van de boeg van het aangetaste 

been tijdens de steunfase (sweeney). (rode pijl) 
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De graad van zenuwbeschadiging in paarden met een N. suprascapularis letsel is variabel en 

gerelateerd aan de richting en de totale kracht die op de schouderregio is gekomen (Dutton et al. 

1999). Zoals reeds eerder werd beschreven, kan het worden ingedeeld in categorieën: neuropraxie is 

de lichtste vorm van zenuwbeschadiging en wordt veroorzaakt door een lichte kneuzing van de 

zenuwbundel zonder een morfologische verandering van het axon. Wanneer het axon aangetast is, 

maar de myelineschede is nog intact spreekt men van een axonotmesis. Bij neurotmesis is zowel de 

continuïteit van de zenuwvezel als de zenuwbundel volledig verbroken (Emond et al., 2016).    

 

2.4 Diagnose 

Een vermoedelijke diagnose kan gesteld worden aan de hand van de klinische symptomen en een 

voorafgaande geschiedenis van trauma in de schouderregio (Carr en Mahar, 2014; Emond et al., 

2016). Een volledig neurologisch onderzoek met als doel om in te schatten of er een neurologisch 

probleem aanwezig is en vervolgens de neuro-anatomische lokalisatie van het letsel te achterhalen, 

is meestal overbodig aangezien de symptomen vrij pathognomonisch zijn voor het sweeney 

syndroom (Mackay, 2012).  

Radiografie kan gebruikt worden om een schouderfractuur, luxatie of osteoarthrose van het 

schoudergewricht uit te sluiten. Aan de hand van echografie kan de graad van spieratrofie 

geëvalueerd worden door beide schouders met elkaar te vergelijken (Figuur 6) (Emond et al., 2016).  

 

 

  

 

 

 

Met een elektromyografische evaluatie van de M. supraspinatus en M. infraspinatus kan men 

selectief een N. suprascapularis letstel vaststellen. Dit wordt het best gedaan zeven dagen na de 

kwetsuur (Dyson, 1986).  

Figuur 6: Transverse echografische beelden van de linker (A) en de rechter (B) M. supraspinatus en M. 

infraspinatus met een letstel van de N. suprascapularis aan de rechterschouder. Opvallend is de sterke 

atrofie van de genoemde spieren vergeleken met de spieren van het contralaterale lidmaat met 

gestegen echogeniciteit van de spierbuik die fibrose aantoont. 

Naar: Emond et al., 2016 
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Elektromyografie (EMG) is een diagnostische test dat de elektrische activiteit van een spier meet 

door gebruik te maken van een smalle gauge naald die gecoat is met Teflon (registratie elektrode). 

Deze naald wordt in de spier ingebracht. Het detecteert alle signalen die tijdens zenuwstimulatie de 

reacties vertragen of blokkeren (Lorenz et al., 2011; Aleman, 2018). De test is gebaseerd op het 

registreren van elektrische signalen die geproduceerd worden door de motor unit, bestaande uit het 

motorneuron, met inbegrip van zijn axon, de neuromusculaire eindplaat en de skeletspiervezels, in 

rust of bij spontane spiercontracties. EMG wordt gebruikt om pathologische spontane activiteit aan 

te tonen om verschillende neuromusculaire aandoeningen vast te stellen (Kimura, 2001; Jose-

Cunilleras en Wijnberg, 2014). 

Het EMG onderzoek omvat een evaluatie van de elektrische activiteit van de spier op de volgende 

tijdstippen: tijdens het inbrengen of bewegen van de registratienaald (insertie activiteit), als de spier 

in rust is (rust activiteit), gedurende spiercontractie (spontaan of reflex), en tijdens een respons op 

een elektrische stimulatie van een motorische zenuw (voornamelijk gebruikt bij het testen van 

zenuwgeleiding) (Lorenz et al., 2011). De basis van EMG omvat een analyse van de insertie activiteit 

en de herkenning van drie afwijkingen die zich voordoen in rust, zoals fibrillatie potentialen, positieve 

scherpe golven, en complexe repetitieve ontladingen. Indien een van deze zich voordoet, betekent 

dit dat er een afwijking is aan de spier of zenuw (Kimura, 2001; Jose-Cunilleras en Wijnberg, 2014). 

Maar EMG als test op zichzelf kan geen onderscheid maken tussen deze pathologieën (Wijnberg en 

Franssen, 2016). Belangrijk is dat het aantal abnormale potentialen geobserveerd in rust niet meteen 

correleren met de graad van disjuncte aangezien bij uitgebreide fibrose als een eindstadium van een 

aandoening geen abnormale potentialen waargenomen worden (Lorenz et al., 2011). 

Mechanische vervorming van het spiermembraan bij het inbrengen van de opname-elektrode zorgt 

ervoor dat het membraan depolariseert, waardoor een korte uitbarsting van elektrische activiteit 

geproduceerd wordt (insertieactiviteit) (Aleman, 2018). Een reductie van insertieactiviteit kan duiden 

op een verlies van functionele spiervezels veroorzaakt door fibrose of uitgebreide atrofie. Toename 

van de insertie activiteit (hoofdzakelijk activiteit langer houdbaar dan plaatsing van de naalden) 

betekent dat de spiervezel overprikkelbaar is. Meestal gebeurt dit bij schade of een aandoening die 

de spiermembraan aantast zoals zich voordoet bij myopathieën of bij verlies van zenuwtoevoer naar 

een spier (denervatie), waardoor een verhoging van de prikkelbaarheid van het spiermembraan 

ontstaat binnen 7 tot 10 dagen (Lorenz et al., 2011). Bovendien worden in rust fibrillatie potentialen, 

kleine driefase- golven en positieve scherpe golven spontaan geproduceerd. Deze worden 

geproduceerd door individuele myofibers en depolariseren ad random. Complexe repetitieve 

ontladingen zijn een reeks van abnormale potentialen die door veelvoudige myofibers worden 

geproduceerd waarin de complexe morfologie van elk potentiaal constant is. Complexe repetitieve 

ontladingen klinken als motorfietsen op de luidspreker van de EMG-eenheid. Vroeger dacht men dat 

dit specifiek voorkwam bij myopathieën, maar complexe herhaalde ontladingen kunnen ook 

optreden bij neuropathieën. Spontane samentrekking van de spier, door uitlokken van een reflex of 

door directe stimulering van een zenuw, is meestal verminderd als gevolg van denervatie (Lorenz et 

al., 2011; Aleman, 2018). 

