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Afbeeldingen zijn dusdanig geplaatst dat de volgende regels ter oriëntatie gelden: 

1. Links is craniaal, rechts is caudaal : in zijdelingse afbeeldingen 

2. Boven is craniaal of rostraal, onder is caudaal : in de richting van rug naar 

buik of van buik naar rug 

3. Boven is dorsaal, onder is ventraal : in zijdelingse afbeeldingen 

4. Links is links, rechts is rechts : in dwarsdoorsneden 

Indien van deze regels is afgeweken wordt dat bij de betreffende afbeelding 

vermeld 
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1. Inleiding   (2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 33, 34, 35, 42) 

 

Bij tegenvallende prestaties van een (sport)paard is de deskundige die in eerste instantie 

geraadpleegd dient te worden een paardenarts. Deze zal diergeneeskundige problemen 

onderzoeken en behandelen en indien nodig naar de hoefsmid, fysiotherapeut of 

paardentandarts verwijzen en zo nodig doorverwijzen voor specialistisch onderzoek zoals 

scintigrafie, CT- of MRI-scan. Rugproblemen, maar ook kreupelheden of anderszins 

tegenvallende prestaties bij het paard, kunnen regelmatig niet gerelateerd worden aan 

diagnoses die in Nederland in de reguliere diergeneeskunde onderwezen worden. 

Economische, evenwichtige en comfortabele biomechanica in de bewegingen van het 

paard vereist onder meer een perfect evenwicht tussen de aan- en ontspanning van de 

autochtone (paravertebrale) rugspieren, de M. iliopsoas, de buikspieren en de (overige) 

pro- en retractoren van de voor- en achterbenen. Dit evenwicht kan door een veelheid 

van oorzaken uit balans gebracht worden. Als dierenarts en paardeneigenaar heeft de 

auteur ervaren dat de reguliere diergeneeskunde onvoldoende oplossing(en) biedt voor 

een paard dat niet kreupel is, maar de aangeboden dressuurmatige training niet goed 

(genoeg) aan kan of daarbij geen of te weinig progressie maakt. Osteopathie, een 

optimaal passend zadel en een aangepaste voeding vormden in dat geval de oplossing.  

 

Tijdens de ICREO-opleiding Osteopathie bij dieren leert de student oorzaken voor 

zwakke plekken te zoeken en te behandelen. Het is een holistische, causale methode, die 

gebruik maakt van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. De oorzaak van een 

aandoening kan liggen in een gestoorde zenuwvoorziening en een verminderde 

doorbloeding van het betreffende weefsel of orgaan of de betreffende spier. De 

zenuwvoorziening en de doorbloeding worden verstoord door een blokkade ter hoogte van 

het uittreden van de zenuwen uit het wervelkanaal of door verhoogde spanning van 

betrokken spieren, ligamenten of fasciën. De dierenarts behandelt de aandoening, de 

osteopaat heft de blokkade op of normaliseert de spanning, zodat het weefsel een betere 

kans krijgt te genezen en de kans op recidief vermindert. Wervelblokkades, zoals deze 

gedefinieerd worden in de osteopathie en manuele therapie, zijn voorbeelden van 

bevindingen van een geconsulteerde osteopaat. Een wervelblokkade wordt in de ICREO-

opleiding Osteopathie bij dieren gedefinieerd als “het niet meer bewegen van één wervel 

ten opzichte van een aansluitende wervel in één bewegingsrichting”. De bij een 

wervelblokkade aanwezige vicieuze cirkel van hypertonie van de segmentaal betrokken 

paravertebrale spieren, constrictie van precapillaire sphincters in diezelfde spieren, pijn 

en het geblokkeerd zijn van de bewegelijkheid kan doorbroken worden door het 

manipuleren van de betrokken wervel(s) of door de hypertonie weg te nemen. De door 

manipulatie geïnduceerde spinale bewegingen zijn tot 227% groter dan fysiologische 

spinale bewegingen. Er is een gebrek aan wetenschappelijke documentatie betreffende 

wervelblokkades en het effect van manuele therapie en osteopathie bij het paard, in 

tegenstelling tot beschikbare humane documentatie. Van manuele therapie is wel 

vastgesteld dat het een direct meetbaar effect had op de M. longissimus dorsi van het 

behandelde paard, bestaande uit een daling van de spiertonus en een verandering in het 

EMG. Ook is aangetoond dat de drempelwaarde voor het ervaren van pijn in de 

wervelkolom verhoogd werd door manipulatieve therapie. Manipulatie had meer effect 
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dan massage of de toediening van fenylbutazon. Gedocumenteerde incidentele gevallen 

wijzen er bovendien op dat asymmetrie in de wervelkolom en in de mobiliteit van de 

wervelkolom aanzienlijk afnemen na herhaalde manipulatieve behandelingen.  Voor wat 

betreft osteopathie lieten praktijkonderzoeken zien dat na osteopathische behandeling 

de paslengte, de symmetrie van de beweging en de belastingsduur per hoef in stap 

toenemen. Subjectieve evaluatie door eigenaren van het presteren van 7 paarden voor en 

na osteopathische behandeling op een schaal van 1-10 liet een gemiddelde stijging van 

6,1 naar 8,1 zien. Met behulp van thermografie is invloed van osteopathische 

behandelingen aangetoond op de oppervlakkige temperatuur van behandelde segmenten 

maar ook op temperatuur in de periferie, zoals in de ledematen.  

 

Rugproblemen bij paarden worden ook regelmatig toegeschreven aan 

zadelpasproblemen.  Er is wetenschappelijk bewijs dat het zadel (voorzien van gewicht) 

de bewegingen van de rug en ledematen van het paard beïnvloedt. Het onderzoeken van 

het al dan niet passen van het gebruikte zadel is een onmisbaar aspect van het 

onderzoek van een paard dat verdacht wordt van een rugprobleem. Als een rugprobleem 

wordt geïdentificeerd en behandeld kan het terugplaatsen van een slecht passend zadel 

oorzaak zijn van recidief. Een slecht passend zadel draagt net als osteopathisch vindbare 

rugproblemen bovendien bij aan directe of compensatoire kreupelheden van de distale 

ledematen.  

 

Magnesium (Mg) speelt een belangrijke rol in exciteerbare weefsels. Hypomagnesemie 

heeft neuromusculaire en cardiovasculaire afwijkingen tot gevolg. De rol die Mg speelt in 

het reguleren van de Ca instroom in de myocyt maakt het onmisbaar voor skelet- en 

hartspierkracht, perifere vasotonus en viscerale peristaltiek.  Simpel gezegd zorgt Mg 

voor de ontspanning van spieren na contractie. Subklinische hypomagnesemie kan een 

belangrijke schakel zijn in het paard met tegenvallende (sport)prestaties.   

Bovengenoemde overwegingen vormen voor de auteur de motivatie om het belang van 

magnesium voor de skeletspieren van het paard als onderwerp van deze thesis te 

adopteren (hoofdstukken 4 en 5).  

 

Het relatieve belang van magnesium, het zadel en de osteopathie en hun mogelijke 

onderlinge relaties worden onderzocht in het praktijkonderzoek (hoofdstuk 6).  De 

osteopathie heeft het wegnemen van spanningen of blokkades als behandeldoel, waarna 

het lichaam zelf in staat is te genezen. Daarom worden in hoofdstuk 7 alle mogelijke bij 

hypomagnesemie betrokken organen en weefsels behandeld. Mg wordt beschouwd als 

een natuurlijke Ca blokker, omdat het de cel beschermt tegen een overdosis Ca bij 

ischemie. Door hypomagnesemie lijkt dit effect gecompromitteerd, waardoor de 

intracellulaire Ca concentratie verhoogd wordt , met als gevolg een grotere gevoeligheid 

voor ischemische aandoeningen. Daarnaast veroorzaakt hypomagnesemie een verlaging 

van de rustpotentiaal, spontane depolarisaties en een verstoring van de repolarisatie.  

Aangezien bij wervelblokkades sprake is van hypertonie en verminderde effectieve 

doorbloeding is het een verdedigbare hypothese dat hypomagnesemie en 

wervelblokkade(s) elkaars negatieve effecten kunnen versterken dan wel elkaars herstel 

in de weg kunnen staan. Osteopathie behelst niet slechts wervelblokkades en de relatie 
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met rugproblemen of andere negatieve effecten op de locomotie en houding. Door de 

cruciale rol van het autonome zenuwstelsel wordt een wervelblokkade of 

bewegingsbeperking beschouwd als mogelijke oorzaak dan wel als mogelijk gevolg van 

eventuele viscerale verstoringen of fasciale spanningen. In die zin kan hypomagnesemie 

mogelijk gerelateerd worden aan pathofysiologische aandoeningen die een effectieve 

opname, absorptie en verspreiding over het lichaam van Mg verstoren of een overmatig 

verlies van Magnesium veroorzaken, en daarmee aan de blokkades die mogelijk oorzaak 

of gevolg zijn van die pathofysiologische aandoeningen.  

  

2. Samenvatting 

 

Tegenvallende prestaties van het (sport)paard verdienen allereerst aandacht van de 

paardenarts, de hoefsmid en de paardentandarts. De mogelijke invloeden van 

hypomagnesemie, het zadel en de osteopathie zijn nog te weinig bekend en/ of erkend. In 

deze thesis zijn het relatieve belang en de mogelijke onderlinge relaties van deze laatste 

3 factoren onderzocht in een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. Magnesium 

wordt opgenomen met het voer, geabsorbeerd in de dunne darm en uitgescheiden met de 

urine, met zweet en met melk. De nieren scheiden zoveel magnesium uit dat de serum-

magnesiumconcentratie tussen vrij nauwe marges blijft. Afname van de relatieve 

magnesiumuitscheiding in de urine is dan ook de eerste aanwijzing dat het dier te 

weinig magnesium krijgt aangeboden. In een later stadium treedt een daling van de 

serum-magnesiumconcentratie op tot onder de minimale referentiewaarde. De bepaling 

van de serum-magnesiumconcentratie is op dit moment de meest praktische methode 

voor het vaststellen van de magnesiumstatus van een paard. Subklinische 

hypomagnesemie is, net als hypocalcemie, gebruikelijk bij paarden met sepsis of 

endotoxemie. Zieke paarden hebben vaker een tekort aan Mg dan gezonde paarden. 

Volgens de geraadpleegde buitenlandse literatuur is Mg deficiëntie ten gevolge van te 

weinig opname (primaire hypomagnesemie) zeldzaam als er een volledige voeding 

verstrekt wordt en er een normale eetlust en voedselopname is. Omstandigheden die 

gezonde paarden gevoeliger maken voor hypomagnesemie zijn overmatig zweten , 

lactatie, groei of de opname van veel zout zonder extra Mg. Uit recent onderzoek van de 

Gezondheidsdienst voor Dieren op bloedmonsters is echter gebleken dat het gehalte aan 

magnesium bij veel (schijnbaar gezonde) paarden in Nederland te laag was. Bij paarden 

zonder klinische klachten bleek 13-23% een tekort aan Mg te hebben. In het 

praktijkonderzoek in het kader van deze thesis bleek zelfs 35% (van 80 klinisch gezonde 

paarden) hypomagnesemie te hebben. Van deze 80 paarden vertoonde 15% geen 

wervelblokkades, 33,75% 1 of 2 wervelblokkades, 21,25%  3 of 4 wervelblokkades en 30% 

5 of meer wervelblokkades. In totaal vertoonden 62 van de 80 paarden (85%) 1 of 

meerdere wervelblokkades. Van 59 gecontroleerde zadels bleek bij 35,59% van de 

paarden een goed passend zadel in goede staat gebruikt te worden. Bij 13,56% was het 

zadel te hard opgevuld, bij 50,85% bleek het zadel slecht te passen. Tussen het zadel en 

het aantal wervelblokkades bleek een sterk significante relatie: een hard zadel gaat 

gepaard met meer wervelblokkades dan een goed passend zadel en een slecht passend 

zadel met meer wervelblokkades dan een hard zadel. Tussen de magnesiumstatus en het 

zadel of het aantal wervelblokkades is geen significante relatie aangetoond. Gezien het 
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belang van een gezond lichaam en een gezonde geest voor het goed kunnen functioneren 

van het (sport) paard pleit de auteur voor het laten verrichten van regelmatige controles 

van het zadel door een zadelpasdeskundige en van de magnesiumstatus door een 

paardenarts. Regelmatige controle en behandeling door een osteopaat maakt de cirkel 

rond, door het paard steeds de mogelijkheid terug te geven om zich aan veranderende 

omstandigheden aan te passen.  

        

3. Summary 

 

Underperformance of (sport) horses first of all requires attention of a veterinarian, a 

farrier and/ or a dentist. The possible influences of hypomagnesaemia, the saddle and 

osteopathy have not yet been generally recognized.  In this thesis the relative 

importance and the possible reciprocal relations of these last three factors have been 

studied in a literature study and a practice research. Magnesium is consumed with the 

diet, absorbed in the small intestines and is excreted in the urine, with sweat and with 

milk. The kidneys excrete magnesium in such an extent that the serum magnesium 

concentration is kept between pretty narrow limits. A decrease of the relative 

magnesium excretion in urine is therefore the first clue that the horse is offered too little 

magnesium. In a later stage there will be a decrease in the serum magnesium 

concentration which will end up lower than the minimum reference value. The 

determination of the serum magnesium concentration is in this instance the most 

practical method to establish the magnesium status of a horse. Subclinical 

hypomagnesaemia is common in horses with sepsis or endotoxinaemia, as is 

hypocalcaemia.  Sick horses suffer from hypomagnesaemia more often than healthy 

ones. According to the consulted international literature hypomagnesaemia as a result of 

a restricted intake (primary hypomagnesaemia) is rare as long as a complete diet is 

provided and appetite and food intake are normal. Circumstances which make a healthy 

horse more sensitive to hypomagnesaemia are extensive sweating, lactation, growth or 

the digestion of too much salt that doesn’t contain magnesium. Recent research of The 

Gezondheidsdienst voor dieren in Deventer, The Netherlands, shows however that in 

many apparently healthy horses the serum magnesium concentration was too low. 13-

23% turned out to have hypomagnesaemia. In the practice research performed for this 

thesis 35% of 80 apparently healthy horses  turned out to have hypomagnesaemia. 15% 

showed no blocked vertebrae, 33,75% showed 1 or 2 blocked vertebrae, 21,25% showed 3 

or 4 blocked vertebrae and 30% showed 5 or more blocked vertebrae. To summarize 62 

out of 80 horses (85%) showed 1 or more blocked vertebrae. Out of 59 evaluated saddles 

35,59% turned out to be well fitted and in good condition. 13,56% of the saddles was too 

hard and 50,85% of the saddles didn’t fit. Between the saddle and the number of blocked 

vertebrae was a strongly significant relation: a hard saddle is accompanied with more 

blocked vertebrae than a well fitted saddle in good condition. An ill fitting saddle is 

accompanied with more blocked vertebrae than a hard saddle. Between the magnesium 

status and the saddle or the number of blocked vertebrae no significant relation was 

established. Following the importance of a healthy body and a healthy mind for the 

successful performance of the (sport) horse, the authoress argues for the adoption of 

regular checks of the saddle by a saddle fitting expert and of the magnesium status by a 



Het belang van Magnesium, osteopathie en het zadel voor het paard: thesis ICREO mei 2012 

 
8 

 

veterinarian. Regular consultation of an osteopath completes the circle, by restoring the 

ability of the horse to respond to changing circumstances every time.  

 

4. De skeletspieren 

 

4.1 Structuur van skeletspieren en skeletspiercellen (22) 

 

Skeletspieren  bestaan uit verschillende weefsels. Voornamelijk spiervezels, maar 

ook bindweefsel, bloedvaten en zenuwen. Na de geboorte ontstaan slechts weinig 

nieuwe spiervezels. De spiermassa neemt tijdens groei of ten gevolge van training 

dan ook toe door toename van de omvang van de individuele spiervezels. 

Volwassen skeletspiervezels hebben een diameter van 0,01-0,1 mm, waarbij hun 

lengte bepaald wordt door de grootte van het dier: van enkele tot 30 cm. Elke 

spiervezel is omgeven door een dun bindweefselvlies. Een groep spiervezels is 

bedekt door een wat dikker vlies. De gehele spier bestaat uit een veelvoud van 

dergelijke groepen, omgeven door het uiteindelijke spierkapsel. De collageen 

vezels van elk van deze bindweefselvliezen verlengen zich tot peesvezels aan het 

uiteinde van de spier. Op die manier is elke individuele spiervezel rechtstreeks 

verbonden met de pees en veroorzaakt aanspanning in zelfs een individuele 

spiervezel trekkracht op de pees en het aangehechte bot (Afbeelding 1).  

 

 

Een spiervezel is opgebouwd uit myofibrillen, die hoofdzakelijk bestaan uit 

myofilamenten. Het eiwit (actine of myosine) waaruit het myofilament is 

opgebouwd bepaalt het type myofilament. Myofilamenten in een myofibril liggen 

in een zich herhalend patroon. De kleinste eenheid in dit patroon heet een 

sarcomeer. In de sarcomeer zijn de actine en myosine filamenten bijzonder 

structureel georganiseerd en kunnen langs elkaar glijden. Doordat de sarcomeren 

Afbeelding 1 
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in alle myofibrillen van een skeletspiervezel precies naast elkaar liggen ontstaat 

het dwarsgestreepte patroon, kenmerkend voor skeletspieren (Afbeelding 2). 

