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Rugproblemen 
met open vizier

In de regel kan gesteld worden dat wanneer het 

paard last heeft van zijn rug dit een secundair 

probleem is. Dat wil zeggen dat er een ander 

onderliggend probleem aan ten grondslag ligt.

De meeste problemen die de paardenrug 

kunnen belemmeren in normaal functioneren 

vinden hun oorsprong in het onderste deel van 

bewegingsapparaat: de benen. Primair kan een 

slecht passend zadel, afwijkende conformatie 

van de rug, een rijtechnisch problemen, een 

“afwijkende verhouding tussen het gewicht van 

het paard en het gewicht van amazone/ruiter” 

of een combinatie van deze factoren uiteraard 

ook voor rugproblemen zorgen. Met andere 

woorden: het probleem bevindt zich vaak onder 

de rug of boven op de rug. Taak van de 

dierenarts is om het probleem met open vizier 

te benaderen en de geschiedenis van het klacht 

en gebruiksdoel van de eigenaar zorgvuldig mee 

te wegen in de te bewandelen weg.

PROBLEEMSTELLING
Het komt nogal eens voor dat een paard wordt 

aangeboden voor een rugprobleem dat al diverse 

malen door fysiotherapeut, osteopaat of 

chiropracter is behandeld aan de rug terwijl de 

basis van het probleem in de onderbenen zit. Het 

klinisch onderzoek begint na de probleemstelling 

De laatste jaren wordt er terecht steeds meer aandacht geschon-
ken aan rug problemen. Geïrriteerd gedrag bij het borstelen van 
de rug, zadeldwang, het onrustig of scheef dragen van de staart, 
overkruist galopperen of vaak overspringen, bokken, etc., alle-
maal klachten die gezien kunnen worden bij een pijnlijke niet 
goed functionerende rug. 
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van de cliënt met grondige inspectie en palpatie 

van het hele paard waarbij passieve beweeglijk-

heid en druk gevoeligheid van de rug belangrijke 

indicatoren zijn. Conformatie en (a)symmetrie van 

bespiering zijn belangrijke aanwijzingen in de 

richting van een reeds langer bestaand probleem. 

Daarna wordt het paard in beweging bekeken; 

buigproeven worden uitgevoerd, harde volte, 

slangenvolte, longeren op zachte ondergrond in 

stap, draf en galop. Het paard wordt onder het 

zadel bekeken waarbij ook de pasvorm van het 

zadel meegenomen wordt. In geval van chronische 

(geringe) onregelmatigheid zal het betreffende 

been ontlast worden waardoor het scheef gaat 

lopen, met rugklachten als gevolg. Zolang het 

primaire probleem niet opgelost wordt, zal de 

klacht van de minder functionerende rug/het 

minder functionerende paard terugkomen. 

Andersom zullen in een aantal gevallen de 

rugproblemen na het verdwijnen van de kreupel-

heid vanzelf verdwijnen al dan niet ondersteund 

met een veterinaire, fysiotherapuetisch, osteopa-

tisch of chiropractische behandeling. 

KISSING SPINES
Aanvullend onderzoek bij een rugprobleem 

bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van 

de rug. Afhankelijk van de ernst van het beeld 

kan hier een gewicht aan worden gehangen. 

Aangetekend dient te worden dat deze foto’s 

ook regelmatig in het kader van aan- en 

verkoopkeuringen gemaakt worden en dat er 

ook bij ervaren op niveau functionerende 

paarden, zonder gevoelige rug en of rugklach-

ten onder het zadel afwijkingen gevonden 

onder de noemer “kissing” of “overriding” 

spines. Andersom komt het ook veel voor dat 

er geen röntgenologische veranderingen 

worden gevonden bij paarden met fysieke 

rugklachten. Het is belangrijk het klinisch 

beeld mee te nemen in de beoordeling van de 

gevonden afwijkingen en te beseffen dat de 

klinische relevantie van kissing spines beperkt 

is. Met zwaardere röntgenapparatuur kunnen 

de facetgewrichten van de rug in beeld 

gebracht worden en de tussenwervelschijven 

op discospondylose beoordeeld worden.