Elektrofysiologische technieken vereisen specifieke apparatuur en extensieve training en ervaring om 

resultaten correct te kunnen interpreteren. Hierdoor zijn deze technieken vaak niet van toepassing in 

gewone praktijken (Lorenz et al., 2011). Vele elektrofysiologische testen zijn sensitief voor het 

identificeren van functionele defecten; nochtans missen vele tests specificiteit, waardoor het moeilijk 

is een definitieve diagnose te stellen omdat er vele ziekteprocessen resulteren in een abnormale 

functie. Hierdoor zijn elektrofysiologische data vaak een aanvulling op de structurele beoordeling van 

het zenuwstelsel (Lorenz et al., 2011; Kimura, 2013). 
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2.5 Differentiaal diagnose 

Ook andere zenuwen van het voorbeen die voortkomen uit de plexus brachialis kunnen aangetast 

zijn en klinische symptomen geven:  

• N. axillaris (innerveert de buigspieren van het schoudergewricht en de huid craniaal van de 

boven- en onderarm) 

• N. radialis (innerveert de strekkers van het ellebooggewricht, carpus en tenen en de huid aan 

de laterale zijde van de onderarm) 

• N. musculocutaneus (innerveert de buigspieren van de elleboog en de dorsomediale huid van 

de onderarm en de voorvoet) 

• N. medianus en N. ulnaris (innerveren de caudale buigspieren van het antebrachium)  

(Kainer, 2011; Budras et al., 2012). 

 

De zenuwen die de spieren van de voorbenen innerveren en de klinische symptomen die 

geassocieerd zijn met letsels aan deze zenuwen zijn opgelijst in onderstaande tabel. 

Zenuw Klinische symptomen bij disfunctie  Veelvoorkomende 

oorzaken 

N. suprascapularis Het letsel wordt sweeney genoemd. Atrofie van de M. 

supraspinatus en M. infraspinatus. Laterale subluxatie 

(popping) van de schouder bij steunfase. Dit kan 

veroorzaakt zijn door een gebrek aan laterale ondersteuning 

( suprascapulaire spieren en collateraal banden) of door een 

bijkomende betrokkenheid van de pectorale zenuwen, 

subscapulaire zenuw, de caudale halszenuwwortels of 

andere musculaire of tendineuze structuren van de 

schouder. 

Botsing met schouder. 

N. radius  Onmogelijk om gewicht te dragen op het aangetaste lidmaat 

door een gebrekkige extensie van de elleboog. De schouder 

rust in gestrekte positie en het lidmaat staat met de dorsale 

oppervlakte van de voet op de grond. Het lidmaat kan naar 

voren geplaatst worden door gebruik van de 

bortsgordelspieren.  

Vaak aangetast in 

combinatie met een 

humerusfractuur; af en 

toe waargenomen na 

recovery van algemene 

anesthesie 

plexus brachialis Tekenen van radiale zenuwverlamming overheersen vaak. 

Sporen van  suprascapulaire betrokkenheid is niet 

ongewoon. Betrokkenheid van andere zenuwen en 

zenuwwortels kunnen bevestigd worden met EMG. 

Mogelijke langdurige atrofie van M. triceps. Kan diffuse 

hypoalgesie hebben van de onderste ledemaat. 

Compressie van de 

brachiale plexus en radiale 

zenuwwortels tussen 

scapula en de ribben. 

N. 

musculocutaneous 

Paralyse is ongewoon. Gang niet duidelijk gewijzigd. 

Elleboog kan overstrekt zijn. Hypoalgesie van mediale 

onderarm. Uiteindelijk M. biceps en M. brachialis atrofie.  

Ongewoon 

N. medianus en N. 

ulnaris 

Stijve ganzenpas met hyperextensie van de curpale, kogel 

en hoefgewrichten. 
Ongewoon 

                                                                                                                                       Naar: Aleman et al., 2018. 
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Deze aandoeningen moeten gedifferentieerd worden van een fractuur op het verloop van het 

voorbeen, peesruptuur van de M. infraspinatus, luxatie van het schoudergewricht en myositis 

(Adams, 1985). Eveneens kan zenuwbeschadiging secundair aan een breuk optreden doordat bij 

botverplaatsing de zenuwen geklemd kunnen raken (Madison et al., 1992; Emond et al., 2016). 

  

2.6 Conservatieve Behandeling 

2.6.1 Medicatie en immobilisatie 

In de beginfase worden er niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) toegediend 

om de zwelling en ontsteking ter hoogte van het trauma te verminderen. Dit kan een combinatie zijn 

van een cyclooxygenase inhibitor (IV, IM of PO), dimethyl sulfoxide (IV of PO) en een glucocorticoid 

(IV, IM of PO). Een extra anti-ontstekingseffect kan bekomen worden door topicaal DMSO zalf of 

diclofenac lokaal aan te brengen (Madison et al., 1992). Bijkomend kan er nog vitamine B12 

toegediend worden om zenuwregeneratie te bevorderen. De effectiviteit hiervan is nog twijfelachtig 

(Mekaj et al., 2014). 

Miller en Dresher (1977) beschreven een intra-articulaire corticosteroiden behandeling van het 

schoudergewricht met een bevorderlijk effect. Hiervoor is echter geen aannemelijke verklaring 

behalve indien de corticosteroiden dankzij diffusie doorheen het gewrichtskapsel in het ontstoken 

gebied rondom de N. suprascapular zouden kunnen binnentreden en hierdoor de druk verlicht wordt 

als de weke delen betrokken zijn (Adams, 1985).  

Indien er sprake is van een open wonde dient deze primair behandeld te worden volgens de 

algemene principes van wondverzorging. Eventuele fracturen zouden eerst moeten gereduceerd en 

gestabiliseerd worden om verder trauma aan de zenuwen te vermijden. Hierbij moet vermeld 

worden dat een sweeney uiterst zelden in combinatie met een scapulafractuur voorkomt en de 

prognose in deze gevallen zeer gereserveerd is (Mackay, 2012). Scapulafracturen zijn bovendien zeer 

zeldzaam en kunnen voorkomen ter hoogte van de spina scapula, schouderblad, hals, cavitas 

glenoidalis en de tuberositas supraglenoidalis, met de laatst genoemde als meest voorkomende 

(Dyson, 1985).  

Een conservatieve behandeling bestaat uit een periode van boxrust (van twee weken tot een jaar), 

gevolgd door stappen aan de hand, weidegang in een kleine paddock en een progressieve terugkeer 

naar het trainen. Boxrust is noodzakelijk om secundaire gewrichtsschade te voorkomen omdat het 

paard gewicht zal proberen dragen op het aangetaste lidmaat maar belasting op een onstabiel 

gewricht kan schade veroorzaken aan het gewrichtskraakbeen (Adams, 1985; Dutton et al., 1999). 