  

 

 
 

 

 4.2 De Neuromusculaire overgang (22) 

 

Contractie van skeletspiercellen wordt opgewekt door impulsen, afgegeven aan de 

spiercellen door gemyeliniseerde, somatische motorische zenuwvezels: de 

motoneuronen. Deze overdracht vindt plaats via een neurotransmitter in een 

synaps die de neuromusculaire overgang wordt genoemd. Een pre-synaptische 

actiepotentiaal wekt altijd een post-synaptische actiepotentiaal op. Eén  

spiervezel wordt door slechts één motoneuron geïnnerveerd. De individuele 

motoneuronen innerveren echter meerdere spiervezels. Een motor unit is een 

motoneuron met alle spiervezels die het innerveert. Hoeveel spiervezels een 

motor unit bevat hangt af van de precisie en de kracht van de op te wekken 

beweging: van 2-3 (oogbewegingen) tot duizenden (grote skeletspieren ten dienste 

van de voortbeweging) (Afbeelding 3).  

Afbeelding 2 
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Neuromusculaire overgangen bevinden zich op ongeveer het midden van de 

spiercellen. De synaptische spleet is ongeveer 30-50 nm. wijd. De post-

synaptische membraan wordt ook wel motorische eindplaat genoemd en is 

geplooid, om het oppervlak te vergroten. Het uiteinde van het motoneuron bevat 

een grote hoeveelheid blaasjes die de neurotransmitter acetylcholine bevatten. 

Als een actiepotentiaal dit uiteinde bereikt openen zich de Ca2+ kanalen in de 

membraan. Het gevolg is een Ca2+  instroom in de synaptische spleet, waardoor 

een Ca2+ -afhankelijke exocytose van acetylcholine in de synaptische spleet volgt. 

De acetylcholinemoleculen diffunderen door de synaptische spleet en binden aan 

acetylcholinereceptoren in de post-synaptische membraan (Afbeelding 4).  

 

 
 

Deze binding opent ionenkanalen die permeabel zijn voor Na+  en K+  . Als 

rustpotentiaal bestaat over de post-synaptische membraan een grote Na+  

gradiënt en slechts een kleine K+  gradiënt, met een veel hogere Na+  concentratie 

buiten dan binnen de spiervezel en een slechts weinig hogere K+  concentratie 

binnen dan buiten de spiervezel. De opening van de ionenkanalen resulteert dan 

ook in een Na+  instroom die veel groter is dan de gelijktijdige K+  uitstroom. De 

motorische eindplaat raakt derhalve gedepolariseerd, ook wel de 

eindplaatpotentiaal genoemd (EPP). Het cytoplasma van de spiercel geleidt de 

Afbeelding 4 

Afbeelding 3 
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positieve lading naar aangrenzende structuren. Als de spiercelmembraan die 

grenst aan de motorische eindplaat vervolgens gedepolariseerd wordt tot op de 

drempelwaarde, wordt een actiepotentiaal gegenereerd. Deze actiepotentiaal 

verspreidt zich snel in beide richtingen langs de spiercel, vergelijkbaar met een 

ongemyeliniseerd axon, en zet de kettingreactie in gang die resulteert in 

contractie van de spiervezel. De depolarisatie van de post-synaptische membraan 

duurt even lang als de acetylcholinemoleculen aan hun receptoren verbonden 

blijven. Dit is echter slechts enkele milliseconden voordat het enzym 

acetylcholine-esterase het acetylcholine afbreekt.  

 

4.3 Het Contractiemechanisme (22) 

 

De lengte van de myofilamenten blijft constant als een spier zich verkort. De 

actine en myosine filamenten glijden langs elkaar, zodat hun overlap toeneemt en 

de sarcomeren korter worden (Afbeelding 5).  

 

 

 

Als de Ca2+  concentratie in de spiercel laag is, kan het myosine niet aan het 

actine binden. Als een actiepotentiaal de bindingsplaatsen bereikt, wordt Ca2+  

vrijgegeven uit het endoplasmatisch reticulum, waardoor de Ca2+  concentratie 

rondom de myofilamenten stijgt. Hierdoor kan het myosine aan actine binden en 

vervolgens buigen, waardoor de actine filamenten naar elkaar toe glijden 

(Afbeelding 6). 

 

Afbeelding 6 

Afbeelding 5 

Caudaal 
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De myosine filamenten hebben een gebied dat ATP (Adenosine Tri Fosfaat) bindt. 

Deze ATP-bindingslocatie fungeert bovendien als ATP-ase, wat ATP hydroliseert 

in ADP (Adenosine Di Fosfaat) en Fosfaat. De energie die vrijkomt door de 

hydrolyse van ATP maakt de buiging van de myosine filamenten ongedaan. De 

ADP wordt afgegeven en het myosine bindt een volgend ATP molecuul. De 

binding tussen myosine en actine is dan verbroken en het gehele proces herhaalt 

zich. Zolang de spiercel voldoende ATP bevat en de Ca2+  concentratie in de cel 

verhoogd blijft kan dit proces zich blijven herhalen.  

 

Een verkorting van de sarcomeer zoals hier boven beschreven noemen we een 

concentrische contractie. Een spiervezel kan zich nooit actief verlengen. In een 

ontspannen spiervezel is de Ca2+  concentratie in het cytosol zo laag dat myosine 

geen actine kan binden en de myosine en actine filamenten gemakkelijk langs 

elkaar glijden. Daardoor kunnen externe krachten een ontspannen spiervezel 

gemakkelijk uitrekken. Als de spiervezel geactiveerd wordt terwijl deze wordt 

uitgerekt, zullen de myosine filamenten op de gebruikelijke manier de actine 

filamenten binden. Hierdoor ontstaat een kracht die het uitrekken van de spier 

tegen gaat. Een dergelijke excentrische contractie is belangrijk om bewegingen te 

beheersen of te remmen. 

       

4.4 Rol van Calcium (6, 7, 8, 12, 22)       

 

Calcium is het meest voorkomende extracellulaire 2-waardige kation waarvan de 

plasma concentraties tussen nauwe marges gereguleerd worden. Ca is betrokken 

bij botgroei en –ontwikkeling, spiercontractie, cel adhesie, enzymatische 

activiteit, vasotonus, bloedstolling en neurotransmissie.  

 

Ca2+  reguleert de afgifte van acetylcholine in de synaps tussen het motoneuron en 

de spiercel. De transmissie in deze synapsen is geblokkeerd bij acute ernstige 

hypocalcemie oftewel “melkziekte” bij het rund, wat zich uit in spierzwakte en het 

onvermogen om te staan. Bij het paard of de hond heeft het eerder tetanie tot 

gevolg. Waarschijnlijk is de hoeveelheid acetylcholine, die normaliter wordt 

afgegeven bij elke stimulatie van het motoneuron, meer dan genoeg om de 

spiercel te activeren bij honden en paarden, terwijl de veiligheidsmarge bij 

runderen tekort schiet bij hoogproductieve dieren. Daarnaast is een voldoende 

hoge Ca2+  concentratie in het cytosol van de myocyt nodig om myosine aan actine 

te laten binden en een verkorting van de sarcomeer, een contractie, te verkrijgen.  

 

Wanneer een ongecontroleerde Ca2+ -influx en Ca2+ -afgifte uit het 

sarcoplasmatisch reticulum plaatsvinden, terwijl het sarcoplasmatisch reticulum 

bovendien niet in staat is om Ca2+  op te slaan na contractie, ontstaat 

rhabdomyolyse oftewel “maandagziekte” of “tying-up” of “spierbevangenheid”.  

Ondoelmatige spiercontractie en activatie van Ca2+  -afhankelijke proteasen 
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kunnen het gevolg zijn, waardoor intracellulaire organellen en het sarcolemma 

beschadigen.  

 

Hypocalcemie wordt gezien als complicatie van de melkproductie na de partus, 

vooral bij hoogproductieve runderen, ten gevolge van excessief zweten, 

gastrointestinale malabsorptie en hypomagnesemie. Symptomen van 

hypocalcemie zijn tetanie, spierspasmen en toevallen (seizures) en bij het rund 

spierzwakte. 

   

4.5 Rol van Magnesium (2, 6, 7, 12, 25, 26, 27) 

 

Magnesium is een vooral intracellulair kation waarvan de plasma concentraties 

minder strikt gereguleerd zijn dan die van calcium. Mg dient als een essentiële 

cofactor voor meer dan 300 enzymatische reacties waarbij ATP betrokken is. 

Bijvoorbeeld bij replicatie, transcriptie en translatie van erfelijke informatie. 

Maar ook bij glycolyse en oxidatieve fosforylering. Mg is nodig voor membraan 

stabilisatie, zenuwgeleiding, ionen transporten, regulatie van de Ca-kanaal 

activiteit  en het functioneren van de Na-K-geactiveerde ATP pomp (Na+ / K+ 

ATP-ase pomp). Deze laatste behoudt de Na+ / K+ gradiënt over alle membranen 

en reguleert de intracellulaire K+ balans. Ook Ca2+ ATP-ase en proton pompen 

hebben Mg nodig als cofactor. De drempelwaarde voor de Ca2+ -geïnduceerde Ca2+ 

-afgifte door het sarcoplasmatisch reticulum is afhankelijk van de Mg2+ 

concentratie.  Mg speelt dan ook een belangrijke rol in exciteerbare weefsels. 

Onvoldoende functioneren van ATP-ase pompen en ionen kanalen kan resulteren 

in verstoringen van de elektrochemische gradiënt, verandering in de 

rustpotentiaal en verstoring van de repolarisatie. Neuromusculaire en 

cardiovasculaire afwijkingen zijn dan het gevolg. De rol die Mg speelt in het 

reguleren van de Ca instroom in de myocyt maakt het onmisbaar voor skelet- en 

hartspierkracht, perifere vasotonus en viscerale peristaltiek.  Simpel gezegd zorgt 

Mg voor de ontspanning van spieren na contractie.  

 

5. Magnesium en het paard 

 

5.1  Introductie (1, 2, 7, 9)  

 

Magnesium, calcium en fosfor zijn essentiële macro mineralen, nodig voor 

gezonde botgroei en –ontwikkeling. Aangezien het paard als atleet gebruikt 

wordt, is een gezonde botstructuur onmisbaar. Elektrolyten zijn mineralen die in 

oplossingen dissociëren in elektrisch geladen ionen. Kationen zijn positief geladen 

(Na+, K+, Ca2 en Mg2+) en anionen zijn negatief geladen (Cl-). Magnesium (Mg) is 

het op 3 na meest voorkomende kation in het zoogdieren lichaam en het op 

Kalium na meest voorkomende intracellulaire kation. De rol van Mg in 

fysiologische en pathofysiologische processen wordt pas relatief kort onderkend 

en kennis van de regulatie van Mg in het lichaam en de diagnostische 
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mogelijkheden daarvan loopt ver achter op die van Ca. Magnesium wordt dan ook 

wel “het vergeten kation” genoemd.  

 

5.2  Verdeling van Mg in het lichaam (1, 2, 7, 9, 25, 26, 27)  

 

Het lichaamsgewicht van gedomesticeerde dieren bestaat voor 0,05% uit Mg, 

waarvan 60% in botten, 38% in weke delen en 1-2% in extracellulaire vloeistof. In 

paardenserum is 30% van het Mg eiwitgebonden, 10% vormt complexen met 

zwakke zuren zodat 60% overblijft in de geïoniseerde vorm. Magnesium wordt 

niet opgeslagen in de lever, zodat er geen reservevoorraad in de lever gebruikt 

kan worden voor perioden waarin (tijdelijk) een tekort optreedt. Slechts 30% van 

het Mg in bot is gemakkelijk uitwisselbaar en beschikbaar als reservoir om 

extracellulaire Mg concentraties constant te houden. 70% van het Mg in bot heeft 

structurele functies en wordt uitsluitend afgegeven bij actieve botresorptie. 

Vanwege het belang van Mg in verschillende fysiologische processen worden, 

vergeleken met Ca2+ , intracellulaire en extracellulaire concentraties Mg2+ over 

het algemeen door homeostatische mechanismen tussen smalle marges gehouden, 

waarbij het meeste Mg in de weke delen zich intracellulair bevindt. 

Intracellulaire Mg2+ concentraties variëren afhankelijk van de metabole activiteit 

van de cel. 

  

5.3  Minerale absorptie  (1, 2, 5, 22) 

 

Mg2+ wordt net als Ca2+ geabsorbeerd door passieve, concentratieafhankelijke 

paracellulaire diffusie (via de tight junctions tussen de epitheliale cellen van de 

darmmucosa) en door actief, verzadigbaar, transcellulair transport vanuit het 

darmlumen in de mucosa en vanuit de mucosa in de onderliggende weefsels (zie 

7.6). Voor Ca2+  vereisen beide stappen de aanwezigheid van vitamine D en is de 

2e stap afhankelijk van oxidatieve fosforylering. Vitamine D is een groep van in 

vet oplosbare prohormonen, waarvan de twee belangrijkste vormen vitamine 

D2 (ergocalciferol, de plantaardige vorm) en vitamine D3 (cholecalciferol, de 

dierlijke vorm) zijn. De term vitamine D verwijst ook naar metabolieten en 

andere analogen van deze substanties. 

 

In het paard wordt 25% van het opgenomen Mg geabsorbeerd in de proximale 

helft van de dunne darm; 35% in de distale helft van de dunne darm en slechts 

5% in het Caecum en het Colon. Verhoogde Mg opname leidt tot verhoogde bot-, 

weefsel-, erythrocyt- en serumconcentraties van Mg. Afhankelijk van de via 

voedsel aangeboden hoeveelheid Mg neemt de intestinale Mg absorptie toe, 

waarbij de efficiëntie van de opname afneemt tot een plateau is bereikt. De 

gemiddelde absorptie van Mg uit voedsel door het paard is 49,5% (30-60%). 

Alfalfa heeft met 50% de hoogste Mg absorptie, weidehooi 31% en graan 38%. De 

totale absorptie van Ca en Mg is in ruwvoer 1,5-3 x zo groot als in krachtvoer, 

mogelijk ten gevolge van een lagere pH in de maag en hogere afgifte van 

spijsverteringssappen zoals speeksel en pancreassap. Plasmaconcentraties van 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Prohormoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ergocalciferol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cholecalciferol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Metaboliet
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Ca en Mg  stijgen na voeropname met ongeveer 26%, 2 uur na ruwvoeropname en 

met 14%, 6 uur na krachtvoeropname. Mogelijke verklaringen voor dit verschil 

zijn de snellere absorptie in de dunne darm en een lagere renale excretie na 

ruwvoeropname. Het soort voedsel (ruwvoer of krachtvoer) heeft geen invloed op 

de plaats van absorptie.  

 

Orale supplementen als MgO (magnesiumoxide (E530)) , MgSO4 

(magnesiumsulfaat (E518)) en MgCO3 (magnesiumcarbonaat (E504)) hebben een 

met ruwvoer vergelijkbare absorptie (50-70%), met hogere absorptie percentages 

dan organische bronnen.  

 

Veulens hebben een betere opnamecapaciteit van Mg dan volwassen dieren.  

 

 

5.4  Metabolisme en homeostase (2, 5, 9)    

   

Magnesium wordt vooral uitgescheiden via het maag-darmkanaal, de nieren en 

via de melkklieren tijdens de lactatie. Kleinere hoeveelheden worden verloren in 

zweet en aan een zich ontwikkelende foetus. Om de Mg balans te reguleren en om 

serum Mg concentraties te stabiliseren past de renale excretie van Mg zich direct 

aan in geval van dieet veranderingen. Bij een lage Mg opname conserveren de 

nieren Mg en wordt praktische geen Mg in de urine uitgescheiden. Bij overmatige 

Mg opname wordt het snel in de urine uitgescheiden door verminderde tubulaire 

reabsorptie.  

 

Terwijl de plasmaconcentratie en de renale excretie van Ca significant dalen 

tijdens training, wordt de plasmaconcentratie van Mg niet beïnvloed door 

training. De renale excretie van Mg tijdens training daalt wel. Verminderde 

bloedcirculatie in de nieren en een lagere GFR (Glomerular Filtration Rate) 

tijdens training zijn een mogelijke verklaring. De daling van de plasma Ca 

concentratie tijdens training kan niet uitsluitend verklaard worden door verlies 

via de huid en veranderingen in renale excretie. Reductie van de intestinale 

absorptie (door o.a. een significante stijging van de plasma cortisol concentratie) 

of een shift van Ca van extra- naar intracellulair (door o.a. een significante 

stijging van de plasma gastrine concentratie, wat de calcitonine afgifte 

stimuleert) om een efficiënte skeletspierfunctie langer mogelijk te maken, kunnen 

een rol spelen.  

 

PTH (ParaThyroïd Hormoon oftewel parat hormoon of bijschildklierhormoon), 

Vitamine D, calcitonine, ADH (Anti Diuretisch Hormoon), glucagon en Ca 

concentraties beïnvloeden de absorptie en excretie van Mg in zekere mate. PTH,  

ADH, aldosteron, insuline en β-adrenerge agonisten bevorderen de renale 

reabsorptie van Mg. PTH verhoogt indirect de afgifte van Mg2+ uit bot. Insuline 

kan de shift van Mg2+ van de extracellulaire naar de intracellulaire ruimte 

moduleren. 
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5.5  Interacties (1, 2, 6, 9, 10, 12, 22)     

 

Vanwege de chemische overeenkomst tussen Ca en Mg gebruiken beide ionen 

dezelfde absorptie en transport mechanismen in het lichaam. In competitie 

tussen deze 2 ionen “wint” Ca gewoonlijk, doordat de plasma Ca2+ concentratie 

strikter wordt gereguleerd door PTH, calcitonine, calcitriol en Vitamine D. 

