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❥ Drs. Henk van Enckevort

In 1986 als dierenarts afgestudeerd in Utrecht. Sinds 

2000 Erkend Paardendierenarts.

De Hoefslag publiceert maandelijks een artikel waarin een

veterinair onderwerp wordt behandeld. Deze artikelen zijn

geschreven door de vijf Erkende Paardendierenartsen van

Dierenartsenpraktijk Moergestel. Deze vijf paardendieren-

artsen werken vanuit een klassieke, reguliere geneeskunde

en volgen de moderne ontwikkelingen op de voet. Elke

paardendierenarts heeft zich vanuit eigen interesse in één of

meerdere onderdelen van de veterinaire geneeskunde

bekwaamd. De veterinaire werkzaamheden zijn op basis van

die interesse verdeeld. De auteur van dit artikel richt zich op

keuringen, orthopedie en gynaecologie. Van Enckevort werd

al jong met het paardenvirus besmet. ‘Wat is er nou leuker

dan van je hobby je beroep maken?’

Informatie: www.dapmoergestel.nl  

Gewrichtsmuizen en hun consequenties

Gewrichtsmuizen, chips, fragmenten, losse botstukjes, allemaal namen voor een op de röntgenfoto zichtbaar

botstukje dat lijkt los te liggen. Dit artikel gaat niet over OCD-fragmenten in knie en sprong – in bijna elk 

paardenblad is intussen wel een artikel aan dit megaprobleem gewijd – maar over de gewrichtsmuizen in hoef-,

kroon- en kogelgewricht. Dat is al complex genoeg.

TEKST: HENK VAN ENCKEVOORT
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Dierenartsen worden tijdens het keuren

van paarden bijna dagelijks geconfron-

teerd met fragmenten of chips. Over deze

problemen bestaan bij de cliënt nog veel

onbegrip en onduidelijkheid. Hoe ontstaan

deze gewrichtsmuizen? Een aantal colle-

ga’s is van mening dat alle fragmenten een

osteochondrotische oorsprong hebben.

Hoogstwaarschijnlijk (en gelukkig maar) is

dit niet het geval. Trauma, overbelasting,

aparte verbeningscentra en verkalking in

een kapsel worden genoemd als oorzaak

voor het ontstaan van fragmenten.

Wat de invloed van dergelijke fragmenten

is op een keuringsbeslissing, wordt hier in

het kort uitgelegd. Er is tevens aandacht

voor ervaringen met kreupelheden door

deze fragmenten.

Het hoefgewricht
Een zeer veelvoorkomend verschijnsel is de

chip aan de top van het hoefbeen. Of een

paard met een dergelijke chip ‘acceptabel’

is, ervan uitgaande dat het een klinisch

gezond paard betreft, is afhankelijk van

een aantal factoren:

• de grootte van het fragment;

• de vorm van het fragment;

• het aantal;

• het wel of niet aanwezig zijn van 

artrotische veranderingen (slijtage) 

elders in het gewricht. 

Zit er dus een chip die vrij klein is en

mooi afgerond en is er geen artrose

zichtbaar, dan is zo’n paard volledig

‘acceptabel’. Bij iedere afwijking hiervan

zal de beslissing van de dierenarts al snel

‘verhoogd risico’ dan wel ‘onacceptabel’

luiden. Kreupelheden zien we met name

bij de grotere en vaak wat scherpere 

fragmenten. Het advies aan cliënten is

om de kleine chips niet operatief te 

laten verwijderen, aangezien het risico

van opereren net zo groot of groter is

dan de kans op kreupelheid.

Het kroongewricht
In het kroongewricht zien we slechts

zelden een gewrichtsmuis. In principe

gelden hiervoor dezelfde criteria als bij het

hoefgewricht. Kreupelheden door een chip

in het kroongewricht zijn in onze praktijk

nog nooit gediagnosticeerd. Dit komt

waarschijnlijk omdat het hier een redelijk

star gewricht betreft, maar aangezien deze

fragmentjes zelden gezien worden, is het

niet mogelijk hierover een statistisch

onderbouwde uitspraak te doen.

Het kogelgewricht
Van de drie gewrichten komen in het

kogelgewricht het vaakst gewrichts-

muizen voor. Grofweg zijn er drie loca-

ties in de kogel waar zich deze frag-

menten kunnen bevinden. Uitgaande

van het kootbeen is dit aan de voorzijde

van de kogel en aan de achterzijde van

de kogel. De derde locatie zit ook aan de

voorzijde, maar zit veel hoger en gaat

uit van het pijpbeen. 

Een chip aan de voorzijde van de kogel zit

op de meest gunstige of misschien beter

gezegd de minst ernstige plaats. Ook hier

geldt weer dat grootte, vorm, aantal en

het al dan niet aanwezig zijn van artrose

bepalend zijn voor de keuringsbeslissing.