Daarnaast kan mogelijks nog een hele reeks van aanvullende behandelingen overwogen worden, 

gaande van mesotherapie, elektrostimulatie, echo-geleide lokale injectie van een 

nanopolysaccharide (regeneratie middel), hydrotherapie tot fysiotherapie (Madison et al., 1992; 

Emond et al., 2016).  

2.6.2 Elektrostimulatie en revalidatie  

De langdurige immobilisatie zoals de conservatieve therapie voor de sweeney patiënten het 

voorschrijft, heeft ook zijn nadelen. Zo zal de spiermassa afnemen, de gevoeligheid en de 

proprioceptie verminderen en de elasticiteit afnemen. Eveneens kan er chemisch en histologisch 

verval van weefsels optreden en mogelijks heeft het ook een effect op de beenderen, ligamenten en 

hoeven (Herbots, 2018). Hierbij kan fysiotherapie een uitstekend hulpmiddel zijn om deze negatieve 

effecten in te perken (Sharkey en Herbots, 2008; Schils, 2009). 



 

17 

 

Fysiotherapie bij neurologische gevallen is gebaseerd op het principe om de neurale paden te 

herstellen en bijgevolg de normale beweging terug te winnen. Dit kan bereikt worden door 

spierspasmes te elimineren, pijn te doen afnemen en een revalidatie programma in te stellen. De 

perifere zenuwletsels kunnen hun voordeel uit elektrische stimulatie halen, die tot doel heeft de 

getroffenen myotomen te versterken en om de neuromusculaire communicatie te herstellen. Dit in 

combinatie met een specifiek revalidatie trainingsprogramma kan zowel de spiermassa als de 

spierkracht verhogen en het lidmaat terug naar zijn normale werking brengen (Sharkey en Herbots, 

2008). 

Het basisprincipe van elektrostimulatie is het toedienen van elektrische prikkels aan zenuw- en 

spiervezels die fysiologische processen in de cellen kan activeren met een therapeutisch doeleinde 

(Watson, 2016). TENS of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation kan werken op twee manieren: 

als eerste kan het de sensorische zenuwen stimuleren en zo een pijnstillend effect hebben via het 

principe van Gate Control of het stimuleert de motorische zenuwen tot het opwekken van 

spiercontracties met de bedoeling de spiervezels te ontspannen, de bloed- en lymfecirculatie te 

bevorderen en vrijstelling van endorfines mogelijk te maken  (Schils, 2009). 

Transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS) is een techniek van elektrostimulatie die er in de 

eerste plaats op gericht is om een zekere graad van pijnbestrijding te bieden door specifiek 

sensorische zenuwen te stimuleren (Watson, 2016). Het toestel werkt met een bifasische 

rechthoekige puls. Er worden twee types van TENS gebruikt, namelijk ‘conventional’ en ‘burst’ die elk 

via een andere weg het pijngevoel kunnen controleren (Sharkey en Herbots, 2008).  

 

 

 

 

Het lichaam gebruikt ongemyeliniseerde C- zenuwvezels om pijnprikkels aan een lage snelheid naar 

de hersenen te sturen (Sharkey en Herbots, 2008). De Conventional TENS (figuur 7) is gebaseerd op 

de gate-control theorie van pijn, ontwikkeld door Melzack en Wall (1965) (Schils, 2009). Dit type zal 

door middel van een continue stroom (hoge frequentie en lage intensiteit) de sensorische Aβ- 

zenuwvezels triggeren. Deze vezels zijn gemyeliniseerd en vervoeren hun sensorische informatie veel 

sneller naar de hersenen. Dus als we de Aβ- vezels activeren met elektrische prikkels, zal hun 

overdracht domineren en zal de transmissie van de C- vezels geblokkeerd worden met als gevolg dat 

de pijninformatie niet meer tot in het brein geraakt.  

Het tweede type is de Burst TENS (figuur 8). Dit type maakt gebruik van stroomstootjes (lage 

frequentie van 2 à 3 Hz, hogere intensiteit en pulsduur van 250-μsec) die de motorische Aα- 

zenuwvezels zullen stimuleren waardoor het opioid mechanisme geactiveerd wordt en dit 

pijnverlichtend zal werken door endorfine vrij te stellen, die op zijn beurt het pijngevoel afkomstig 

van de C- vezels inhibeert. De Burst TENS heeft in tegenstelling tot de Conventional TENS meerdere 

functies dan alleen pijnstilling, vandaar dat de eerstgenoemde in de praktijk veel meer gebruikt 

wordt. De Burst TENS heeft het bijkomstig effect dat het artificieel spiercontracties kan uitlokken 

Figuur 7: Conventional TENS met een 

continue stroom door een hoge frequentie 

                                     Naar: Watson, 

2016 

Figuur 8: Burst TENS met een onderbroken 

stroom door een lage frequentie 

                                    Naar: Watson, 2016 
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door de perifere zenuw van die spier te activeren (figuur 9) met als gevolg dat de bloed- en 

lymfecirculatie in de spier zal stijgen waardoor opnieuw afvalstoffen afgevoerd en nieuwe nutriënten 

aangebracht worden. Bij een intensiteitstijging van de elektrische puls zullen er meer spiercellen 

contraheren waardoor de doorbloeding nog verbetert en nog meer endorfines vrijgesteld worden 

(langduriger pijnverlichtend) en uiteindelijk zal dit leiden tot spierrelaxatie. Dit is therapeutisch een 

belangrijk principe; wil men het maximaal effect bereiken, moet de intensiteit opgedreven worden 

zonder dat de patiënt onaangenaam wordt geprikkeld (Herbots, 2018). 

 

 

 

De Burst TENS heeft ook een diagnostische waarde. Deze werkt als volgt; De twee elektrodes worden 

longitudinaal over het verloop van de aangetaste spierbundel geplaatst en hebben een standaard 

pulslengte van 250 μsec. Vervolgens wordt de intensiteit (mAmp) geleidelijk opgedreven. Een 

normale spier contraheert bij een intensiteit van 8-15 mAmp. Indien er pas reactie is bij 20-30 

mAmp, maar de radiografieën vertonen geen bijzonderheden, is dit prognostisch nog steeds goed. 