Tijdens de groei stimuleert bovendien groeihormoon de intestinale absorptie van 

Ca2+ en draagt daarmee bij aan een positieve Ca2+ balans. Een dieet met een hoog 

calcium (maar ook fosfor) gehalte verlaagt dan ook de benutting van magnesium 

uit het voer. Geslachtshormonen remmen botresorptie en beschermen tegen 

verlies van botweefsel en de ontwikkeling van osteoporose. Mg deficiëntie kan 

dan ook ontstaan terwijl het dieet normale hoeveelheden Mg bevat. Andersom 

beïnvloedt het Mg gehalte van het voer ook de absorptie van Ca, waarbij zowel 

een Mg deficiënt dieet als een dieet met een overmaat aan Mg de Ca absorptie 

blijkt te verhogen. Een hoge productie van cortisol (ten gevolge van zware 

training of andere oorzaken voor stress) of langdurige toediening van 

glucocorticoïden remmen intestinale absorptie van Ca en de vorming van 

osteoblasten, met verlies van bot als gevolg. 

 

Overmatige hoeveelheden oxalaten, fosfaten en vetzuren verminderen de 

absorptie van Mg in het paard, terwijl phytaten en aluminium weinig effect 

hebben. Oxaalzuur bindt met 2-waardige kationen zoals Ca en Mg en vermindert 

daardoor de benutting van deze mineralen.  

Hypocalcemische patiënten die bovendien hypomagnesemie hebben zijn vaak 

ongevoelig voor Ca therapie, tenzij de lage Mg serum concentratie geïdentificeerd 

en gecorrigeerd wordt. Lage Mg concentraties kunnen de PTH synthese en 

secretie verstoren en een PTH-resistentie induceren in voor PTH gevoelige 

weefsels. Mg wordt beschouwd als een natuurlijke Ca blokker, omdat het de 

afgifte van Ca van en aan het sarcoplasmatisch reticulum vermindert en de cel 

beschermt tegen een overdosis Ca bij ischemie. Door hypomagnesemie lijkt dit 

effect gecompromitteerd, waardoor de intracellulaire Ca concentratie verhoogd 

wordt, met als gevolg een grotere gevoeligheid voor cardiotoxische medicamenten 

of ischemische aandoeningen. 

 

Er bestaat een relatief sterke positieve correlatie tussen de K+ concentratie en de 

Mg2+ concentratie in spierweefsel. Daarmee kan een Mg deficiëntie 

verantwoordelijk zijn voor een verstoring van de K+ retentie in spierweefsel, wat 

gepaard gaat met een daling van de rustpotentiaal.  Het membraangebonden Na+ 

/ K+ ATP-ase is afhankelijk van Mg2+ , wat de verhoogde weefsel Na+ en Ca2+ 

concentraties kan verklaren in Mg deficiënte dieren.  De drempelwaarde voor de 

Ca2+ -geïnduceerde Ca2+ -afgifte door het sarcoplasmatisch reticulum is 

afhankelijk van de Mg2+ concentratie, wat de negatieve correlatie tussen de Ca2+ 

concentratie en de Mg2+ concentratie in spierweefsel interessant maakt.   
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Boxrust gedurende 12 weken voor volwassen paarden met slechts minimale 

training op een loopband resulteerde in een afname van de minerale botdichtheid 

met ongeveer 0,45% per week. Deze afname werd niet beïnvloed door het 

toedienen van tweemaal de geadviseerde hoeveelheid Ca. Over de toediening van 

Mg hierbij wordt niets vermeld. Vanwege de zwakkere botten na zo’n rustperiode 

moet het reconditioneren met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangepakt 

worden om botletsel te voorkomen. Vooral bij oudere paarden (> 16 jaar) is de 

door gebrek aan training geïnduceerde botzwakte riskant vanwege het ontbreken 

van de mogelijkheid om dit weer aan te laten sterken: vergeleken met jongere 

paarden hebben zij een bijzonder lage osteoblasten activiteit. 

 

5.6  Minimale behoefte  (2, 4, 26)      

 

De minimale onderhoudsbehoefte aan Mg voor paarden wordt geschat op 13-20 

mg/ kg LG per dag. Hierin kan worden voorzien door middel van een dieet dat 

1600 ppm oftewel 0,16% oftewel 1,6 g / kg droge stof aan Mg bevat. Dieren die in 

de groei, lacterend of in training zijn hebben een hogere behoefte. Lacterende 

merries hebben 15-30 mg Mg/ kg LG per dag nodig. Hoogproductieve merries zijn 

gevoeliger voor hypomagnesemie, vooral tijdens langdurige transporten zonder 

voedsel. Ook via zweet kunnen aanzienlijke hoeveelheden Mg verloren worden. 

Bij paarden die gematigd tot intensief getraind worden dient de Mg opname dan 

ook 1,5-2 x hoger te zijn dan de minimale onderhoudsbehoefte. Om onder alle 

omstandigheden Mg deficiëntie te voorkomen dient (sport) voer voor paarden 3,9 

g/ kg droge stof aan magnesium te bevatten.  

 

5.7  Pathologische gevolgen van Mg deficiëntie  

(1, 2, 8, 9, 11, 12, 25, 26, 27) 

 

Mg deficiëntie veroorzaakt neuromusculaire verstoringen. Bij het rund is 

kopziekte of hypomagnesiëmische tetanie de bekendste oorzaak van acute 

krampaanvallen en zelfs acute sterfte. Nutritionele tekorten liggen vrijwel steeds 

aan de oorzaak van het probleem en de (diagnostische) behandeling met een 

magnesium infuus levert op korte tijd een duidelijke verbetering op.  

 

Subklinische hypomagnesemie is, net als hypocalcemie, gebruikelijk bij paarden 

met sepsis of endotoxemie. Zieke paarden hebben vaker een tekort aan Mg dan 

gezonde paarden. Het verergert de ernst van SIRS (Systemic Inflammatory 

Respons Syndrome), verhevigt de systemische reactie op endotoxinen en kan 

leiden tot ileus, hartritmestoornissen, hypokalemie en hypocalcemie.  

 

Hypomagnesemie vermindert de mogelijkheid van Mg om als co-enzym voor de 

Na+ / K+ ATP-ase pomp op te treden, met als gevolg een verlaagde intracellulaire 

K+ en een verhoogde intracellulaire Na+ concentratie, waardoor de rustpotentiaal 

verlaagd wordt. Spontane depolarisaties en verstoorde geleiding van elektrische 

impulsen zijn het gevolg. Hypomagnesemie leidt in het paard daardoor tot de 
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volgende klinische symptomen, zeker in combinatie met hypokalemie: overmatige 

prikkelbaarheid, rusteloosheid, glazige ogen, hartritmestoornissen, 

krampaanvallen, spiertrillingen, spierzwakte, tetanie, ataxie en coma. Een paard 

dat na hevige inspanning staat te trillen op de benen doordat het de spieren niet 

meer kan ontspannen is een extreem voorbeeld van een paard met magnesium 

tekort. Stress levert een bijdrage aan de mate van expressie van klinische 

symptomen. In jonge veulens kan ernstige Mg deficiëntie leiden tot calcificatie 

van bloedvaten.  

 

In het proces van continue botafbraak en –opbouw leidt hypomagnesemie in het 

kader van ernstige langdurige magnesiumtekorten tot demineralisatie van het 

skelet. Gezond bot bestaat uit Ca, P en Mg in de verhouding 30 : 14 : 1. 

Hypocalcemie zal door botresorptie opgelost worden als de mogelijkheden van 

toegenomen intestinale absorptie en verminderde renale excretie uitgeput zijn 

maar zal met relatief weinig botafbraak gepaard gaan. Een zelfde mate van 

hypomagnesemie vereist een veel uitgebreidere botresorptie. De door 

demineralisatie ontstane slechtere kwaliteit bot is minder goed bestand tegen 

belasting en is eerder aanleiding voor blessures. Voordat dit aanleiding geeft tot 

klinische botlaesies kan gedemineraliseerd bot zich bij de aanhechting van pezen 

wat elastischer gedragen, waardoor het zeer gevoelige periost wat uitrekt.  

Over de rol van Mg in insuline resistentie, zoals bij EMS (Equine Metabolic 

Syndrome) is nog onvoldoende bekend. Er zijn wel incidentele verslagen van 

dierenartsen dat supplementair Mg voor paarden met EMS gunstig leek te 

werken, bijvoorbeeld door het verlagen van de frequentie van laminitis oftewel 

“hoefbevangenheid”. 

 

5.8  Diagnostiek van Mg deficiëntie (2, 3, 5, 7, 8, 10)  

     

Slechts 1% van al het Mg in het lichaam bevindt zich in extracellulaire vloeistof. 

Er is op dit moment geen universeel geaccepteerde, gevalideerde en gemakkelijk 

beschikbare test om de intracellulaire of totale Mg status te bepalen. Door 

experimenteel langdurig een extreem deficiënt dieet (1/200 van de minimale 

onderhoudsbehoefte voor volwassen paarden) aan te bieden aan veulens bleek de 

Mg excretie in urine vrijwel direct te dalen van 30 mg/ dl tot 4 mg/ dl na 6 dagen . 

De serumconcentraties daalden langzamer, van 0,78 mmol/l tot 0,53 mmol/ l na 7 

dagen tot een stabiele 0,26 mmol/ l na 150 dagen. De langzamere daling in het 

serum wordt verondersteld het gevolg te zijn van mobilisatie van Mg uit bot. Het 

Mg-gehalte van het bot daalde inderdaad ten gevolge van de Mg depletie. 

Weefselconcentraties (hersenen, lever, nier, milt, long, hart- en skeletspier) van 

Mg, Ca of P veranderden echter niet na 71-180 dagen, terwijl intracellulaire Mg2+ 

concentraties in Mg-deficiënte paarden wel lager zijn.  

 

Renale excretie is daarom een goede parameter om de Mg balans te evalueren. De 

uitscheiding van Mg gerelateerd aan die van creatinine over een periode van 24 
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uur varieert van 15-35% in gezonde paarden die weidehooi eten. Waarden lager 

dan 6% wijzen op een deficiënt dieet.  

 

Biopsie van botweefsel is een bruikbaar diagnostisch instrument om de minerale 

status in het paard te evalueren. De 12e rib is daarvoor een toegankelijke locatie 

en blijkt representatief voor botweefsel distaal in de ledematen.  

 

Een CT scan van het pijpbeen (MCIII) kan bruikbaar zijn om de minerale 

samenstelling van het bot te berekenen en kan verschillen in botdichtheid 

aantonen.  

 

De serum Mg2+ concentratie is misschien niet de meest accurate parameter om de 

totale voorraad aan Mg in het lichaam weer te geven, maar wel de meest 

praktische en best beschikbare. In paardenserum is 30% van het Mg 

eiwitgebonden, 10% vormt complexen met zwakke zuren waarbij 60% overblijft in 

de geïoniseerde vorm: Mg2+. Alleen Mg2+ is biologisch actief, waardoor het meten 

van de Mg2+ concentratie in het serum de voorkeur heeft boven de totale Mg 

concentratie. Bovendien wordt de serum Mg2+ concentratie minimaal beïnvloed 

door de serum eiwit concentratie in tegenstelling tot de totale serum Mg 

concentratie. Rode bloedcellen bevatten ongeveer 3 x de Mg concentratie van 

serum. Hemolyse kan de gemeten Mg concentraties in serum dan ook verhogen. 

Acidose verhoogt de Mg2+ concentratie en alkalose verlaagt deze. De 

referentiewaarden voor Mg in volledig bloed, plasma of serum verschillen 

significant, waarbij de plasma- en serumconcentraties van Mg lager zijn dan de 

Mg concentraties in volledig bloed. Om preanalytische veranderingen te 

minimaliseren, moeten volledig-bloed-monsters in vacuüm gesealde buisjes 

verzameld worden. Verdamping van CO2 kan bijvoorbeeld leiden tot een pH 

verhoging in het bloedmonster. Bovendien moeten dergelijke bloedmonsters in 

afwachting van analyse op ijs bewaard worden om anaeroob celmetabolisme, wat 

leidt tot productie van lactaat en CO2 en wat daarmee de pH kan beïnvloeden, te 

minimaliseren.  

 

5.9  Prevalentie (het aantal gevallen op een specifiek moment 

binnen een populatie) van Mg deficiëntie (2, 6, 8, 9, 12, 25, 26, 27, 29) 

Volgens de geraadpleegde buitenlandse literatuur is Mg deficiëntie ten gevolge 

van te weinig opname (primaire hypomagnesemie) zeldzaam als er een volledige 

voeding verstrekt wordt en er een normale eetlust en voedselopname is. 

Omstandigheden die gezonde paarden gevoeliger maken voor hypomagnesemie 

zijn bijvoorbeeld overmatig zweten , lactatie, groei of de opname van veel zout 

zonder extra Mg. Een overmaat aan zout bevordert de diurese waardoor de renale 

excretie van Mg toeneemt.  Uit recent onderzoek van de Gezondheidsdienst voor 

Dieren waarbij de serum Mg2+ concentratie werd bepaald is echter gebleken dat 

het gehalte aan magnesium bij veel paarden in Nederland te laag was. Ook de 

fosfor- en vitamine E-gehalten waren regelmatig te laag, terwijl de 
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calciumgehalten vaak te hoog waren. Bij paarden zonder klinische klachten bleek 

22-23% hypomagnesemie te vertonen. Op zoek naar de oorzaak is de 

ruwvoersamenstelling van109 ruwvoeders afkomstig van 102 paardenhouderijen 

onderzocht. 46% van de onderzochte ruwvoeders lag voor wat betreft Mg onder de 

minimumnorm (zie 5.6 voor de gehanteerde norm). Het in Nederland beschikbare 

ruwvoer voorziet blijkbaar niet in een gezonde Mg balans. Overigens bleek de 

variatie in voederwaarde van voordroogkuil zeer groot. De voederwaarde van hooi 

was constanter. Een mogelijke verklaring voor de dalende tendens in de gehalten 

aan mineralen in ruwvoer is de vraag naar steeds grofstengeliger producten. Hoe 

hoger het gehalte aan stengels in het product, des te lager de gehalten aan 

mineralen. Dat is te verklaren door het feit dat de mineralen fractie met name in 

het blad zit en niet in de stengel. Door gras lang te laten worden, krijg je relatief 

meer stengel, minder blad en dus lagere mineralen gehaltes. Een tweede 

verklaring waarom de gehaltes van mineralen in het ruwvoer teruglopen is dat de 

bodems die onderzocht worden steeds minder mineralen bevatten (met name Mg 

gaat steeds verder terug) omdat er niet / weinig bemest wordt.  

Aanvulling in de vorm van krachtvoer blijkt nodig. Steekproefsgewijs is bij 26 van 

deze bedrijven van 130 paarden de serum Mg2+ concentratie bepaald, waarbij 13% 

hypomagnesemie bleek te hebben en bij 26% de serum Mg2+ concentratie net op 

de absolute minimumnorm lag. Van 140 door de Gezondheidsdienst voor Dieren 

geëvalueerde krachtvoeders bleek meer dan 50% te weinig Mg te bevatten, al dan 

niet in combinatie met te veel Ca. Veel (sport) voeders kennen een Ca : Mg 

verhouding van 5  : 1 terwijl een optimale Ca : Mg verhouding voor krachtvoeders  

2-3 : 1 bedraagt. De overmaat aan Ca in krachtvoer lijkt terug te voeren op 

voedergewoonten uit het verleden. In vroeger tijden leefden paarden vooral op 

granen, waardoor ze een overmaat aan P (fosfor) opnamen. Om de Ca : P 

verhouding te corrigeren werd er gecompenseerd met extra Ca. Als een 

zogenaamde “volledige voeding” een (relatieve) overmaat aan Ca bevat ligt Mg 

deficiëntie op de loer. Een dieet met een hoog calcium gehalte verlaagt de 

benutting van magnesium uit het voer. Mg deficiëntie kan daardoor zelfs 

ontstaan terwijl het dieet normale hoeveelheden Mg bevat. Bij veel supplementen 

waar Mg in zit, is krijt de drager, waardoor de grote hoeveelheid Ca de benutting 

van Mg verhindert en het supplement zijn doel volledig mist.  

Hypomagnesemie kan secundair optreden bij gastrointestinale afwijkingen, nier 

insufficiëntie, hypofosfatemie, acidose, endotoxinemie en sepsis. Retrospectieve 

studies laten zien dat van gehospitaliseerde paarden 48,7- 55% hypomagnesemie 

had.  

 

5.10  Behandeling en preventie van Mg deficiëntie  

(2, 4, 8, 12, 26, 27, 28, 31) 

 

Goed voermanagement zal als resultaat hebben dat een paard voldoende Mg 

binnen krijgt. Het paard is een ruwvoer eter en dient dan ook al z’n benodigde 

energie en voedingsstoffen vooral uit ruwvoer te halen. Ruwvoer moet fris ruiken 
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(niet naar Boterzuur of ammoniak) en er mag geen schimmel of broei in zitten. 