In geval van drukgevoeligheid van de rug wordt 

ook aanvullend echografisch onderzoek 

gedaan, waarna indien nodig en gewenst onder 

echobegeleiding de blessure aan ligamenten 

of artrose aan facetgewrichten behandeld kan 

worden. 

ACTIEF PROCES
Met behulp van scintigrafie kan bepaald 

worden of het bij de röntgenologisch gevonden 

afwijkingen daadwerkelijk om een actief proces 

gaat. Rectaal onderzoek o.a. naar de scheils-

wortel van het darmpakket welke verdikt en 

pijnlijk kan zijn bij een ernstige chronisch 

worminfectieen en het SI gewicht en bloedon-

derzoek (ontsteking, spieren en nieren) kunnen 

ons ook helpen de oorzaak van het probleem op 

te sporen. Het bespreken van de voeding met 

uw paardenarts of voedingsconsulent kunnen 

waardevolle tips opleveren op weg naar een zo 

fit mogelijk paard. Te koolhydraat rijke voeding 

bijvoorbeeld kan bij veel paarden leiden tot 

(geringe) verzuring van spieren wat pijnlijk is.

De open vizier van de paardenarts en de 

samenwerking van deze met trainer, fysiothera-

peut, osteopaat, chiropracter en zadelmaker 

kunnen essentieel zijn in de diagnose stelling 

en de oplossing van  primaire én secundaire 

rugproblemen. 

‘Zolang het primaire probleem niet op-
gelost wordt zal de klacht terugkomen’

Foto:  shutterstock.com
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BEVA congres  
Liverpool

Uit alle windstreken kwamen op 10, 11 en 12 

september meer dan 1200 paardendierenartsen 

per dag naar dit zeer geliefde veterinaire 

paardencongres. De BEVA  (Britisch Equine 

Veterinairy Association) organiseert al jaren dit 

twee na grootste paardencongres in de wereld. 

Het congres geeft de gelegenheid om de 

vakkennis van de paardenartsen bij te spijkeren 

volgens de laatste ontwikkelingen van deze tijd 

en het geheugen op te frissen van onderzoeks-

methoden, behandelingen etc. waar een 

paardendierenarts misschien niet dagelijks mee 

te maken heeft.

Dit jaar kwamen de bekende stokpaardjes zoals 

o.a. orthopedie, inwendige ziekten, gebitszorg, 

gyneacologie en chirugie gelukkig weer ruim 

aan bod. Duidelijk is dat de moderne diagnosti-

sche onderzoeken zoals scintigrafie, MRI en CT 

scan niet meer weg te denken zijn om aandoe-

ningen bij paarden steeds gedetailleerder in 

beeld te brengen.

Vanuit een hele andere hoek kwamen de 

onderwerpen: “Hoe ethisch verantwoord is de 

paardengeneeskunde in de paardensport” en 

“Moet de paardenpraktijk veranderen om beter 

aan te sluiten met het familieleven thuis?” Je 

kunt je voorstellen dat deze onderwerpen 

aanleiding gaven tot veel interessante 

discussies!

Waar vorig jaar de hoefsmeden samen met de 

dierenartsen een blok lezingen gaven, was dit 

jaar de relatie en samenwerking van paardenart-

sen en paardenfysiotherapeuten een interes-

sante topic waar een hele dag aan besteed werd. 

Dit benadrukt nog eens dat de verschillende 

zorgprofessionals elkaar ook bij nascholing en 

congressen vinden en dat de gezondheid van het 

paard baat zal hebben bij een goede samenwer-

king tussen de zorgprofessionals onderling.