Ingeval er geen contracties worden uitgelokt bij 60 mAmp of meer, hebben we te maken met een 

denervatie syndroom. Dit moet verbeteren binnen de 3 maanden na het oplopen van het letsel. Als 

dit niet het geval is, zal de prognose uiterst gereserveerd zijn (Herbots, 2018).  

Op basis van diagnostiek heeft het TENS toestel een bijkomend voordeel tegenover elektromyografie 

(EMG). EMG meet enkel de geleiding van een zenuw tot aan zijn distale synaps, anders dan TENS die 

de geleiding meet van de zenuw naar de distale synaps tot de spier (Herbots, 2018). 

Naast het aanwenden van elektrostimulatie, is het opstellen van een progressief opbouwend 

revalidatieprogramma een essentieel onderdeel van de multidisciplinaire benadering bij de 

behandeling van paarden. Het doel van een revalidatieprogramma is gericht op het aanpakken van 

het letsel en het herstellen van het bewegingsapparaat die invloed zou kunnen hebben op de 

functies en de prestaties van het paard (Sharkey en Herbots, 2008).  

Hierbij zouden oefeningen leiden tot een verbeterde geleiding van zenuwimpulsen en de 

spieractiviteit verhogen (Tellington-Jones en Bruns, 1988). De belangrijkste bouwstenen van een 

goed revalidatieprogramma zijn krachttraining, proprioceptie oefenen, verhogen van de range of 

motion, stretchen en de correcte beweging heraanleren (Goff en Stubbs, 2007). Krachttraining bij 

paarden kan alle spieren van het lichaam omvatten of kan zich richten op een unilaterale zwakte of 

onevenwicht door oefeningen in een bepaalde richting te doen. De intensiteit van de oefeningen kan 

Figuur 9: Dr. Herbots stimuleert de spier met behulp van 

een TENS apparaat voor de behandeling van een N. 

suprascapularis letsel. 
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verhoogd worden door tempowisselingen te gebruiken of de graad van verzameling aan te passen. 

Door cavalletti’s op een variërende paslengte en hoogte van elkaar te leggen, kunnen verschillende 

specifieke spierbundels aangesproken worden (Sharkey en Herbots, 2008). 

De spieractiviteit en –kracht kan nog verhoogd worden door gewichten distaal aan te brengen aan 

het aangetast lidmaat (Denoix en Pailloux, 1998) (figuur 10).  Wickler et al. (2004) bewees in een 

studie met zes paarden dat de gewichten aan een ledemaat naast een verhoging van de 

spieractiviteit en –kracht, ook een stijging van de range of motion en het algemeen metabolisme met 

zich meebrachten. De proprioceptie kan op verschillende manieren geoefend worden, bijvoorbeeld 

door te trainen op verschillende ondergronden of door verschillende stimuli aan de benen te hangen, 

onder andere gewichten, kettingen of belletjes waardoor de paarden hun benen hoger gaan tillen. In 

een later stadium kunnen er nog oefeningen aan het programma toegevoegd worden, zoals bergop 

en bergaf stappen, achterwaarts gaan, voltes maken en cavalletti oefeningen (Sharkey en Herbots, 

2008) (figuur 11). 

 

 

 

Samengevat zal de elektrostimulatie van de spieren die betrokken zijn bij een N. suprascapularis 

paralyse in combinatie met een goed opgebouwd revalidatieprogramma vele positieve effecten met 

zich meedragen, zoals de doorbloeding en de metabole processen verbeteren, de atrofie van de 

spiervezels vertragen en beperken, de fibrose remmen en het herstel aldus bevorderen en de tijd 

tussen een trauma en een functieherstel verkorten (Sharkey en Herbots, 2008). 

 

2.7 Chirurgische Behandeling 

Een chirurgische behandeling staat ook beschreven, waarbij men een decompressie van de zenuw wil 

bekomen door een klein stukje bot van de craniale rand van de scapula weg te nemen onder de 

zenuw. De decompressie zorgt ervoor dat zenuwgeleiding kan terugkeren. Bijna alle zenuwletsels 

worden gevolgd door een poging van de zenuw om te regenereren als zijnde het zenuwlichaam die 

een gecoördineerde inspanning doet om het doelorgaan of zijn distale segment te bereiken. De 

meeste zenuwletsels waarbij de schede van het epineurium intact is gebleven, hervatten hun functie 

als de zenuw niet te ver verwijderd is van het doelorgaan. De zenuw is zelden in die mate beschadigd 

dat decompressie niet succesvol is, tenzij een fractuur het letsel veroorzaakt heeft. In de 

aanwezigheid uitgebreide fibrose rondom de zenuw of sluiting van het neurolemma die leidt tot 

irreversibele zenuwschade zal decompressie niet succesvol zijn (Adams et al., 1985).  Schneider et al. 

Figuur 10: Door het aanbrengen van een gewicht 

distaal aan het aangetaste lidmaat kan de 

spieractiviteit en –kracht verhoogd worden. 

Figuur 11: cavalletti oefeningen kunnen specifieke 

spierbundels extra stimuleren en heeft ook een 

positief effect in de proprioceptie. 
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(1985) suggereerden het bevorderlijk effect aan de hand van een studie op 12 paarden die de 

ingreep ondergaan hadden. 

Het paard wordt onder algemene anesthesie op de laterale zijde gelegd met het aangetaste lidmaat 

naar boven. De chirurgie gebeurt volledig aseptisch. Er wordt een 20cm lange, kromlijnige incisie 

gemaakt door de huid en de subcutane fascie tot juist craniaal van de spina scapula, waarbij het 

distale uiteinde van de incisie net 5cm distaal van de spina eindigt. Nadien wordt er een diepe incisie 

gemaakt door de fascia van de M. supraspinatus. De M. supraspinatus kan dan makkelijk van de 

spina en de scapula los geprepareerd worden en naar craniaal omgebogen worden. Vervolgens kan 

de N. suprascapularis geïdentificeerd worden doordat het over de craniale rand van de scapula gaat, 