Dergelijke bevindingen zeggen echter nog niets over de voederwaarde van het 

ruwvoer. Goed voermanagement zou dan ook idealiter bestaan uit het laten 

analyseren van elke batch ruwvoer die een paardenhouder voert op energie, eiwit, 

suiker, mineralen, drogestofpercentage, zand, vezels, ammoniak (bij kuilgras) en 

sporenelementen . Krachtvoer dient vervolgens slechts om tekortkomingen in het 

ruwvoer te compenseren. In totaal dient het aangeboden rantsoen 3,9 g Mg/ kg 

droge stof te bevatten (zie 5.6), waarbij een paard gemiddeld gesproken 2% van 

zijn lichaamsgewicht aan droge stof eet per dag. Als het ruwvoer qua Mg gehalte 

tekort schiet kan dit aangevuld worden met extra Mg uit krachtvoer dat 

bovendien een Ca : Mg verhouding van 2-3 : 1 heeft. Bij twijfel of een paard 

voldoende Mg opneemt kan een bepaling van de serum Mg2+ concentratie helpen 

om de Mg balans te controleren. Bij gebrek aan systematische ruwvoeranalyse 

van elke te voeren batch is regelmatige (1-2 x per jaar) bepaling van de serum 

Mg2+ concentratie op dit moment een bruikbaar alternatief. Het toedienen van 

voedingssupplementen zonder voorafgaande ruwvoeranalyse en/of bepaling van 

de serum concentraties van de benodigde sporenelementen of mineralen is niet 

verstandig, omdat overdaad veelal schaadt. Hierbij dient vermeld te worden dat 

orale toediening van extra Mg een veilige methode ter preventie en behandeling 

van hypomagnesemie is. Bij intacte nierfunctie zal een overmatige Mg opname 

niet schadelijk zijn, vanwege de snelle renale eliminatie van de overmaat.  

 

Uitgaande van een minimale onderhoudsbehoefte aan Mg van 13 mg/ kg/ dag kan 

hierin voorzien worden door het toedienen van supplementen die geen krijt als 

drager gebruiken : 31 mg/ kg/ dag MgO, 93 mg/ kg/ dag MgSO4 en 64 mg/ kg/ dag 

MgCO3.  Sportpaarden, lacterende merries en veulens hebben echter een  2-3 x 

hogere onderhoudsbehoefte. Orale supplementen hebben vergelijkbare 

verteerbaarheid (50-70%) als, met hogere absorptie percentages dan, organische 

bronnen. Teveel Magnesium, zoals MgSO4, kan echter laxerend werken.  

 

Bij ernstig zieke dieren of in extreme gevallen kan intraveneuze toediening van 

MgSO4 (2 mg/ kg/ min met een maximum van 50 mg/ kg) het herstel bevorderen. 

Aangezien hypomagnesemie primair kan zijn maar ook, net als hypocalcemie, 

secundair aan diverse ziekteprocessen en gemakkelijk geïdentificeerd kan worden 

via bloedonderzoek is het essentieel om dergelijke afwijkingen in de elektrolyten 

huishouding op te sporen en te corrigeren alvorens men een paard onderwerpt 

aan verdere evaluatie vanwege het vermoeden van een neuromusculaire 

aandoening. 
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6. Praktijkonderzoek 

 

6.1  Doelstellingen  

 

Doelstellingen van het praktijkonderzoek zijn 

a. Het vaststellen van de prevalentie van hypomagnesemie in een aselecte 

groep paarden in Nederland 

b. Het vaststellen van de prevalentie van wervelblokkades in een aselecte 

groep paarden in Nederland 

c. Het registreren van het al dan niet voorkomen van zadelpasproblemen in 

een aselecte groep paarden in Nederland 

d. Het onderzoeken van de correlatie tussen a en b 

e. Het onderzoeken van de correlatie tussen b en c 

f. Het onderzoeken van de correlatie tussen a en c 

 

6.2  Materiaal en methode 

 

De tachtig paarden die bij het onderzoek zijn betrokken werden geworven via 

zadelpasdeskundige Helen van Dijk van Happy Horse Advies (zie 

www.happyhorseadvies.nl).  Daarnaast konden eigenaren deelnemen via 

rechtstreekse benadering van de auteur naar aanleiding van een via de 

rijvereniging “De Haarlemmermeerruiters” te Hoofddorp verspreid pamflet of via 

aankondiging via de website van de auteur 

www.sterkliniekdierenartsenhillegom.nl. Paardeneigenaren werden zo gewezen 

op de mogelijkheid om mee te doen aan een preventief gezondheidsonderzoek, 

bestaande uit een screenend bloedonderzoek op Mg (maar ook leverwaarden, 

nierwaarden, spierenzymen, totaal eiwit en eiwitspectrum, calcium, chloride, 

anorganisch fosfor, kalium en natrium), een osteopathisch consult en een 

zadel(pas)controle, uitgevoerd door de auteur al of niet in aanwezigheid van 

Helen van Dijk. Van elk deelnemend paard werden de volgende gegevens 

geregistreerd: naam, leeftijd, geslacht, gebruiksdoel, gewicht, soorten en 

hoeveelheden ruwvoer, krachtvoer en supplementen, klinische of 

gebruiksklachten, osteopathische bevindingen, zadelpasbevindingen, de serum-

magnesiumconcentratie en de naam van de eigenaar. De analyses van de 

serummonsters zijn uitgevoerd door het laboratorium van de Gezondheidsdienst 

voor dieren te Deventer. De vastgelegde bevindingen zijn statistisch geanalyseerd 

door Drs. Guillaume Counotte, toxicoloog bij de Gezondheidsdienst voor dieren te 

Deventer. Het osteopathisch consult bestond uit een algeheel osteopathisch 

onderzoek (in elk geval de gehele wervelkolom en indien opportuun tevens de 

ledematen en de viscera) en indien er blokkades gevonden waren werden die 

behandeld. De bloeduitslagen werden voorzien van een toelichting en adviezen 

doorgemaild aan de eigenaar. Eventuele zadelpasproblemen werden indien 

mogelijk ter plekke opgelost door Helen van Dijk of er werd geadviseerd deze zo 

snel mogelijk te laten oplossen. 

http://www.sterkliniekdierenartsenhillegom.nl/
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6.2.1 Verantwoording  (36,  37, 42)  

  

De auteur is ten tijde van het praktijkonderzoek 3e jaars student aan ICREO, 

International College for Research on Equine Osteopathy, een 3-jarige opleiding. 

In dit stadium is de ervaring voor het afnemen van een volledig osteopathisch 

consult nog niet optimaal, maar voor het vaststellen van wervelblokkades is de 

opgedane theoretische en praktische kennis en ervaring voldoende, hetgeen 

bevestigd is door het met positief resultaat afleggen van de theorie- en 

praktijkexamens ter afsluiting van het 1e en 2e studiejaar.  

 

Happy Horse Advies is gespecialiseerd in het passen dan wel passend maken van 

zadels. Helen van Dijk is met hoge cijfers geslaagd voor het diploma "Master 

Saddle Fitting Consultant®" . Tevens is Helen van Dijk internationaal erkend 

gecertificeerd als erkend zadelpasser van de Engelse Society of Master Saddlers.  

 

De deskundigheid van de medewerkers van de Gezondheidsdienst voor dieren te 

Deventer die bij deze thesis en het praktijkonderzoek betrokken zijn staat buiten 

kijf.        

          

6.3    Resultaten  

 

Prevalentie hypomagnesemie 

In totaal hebben tachtig paarden deelgenomen aan het onderzoek. Van deze 80 

paarden bleken er 28 (35%) hypomagnesemie te hebben: een waarde lager dan 0,75 

mmol/l (referentie van de Gezondheidsdienst te Deventer die de bloedmonsters heeft 

onderzocht).   

 

Prevalentie osteopathisch vindbare wervelblokkades 

Alle paarden zijn osteopathisch onderzocht door de auteur, waarbij 12 paarden (15%) 

geen wervelblokkades vertoonden, 27 paarden (33,75%) 1 of 2 wervelblokkades, 17 

paarden (21,25%) 3 of 4 wervelblokkades en 24 paarden (30%) 5 of meer 

wervelblokkades vertoonden. In totaal vertoonden 62 van de 80 paarden (85%) 1 of 

meerdere wervelblokkades. 

 

Prevalentie zadelpasproblemen 

Van 14 paarden (17,5%) was geen zadel beschikbaar om te controleren. Van de 

overige 66 paarden werden 7 paarden (10,61%%) niet bereden, 3 omdat ze nog niet 

zadelmak waren en 4 vanwege ernstige en/ of chronische blessures. Er waren in 

totaal 8 paarden bij met artrose, kissing spines of andere ernstige en/ of chronische 

orthopedische aandoeningen, waarvan er dus 4 paarden (50%) nog wel bereden 

werden. Van de overige 59 paarden bleek bij 21 paarden (35,59%) een goed passend 

zadel in goede staat gebruikt te worden. Bij 8 paarden (13,56%) was het zadel te hard 

opgevuld, bij 30 paarden (50,85%) bleek het zadel slecht te passen.  

 



Het belang van Magnesium, osteopathie en het zadel voor het paard: thesis ICREO mei 2012 

 
24 

 

De correlatie tussen hypomagnesemie en wervelblokkades 

Van de 52 paarden met een voldoende hoge serum-magnesium-waarde hadden 27 

paarden (51,92%) géén of slechts 1 of 2 wervelblokkades.  11 paarden (21,15%) 

hadden 3 of 4 wervelblokkades en 14 paarden (26,92%) hadden 5 of meer 

wervelblokkades. Van de 39 paarden met géén of slechts 1 of 2 wervelblokkades 

hadden 27 paarden (69,23%) een voldoende hoge serum-magnesium-waarde en 

slechts 12 paarden (30,77%) hadden hypomagnesemie. Van de 12 paarden die géén 

wervelblokkades hadden, hadden 7 paarden (58,33%) een voldoende hoge serum-

magnesium-waarde en 5 paarden (41,67%) hadden hypomagnesemie. 

Hypomagnesemie lijkt dan ook een licht positieve correlatie te hebben met het aantal 

osteopathisch vindbare wervelblokkades.  Deze relatie is in dit onderzoek echter niet 

statistisch significant (zie 6.4). 

 

De correlatie tussen wervelblokkades en zadelpasproblemen 

Voor deze correlatie is uitgegaan van de groep van 59 paarden waarvan het zadel 

gecontroleerd is plus de 7 paarden die niet bereden werden, omdat deze laatste groep 

geen zadelpasproblemen kan hebben en daarmee met de gecontroleerde groep 

meegenomen kan worden. Uit deze groep van 66 paarden bleken 29 paarden géén of 

slechts 1 of 2 wervelblokkades te hebben. Van deze 29 paarden hadden 23 paarden 

(79,31%) geen zadelpasproblemen en 6 paarden (20,69%) hadden een slecht passend 

of hard zadel. 17 van de 66 paarden bleken 3 of 4 wervelblokkades te hebben, 

waarvan 14 paarden (82,35%) een slecht passend of hard zadel hadden. 20 van de 66 

paarden bleken 5 of meer wervelblokkades te hebben, waarvan 18 paarden (90%) een 

slecht passend of hard zadel hadden. Van de 12 paarden die geen wervelblokkades 

hadden was bij 3 paarden geen zadel beschikbaar. Van de overige 9 paarden bleken 7 

paarden (77,78%) geen zadelpasproblemen te hebben en 2 paarden (22,22%) hadden 

een slecht passend of hard zadel. Er lijkt dan ook een sterk positieve correlatie te 

bestaan tussen zadelpasproblemen en het aantal osteopathisch vindbare 

wervelblokkades. Deze sterk positieve correlatie blijkt statistisch uitermate 

significant (zie 6.4) 

 

De correlatie tussen hypomagnesemie en zadelpasproblemen 

Voor deze correlatie is uitgegaan van de groep van 59 paarden waarvan het zadel 

gecontroleerd is plus de 7 paarden die niet bereden werden, omdat deze laatste groep 

geen zadelpasproblemen kan hebben en daarmee met de gecontroleerde groep 

meegenomen kan worden. Uit deze groep van 66 paarden bleken 23 paarden 

hypomagnesemie te hebben. Van deze 23 paarden hadden 7 paarden (30,43%) geen 

zadelpasproblemen en 16 paarden (69,57%) hadden een slecht passend of hard zadel. 

38 van de 66 paarden bleken een slecht passend of hard zadel te hebben, waarvan 22 

paarden (57,89%) een voldoende hoge serum-magnesium-waarde hadden en 16 

paarden (42,11%) hypomagnesemie. Er lijkt dan ook geen correlatie te bestaan 

tussen hypomagnesemie en zadelpasproblemen, hetgeen ook in de statistische 

analyse bevestigd wordt (zie 6.4). 
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De statistische analyse heeft verder ook de relaties tussen het gewicht en het 

geslacht van de deelnemende paarden met het aantal wervelblokkades beoordeeld, 

waarbij geen significante of relevante relaties gevonden zijn (zie 6.4). 

 

Overige interessante bevindingen en ervaringen 

Van de 8 paarden met artrose, kissing spines of andere ernstige en/ of chronische 

orthopedische aandoeningen bleken 5 paarden (62,5%) 5 of meer wervelblokkades te 

hebben. 4 van deze 8 paarden werden niet bereden, waarbij 2 paarden (50%) géén of 

slechts 1 of 2 wervelblokkades hadden, 1 paard (25%) 3 of 4 wervelblokkades en 1 

paard (25%) 5 of meer wervelblokkades had. 4 van deze 8 paarden werden (nog) wel 

bereden waarbij alle 4 deze paarden (100%) 5 of meer wervelblokkades hadden. 

Ernstige en/ of chronische orthopedische aandoeningen lijken dan ook sterk positief 

gerelateerd aan het aantal osteopathisch vindbare wervelblokkades. De aantallen 

zijn echter te klein om statistisch significant te kunnen zijn. 

 

Van alle 80 deelnemende paarden is geregistreerd wat ze aan krachtvoer en ruwvoer 

en supplementen gevoerd kregen. Helaas is van geen enkel gebruikt ruwvoer een 

analyse beschikbaar, simpelweg omdat de eigenaar geen analysecertificaat ontvangt 

van de ruwvoerleverancier en de eigenaar niet zelf per ruwvoer levering een analyse 

laat uitvoeren alvorens te gaan voeren. Uit de beschikbare data blijken vele merken 

en soorten krachtvoeders en supplementen gebruikt te zijn. Als dank voor de hulp 

van Rob Krabbenborg, productmanager bij PAVO, heb ik gekeken naar de 

prevalentie van hypomagnesemie bij met PAVO gevoerde paarden. Van alle 80 

paarden hadden 28 paarden (35%) hypomagnesemie. Van de 9 paarden die PAVO all 

sports brokken en/ of PAVO sportsfit muesli kregen hadden 0 paarden (0%) 

hypomagnesemie. Van de 4 paarden die PAVO summerfit koeken kregen hadden 0 

paarden (0%) hypomagnesemie. Van de 14 paarden die PAVO nature’s best muesli 

kregen hadden 4 paarden (28,57%) hypomagnesemie. De aantallen zijn echter te 

klein om statistisch significant te kunnen zijn. Overigens bleken sommige 

magnesiumhoudende supplementen helaas niet te voorkomen dat een paard 

hypomagnesemie kreeg. Mogelijk door een te hoog calciumgehalte in de voeding of 

een samenstelling van het supplement die de opname van Mg juist beperkt. 

 

Heel motiverend waren de positieve terugkoppelingen naar aanleiding van de 

osteopathische behandelingen. Een aantal paarden met een aanzienlijk aantal 

wervelblokkades toonde zich na de behandeling “als een compleet ander paard”; 

losser en ruimer bewegend. Een paard zonder wervelblokkades maar met ernstige 

recidiverende koliekklachten als gevolg van een wormaneurysma hield langere tijd 

“een rustiger buik met minder gassige geluiden” na een voornamelijk viscerale 

osteopathische behandeling. Een paard met sterke hypertonie van de thoracolumbale 

paravertebrale spieren, wat steeds kort na een massage recidiveerde, “houdt nu een 

zachtere rug en er lijkt meer beweging mogelijk: de middendraf gaat echt beter, de 

training lijkt meer te beklijven (ze viel voorheen snel op voorhand, nu wordt ze echt 

ruimer en wordt de voorhand lichter). In de training zelf is weinig veranderd dus lijkt 
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er vooral een blokkade weg voor haar”. Een paard dat zeer moeilijk rechtsom boog en 

eigenlijk continue in linker buiging liep “gaat met sprongen vooruit”.  

 

Een Fjord waar het osteopathisch consult geen afwijkingen liet zien maar die 

ernstige, jaarlijks recidiverende spieratrofie vertoonde gecombineerd met een zeer 

slechte eetlust en een goed gecontroleerd gebit is verwezen naar de 

Universiteitskliniek te Utrecht en bleek te lijden aan maagzweren.   

 

6.4  Statistische analyse 

Is er een effect van het zadel op OC (Aantal osteopathisch 

vindbare wervelblokkades)?  
 