Met een keuze uit 5 verschillende zalen, waar de 

hele dag door lezingen werden gegeven door 

gerenomeerde sprekers uit heel de wereld, was 

het vaak moeilijk kiezen welke lezing je wilde 

volgen. Gelukkig is er dit jaar ook de mogelijkheid 

om lezingen thuis online te bekijken, mocht je 

iets interessants gemist hebben.

De locatie van het congres was dit jaar de stad 

Liverpool. Het congrescentrum bevond zich op 

de prachtige  “Liverpool docks” waar je na de 

lezingen kon genieten van de gezelligheid in 

deze hippe, moderne, gecommercialiseerde 

havens met het het bruisende down town op 

een steenworp afstand. Maar ook in het 

congrescentrum zelf was het tijdens de pauzes 

en de happy hour na afloop in de exhibitie-

ruimte van de standhouders goed toeven. Met 

een glas in de hand ontmoet je altijd veel 

collega’s en bekenden en wordt er gezellig 

nagepraat en bijgepraat! 
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HORSE EVENT
2015 WAUW!!

Bij aankomst op de donderdag voorafgaande aan 

Horse Event had ik al een wauw gevoel. Wat 

lagen de terreinen van het Nationaal Hippisch 

Centrum in Ermelo er fantastisch bij. Met man en 

macht was er gezorgd dat het terrein maar ook 

de parkeerplaatsen begaanbaar waren. Om 9 uur 

had ik afgesproken met Dr. Helmut Ende, de 

Duitse collega dierenarts om over de inrichting 

van de Ondernemers hal te praten. Ook dit jaar 

sloot zijn “lehrschau” weer volledig aan bij de 

samenstelling van de groep zorgprofessionals. 

Hoefsmeden, dierfysiotherapeuten, zadelpas-

sers, gebitsverzorgers en natuurlijk de GGP gaven 

belangstellende bezoekers tekst en uitleg aan de 

hand van de vele preparaten. Vooral hoe het hart 

en de longen van een paard functioneren, trok 

veel belangstelling. Over drie dagen zijn er bijna 

38.000 bezoekers geweest en vele van hun 

hebben de Ondernemershal bezocht ook om de 

verschillende demonstraties van de groep 

zorgprofessionals aan te horen. Als groep gaven 

we meerdere malen daags een workshop over 

hoe we als groep (multidisciplinair) kunnen 

overleggen omtrent aandoeningen en ziektes 

waar paarden en pony’s aan kunnen lijden. Het 

hoofddoel was om het paardenminnend publiek 

op de hoogte te brengen dat ze bij ons aan het 

goede adres zijn omdat we dagelijks werk van 

een hoge kwaliteit in de paardengezondheids-

zorg, leveren. 

Julius Peters, voorzitter GGP en FNHO

AGENDA NASCHOLING

5 November 2015: Symposium Paard - 

ECEIM congres - Faculteit Utrecht / 

Najaarsdag GGP

Locatie; Utrecht, NL

18 November 2015: Hoefletsels bij het paard

Locatie: Merelbeke, Belgie

19 November 2015: Voedingsconsulent Paard: 

Vervolgmodule 4: Voeding in de fokkerij

Locatie: Leusden NL

25 November 2015: Echografie pezen: 

Theorie en praktijk

Locatie: DKL Emmeloord, NL

27 November 2015: FAQ and Facts New 

Treatments for lameness

Locatie; Arnhem, NL

27 November 2015: Dutch Equine Conference

 Locatie; Arnhem, NL

5-9 December 2015: 61ste AAEP Convention

Locatie; Las Vegas, USA

11 - 12 December  2015: Equine poor 

performance and rehabilitaion for practitio-

ners . A 2 day practical course

Locatie: Jutland, N

16 December 2015: Monstername van de 

baarmoeder  bij het paard: cytologie, 

bacteriologie en het nemen van een biopt.

Locatie: Merelbeke, Belgie

17 December  2015: Voedingsconsulent 

Paard: Vervolgmodule 3: Sportpaardenvoeding

Locatie: Leusden NL

Foto: Shutterstock.com
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