4 tot 5 cm proximaal van het tuberculum supraglenoidale (figuur 3). De zenuw gaat verder naar 

caudaal in de diepte tot het distale einde van de spina en moet geïsoleerd worden tussen de spier en 

het periost (figuur 12). Het periost wordt parallel met de zenuw ingesneden, met één dorsale en één 

ventrale incisie en wordt vervolgens ondermijnd. De zenuw wordt dan omhoog getild met een stukje 

penrose drain dat onder het periost geplaatst is, zodat de zenuw gemakkelijk te manipuleren is 

zonder deze te beschadigen. Er worden twee gaten geboord doorheen de scapula, eentje proximaal 

en eentje distaal van de zenuw, ongeveer 1,5 cm van de craniale rand van de scapula (figuur 13). Een 

draadzaag wordt door het gat gestoken en dan wordt de scapula gezaagd vanuit het gat richting de 

rand van de scapula, hetzelfde wordt gedaan vanuit het andere gat. Een osteotoom kan gebruikt 

worden in de plaats van een draadzaag maar je kan meer accuraat snijden met deze laatste. Nadat 

de twee transverse sneden gemaakt zijn, wordt een osteotoom gebruikt om de boorgaten met elkaar 

te verbinden. De osteotoom moet van het distale naar het proximale gat gericht worden om 

fracturen langs de trabecula tot de cavitas glenoidalis te voorkomen. Het periost wordt ingesneden 

onder de zenuw en het geïsoleerde stuk bot verwijderd, dus de zenuw wordt losgemaakt om in het 

nieuw gecreëerde kanaal aan de craniale rand van de scapula te gaan liggen (Adams et al., 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluiten gebeurt door het appositioneren  van de spierlagen en de subcutane fascie in afzonderlijke 

lagen met absorbeerbare hechtdraad en vervolgens de huid met niet-resorbeerbare draad. Nadien 

wordt er een stent over de huidincisie aangebracht. Het paard moet geassisteerd worden in de 

recovery om recht te komen. Speciale nazorg is niet zo noodzakelijk, maar anti-inflammatoire 

geneesmiddelen zoals fenylbutazone of flunixine moeten worden toegediend om periostale zwelling 

te reduceren en ze moeten minstens twee weken op stal gehouden worden (Adams et al., 1985). 

Figuur 13: Uitvergroting van figuur 3. 

A: N. suprascapularis, B: geboorde gaten in de scapula. 

Stippellijn: Volledig gebied van de scapula dat verwijderd 

wordt. 

                                                           Naar: Adams et al., 1985  

Figuur 12: Scapula vrij gedisseceerd van spieren. 

A: N. suprascularis, B: Stuk bot dat verwijderd wordt 

onder de zenuw 

                                                     Naar: Adams et al., 1985  
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Het wordt niet aangeraden om deze ingreep in de acute fase te doen aangezien er reeds bloeding en 

trauma aanwezig zal zijn en chirurgie kan dit alleen maar verergeren. Chirurgie wordt het best pas 

aangevat na de conservatieve behandeling zodanig dat de zwelling al afgenomen is en de spier begint 

te atrofiëren. In het vroege stadium kan elektromyografie een leidraad bieden indien al dan niet 

chirurgie nuttig is, maar soms veroorzaken diffuse hematomen distaal van de scapula 

elektromyografische afwijkingen (Schneider, 1985).  

  

2.8 Prognose 

De prognose van de perifere zenuwletsels hangt af het type van schade en de ergheid van de 

neurologische stoornis (zie perifere zenuwschade). Zenuwvezels die gekneusd, geplet of uitgerekt 

zijn kunnen langzamerhand hun functie hervatten. Zenuwen die losgetrokken zijn of afgescheurd van 

hun aanhechtingen aan het ruggenmerg herwinnen zelden hun functie. En desondanks dat het 

herstelproces in gang is gestoken, kan het herstel nog verschillende maanden duren of zelfs nooit 

volledig hun functie hervatten. Jammer genoeg is het in een gewone praktijk vaak moeilijk om te 

bepalen welk van deze situaties zich voordoen aan de hand van het initiële onderzoek. (Lorenz et al., 

2011). 

Een EMG onderzoek dat zenuwgeleiding en opwekbare potentialen omvat, kan nuttig zijn om een 

prognose te geven en het herstel van de perifere zenuwletsels te voorspellen. Deze techniek helpt de 

onderzoeker om de uitgebreidheid en de ergheid van het zenuwletsel vast te stellen (Wijnberg en 

Franssen, 2016). Alsook TENS kan gebruikt worden voor dit doeleinde (zie elektrostimulatie en 

revalidatie) (Herbots, 2018). Een totaal gebrek van de spontane motorische potentialen, de 

afwezigheid van een reactie op de zenuwstimulatie, en een teken van diffuse ontzenuwing zijn hoog 

gecorreleerd met een matige prognose. De aanwezigheid van een beetje motorische activiteit en 

onvolledige denervatie doet vermoeden dat het letsel incompleet is en geeft een betere kans voor 

zenuwregeneratie Kimura, 2001; Lorenz et al., 2011) . Het EMG of TENS onderzoek kan af en toe 

herhaald worden over een paar maanden om te controleren of er reïnnervatie aan de gang is 

(Bowen, 1978; Lorenz et al., 2011; Herbots, 2018). 

In het kader van een N. suprascapularis paralyse is de prognose meestal goed aangezien de meeste 

paarden terugkeren naar hun oorspronkelijk prestatieniveau mits een goede monitoring van de 

conservatieve therapie (Dutton et al., 1999). De revalidatie periode, geteld van het ontstaan van 

klinische symptomen tot de terugkeer van de paarden in normale training, is geschat op 9,3 

maanden, gebaseerd op de afstand van uitval en de regeneratiesnelheid van ongeveer 1mm/dag. 

Voor meer proximaal gelegen aantastingen waarbij de plexus brachialis of andere zenuwen 

betrokken zijn, zou de regeneratie meer tijd in beslag nemen (Emond et al., 2016). Bij sommige 

paarden herneemt de aangetaste spier nooit meer het oorspronkelijk volume maar wel de normale 

functie (Schneider en Bramlage, 1990). Dit kan allemaal heel sterk variëren van individu tot individu 

(Lorenz et al., 2011). 

In het onderzoek van Schneider et al. (1985) werd beweerd dat bij de paarden waar chirurgie is 

toegepast, het vroegst en het meest volledig herstel van spiercontrole en spiermassa herwonnen. 

Deze studie betrof echter amper 12 cases waar slechts bij de helft de tijdsduur vanaf chirurgie tot het 

verdwijnen van de gangafwijking gekend is. 
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RETROSPECTIEF ONDERZOEK 

Deze retrospectieve studie van 10 cases heeft als doelstelling de gelijkenissen en verschillen in het 

ziekteverloop en de conservatieve behandelingsmethoden te detecteren en interpreteren. 