Een chip aan de achterzijde is ongun-

stig. Indien het slechts een klein af-

gerond fragment is, is het weliswaar

acceptabel, maar toch bestaat de indruk

dat zeker bij grotere fragmenten op deze

plaats veel eerder kreupelheden

ontstaan dan bij die aan de voorzijde.

Deze gewrichtsmuizen worden zeer vaak

artroscopisch verwijderd. Tijdens deze

chirurgische ingrepen zijn bij fragmenten

aan de achterzijde van de kogel veel

frequenter kraakbeenbeschadigingen of

Of een paard met een chip ‘acceptabel’ is, hangt af van een aantal factoren

Foto: René van Bakel
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menten. Ze kunnen onder aan de basis

zitten, achterop of – en dat is de meest

voorkomende – aan de kop van het 

sesambeen, de zogenaamde apex-fractuur.

Dit soort fragmenten zijn niet acceptabel,

maar kunnen wel vaak door middel 

van een artroscopie verwijderd worden.

Na een voldoende lange herstelperiode

zijn dit soort paarden meestal wel weer

‘acceptabel’, mits klinisch gezond 

natuurlijk. Zoals gezegd is deze materie

nogal complex. Grondig onderzoek 

door een dierenarts zal moeten uitwijzen

of een paard met een gewrichtsmuis

geschikt is voor het doel waarvoor hij 

is gekocht. <

zelfs ontstekingsbeelden zichtbaar dan bij

fragmenten aan de voorzijde. Indien het

slechts een klein fragment is aan de voor-

zijde, dan is verwijdering niet echt nood-

zakelijk. Aangezien het buitenland (met

name Amerika) echter nog steeds huiverig

is voor ieder fragment, wordt het toch

verwijderd. In principe is er dan alleen

sprake van een cosmetische operatie.

Geval apart
De derde locatie waar zich een fragment

kan bevinden, is een geval apart. Dit is

een echt osteochondrotisch letsel en heeft

dus dezelfde oorzaak als bijvoorbeeld

OCD in knie en sprong. Het is daarom ook

dat veel mensen niet begrijpen waarom

bijvoorbeeld een hengst met een minus-

cule kleine afvlakking in knie of sprong

niet geaccepteerd wordt door het KWPN,

terwijl een andere met forse OCD in de

kogel door mag naar een tweede bezichti-

ging. De keuringsbeslissing zal al snel

luiden ‘verhoogd risico’, ook omdat de

verzekeringsmaatschappijen een proef-

periode van drie maanden voorschrijven.

Dat houdt in dat na een periode van drie

maanden pas een algehele acceptatie kan

plaatsvinden na een klinisch heronder-

zoek door een keuringsdierenarts. 

Kreupelheden door deze OCD-fragmenten

komen echter zelden voor.

Tot slot is het goed nog even stil te staan

bij een ander fragment dat zichtbaar kan

zijn op de röntgenfoto’s van de kogel. Dat

is het fragment aan de sesambenen.

Sommige mensen noemen dit abusieve-

lijk gewrichtsmuis of chip, maar dit is een

echte fractuur. Trauma en overbelasting

zijn meestal de oorzaak van deze frag-

Volgende maand bespreekt Drs. Peter

Rulkens cornage bij paarden.

Woordenlijst

Acceptabel (m.b.t.. röntgenfoto’s) = op

basis van het röntgenbeeld geen bezwaar

voor een gunstige keuringsbeslissing

Onacceptabel (m.b.t.. röntgenfoto’s) = op

basis van het röntgenbeeld, onafhankelijk

van het klinische onderzoek, een dermate

ernstige afwijking dat een gunstige

keuringsbeslissing niet mogelijk is

Verhoogd risico (m.b.t. röntgenfoto’s) =

op basis van het röntgenbeeld twijfel over

een probleemloos gebruik van het paard in

de (nabije) toekomst 

Apex = top

Artrose= gewrichtsaandoening als gevolg

van slijtage

Atroscopie= inwendige inspectie van het

gewricht; kijkoperatie

Fractuur = botbreuk

OC = Osteochondrose = een groeistoornis

op de grens tussen bot en gewrichtskraak-

been die leidt tot scheur- of flapvorming

van het kraakbeen 

OCD = Osteochondrose dissecans = in de

kraakbeenflap treedt verkalking op of er

scheurt een deel los. Op de röntgenfoto zijn

een of meerdere losse fragmenten te zien.

Trauma = verwonding, letsel

Van de drie gewrichten komen in het kogelgewricht gewrichtsmuizen het meest voor. Dit paard heeft

een onschuldig fragment aan de voorzijde van de kogel.