Ter illustratie van numerieke verschillen wordt hier de boxplot gebruikt en 

hieronder uitgelegd: 
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Mean estimation                     Number of obs    =      80 

            1: Zadel = 1 

            2: Zadel = 2 

            3: Zadel = 3 

            4: Zadel = 4 

            5: Zadel = 5 

 

-------------------------------------------------------------- 

        Over |       Mean   Std. Err.     [95% Conf. Interval] 

-------------+------------------------------------------------ 

OC           | 

           1 |   1.761905     .40181       .962122    2.561687 

           2 |       2.75   .6748016      1.406841    4.093159 

           3 |   5.166667   .3868034      4.396754     5.93658 

           4 |          2   .7237469      .5594179    3.440582 

           5 |   2.642857   .7956416      1.059172    4.226542 

-------------------------------------------------------------- 

 

Anova (statistiek) OC Zadel Mg_C (Magnesium status) 

 

                           Number of obs =      80     R-squared     =  0.3310 

                           Root MSE      =  2.1996     Adj R-squared =  0.2858 

 

                  Source |  Partial SS    df       MS           F     Prob > F 

              -----------+---------------------------------------------------- 

                   Model |  177.158035     5  35.4316071       7.32     0.0000 

                         | 

                   Zadel |  175.643612     4  43.9109031       9.08     0.0000 

                    Mg_C |  2.66101166     1  2.66101166       0.55     0.4607 

                         | 

                Residual |  358.029465    74  4.83823601    

              -----------+---------------------------------------------------- 

                   Total |    535.1875    79  6.77452532    

 

 

Statistisch significant is een Prob > F waarde van <0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goed passend zadel (1) blijkt het laagste aantal osteopathisch 

vindbare wervelblokkades te geven, evenals het niet berijden van het 

paard (4). Met een hard zadel (2) neemt het aantal osteopathisch 

vindbare wervelblokkades toe en deze is het hoogst bij een slecht 

passend zadel(3). Bij de groep waarbij wel een zadel gebruikt werd 

maar niet beschikbaar was voor evaluatie (5) komen alle mogelijke 

scores voor. 

 

CONCLUSIE: er is een duidelijk effect van het Zadel op OC. De Mg-status 

heeft geen effect op OC. Ongeveer 28 % van de variatie in OC kan worden 

verklaard door het zadel. 
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Invloed van geslacht op OC-score. 
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M = merrie, R = ruin 

 

ttest OC, by(Geslacht) 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

       M |      40           3    .4019185    2.541956    2.187043    3.812957 

       R |      40       3.625    .4201457    2.657235    2.775175    4.474825 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |      80      3.3125     .291001    2.602792    2.733277    3.891723 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |               -.625      .58143               -1.782538    .5325383 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(M) - mean(R)                                      t =  -1.0749 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       78 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.1429         Pr(|T| > |t|) = 0.2857          Pr(T > t) = 0.8571 

 

 

 

 

 

 

Invloed van het gewicht op de OC-score: 
 

0
2

4
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8
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O
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CONCLUSIE: er is geen significante invloed van geslacht op OC-score. 

 

Geen grote verschillen 

tussen de deelnemende 

ruinen en merries, al 

lijken de ruinen iets 

hoger te scoren. Er is 

echter veel spreiding 

en de gevonden 

verschillen zijn niet 

significant. 

Er is een geringe 

tendens: hoe zwaarder 

het paard, hoe groter 

de kans op 

osteopathisch 

vindbare 

wervelblokkades, maar 

deze tendens is niet 

significant. 
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Gewichtsklasse:  1 < 500 kg 

   2 >= 500 & < 600 

   3 >= 600 & < 700 

   4 >= 700 

Mean estimation                     Number of obs    =      80 

 

            1: gew_c = 1 

            2: gew_c = 2 

            3: gew_c = 3 

            4: gew_c = 4 

 

-------------------------------------------------------------- 

        Over |       Mean   Std. Err.     [95% Conf. Interval] 

-------------+------------------------------------------------ 

OC           | 

           1 |   2.647059   .7068009      1.240207    4.053911 

           2 |   3.517241   .4853029       2.55127    4.483213 

           3 |   3.538462   .5150975      2.513186    4.563737 

           4 |       3.25   .6748016      1.906841    4.593159 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Is er een effect van de Mg-status op de OC-score? 

.6
.7

.8
.9

1

M
g

1 2 3

 
 

 

 

Mean estimation                     Number of obs    =      80 

 

            1: OC_C = 1 (OC 0, 1 of 2) 

            2: OC_C = 2 (OC = 3 of 4) 

            3: OC_C = 3 (OC 5 of hoger) 

 

-------------------------------------------------------------- 

        Over |       Mean   Std. Err.     [95% Conf. Interval] 

-------------+------------------------------------------------ 

Mg           | 

           1 |   .7769231    .010667      .7556908    .7981553 

           2 |   .7911765   .0234189      .7445624    .8377905 

           3 |   .7758333   .0137777      .7484095    .8032571 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

CONCLUSIE: er is geen significante invloed van gewicht op OC-score. 

 

CONCLUSIE: de Mg-status is ongeveer gelijk in de drie klassen van OC-score. 
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Mg in normo (1) of hypo geclassificeerd (0): 

 

logistic Mg_C OC_C 

 

Logistic regression                               Number of obs   =         80 

                                                  LR chi2(1)      =       0.77 

                                                  Prob > chi2     =     0.3809 

Log likelihood = -51.411884                       Pseudo R2       =     0.0074 

------------------------------------------------------------------------------ 

        Mg_C | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        OC_C |   .7898016   .2127849    -0.88   0.381     .4657909    1.339199 

       _cons |   2.865756   1.589113     1.90   0.058     .9665683    8.496613 

 

 

 

 

 

 

 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

       0 |      28    1.928571     .170034    .8997354     1.57969    2.277452 

       1 |      52        1.75    .1193086    .8603465    1.510478    1.989522 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |      80      1.8125    .0975876      .87285    1.618257    2.006743 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |            .1785714    .2049114               -.2293759    .5865187 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.8715 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       78 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.8069         Pr(|T| > |t|) = 0.3862          Pr(T > t) = 0.1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is het verschil in Mg-status te verklaren door gewicht, zadel of 

OC? 
 

anova Mg gew_c OC Zadel 

 

                           Number of obs =      80     R-squared     =  0.1631 

                           Root MSE      =  .07518     Adj R-squared = -0.0494 

 

                  Source |  Partial SS    df       MS           F     Prob > F 

              -----------+---------------------------------------------------- 

                   Model |  .069412145    16  .004338259       0.77     0.7145 

                         | 

                   gew_c |  .004084148     3  .001361383       0.24     0.8675 

                      OC |  .063317934     9  .007035326       1.24     0.2849 

                   Zadel |  .001052447     4  .000263112       0.05     0.9958 

                         | 

                Residual |  .356076605    63   .00565201    

              -----------+---------------------------------------------------- 

                   Total |   .42548875    79  .005385934 

 

 

CONCLUSIE: ook met deze test is geen effect van Mg op OC-indeling aan te tonen. 

CONCLUSIE: Ook met de derde statistische test is geen statistisch significant 

verschil aan te tonen tussen de Mg-status en de OC-score 

 

CONCLUSIE: De Mg-status is niet te verklaren door gewicht, OC of Zadel. 
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Heeft het gewicht invloed op de OC? 
 

anova OC gew_c 

 

                           Number of obs =      80     R-squared     =  0.0189 

                           Root MSE      =  2.6285     Adj R-squared = -0.0199 

 

                  Source |  Partial SS    df       MS           F     Prob > F 

              -----------+---------------------------------------------------- 

                   Model |  10.1022293     3  3.36740976       0.49     0.6921 

                         | 

                   gew_c |  10.1022293     3  3.36740976       0.49     0.6921 

                         | 

                Residual |  525.085271    76  6.90901672    

              -----------+---------------------------------------------------- 

                   Total |    535.1875    79  6.77452532   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anova OC gew_c Mg_C Zadel 

 

                           Number of obs =      80     R-squared     =  0.3399 

                           Root MSE      = 2.23069     Adj R-squared =  0.2655 

 

                  Source |  Partial SS    df       MS           F     Prob > F 

              -----------+---------------------------------------------------- 

                   Model |   181.89393     8  22.7367412       4.57     0.0002 

                         | 

                   gew_c |  4.73589446     3  1.57863149       0.32     0.8129 

                    Mg_C |  3.32866699     1  3.32866699       0.67     0.4162 

                   Zadel |  171.170526     4  42.7926315       8.60     0.0000 

                         | 

                Residual |   353.29357    71  4.97596578    

              -----------+---------------------------------------------------- 

                   Total |    535.1875    79  6.77452532   

 

 

 

        

CONCLUSIE: gewicht (ingedeeld in klassen) heeft geen invloed op de OC-score. 

EINDCONCLUSIE: 

 

Het zadel heeft de sterkste relatie met de OC-score, oftewel het 

aantal osteopathisch vindbare wervelblokkades (tussen de 25 en 30 % 

van de variatie in OC kan worden verklaard door het zadel). 
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6.5  Conclusies  

De prevalentie van hypomagnesemie in dit onderzoek is 35% in een groep van 80 

paarden. Dit is zelfs nog fors hoger dan uit eerdere Nederlandse onderzoeken (zie 5.9) 

is gebleken, daar werden namelijk prevalenties van 13-23% gevonden. Voor de 

volledigheid en ter oriëntatie zijn de uitslagen van Mg bepalingen in paardenserum 

opgevraagd aan het UVDL, het Diagnostisch Laboratorium van de Faculteit 

Diergeneeskunde te Utrecht. Dit laboratorium hanteert als referentiewaarden voor 

Magnesium in paardenserum 0,80-1,20 mmol/l, terwijl de Gezondheidsdienst voor 

dieren te Deventer als referentiewaarden 0,75-1,25 mmol/l hanteert. Van 426 

paarden waarvan de  serum-magnesiumconcentratie is bepaald door het UVDL 

hadden 281 paarden (66%) een serum-magnesiumconcentratie lager dan 0,80 mmol/l. 

196 paarden (46%) hadden een serum-magnesiumconcentratie lager dan 0,75 mmol/l. 

Voor deze 426 paarden is de bepaling van de serum-magnesiumconcentratie 

aangevraagd om een verdenking te bevestigen of uit te sluiten, terwijl de 80 paarden 

in het praktijkonderzoek ten behoeve van deze thesis preventief werden onderzocht.  

 

De prevalentie van osteopathisch vindbare wervelblokkades is 85% in deze groep van 

80 paarden, variërend van (33,75%) 1 of 2 wervelblokkades, (21,25%) 3 of 4 

wervelblokkades tot (30%) 5 of meer wervelblokkades. 

 

De prevalentie van zadelpasproblemen bleek 64,41% bij de 59 paarden waarbij het al 

of niet passen van het zadel relevant en mogelijk was, variërend van (13,56%) een te 

hard opgevuld zadel tot (50,85%) een slecht passend zadel.  

 

Een goed passend zadel blijkt gerelateerd aan het laagste aantal osteopathisch 

vindbare wervelblokkades, evenals het niet berijden van het paard. Met een hard 

zadel neemt het aantal osteopathisch vindbare wervelblokkades toe en deze is het 

hoogst bij een slecht passend zadel. Het aantal osteopathisch vindbare 

wervelblokkades is niet significant gerelateerd aan de magnesiumstatus, het gewicht 

of het geslacht van het paard. De magnesiumstatus is niet significant gerelateerd 

aan het gewicht, het zadel of het aantal osteopathisch vindbare blokkades. 
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7. Osteopathische relaties van belang voor de Magnesium balans (22, 23, 32, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50) 

Door de cruciale rol van het autonome zenuwstelsel wordt een wervelblokkade of 

bewegingsbeperking beschouwd als mogelijke oorzaak dan wel als mogelijk gevolg van 

eventuele viscerale, vasculaire of neurologische verstoringen of fasciale spanningen. In 

die zin kan hypomagnesemie gerelateerd worden aan pathosfysiologische aandoeningen 

die een effectieve opname, absorptie en verspreiding over het lichaam van Mg verstoren 

of een overmatig verlies van Magnesium veroorzaken, en daarmee aan de blokkades die 

mogelijk oorzaak of gevolg zijn van die pathosfysiologische aandoeningen.  

  

7.1. Reukzin  

Het paard maakt voor wat betreft zijn magnesiumbalans gebruik van zijn reukzin bij het 

vinden van voedsel en als reflexorgaan voor de spijsvertering. Geur moleculen kunnen in 

veel lagere concentraties opgespoord worden dan smaak moleculen en vereisen geen 

direct contact. Dieren kunnen veel meer geuren dan smaken onderscheiden. Via 

geïnhaleerde lucht arriveren geur moleculen bij sensorische cellen in het neusslijmvlies, 

de zogenaamde olfactorische cellen. Dit zijn primair sensorische cellen met een dendriet 

die uitsteekt naar het oppervlak van het olfactorische epitheel. De dendriet eindigt in een 

uitstulping die is voorzien van 10-20 trilharen ter vergroting van het contactoppervlak. 

De membranen van deze trilharen bevatten de receptormoleculen die geur moleculen 

kunnen binden. De trilharen steken uit in een slijmlaag, geproduceerd door klieren in het 

epitheel. De geur moleculen moeten dan ook eerst oplossen in deze slijmlaag om in 

contact te komen met de receptormoleculen. De klieren produceren continue slijm, wat 

langzaam over het epitheel glijdt en gedraineerd wordt in de nasopharynx (Afbeelding 7) 
 

 
 

 

 

Een aparte plaats wordt ingenomen door het Organum vomeronasale, wat gelokaliseerd 

is in een doodlopende ruimte tussen de neus- en mondholte, met aan één zijde een 

opening in een kanaal tussen de neus- en mondholte. De sensorische cellen van het 

Afbeelding 7 

© Huizing, E. H. et al. 2007. Keel- neus- 

oorheelkunde en hoofd- hals- 
chirurgie.Houten: Bohn Stafleu van Loghum 
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vomeronasale orgaan worden met name gestimuleerd door geur moleculen die in 

vloeistof zijn opgelost. De ongemyeliniseerde axonen van de olfactorische cellen geleiden 

impulsen naar synapsen met neuronen in de Bulbus olfactorius, de zogenaamde mitraal 

cellen. De Bulbus olfactorius is een onderdeel van het cerebrum (Afbeelding 8).  

 

 
 

Zenuwvezels vanuit de mitraal cellen van de Bulbus olfactorius eindigen rechtstreeks in 

de cerebrale cortex. In zoogdieren is dit de enige sensorische route die de cerebrale cortex 

bereikt zonder tussenkomst van de Thalamus. De olfactorische cortex is onderdeel van 

het limbisch systeem, wat het centrum van emoties is voor zoogdieren. Bij de mens roept 

de geur van goed voedsel een plezierig, verwachtingsvol gevoel op.  

 

7.1.1. Neurologische relaties 

 De Nn. olfactorii en de N. vomeronasalis hebben een sensorische functie ten 

behoeve van de reuk. Innervatiegebieden zijn respectievelijk de neusholte en 

het Organum vomeronasale. 

 De N. trigeminus, met name de N. maxillaris (Afbeelding 9) heeft een 

parasympatische functie ten behoeve van de slijmproductie in de neusholte en 

de bevochtiging van de verschillende sinussen 

Afbeelding 8 
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 De olfactorische cortex in het frontale cerebrum (Afbeelding 8) 

 Het ganglion cervicale craniale (zie 7.3.1.) regelt via de Nn. carotici interni en 

de Nn. carotici externi de orthosympatische sturing van de A. carotis interna 

en de A. carotis externa en daarmee de mate van vasoconstrictie van deze 

vaten en de doorbloeding van de neus (zie Afbeelding 10 voor de situatie bij de 

mens).   

                                                              
           

Afbeelding 10 

©Wikipedia 

Afbeelding 9 

© König, H. E., Liebich, H. 

G. 2007. Veterinary Anatomy 
of Domestic Mammals. New 
York/ Stuttgart: Schattauer 
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 De reuk speelt een rol bij de reflectoire speeksel- , maagzuur- , pancreassap- 

en galsecretie (dit laatste niet bij het paard, dat geen galblaas heeft en 

daardoor een continue galafvoer) (zie Afbeelding 11) en heeft hiervoor 

verbindingen vanuit het limbisch systeem met de N. facialis (VII), de N. 

glossopharyngeus (IX) en de N. vagus (X) via parasympatische vezels (zie 

Afbeelding  21). 

 

 

 

 

 
        

                                     

 

7.1.2. Vasculaire relaties 

De doorbloeding van de neus (Afbeelding 12) wordt verzorgd door de A. carotis 

externa en voor een klein deel door de A. carotis interna. Vertakkingen van de A. 

ophtalmica bereiken via het Os ethmoidale de neus en de neusholte.  De A. 

ophtalmica is een zijtak van de A. carotis interna.  

 

In de vorm van de Circulus arteriosus cerebri (de Circulus von Willis, zie 

Afbeelding 13) anastomoseert de A. carotis interna met de A. basilaris, een tak 

van de A. vertebralis.  

 

De veneuze afvoer geschiedt via de V. dorsalis nasi en V. lateralis nasi. Deze 

draineren via de V. maxillaris naar de V. jugularis externa. Bij het paard verloopt 

alle veneuze afvoer van het hoofd via de V. jugularis externa die door het foramen 

magnum naar de V. brachiocephalica loopt (Afbeelding 14) 

 

Afbeelding 11 
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Afbeelding 12 

© Salomon, F. V., Geyer, H., 

Gille, U. 2008. Anatomie für 

die Tiermedizin. Deutschland 

1: A. carotis communis, 5: A. carotis 

interna 6: A. carotis externa, 10: A. 

facialis, 14: A. lateralis nasi, 15: A 

dorsalis nasi, 20: A. maxillaris 

Afbeelding 13 

© Budras & Röck, 

Anatomie van het paard 
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7.1.3. Fasciale relaties 

De schedelbeenderen zijn zoals alle beenderen bekleed met periost. Via dit periost 

staan de diverse beenderen in contact met elkaar en bovendien met de 

bovenliggende structuren, wat in het geval van de schedel de oppervlakkige 

bloedvaten, zenuwen, lymfevaten, bedekkende spieren, klieren en de huid betreft. 