Materiaal en methoden 

Case selectie- De medische dossiers van de patiënten die opgenomen zijn op de faculteit 

diergeneeskunde te Merelbeke dienst heelkunde en patiënten van Dr. Patrick Herbots tussen 

oktober 2008 en maart 2018 werden herbekeken. De paarden die gediagnosticeerd werden met een 

sweeney syndroom aan het voorbeen aan de hand van een klinisch en diagnostisch onderzoek 

werden in het onderzoek inbegrepen. Paarden met acute en erge kreupelheid werden buiten 

beschouwing gelaten als andere letsels aan hetzelfde lidmaat bijdroegen tot de klinische 

symptomen. 

Onderzoeksmethode- Gegevens verkregen uit de dossiers betroffen leeftijd, ras, geslacht, 

anamnese, graad van de kreupelheid, het aangetaste lidmaat, resultaten van het klinisch onderzoek, 

diagnostische beeldvorming en resultaten, primaire behandelingen en adviezen. De verdere evolutie 

op lange termijn werden bekomen via telefonische gesprekken met de eigenaren. Deze informatie 

hield in of er nog een restfractie van de gangafwijking of spieratrofie aanwezig was en zo niet, de tijd 

tussen het oplopen van het letstel en het herstel van de gangafwijking. Bovendien werd de functie 

van het paard alvorens het oplopen van het letsel en op het moment van de follow-up informatie 

gevraagd. 

Resultaten 

Nr. 

Paard 

Ras Leeftijd 

(j) & 

geslacht 

(M/V) 

Oorzaak Na-

behandeling 

Tijd tot 

normale 

gang 

eindresultaat 

1 Merens 5, V Tegen 

boom 

aangelopen 

Boxrust en 

weidegang 

3 maanden Normale gang en 

spiermassa - 

koetspaard 

2 Warm-

bloed 

9, M Onbekend, 

in weide 

Boxrust en 

weidegang 

12 maanden Nooit helemaal 

normale gang en 

nog sterke 

spieratrofie - 

weidepaard 

 

3 Lusitano 4, V Onbekend, 

op weide 

NSAID’s, 

Boxrust, 

stapmolen 

en 

weidegang 

1 maand Normale gang en 

spiermassa –  

rijpaard 

4 Warm-

bloed 

8, M Trap van 

ander 

paard 

Boxrust 4 dagen Normale gang en 

spiermassa -  

rijpaard 
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5 Argentijnse 

Volbloed 

16, V In botsing 

met ander 

paard 

NSAID’s & 

Boxrust 

24 maanden Normale gang, maar 

nog sterke 

spieratrofie - 

rijpaard 

6 Pony 15, M Trap van 

ander 

paard 

NSAID’s & 

SAID’s, Vit B, 

Boxrust, 

TENS, 

gewichten 

20 maanden Normale gang en 

spiermassa- 

sportpaard 

7 SBS 12, V Onbekend, 

op weide 

NSAID’s, 

Boxrust, 

weidegang 

en TENS 

24 maanden Nooit helemaal 

normale gang en 

nog sterke 

spieratrofie - 

fokmerrie 

8 Criollo 19, M Tegen 

boom 

aangelopen 

NSAID’s & 

SAID’s, Vit B, 

Boxrust, en 

TENS 

5 maanden Normale gang en 

spiermassa - 

recreatiepaard 

9 Welsh- 

Arabier 

7, V Tegen paal 

aangelopen 

NSAID’s & 

SAID’s, 

Boxrust, 

beweging 

aan de hand, 

TENS, 

gewichten 

4 maanden Normale gang en 

spiermassa - 

sportpaard 

10 Franse 

draver 

4, V onbekend NSAID’s & 

SAID’s, 

Boxrust en 

TENS 

2 maanden Normale gang en 

nog minimale 

spieratrofie- 

racepaard 

  

Tien paarden voldeden aan de criteria om in de studie inbegrepen te worden. Er waren 2 

warmbloeden, 1 Merens, 1 Lusitano, 1 pony, 1 SBS, 1 Criollo, 1 Argentijnse Volbloed, 1 Welsh- 

Arabier en 1 Franse Draver. Daarvan waren er 6 merries, 3 ruinen en 1 hengst. De mediaan leeftijd op 

het moment van de beginevaluatie was 8,5 jaar met een range van 4 t.e.m. 19 jaar. 

De oorzaak van het letstel was bekend bij 6 paarden (60%): 2 paarden kregen een trap van een ander 

paard, 3 andere liepen tegen een vast object en de laatste kwam in botsing met een ander paard. Bij 

de 4 andere paarden (40%) was de aanleiding tot de kwetsuur onbekend. Het ging telkens om acute 

gevallen die zo van de weide of stal kwamen, waardoor ze verdacht werden van trauma. 

Het termijn tussen het oplopen van het letsel en een onderzoek in de kliniek varieert tussen een 

halve dag en 6 weken (mediaan 2 dagen). Het linkervoorbeen was aangetast bij 4 paarden (40%) en 

bij de 6 andere paarden (60%) was het rechtervoorbeen betrokken.  

De kreupelheid tijdens het eerste onderzoek op de kliniek werd gegradeerd van 1 tot 4 op 5. De 

atrofie van de M. supraspinatus en M. infraspinatus was op dat moment al zichtbaar bij 4 van de 10 

gevallen. De overige paarden met uitzondering van één ontwikkelden later nog spieratrofie ter 
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hoogte van de schouder. Alle 10 cases vertoonden een uitgesproken laterale uitwijking van de 

aangetaste schouder tijdens de steunfase binnen de 24 uur na de kwetsuur. Atrofie van beide 

vernoemde spieren was voor het eerst waarneembaar binnen 10 tot 14 dagen na het oplopen van 

het letsel. 

Acht paarden ondergingen radiografie  van de getroffen schouder tijdens het initiële onderzoek op 

de faculteitskliniek. De resultaten waren bij allen normaal. Bij 2 paarden werd er echografie 

toegepast waarbij de ene een lichte zwelling van de M. biceps had en de andere fibrose van de M. 

brachiocephalicus  t.h.v. de tuberculum majus respectievelijk 2 en 5 weken na de verwonding. 

Ook elektromyografie werd uitgevoerd bij 2 paarden 6 en 7 weken na het letsel aan de N. 

suprascapularis. Beide paarden hadden denervatiepotentialen en positieve scherpe golven die 

indicatief zijn voor de denervatie van de M. supraspinatus en M. infraspinatus secundair aan het N. 

suprascapularis letsel. 

Voor alle paarden bestond de behandeling uit aanvankelijk boxrust en naargelang de klinische 

symptomen een vooruitgang kenden, mochten ze gecontroleerd bewegen hetzij in een klein stuk 

weide, hetzij in de stapmolen of aan de hand. Drie paarden kregen in de acute fase, op de dag van 

het ongeval zelf, niet-steroïdale ontstekingsremmers (1,1 mg flunixine meglumine/kg IV) en 4 

paarden kregen deze in combinatie met corticosteroïden (0,06 mg dexamethasone/kg IV/IM). 

Daarvan werden er nog 5 paarden voor minimum 5 dagen nabehandeld, waarvan 1 paard enkel niet-

steroïdale ontstekingsremmers (1,1 mg flunixine meglumine/kg PO) en 4 paarden de eerder 

vernoemde combinatie met cortico’s kregen. Twee paarden die aanvankelijk niets toegediend 

kregen, kregen na hun bezoek aan de kliniek nog minimum 5 dagen finadyne pasta (1,1 mg flunixine 

meglumine/kg PO). De helft van de paarden in deze studie genoten minstens vier sessies 

elektrostimulatie (TENS) tijdens hun herstelperiode. Hiervan werden 2 paarden gesupplementeerd 

met Vit B gedurende ongeveer een maand en 2 paarden werden tijdens hun revalidatie opgetraind 

met gewichten aan het aangetaste lidmaat. 

Lange termijn follow-up informatie is bemachtigd van alle 10 cases, de mediaan follow-up tijd was 78 

maanden (6,5 jaar) met een range van 2 t.e.m. 115 maanden. De instabiliteit van het 

schoudergewricht was bij alle 10 paarden verdwenen en de gemiddelde tijd vanaf de laesie tot en 

met het verdwijnen van de gangafwijking was 9,5 maanden (variërend van 4 dagen t.e.m. 2 jaar en 

mediaan 4,5 maanden). Twee paarden hadden nog steeds een opmerkelijke kreupelheid (graad 2-3 

op 5) van het aangetaste lidmaat overgehouden na 82 en 100 maanden waarvan bij één patiënt op 

echografie fibrose van de M. brachiocephalicus  t.h.v. de tuberculum majus was gezien tijdens het 

onderzoek op de kliniek. De overige 8 paarden vertoonden geen klinische symptomen meer van 

kreupelheid. Indien het termijn van letsel tot de verdwijning van de gangafwijking tussen de 

conservatieve therapie zonder en met TENS vergeleken wordt, komen we op een gemiddelde van 

respectievelijk 8 (mediaan 3 maanden, range van 4 dagen tot 24 maanden) en 11 maanden (mediaan 

5 maanden, range van 2 tot 24 maanden).  

Bij 3 paarden was geen groot deel van de spiermassa aan de schouder teruggekeerd op het moment 

van de laatste follow-up na 55, 82 en 100 maanden. Bij één paard was ongeveer 50% van de 

spiermassa terug 3 maand na het letsel. De andere 6 cases hadden een volledige wederkeer van de 

spieren. 

Van de 10 paarden hebben 7 paarden hun oorspronkelijke functie hervat; 2 paarden deden terug 

dienst als rijpaard, 1 paard werd terug gebruikt als recreatiepaard, een ander paard werkte opnieuw 

in de koets, 2 paarden presteerden weer in de sport en de laatste kon terug in de drafrace ingezet 

worden. Twee van de 3 overgebleven patiënten die aanvankelijk rijpaarden waren, werden 
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respectievelijk fokmerrie en weidepaard. De laatste trad nooit meer aan in horseball games maar 

werd als recreatief dressuurpaard gebruikt. De gemiddelde tijd tussen het letsel en dat de 8 

herstelde paarden terug gereden werden, was 9 maanden (met een variatie van 1 tot 26 maanden). 

Discussie 

Een letsel aan de N. suprascapularis leidt tot de denervatie van de M. supraspinatus en M. 

infraspinatus en met als gevolg een laterale instabiliteit van het schoudergewricht en atrofie van de 

getroffen spieren (Adams en Blevins, 1989; Schneider en Bramlage, 1990). Vroeger werd dit 

gewoonlijk gezien bij werkpaarden door onvolledig aangepaste nektuigen, tegenwoordig wordt het 

meestal veroorzaakt door een direct trauma ter hoogte van het craniaal aspect van de schouderregio 

(Miller en Dresher, 1977). 

Als we de populatie paarden omsloten in deze studie met elkaar vergelijken, is er geen specifiek ras, 

geslacht of leeftijd oververtegenwoordigd. De oorzaak van het letsel was bij 6 paarden gekend, bij de 

4 andere vermoedden men ook trauma. Men veronderstelt dat stomp trauma aan de schouder een 

compressie letsel veroorzaakt aan de N. suprascapularis waar de zenuw over de craniale rand van de 

schouder gaat (Schneider en Bramlage, 1990). 

De kreupelheid die in de acute fase vlak na de verwonding gegradeerd werd van 3 tot 4 op 5, was bij 

de meeste paarden al sterk verbeterd bij aankomst op de kliniek. Dit kan te wijten zijn aan het feit 

dat de acute pijn verdwenen was die samenging met het locale trauma of in sommige gevallen er 

zelfs al reïnnervatie van de laterale schouderspieren was opgetreden tussen het oplopen van de 

laesie en het eerste onderzoek op de kliniek (Dutton et al., 1999). Het termijn van letsel tot 

onderzoek varieert tussen een halve dag en zes weken in deze studie. Na het zenuwletsel was een 

laterale instabiliteit van het schoudergewricht zichtbaar binnen de 24 uur bij alle paarden en atrofie 

van de M. supraspinatus en M. infraspinatus verscheen binnen de 10 tot 14 dagen. Deze tijdspanne 

stemt overeen met die dat men verwacht na denervatie van deze spieren (Schneider en Bramlage, 

1990). 

Bij 8 paarden zijn er radiografieën genomen om fracturen aan de scapula of humerus en luxatie van 

het schoudergewricht uit te sluiten. Bij 2 paarden was elektromyografie uitgevoerd waarvan de 

bevindingen overeenstemden met een N. suprascapularis paralyse. Om betrouwbare informatie te 

verkrijgen, voert men best elektromyografie uit 7 dagen na de kwetsuur (Schaumburg et al., 1983). 

Elektromyografie kan ook zinvol zijn om letsel aan andere zenuwen uit te sluiten zoals aan de plexus 

brachialis, ruggenmergaandoeningen aan het zesde cervicale segment en andere ziektes zoals equine 

protozoaire myelitis (Dutton et al., 1999).  