Tussen de schedelbeenderen bevinden zich de suturen met daarin 

bloedvoorziening, contractiele elementen, mechanoreceptoren en innervatie 

(Afbeelding 15)  

 

 
 

 

 

Afbeelding 14 

© Salomon, F. V., Geyer, H., 

Gille, U. 2008. Anatomie für 

die Tiermedizin. Deutschland 

 

m: M. levator nasolabialis, l: M. 

caninus, 1: V. jugularis externa, 

9: V. lateralis nasi,10: V. dorsalis 

nasi, 12: V. maxillaris 

Afbeelding 15 

© Salomon, F. V., Geyer, H., Gille, U. 

2008. Anatomie für die Tiermedizin. 

Deutschland 

 

1. Sinus frontalis, 2: Meatus nasi dorsalis, 3: Concha nasalis dorsalis, 4: 

Concha nasalis media, 5: Concha nasalis ventralis, 6: Conchae ethmoidales, 

7: Meatus nasi medius, 8: Meatus nasi ventralis, 9: Plica recta, 10: Plica 

alaris, 11: Plica basalis  

Caudaal 

rostraal 
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De olfactorische cortex in het frontale cerebrum staat in contact met de Falx 

cerebri en via deze eveneens met het Tentorium cerebelli en de Falx cerebelli 

(Afbeelding 16).  

 

 
 

De Falx cerebelli staat in contact met de Dura mater die de gehele Medulla 

spinalis omgeeft en daardoor in contact staat met het Sacrum (Afbeelding 17 en 

18). 

 
 

 

 

Afbeelding 16 

©www.medicallecturenotes.com 

Afbeelding 18 

©www.vanat.cvm.um

n.edu 

Afbeelding 17 ©www.vanat.cvm.umn 
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7.2. Smaak, kauwspieren en gebit 

De smaak behoort net zoals de reukzin tot de chemosensoren. Terwijl de reukzin 

duizenden geuren kan onderscheiden, kent de smaakzin slechts vier smaaksensaties: 

zoet, zout, zuur en bitter. Gebrek aan smaak zal geen aanleiding zijn om de 

voedselopname te staken en in dat licht speelt de smaak geen belangrijke rol in de 

magnesiumbalans. De rol van de mondholte bij het verwerken van voedsel is als volgt: de 

onderkaak maakt een min of meer rondgaande achtvormige beweging, waarbij 

afwisselend aan de linker- of rechterzijde wordt gekauwd en dus nooit aan twee zijden 

tegelijk. Dit komt doordat de onderkaak iets smaller is dan de bovenkaak. De tong duwt 

het voedsel naar de zijde waar wordt gekauwd. Het voedsel wordt als het ware 

opgesloten tussen de tong en de wang. De kiezen worden tijdens het kauwen met grote 

kracht tegen elkaar gewreven.  Voor het succesvol kunnen verwerken van in de mond 

opgenomen voedsel zijn de kauwspieren, de tong en het gebit dan ook onmisbaar. 

Problemen die de kauwspieren en de tong van het paard treffen zullen zich niet tot deze 

spieren beperken maar ook de skeletspieren van het paard treffen. De magnesiumbalans 

is dan in grote mate ondergeschikt aan de problemen in de locomotie en/ of het staan van 

het paard. Derhalve zullen de osteopathische relaties van de kauwspieren  en de 

mondholte niet op deze plaats en in deze thesis besproken worden. Kauwen is de eerste 

stap in de spijsvertering en daarmee is het gebit een essentiële schakel. Een goed gebit 

heeft een grote invloed op de conditie en de gezondheid van het paard. Punten of haken 

aan de voor-, achter- of zijkant(en) van de kiezen kunnen snijwonden aan de tong en de 

wangen veroorzaken, waardoor de kauwfunctie verstoord kan worden. Het hoofd, de nek 

en de hals vormen samen het balansmechanisme van het paard. Overbelasting van 

kauwspieren door onevenwichtige belasting als gevolg van gebitsproblemen kan 

nekklachten veroorzaken waardoor een goede aanleuning niet mogelijk is. Subluxatie 

van het kaakgewricht, waarbij de onderkaak naar caudaal verplaatst is, is een 

onderschat probleem, wat door middel van echografie zichtbaar gemaakt kan worden. 

Een deskundige gebitscontrole op regelmatige basis is dan ook onmisbaar voor het 

welzijn, de conditie en het functioneren van het paard.  

 

7.3. Speekselklieren 

Voedsel dat de mondholte binnenkomt wordt gemengd met speeksel, geproduceerd door 

de speekselklieren. Herbivoren produceren relatief gezien veel meer speeksel dan 

carnivoren. Speeksel heeft voor het paard vele functies. Het werkt als smeermiddel om 

het kauwen en slikken te vergemakkelijken en de epitheelcellen van het maag-

darmkanaal te beschermen. Speeksel bevat het enzym lysozyme en antistoffen waardoor 

de hoeveelheid bacteriën in de mondholte gereduceerd wordt. In het paard (en in 

vleeseters, het varken en sommige vogels) bevat speeksel het enzym amylase, wat een 

begin maakt met de zetmeelvertering. Speeksel reguleert de pH in het maag-

darmkanaal door middel van het uitgescheiden HCO3
- . Dit neutraliseert door bacteriën 

in de mondholte uitgescheiden zuren en overtollig maagzuur. Bovendien bindt speeksel 

tanninen (plantbestanddelen die de verteerbaarheid negatief beïnvloeden). Behalve de 

vele kleine speekselklieren die zich in de wand van de mondholte bevinden zijn er 3 

grote, gepaarde speekselklieren: De Glandula (Gl) parotis, de Gl. mandibularis en de Gl. 
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sublingualis. Het speeksel dat in al deze klieren geproduceerd wordt bereikt de 

mondholte via afvoergangen. De Gl. parotis produceert sereus speeksel en is 

verantwoordelijk voor 50% van het totale speekselvolume. De kleinere klieren 

produceren viskeus, muceus speeksel , terwijl de Gl. sublingualis en de Gl. mandibularis 

een mengsel van sereus en muceus speeksel produceren. De wanden van de gepaarde 

speekselklieren bestaan uit instulpinkjes, ook wel acini genoemd. Deze acini hebben 

wanden die uit een enkele laag epitheliale cellen bestaan. Deze cellen scheiden speeksel 

uit door ionen te transporteren vanuit de extracellulaire vloeistof in de acini, waarna 

water volgt via osmose. De osmose is zo effectief dat het primaire speeksel altijd iso-

osmotisch is aan de extracellulaire vloeistof. Speeksel bestaat voor meer dan 98% uit 

water en verder uit ionen en organische bestanddelen. Tijdens het transport door de 

afvoergangen wordt de samenstelling van het speeksel veranderd door ionentransport 

tussen de afvoergangen en de omringende capillairen (Afbeelding 19). 

 

 
 

Na+   en Cl-  worden de afvoergangen uit getransporteerd terwijl K+   en HCO3
- in 

tegenovergestelde richting getransporteerd worden. Het Na+   en K+  transport is 

gekoppeld en is afhankelijk van Na+  - K+  pompen in de apicale membraan van de 

epitheliale cellen in de afvoergangen. Dit transport wordt gestimuleerd door aldosteron. 

In ruwvoereters werkt de Na+  - K+  uitwisseling zelfs uitsluitend als het epitheel van de 

afvoergangen gestimuleerd wordt door aldosteron. Daarentegen is dit mechanisme juist 

voor ruwvoereters uitermate belangrijk om de overmaat aan K+  , opgenomen uit het 

voedsel, terug te pompen in het spijsverteringskanaal en om  Na+  terug te resorberen uit 

de enorme hoeveelheden speeksel die (zelfs in gedehydreerde dieren!) geproduceerd 

worden. In tegenstelling tot vleeseters is bij ruwvoereters het speeksel bijna altijd iso-

osmotisch aan het bloed. Speeksel van herkauwers bevat veel hogere concentraties 

HCO3
- en fosfaat dan de extracellulaire vloeistof, wat de fermentatie in de voormagen 

faciliteert. In tegenstelling tot de productie van andere spijsverteringssappen staat de 

productie van speeksel vrijwel geheel onder controle van het autonome zenuwstelsel 

(Afbeelding 20). 

 

Afbeelding 19 



Het belang van Magnesium, osteopathie en het zadel voor het paard: thesis ICREO mei 2012 

 
42 

 

 
 Terwijl het parasympatische en sympatische systeem tegengestelde invloeden 

hebben op andere lichaamsfuncties, stimuleren beide systemen de productie van 

speeksel, maar op verschillende manieren. Parasympatische stimulatie resulteert 

in een sterk verhoogde secretie van speeksel met een waterige consistentie. 

Sympatische stimulatie resulteert in de secretie van weinig, sterk viskeus 

speeksel. De productie van speeksel tussen de maaltijden in is het gevolg van een 

zekere mate van parasympatische tonus. Deze basale speekselsecretie is van 

belang voor orale hygiëne.   

 

7.3.1. Neurologische relaties 

 

 

Afbeelding 20 

Afbeelding 21 
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Zoals zichtbaar in afbeelding 21 vindt de parasympatische innervatie van de 

speekselklieren plaats via  de N. facialis (VII) en de N. glossopharyngeus (IX). 

Deze laatste passeert samen met de N. vagus en de N. accessorius (XI) het 

Foramen jugulare bij het verlaten (of binnenkomen) van de schedelholte, wat 

beïnvloeding over en weer tot gevolg kan hebben.  

 

 
 

De sympatische innervatie vindt plaats vanuit het Ganglion cervicale craniale 

(zie Afbeeldingen 10, 22  en 30). Het Ganglion cervicale craniale bevindt zich 

beiderzijds ventraal van de atlasvleugels en ligt nauw verbonden met de dorsale 

zijde van de A. carotis interna. Via takken van het Ganglion cervicale craniale 

bestaan neurologische relaties met de N. glossopharyngeus (IX), de N. vagus (X), 

de N. accessorius (XI), de N. hypoglossus (XII)  en de twee eerste spinale nervi in 

een zogenaamde gutturale plexus.  De N. jugularis verbindt het Ganglion 

cervicale craniale met het Ganglion jugularis van de N. vagus. De Nn. carotici 

interni lopen met de A. carotis interna mee het hoofd in, vormen daar de Plexus 

carotis internus of Plexus cavernosus waarvandaan vele rami structuren in het 

hoofd orthosympatisch innerveren. De Nn. carotici externi vormen met takken 

Afbeelding 22 
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van de N. glossopharyngeus en de N. vagus de Plexus carotis communis en verder 

vertakkend de Plexus carotis externus. Vanuit het Ganglion cervicale craniale 

vormen de Rami laryngo pharyngei samen met takken van de N. 

glossopharyngeus, de N. vagus en de N. hypoglossus de Plexus pharyngeus.  

 

Gezien de anatomie en fysiologie van het sympatisch zenuwstelsel verloopt alle 

sympatische informatie voor het hoofd via het Ganglion stellatum (zie Afbeelding 

22). Het Ganglion stellatum, oftewel het Ganglion cervicothoracicum, bevindt zich 

beiderzijds aan de mediale zijde van de eerste rib. Aan de ventrale zijde ligt het in 

nauw contact met de A. carotis communis.  

 

7.3.2. Vasculaire relaties 

De arteriële bloedvoorziening van de speekselklieren vindt plaats vanuit takken 

van de A. carotis externa, de veneuze afvoer via takken van de V. jugularis 

externa (zie Afbeeldingen 12 en 14). De mate van constrictie van de aanvoerende 

arteriolen en dus de mate van doorbloeding van de speekselklieren wordt 

orthosympatisch gereguleerd vanuit het Ganglion cervicale craniale. 

 

7.3.3. Fasciale relaties 

De Glandula parotis vult de ruimte tussen de caudale rand van de onderkaak en 

de atlasvleugel, vanaf de onderzijde van het oor tot aan de V. linguofacialis (zie 

Afbeeldingen 23, 24  en 25). 

 
Het oppervlak van de Gl. parotis wordt bekleed door de fascie van het hoofd, 

welke in contact staat met de Fascia superficialis. De Fascia superficialis is 

Afbeelding 23 ©www. forumnn.ru 

11. Glandula parotis.  
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onderdeel van de Fascia cervicalis. De Fascia superficialis omkleedt alle 

structuren van de hals, met een bijzonder verloop rondom die spieren die door 

zenuwen vanuit het hoofd geïnnerveerd worden, zoals de M. brachiocephalicus en 

de M. trapezius. De Fascia superficialis ontdubbelt rondom deze spieren en vormt 

er een envelop omheen. Craniaal ontspringt ze op de fascie die de M. masseter 

bekleedt. Dorsaal hecht ze beiderzijds aan op het Ligamentum nuchae en caudaal 

waaiert ze uit in de fasciën van de thorax.  

 

7.3.4. Viscerale relaties 

De Gl. parotis (No. 8 in Afbeeldingen 24 en 25) wordt bedekt door de fascie van 

het hoofd, aan welke fascie de brede M. parotidauricularis ontspringt. In de 

diepte ligt de Gl. parotis in contact met de luchtzak, de V. maxillaris, de A. carotis 

externa en –interna, de N. facialis, de N. glossopharyngeus, de N. hypoglossus en 

de Truncus vagosympathicus. Deze omliggende structuren worden gedeeltelijk 

door klierweefsel omgeven. De afvoergang van de Gl. parotis, de Ductus 

parotideus, verloopt tezamen met de A. en V. facialis over de Incisura vasorum 

facialium van het mediale naar het laterale vlak van de onderkaak en mondt 

daarna ter hoogte van de bovenste vierde premolaar in het Vestibulum oris uit. 

 

 
 

De Gl. mandibularis strekt zich uit vanaf het basihyoideum tot aan de 

atlasgroeve. Zij wordt gedeeltelijk door de onderkaak, gedeeltelijk door de Gl. 

parotis, door de insertiepees van de M. sternomandibularis en de V. maxillaris 

Afbeelding 24 

g = M. buccinator 

m = M. 

parotidauricula-

ris 
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omohyoideus 
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cervicoauricularis 
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cularis 

© Budras & Röck, Anatomie van het paard 
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bedekt. Aan de mediale zijde staat de Gl. mandibularis (No. 10 in Afbeeldingen 24 

en 25) in contact met de luchtzak, de Pharynx en de Larynx alsook de A. carotis 

communis en de Truncus vagosympathicus met zijn vertakkingen. De afvoergang 

van de Gl. mandibularis, de Ductus mandibularis, ligt aan de dorsale zijde van de 

klier, loopt onder de M. mylohyoideus en de Gl. sublingualis (polystomatica)  door 

naar de mondholte, waar hij uitmondt in de Caruncula sublingualis.  

 

De Gl. sublingualis (polystomatica) vormt in het mondslijmvlies een sublinguale 

verdikking, mediaal van de onderkaak tussen kin en derde kies. De vele kleine 

afvoergangen monden uit lateraal van de verdikking onder de tong. (Zie 

Afbeelding 25). De Gl. sublingualis monostomatica (met één afvoergang) 

ontbreekt.  

 

 

 
 

 

De Gll. buccales liggen in dubbele rijen langs de dorsale en ventrale rand van de 

M. buccinator (Zie Afbeelding 24). 

Afbeelding 25 

© Budras & Röck, Anatomie van het paard 
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j = N. facialis 
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p = V. maxillaris 

 



Het belang van Magnesium, osteopathie en het zadel voor het paard: thesis ICREO mei 2012 

 
47 

 

 

7.4. Pharynx en Oesophagus 

Slikken is de spieractiviteit die wordt geassocieerd met de Pharynx en de slokdarm. 

Slikken stuwt voedsel van de mondholte naar de Oesophagus, die het verder 

transporteert naar de maag. Als een mondvol voedsel voldoende is gekauwd en gemengd 

met speeksel vormt de tong het tot een samenhangende massa, een zogenaamde bolus. 

De bolus wordt richting Pharynx geduwd door opwaartse en achterwaartse bewegingen 

van de tong. Deze eerste fase van het slikken staat onder invloed van de wil. Als de bolus 

tegen de Pharynx geduwd wordt, worden mechanoreceptoren geprikkeld. Sensorische 

zenuw impulsen bereiken het slikcentrum in de Medulla oblongata en initiëren het 

tweede gedeelte van het slikken, dat buiten invloed van de wil staat. Als de slikreflex is 

opgewekt kan deze niet onderbroken of gestopt worden. Het slikcentrum dirigeert de 

ingewikkelde coördinatie van de 20 tot 30 spieren die betrokken zijn bij het slikproces, 

zodat deze samentrekken en ontspannen in de juiste volgorde en op het juiste moment. 