De behandeling van de paarden in deze studie was hoofdzakelijk gericht op inperking van beweging 

zodat de zenuw de tijd kreeg om te regenereren. Indien de paarden te veel bewogen, was er een 

groter risico dat er secundaire degeneratie of luxatie van het schoudergewricht zou optreden. Bij de 

helft van de paarden van het onderzoek is TENS toegepast met het oog op een sneller herstel en om 

spieratrofie zoveel mogelijk binnen de perken te houden. In dit onderzoek schijnt TENS geen 

positieve bijdrage te hebben geleverd bij een vlottere terugkeer van de normale gang (gemiddeld 3 

maanden langer). Hierbij moet duidelijk vermeld worden dat TENS waarschijnlijk is toegepast bij de 

meest ernstige gevallen. Om een gefundeerde uitspraak over het effect van TENS te kunnen doen, is 

een uitgebreidere studie nodig met een gerandomiseerde behandelingsgroep en een controlegroep. 

 Het aantal paarden die hun spiermassa herwonnen in dit onderzoek (6/10) was sterk verschillend 

van het aantal in een vorige gelijkaardige studie (2/7) (Dutton et al., 1999). Maar de 

steekproefgrootte is dermate klein dat het onmogelijk is om een gestaafd oordeel te vellen. 
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Daarbovenop is de follow-up in dit onderzoek veel langer (mediaan 78 maanden) dan in het vorige 

(mediaan 28 maanden), waardoor het mogelijk is dat het aantal paarden met normale spiermassa bij 

deze laatste groter was geweest indien ze op een later tijdstip gecontroleerd waren. De potentiële 

reden dat in deze studie bij drie cases geen teruggroei van de spieren heeft plaatsgevonden, is 

mogelijks de dermate lange periode van denervatie zodanig dat er reeds te veel dode spiercellen 

aanwezig zijn voor herstel, ondanks de zenuwregeneratie (Schneider et al, 1985). Bij de laatste case 

was de follow-up informatie slechts 3 maanden na het accident bekomen waardoor het termijn voor 

volledig spierherstel waarschijnlijk te kort is. 

De tijdspanne waarbinnen een niet- bezenuwde spier terug zijn spiermassa kan herwinnen nadat 

deze weer geïnnerveerd wordt, is onbekend (Dutton et al., 1999). Hierbij is het interessant om de 

invloed van elektrostimulatie te bestuderen in het kader van spierherstel. Om deze oefening te 

maken zouden de cases zonder TENS therapie vergeleken moeten worden met deze met TENS 

therapie, waarbij de periode vanaf het oplopen van het letsel tot het volledig herwinnen van de 

spiermassa van belang is. Helaas kon deze vraag door de meeste eigenaren niet beantwoord worden 

aangezien kreupelheid meer in het oog springt dan de aan- of afwezigheid van spieratrofie op 

langere termijn. 

Vroeger werd er gesuggereerd indien de zenuw na 3 tot 4 maanden in zijn functie nog niet hersteld 

was, chirurgie moest toegepast worden om de zenuw vrij te preparen en de waarschijnlijkheid op 

herstel te maximaliseren (Schneider en Bramlage, 1990).  Uit dit onderzoek is gebleken dat de 

reïnnervatie die samengaat met het verdwijnen van de gangafwijking langer dan 3 tot 4 maanden 

mag duren, zelfs tot 2 jaar, maar met de kans dat residuele kreupelheid en spieratrofie blijft. 

Zodoende is er niet noodzakelijkerwijs een chirurgische tussenkomst nodig voor patiënten met een 

chronisch N. suprascapularis letsel aangezien bij de meeste van deze paarden hun schoudergewricht 

terug stabiliseert. En daarbij geeft chirurgie geen garantie dat de spieratrofie volledig verdwijnt 

(6/12) zoals gebleken is uit de studie van Schneider et al. (1985). Het is wel mogelijk dat een 

opbouwend trainingsprogramma van zodra er geen gangafwijking meer te zien is, een positief effect 

kan hebben op het herwinnen van de schouderspieren, door bijvoorbeeld aan de hand te gaan 

stappen gedurende enkele weken gevolgd door draf- en galopwerk eventueel in combinatie met 

gewichten en  cavaletti oefeningen (Sharkey en Herbots, 2008). Rattenhuber et al. (2012) toonden 

door middel van drie casusverslagen het bevorderlijk effect van fysiotherapie en zwemtraining aan 

bij de revalidatie van sweeneypatiënten. 

Zeven op de tien paarden konden hun oorspronkelijk gebruiksdoel weer hernemen. Bij 1 paard 

besloot de eigenaar nooit meer deel te nemen aan een horseball wedstrijd en enkel nog recreatief 

dressuur te rijden. De andere twee bleven licht kreupel en konden niet meer als rijpaard ingezet 

worden waarvan er één op echografie fibrose van de M. brachiocephalicus  t.h.v. de tuberculum 

majus vertoonde. 

De resultaten van deze studie tonen aan dat een conservatieve therapie een zeer goed alternatief is 

voor chirurgie bij paarden met een N. suprascapularis letsel aangezien de meeste paarden volledig 

herstelden en terug hun originele functie konden uitoefenen. Schneider et al. (1985) beweerden aan 

de hand van een retrospectief onderzoek dat de gangafwijking en de spieratrofie het vroegst en het 

meest volledig verdwenen waren bij de paarden waar chirurgie is toegepast. Deze studie betrof 

echter amper 12 cases waar slechts bij de helft de tijdsduur vanaf de chirurgische ingreep tot de 

terugkeer van een normale gang gekend was. Daarenboven mag chirurgie niet in de acute fase 

aangevat worden (Adams et al., 1985) en moet de revalidatie na de invasieve operatie ook in 
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rekening gebracht worden, waardoor de zogenoemde verkorte herstelperiode in vraag kan gesteld 

worden. 

Conclusie 

Het onderzoek toont aan dat de etiologie in alle gevallen gelijkaardig is, namelijk trauma, en dat de 

klinische symptomen pathognomonisch zijn voor een N. suprascapularis paralyse (sweeney). De 

verdere evolutie en duur van het ziekteverloop hangt af het type en de graad van de zenuwschade. 

Uiteindelijk herstelden de meeste paarden volledig en konden ze hun oorspronkelijk gebruiksdoel 

weer hervatten na een conservatieve therapie van boxrust en gecontroleerde beweging, al dan niet 

in combinatie met TENS. Elektrostimulatie zou de herstelperiode kunnen verkorten, maar daarvoor is 

een uitgebreid onderzoek nodig met een random behandelingsgroep en een controlegroep.
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