De Pharynx is zowel onderdeel van het spijsverteringssysteem als van de luchtwegen. De 

belangrijkste functie van de Pharynx is om te waarborgen dat uitsluitend water en 

voedsel de Oesophagus binnen gaan en uitsluitend lucht de Trachea. Als de slikreflex is 

opgewekt stopt de ademhaling kortstondig en sluit de epiglottis de ingang van de 

Trachea af. De bovenste sphincter van de Oesophagus, die normaliter gesloten is, 

ontspant vervolgens. Op die manier glijdt het voedsel over de gesloten Trachea de 

Oesophagus in (Zie Afbeelding 26). Dieren die van de grond eten slikken opwaarts. 

Zwaartekracht is dan ook niet essentieel voor het slikken, hoewel het wel helpt. 

 

 
 

De Oesophagus is een relatief rechte, met spierweefsel beklede buis, die zich 

uitstrekt van de Pharynx tot de maag. De slokdarm loopt door de hals, steekt de 

thorax over en passeert het Diafragma. De Oesophagus spieren verschillen van die in 

de rest van het spijsverteringskanaal omdat ze dwarsgestreept zijn. In het meest 

caudale deel van de Oesophagus zijn gladde spieren aanwezig. De circulaire spierlaag 

is bijzonder goed ontwikkeld in het rostrale deel van de Oesophagus en bij de 

overgang naar de maag. De spiercellen zijn extra actief op deze plaatsen en kunnen 

Afbeelding 26 

caudaal 
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daardoor als sphincters functioneren. Als voedsel de Pharynx gepasseerd is sluit de 

bovenste Oesophagus sphincter weer. De ademhaling continueert vervolgens. Het 

slikcentrum initieert dan een golf van contracties in de circulaire spierlaag. Deze 

contractiegolf (peristaltiek) plant zich voort en duwt het voedsel naar caudaal 

richting de maag (Zie Afbeelding 27). 

 
 

De functie van de caudale Oesophagus sphincter wordt ondersteund door de 

scherpe hoek waaronder de Oesophagus in de maag uitmondt. Daardoor 

functioneert de overgang van de Oesophagus in de maag als een eenrichtingsklep, 

omdat de opening sluit als de maag uitzet. Regurgitatie en braken zijn dan ook 

uitermate zeldzaam in het paard. Een maagperforatie ten gevolge van 

maagoverlading is een gevaarlijke complicatie. 

 

7.4.1. Neurologische relaties 

Het rostrale deel van de oesophagus is willekeurig geïnnerveerd, het caudale deel 

staat onder invloed van het autonome zenuwstelsel. De parasympatische 

innervatie van de Pharynx en de Oesophagus vindt plaats via  de N. 

glossopharyngeus (IX) en de N. vagus (X) (zie Afbeeldingen 21 en 30). De N. 

glossopharyngeus innerveert de Pharynx sensibel en motorisch. Via de Rami 

pharyngei van de N. vagus wordt het slijmvlies van de Trachea, de Oesophagus 

en de epiglottis sensibel geïnnerveerd en de spieren van zachte gehemelte en de 

keel motorisch (Afbeelding 28). Via de Plexus oesophageus van de N. vagus wordt 

de Oesophagus viscerosensibel en visceromotorisch geïnnerveerd.   

 

De N. vagus passeert samen met de N. glossopharyngeus (IX) en de N. 

accessorius (XI) het Foramen jugulare bij het verlaten van de schedelholte, wat 

beïnvloeding over en weer tot gevolg kan hebben.  

 

De sympatische innervatie van de Pharynx vindt plaats vanuit de thoracale 

ganglia van de Truncus sympaticus caudaal van het Ganglion stellatum. De 

sympatische innervatie van (het caudale deel van) de Oesophagus vindt plaats 

vanuit de Plexus coeliacus. 

 

 

Afbeelding 27 
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De sensibele innervatie van de pleura die de Oesophagus bekleedt bij diens 

verloop door de thorax wordt verzorgd door de N. phrenicus. De N. phrenicus 

ontspringt bij het paard ter hoogte van C5 t/m C7 (cervicale wervels) en 

innerveert vliezen van organen rond het Diafragma, zowel in de borstholte als in 

craniale helft van de buikholte. Bij interne stoornissen worden deze vliezen vaak 

geprikkeld (leverafwijkingen, maagzweer). Deze informatie komt via de N. 

phrenicus langs de Radices dorsales het ruggemerg binnen ter hoogte van de 

wervels C5 t/m C7, convergeert daar met sensibele informatie van de segmentaal 

geïnnerveerde huidsegmenten, hetgeen kan verklaren dat bij 

ingewandsstoornissen vaak referred pain voorkomt in de hals (cervicale 

dermatomen). Ook kan langdurige prikkeling van de N. phrenicus resulteren in 

torticollis ten gevolge van overprikkeling van de Mm. scaleni  die eveneens vanuit 

C5 t/m C7 geïnnerveerd worden. Vanwege de aanhechting  van de Mm. scaleni op 

de craniale zijde van de eerste rib en de lokalisatie van het Ganglion stellatum 

aan de mediale zijde van de eerste rib kunnen ingewandsstoornissen waarvan de 

sensibele informatie via de N. phrenicus gerapporteerd wordt ook gevolgen 

hebben voor de sympatische innervatie van het hoofd-/ halsgebied. Hoever de 

innervatie door de N. phrenicus reikt is niet duidelijk. Zie Afbeelding 32 voor de 

N. phrenicus bij het paard en Afbeelding 29 voor het verloop van de N. phrenicus 

bij de mens. 

 

Afbeelding 28 
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7.4.2. Vasculaire relaties 

De Pharynx en de Oesophagus worden arterieel doorbloed vanuit takken van de 

A. vertebralis, die aftakt van de A. subclavia. Hierbij takt de A. subclavia dextra 

af van de Truncus brachiocephalicus, die ontspringt aan de Arcus aortae. De A. 

subclavia sinistra ontspringt direct aan de Arcus aortae, als derde grote aftakking 

na de Truncus brachiocephalicus en de A. carotis communis sinistra. De veneuze 

afvoer vindt grotendeels plaats via takken van de V. jugularis externa (zie 

Afbeeldingen 12 en 14). De mate van constrictie van de aanvoerende arteriolen en 

dus de mate van doorbloeding wordt orthosympatisch gereguleerd vanuit het 

Ganglion cervicale craniale, het Ganglion stellatum, de thoracale ganglia van de 

Truncus sympaticus en het Ganglion coeliacum voor het distale deel van de 

Oesophagus en diens aansluiting op de maag (zie Afbeelding 30 voor het 

autonoom zenuwstelsel van de hond). 

 

Afbeelding 29 

©Wikipedia 
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7.4.3. Fasciale relaties 

De Oesophagus ligt in de borstholte dorsaal van de Trachea, welke wordt 

omgeven door de Fascia pretrachealis. Deze fascie is een onderdeel van de Fascia 

cervicalis en hecht craniaal vast aan het basihyoideum en het cartilago 

thyroideum. Naar caudaal volgt de fascie de Trachea, pakt de schildklier in, volgt 

de Trachea verder de Thorax in en waaiert uit in het pericard en de bekleding 

van de grote vaten. De Fascia pretrachealis fuseert met de Fascia prevertebralis 

en maakt hiermee het compartiment dat de larynx, de Trachea, de schildklier, de 

Pharynx en de Oesophagus bevat compleet. De Fascia prevertebralis hecht 

craniaal aan op het Tuberculum musculare van het Os occipitale, verpakt de M. 

longus capitis en de M. longus colli tot aan diens aanhechting op de vijfde 

thoracale wervel. Daar loopt het uit in het Ligamentum longitudinale ventrale 

wat de ventrale zijde van de thoracale en lumbale wervels bekleedt en staat 

daardoor in contact met de Fascia endothoracica. De Fascia endothoracica scheidt 

de binnenzijde van de ribben en de intercostaal spieren van het costale deel van 

de parietale pleura. De parietale pleura bekleedt de thoraxwand, bedekt de 

craniale zijde van het Diafragma en scheidt de thoraxholte van het mediastinum. 

De parietale pleura wordt geïnnerveerd door intercostale zenuwen (thoracale 

spinale zenuwen) en de N. phrenicus. 

 

7.4.4. Viscerale relaties 

De Pharynx sluit craniaal aan bij de mondholte en reikt tot aan de bodem van de 

strotklep. De aansluitende Oropharynx is het gebied van het Ostium 

intrapharyngeum en herbergt tijdens het ademen de epiglottis. Het caudale deel 

van het Pars laryngea (zie Afbeelding 31) gaat zonder duidelijke grens ter hoogte 

van de hoofd-hals-overgang via een kort Vestibulum oesophagei over in de 

Oesophagus.  

 

 

Afbeelding 30 

© Nickel.R, Schummer.A, Seiferle.E, Lehrbuch der Anatomie 

der Haustiere, Band IV, Nervensystem, Sinnesorgane, 

Endokrine Drüsen, 4e Auflage, 2004, pag. 359 
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De Oesophagus ligt in de Apertura thoracis cranialis enigszins links van de 

mediaanlijn, om kort daarna dorsaal van de Trachea te geraken. In de borstholte 

bevindt de Oesophagus zich samen met de Trachea, de Thymus en het hart in het 

Mediastinum (zie Afbeelding 32).  

 

Afbeelding 31 

© Budras & Röck, Anatomie van het paard 

 

Afbeelding 32 

© Budras & Röck, 

Anatomie van het paard 

craniaal 

b = Aorta, c = V. azygos dextra, d = Truncus vagalis dorsalis et ventralis, e = Vena cava caudalis, h = N. 

phrenicus dexter, i = Pleura pericardiaca, j = M. semispinalis capitis, k = A. et V. intercostalis, q = A. 

carotis communis dexter et Truncus vagosympathicus, r = V. jugularis externa 
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De slokdarm dringt tezamen met de beide Nn. vagi door het Diafragma via de 

Hiatus oesophageus. Deze opening ligt op de grens van het Centrum tendineum 

en het Crus dextrum van het Pars lumbalis, ietwat links van de mediaanlijn (zie 

Afbeelding 33: caudaal aanzicht Diafragma paard).  

 

 
 

 

 

7.5. Maag 

Het paard heeft een enkelvoudig, samengesteld maagtype. Samengesteld omdat de maag 

in het begin een klierloos slijmvlies bezit (het Pars oesophagea) dat overgaat in het 

klierrijke slijmvlies (de Corpus en Pylorus: zie Afbeelding 34). Klierloos en klierrijk 

slijmvlies zijn gescheiden door de Margo plicatus. De maag ligt volledig in het 

intrathoracale deel van de buikholte en in de linker lichaamshelft, afgezien van de 

maaguitgang.  In de maag vindt een deel van de eiwit- en zetmeelvertering plaats en 

wordt een begin gemaakt met de vetvertering. Het geproduceerde maagzuur (zoutzuur) 

is behalve als chemisch oplosmiddel eveneens belangrijk voor het onschadelijk maken 

van bacteriën die tezamen met het voedsel de maag bereiken. Ook activeert maagzuur 

het pepsinogeen. Maagwandkliertjes produceren ‘intrinsic factor’, wat nodig is om 

verderop in het darmkanaal vitamine B12 op te nemen in de bloedbaan.  In de maag 

©Barone R., Anatomie comparée des mammifères 

domestiques, tome II: Arthrology et myology, Editions 

VIGOT, 1980, planche 310 

Afbeelding 33 
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wordt het voedsel gekneed door het alternerend samentrekken en ontspannen van 

spieren waarbij het met maagsap gemengd wordt tot de zogenaamde chymus. Bij 

vleeseters heeft de maag een belangrijke taak als tijdelijke voedselopslag. Het paard 

daarentegen is fysiologisch aangepast aan het vrijwel continue opnemen van voedsel. De 

capaciteit van de paardenmaag is dan ook relatief klein en bedraagt slechts 5-15 liter. 

Voedseldeprivatie is bij het paard één van de mogelijke oorzaken voor een maagzweer, 

omdat de bufferende werking van ruwvoer en speeksel dan tekort schiet ten aanzien van 

het zure milieu in de maag. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Het Pars glandularis van de maag (zie Afbeelding 34) bevat vier celtypen (zie Afbeelding 

35). Slijmbekercellen produceren het slijm dat het maagslijmvlies beschermt tegen 

inwerking van het zoutzuur. Parietale cellen produceren zoutzuur en ‘intrinsic factor’. 

Hoofdcellen produceren pepsinogeen. Endocriene cellen produceren gastrine (G-cellen) of 

histamine (ECL-cellen). Gastrine stimuleert de secretie van zoutzuur en pepsinogeen en 

bovendien de peristaltiek van de maag. Histamine stimuleert de zoutzuursecretie.  

Afbeelding 34 

6 = Curvatura ventriculi major 

8 = Curvatura ventriculi minor 

22 = Saccus caeci ventriculi 

(fundus ventriculi) 

23 = M. sphincter cardiae 

25, 26 = Pars pylorica 

26’ = M. sphincter antri pylori 

27’= M. sphincter pylori 

28 = Margo plicatus 

29 = Pars oesophagea (pars 

nonglandularis) 

30 = Pars glandularis (corpus) 

31 = Papilla duodeni major 

32 = Papilla duodeni minor 
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Regulatie van de maag vindt plaats via het autonome zenuwstelsel, met name via 

de N. vagus, de zogenaamde vagovagale reflexen. Daarnaast reguleert de mate 

van rek van de maagwand via myotatische reflexen de maagfunctie (zie 

Afbeelding 36).  

 

 
 

 

Ten derde reguleert de enterogastrische kringloop de maagfunctie. Hierbij 

stimuleert gastrine de zuuraanmaak en remt secretine deze, waarbij de 

zuurgraad in de maag en de aanwezigheid van voedsel via feedback mechanismen 

de afgifte van beide reguleren (zie Afbeeldingen 36 en 37). Secretine stimuleert 

daarnaast de doorlating van de pylorus en de productie van pancreasenzymen en 

gal, gastrine stimuleert de maagperistaltiek.  

 

Afbeelding 36 

Afbeelding 35 
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7.5.1. Neurologische relaties 

De parasympatische innervatie van de maag vindt plaats via de N. vagus (zie 

Afbeeldingen 21 en 30). De N. vagus innerveert zowel afferent, dus sensibel (80%) 

als efferent, namelijk motorisch en parasympatisch. Versterking van de 

parasympatische stimulatie leidt tot toename van de peristaltiek van de maag, 

verhoogde secretie van enzymen en maagzuur en toegenomen maaglediging (zie 

Afbeelding 38). Zie 7.4.1. voor relaties van de N. vagus vanwege diens verloop via 

het Foramen jugulare.   

 

De orthosympatische innervatie verloopt via het Ganglion coeliacum (zie 

Afbeeldingen 22 en 30). Versterking van de sympatische stimulatie leidt tot 

afname van de peristaltiek, afname van de secretie van enzymen en maagzuur en 

afname van de maaglediging. De inhoud van het duodenum heeft daarbij een 

feedback relatie op de maaglediging (zie Afbeelding 38).   

 

De sensibele innervatie van het viscerale peritoneum dat de maag bekleedt wordt 

verzorgd door de N. phrenicus (zie 7.4.1. en Afbeeldingen 29 en 32). 

 

Afbeelding 37 
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7.5.2. Vasculaire relaties 

De maag wordt arterieel doorbloed vanuit de Truncus coeliacus (zie Afbeelding 

39), de eerste aftakking van de Aorta nadat deze het Diafragma heeft doorkliefd 

via de Hiatus aorticus (zie Afbeelding 33). De Truncus coeliacus (of Arteria 

coeliaca) splits in drie takken, de A. hepatica, de A. gastrica sinistra en de A. 

lienalis. Van de A. hepatica splitsen de A. gastrica dextra en de A. 

gastroduodenalis af. De A. gastroduodenalis loopt verder als de A. gastroepiploïca 

dextra, die langs de Curvatura major anastomoseert met de A. gastroepiploïca 

sinistra. De A. gastrica sinistra komt van de linker zijde en anastomoseert langs 

de Curvatura minor met de A. gastrica dextra. De A. lienalis geeft enkele kleine 

takjes naar de maag, een drietal flinke takken naar de milt en loopt verder als A. 

gastroepiploïca sinistra. 

 

Afbeelding 38 

Afbeelding 39 

©Dyce K.M., Sack W.O. and 

Wensing C.J.G. Textbook of 

Veterinary Anatomy 2nd ed, W.B. 

Saunders Company, 1996 

links 
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De veneuze afvoer van de maag verloopt uiteindelijk via de Vena porta naar de 

lever (zie Afbeelding 40 voor de vergelijkbare situatie bij de mens).  

 

 
 

 

De mate van constrictie van de aanvoerende arteriolen en dus de mate van 

doorbloeding wordt orthosympatisch gereguleerd vanuit het Ganglion coeliacum 

(zie Afbeeldingen 22 en 30). Afbeelding 41 geeft een overzicht van de wijze van 

beïnvloeding van de peristaltiek, de secretie en de doorbloeding van het maag-

darmkanaal door het Autonome Zenuwstelsel.  

 

 
 

Afbeelding 41 

Afbeelding 40 

©www.hopkins-gi.org 

links 
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7.5.3. Fasciale relaties 

De maag is in de buikholte bevestigd door middel van het Mesogastricum. Het 

Mesogastricum dorsale wordt ook wel het Omentum majus (grote net) genoemd 

en het Mesogastricum ventrale het Omentum minus (kleine net). Het Omentum 

majus heeft een ongeveer vijf cm lange spleetvormige opening, het Foramen 

epiploïcum omentale, tussen de Vena cava caudalis en de Vena porta, caudaal 

van de leverpoort (zie Afbeelding 42).  

 

De dorsale aanhechting van het grote net breidt zich via de beide crura van het 

Diafragma uit tot aan de ventrale zijde van het Colon transversum. Uit het 

oorsprongsgebied van het grote net splitst zich links het Lig. gastrophrenicum af, 

dat een verbinding vormt met het Diafragma en dat de Truncus vagalis dorsalis 

en de Truncus vagalis ventralis omsluit. Het grootste deel van het Omentum 

majus is in het darmconvoluut opgeborgen en kan zich caudaal tot aan de 

bekkenholte uitstrekken. Het Omentum minus kan onderverdeeld worden in het 

Ligamentum hepatogastricum en het Ligamentum hepatoduodenale en verbindt 

de maag met de lever. Het Ligamentum gastrolienale verbindt de maag met de 

milt.  

 

Via de aansluiting van de Oesophagus op de maag is er eveneens een fasciale 

relatie met het Peritoneum parietale, de Pleura parietale, de Fascia 

endothoracica, het Mediastinum, de Fascia pretrachealis, de Fascia 

prevertebralis en het Ligamentum longitudinale ventrale (zie 7.4.3. en 7.6.3.) 

 

 
 

 

 

 

Afbeelding 42 © Budras & Röck, 

Anatomie van het paard 

 

a = Mm. abdominis, b = Duodenum, c = Jejunum, d = V. porta, e = A. coeliaca, f = A. hepatica, g = A. 

gastroepiploïca dextra, h = A. en V. gastrica sinistra, i = A. en V. lienalis, j = A. gastroepiploïca sinistra, k = A. 

mesenterica cranialis en Ganglion mesentericum cran., l = V. cava caudalis, n = Ren dexter, o = Ren sinister, r = 

Aorta 
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7.5.4. Viscerale relaties 

De maag bevindt zich direct achter het Diafragma en de lever (Lobus hepatis 

sinister). De maag (Ventriculus) ligt geprojecteerd tegen de linker lichaamswand 

vanaf het midden van de negende rib tot aan de aanhechting van het Diafragma 

dorsaal aan de vijftiende rib (zie Afbeelding 43).   

 

Craniaal ligt de maag ventraal tegen de lever, met name de Lobus hepatis 

sinister, waarbij de lever projecteert van de zesde intercostaalruimte tot aan de 

aanhechting van het Diafragma aan de elfde rib. Dorsaal daarvan ligt de maag 

tegen het Diafragma, waar de Oesophagus (l in Afbeelding 43) via de Hiatus 

oesophageus, tezamen met de beide Nn. vagi, door het Diafragma dringt en 

uitmondt in de maag.  

 

De maag is ventraal in contact met de Pancreas, met name de Lobus pancreatis 

sinister (zie Afbeelding 42). Aan de linker zijde ligt de milt (Lien) tussen de maag 

en het Diafragma (zie Afbeeldingen 42 en 43) . Aan de caudale en ventrale zijde 

staat de maag in contact met het duodenum (vooral door uitmonding van het Pars 

ventriculi pylorica in het Duodenum), het Jejunum en de Flexura diaphragmatica 

van het Colon ascendens.  

 

 

Afbeelding 43 

© Budras & 

Röck, 

Anatomie van 

het paard 
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7.6. Dunne darm 

De afbraak van voedingsstoffen is bij het verlaten van de maag nog niet ver gevorderd. 

Het leeuwendeel van de chemische vertering en absorptie vindt plaats in de darmen. 

Met name pancreasenzymen (tijdens de zogenaamde luminale fase van de vertering) en 

enzymen van de apicale membraan van de epitheliale cellen van de darmmucosa (tijdens 

de zogenaamde membraneuze fase) spelen een rol in de vertering van koolhydraten en 

eiwitten. Vetvertering vindt plaats met behulp van galzouten en pancreaslipase. De 

verteringsproducten van deze fase worden voor een belangrijk deel geabsorbeerd in de 

dunne darm. Nog niet volledig afgebroken en geabsorbeerde koolhydraten en eiwitten 

zijn vervolgens beschikbaar voor bacteriële afbraak in de dikke darm. De absorptie van 

mineralen zoals magnesium vindt vrijwel uitsluitend plaats in de dunne darm (zie 

Afbeelding 44 voor een globale schets van de spijsvertering van zoogdieren) 

 
 

Monovalente ionen zoals Na+,  K+ ,  Cl- , I-  en F- en Fosfaat worden vrijwel volledig in de 

dunne darm geabsorbeerd, onafhankelijk van de behoefte van het lichaam.  De mate van 

absorptie van bivalente ionen zoals Ca2+ , Mg2+ en Fe2+ en verschillende sporenelementen 

Afbeelding 44 

VFA = Volatile 

Fatty Acids 
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is daarentegen afhankelijk van de behoefte van het dier.  Zie 5.3, 5.4 en 5.5 voor de 

absorptie van magnesium en de mogelijke interacties daarbij.  

 

De motiliteit van de dunne darm heeft een aantal functies: het mengen van de 

darminhoud, het optimaliseren van contact tussen de darminhoud en de epitheliale 

cellen van de darmmucosa en het transporteren van de chymus door het darmkanaal. De 

motiliteit verantwoordelijk voor het mengen wordt segmentatie genoemd (zie Afbeelding 

45).  

 
 

De motiliteit verantwoordelijk voor het transport wordt peristaltiek genoemd (zie 

Afbeelding 46). 

 

 
 

Absorptie van voedingsstoffen vindt plaats via diverse mechanismen. De epitheliale 

cellen van de darmmucosa scheiden het darmlumen van de interstitiële vloeistof die 

communiceert met bloed- en lymfecapillairen aan de buitenkant van de darmmucosa. 

Transport van organische voedingsstoffen vanuit het darmlumen naar de interstitiële 

vloeistof  via de epitheliale cellen (transcellulair transport) vereist het passeren van twee 

celmembranen. Anorganische ionen en water kunnen ook diffunderen via de zogenaamde 

tight junctions, die in het craniale deel van de dunne darm zeer permeabel zijn voor deze 

stoffen. Tight junctions verbinden cellen onderling en geven structuur en sterkte aan een 

weefsel. Ze worden gevormd vanuit celranden van aangrenzende cellen die fuseren tot 

een stevig contactpunt. Sommige stoffen kunnen passeren (paracellulair transport) maar 

over het algemeen sluiten ze de ruimte tussen cellen volledig af. Transcellulair transport 

is echter ook voor water en zouten kwantitatief de belangrijkste route, vanwege de veel 

grotere oppervlakte waarmee de epitheliale cellen in contact staan met het darmlumen.  

 

Afbeelding 45 

Afbeelding 46 
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Transcellulair transport vindt plaats via drie methoden: 

1. Via eenvoudige diffusie. Dit betreft water, zeer kleine wateroplosbare moleculen 

en vetoplosbare stoffen. De membranen van epitheliale cellen bestaan namelijk 

uit lipiden waarin zich een groot aantal waterkanalen bevinden. 

2. Via transporteiwitten. Wateroplosbare stoffen die te groot zijn om via de 

waterkanalen te diffunderen kunnen de membranen passeren met de hulp van 

transporteiwitten. Als dit transport energie kost wordt het actief transport 

genoemd. Als het transporteiwit zich volkomen passief door de celmembraan 

beweegt op basis van concentratieverschillen van de te transporteren stof dan 

wordt dit transport gefaciliteerde diffusie genoemd. 

3. Via endocytose en exocytose. Bij endocytose wordt een invaginatie gevormd van 

een klein gedeelte van de celmembraan. Deze invaginatie splitst zich af en vormt 

een blaasje in de cel. Exocytose is het omgekeerde proces waarbij een 

intracellulair blaasje fuseert met de celmembraan en zijn inhoud vrij laat in de 

extracellulaire vloeistof. Als via endocytose een blaasje gevormd wordt waarvan 

de inhoud niet in contact te komen met het cytosol van de cel en via exocytose aan 

de andere kant van de cel wordt uitgescheiden dan spreken we van transcytose.  

 

Zie 5.3 voor de absorptie van magnesium. 

 

7.6.1. Neurologische relaties 

De darm wordt zowel parasympathisch als orthosympatisch geïnnerveerd. De 

belangrijkste regulatie van de dunne darm vindt plaats via locale reflexen op 

basis van de hoeveelheid en de samenstelling van de inhoud (zie Afbeelding 20).   

 

De orthosympatische innervatie remt de motiliteit en secretie maar is vooral van 

belang vanwege de regulatie van de mate van constrictie van de verzorgende 

arteriolen. Het Ganglion coeliacum en het Ganglion mesentericum craniale zijn 

de prevertebrale ganglia waar vanuit de dunne darm orthosympathisch 

geïnnerveerd wordt (zie Afbeelding 47).  

 

Afbeelding 47 © König, Liebich & Bragulla, 2006 
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De darm heeft een complex systeem van intramurale cellen en ganglia die plexi 

vormen in verschillende lagen van de darmwand. De parasympathische 

innervatie bevordert efferent de motiliteit en de secretie van de darmen. De 

parasympatische innervatie van de dunne darm vindt plaats via de N. vagus (zie 

Afbeeldingen 21 en 48). Ze vormt de Plexi van Auerbach tussen de longitudinale 

en circulaire spierlagen van de Muscularis externa die verbonden zijn met de 

prevertebrale ganglia rond de A. mesenterica cranialis en bestaan uit zenuwen en 

ganglia. Vanuit deze Plexi doorboren takken de circulaire spierlaag en vormen de 

Plexi van Meissner in de Submucosa. Van hieruit worden de epitheliale cellen en 

de Lamina muscularis mucosae geïnnerveerd. Deze Plexi bevatten bovendien 

neuronen met chemo- en mechanoreceptoren waarmee de samenstelling van de 

inhoud van de darm en de tonus van de darmwand gemeten kunnen worden. In 

het gladde spierweefsel van het maag-darmkanaal bevinden zich de interstitiële 

cellen van Cajal. Deze fungeren als pacemakers die een basaal elektrisch ritme 

creëren dat leidt tot contractie van het gladde spierweefsel (segmentatie en 

peristaltiek). 

 

 
De sensibele innervatie van het parietale peritoneum en het viscerale peritoneum 

van de ingewanden in het craniale deel van de buikholte (ongeveer tot aan de 

rechter nier) wordt verzorgd door de N. phrenicus (zie 7.4.1. en Afbeelding 29).  

 

7.6.2. Vasculaire relaties  

De dunne darm wordt arterieel doorbloed vanuit vertakkingen van de Truncus 

coeliacus en de A. mesenterica cranialis die beide uit de aorta ontspringen (zie 

Afbeeldingen 39 en 51). Tussen de Truncus coeliacus en de A. mesenterica 

cranialis bevinden zich veel anastomoses. 

 

Afbeelding 48 © König, Liebich & Bragulla, 2006 
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De Truncus coeliacus vindt zijn oorsprong direct caudaal van de locatie waar de 

aorta via de hiatus aorticus door het Diafragma komt en splits zich in 3 

vertakkingen:  

 De A. gastrica sinistra, welke het linkerdeel van de maag doorbloedt.  

 De A. lienalis, welke de milt, en via zijn afsplitsingen, de Aa. gastricae 

breves, de maag doorbloedt.  

 De A. hepatica, die zich weer verder opsplitst in de:  

o A. gastrica dextra naar het rechter deel van de maag  

o A. gastroduodenalis, die zich splitst in de  

 A. gastroepiploïca dextra en  

 A. pancreaticoduodenalis cranialis.  

De A. pancreaticoduodenalis cranialis bereikt het duodenum en gaat over in de A. 

pancreaticoduodenalis caudalis, welke een verbinding heeft met de A. 

mesenterica cranialis.  

 

De A. mesenterica cranialis (zie Afbeeldingen 49 en 51) vindt zijn oorsprong 

caudaal van de Truncus coeliacus en verloopt via het Mesenterium naar de dunne 

darm. Vervolgens takken daarvan af:  

 de Aa. jejunales, die het Jejunum arterieel doorbloeden,  

 de Aa. ilei, voor de arteriële doorbloeding van het Ileum en  

 de A. pancreaticoduodenalis caudalis, ten behoeve van de Pancreas en het 

Duodenum.  

Na deze afsplitsingen gaat de A. mesenterica cranialis over in de A. ileocolica die 

via zijn afsplitsingen de rest van de darm doorbloedt.  

 

 

 

 
 

De Aa. jejunales en Aa. ilei splitsen zich op in vele kleine arteriën die via het 

Mesenterium naar het Jejunum en Ileum lopen. Kort voor ze deze bereiken 

ontstaan er anastomoses tussen de arteriën en worden de zogenaamde arcades of 

booggangen gevormd (zie Afbeelding 50). Vanaf deze arcades lopen de Vasa recta 

naar de wand van het Jejunum en Ileum. Doordat er zoveel anastomoses zijn, 

Afbeelding 49 ©Wikipedia 

 

craniaal 
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blijft de darm ook bij een volledige afsluiting van één van de Aa. jejunales of Aa. 

ilei levensvatbaar. De laatste A. jejunalis anastomeert met de Aa. ilei. 

 

 
 

De venen verlopen veelal parallel aan de arteriën. Vanaf het Duodenum verlopen 

de Vv. pancreaticoduodenales, vanaf het Jejunum de Vv. jejunales, en vanaf het 

Ileum de Vv. ileales. Deze venen voegen zich samen tot de V. mesenterica 

superior, die uitmondt in de V. porta. De V. porta verzamelt bloed uit de V. 

mesenterica superior, de V. mesenterica inferior en de V. coeliaca.  De veneuze 

afvoer van de maag, de Pancreas, de milt en de dunne darm verloopt uiteindelijk 

via de Vena porta naar de lever (zie Afbeelding 40 voor de vergelijkbare situatie 

bij de mens).   

 

De lymfeafvoer verloopt via de Truncus intestinalis naar de Cisterna chyli 

(oftewel Cisterna van Pecquet)  en vervolgens via de Ductus thoracicus, het 

grootste lymfevat van het lichaam.  De Ductus thoracicus begint in de Cisterna 

chyli, een lymfezak ventraal van de eerste of tweede lendenwervel, die als 

verzamelpunt van alle lymfe uit de buikholte, het bekken en de achterbenen 

geldt. Vanaf de Cisterna chyli loopt de Ductus thoracicus via de Hiatus aorticus 

door het Diafragma naar de borstholte, waar hij rechts van de Aorta en links van 

de Vena azygos ligt. In de borstholte neemt de Ductus thoracicus nog de lymfe uit 

de borstorganen, van het linker voorbeen en het linkerdeel van het hoofd en de 

hals op. De Ductus thoracicus buigt af naar dorsaal richting de linker A. carotis 

communis  om vervolgens uit te monden in de linker Vena subclavia. De 

lymfeklier nabij de uitmonding van de Ductus thoracicus in het veneuze systeem 

wordt Confluens van Pirogoff of Klier van Virchow genoemd. 

 

 

 

 

Afbeelding 50 

©van den Berg, 2001 
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7.6.3. Fasciale relaties 

De dunne darm is over de gehele lengte verbonden met de dorsale zijde van de 

buikholte door middel van het craniale deel van het Mesenterium. Het 

Mesenterium is op veel plaatsen relatief lang vanwege de te overbruggen afstand 

van oorsprong tot aanhechting. Hierdoor is met name het Jejunum weinig 

gefixeerd, met het risico van dislocatie en torsie als gevolg. Het Duodenum is 

steviger gefixeerd door het Meso-duodenum en heeft weinig bewegingsvrijheid. 

Het Pars cranialis duodeni is verbonden met de lever via het Ligamentum 

hepatoduodenale, wat tezamen met het Ligamentum hepatogastricum het 

Omentum minus vormt. Door het Ligamentum hepatoduodenale 

verloopt ventraal de Ductus choledochus (de galgang), in het midden de A. 

hepatica propria (leverslagader) en dorsaal de V. porta (poortader). Caudaal van 

het Pars cranialis en de locatie van de Papilla duodeni major en de Papilla 

duodeni minor gaat het Duodenum via het Pars descendens, het Pars transversa 

(aan de dorsale buikwand verbonden met het Colon transversum en caudaal met 

de Basis caeci)  en het Pars ascendens over in het Jejunum. De overgangsplek 

wordt door de craniale vrije rand van de Plica duodenocolica (klinisch relevant) 

gemarkeerd (zie Afbeelding 51).  

 Afbeelding 51 

© Budras & Röck, 

Anatomie van het paard 

 

1=Pars cranialis duodeni, 2=Pars 

descendens duodeni, 3=Pars 

transversa duodeni, 4=Pars 

ascendens duodeni, 5=Plica 

duodenocolica, 6=Jejunum, 7=Ileum, 

8=Plica ileocaecalis, 10=Basis caeci, 

11=Ostium caecocolicum, 12=Corpus 

caeci, 13=Apex caeci, 19=Collum coli, 

35=Truncus coeliacus, 45=A. 

mesenterica cranialis 

caudaal 
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Het Jejunum is het meest beweeglijke deel van de dunne darm door het lange 

Meso-jejunum. Het Meso-jejunum gaat naadloos over in het Meso-ileum. De Plica 

ileocaecalis verbindt het Ileum met het Caecum. Het Mesenterium heeft de vorm 

van een grote waaier die aan de dorsale buikwand hangt met het Jejunum en 

Ileum hangend aan zijn distale zijde. Het korte samengebonden stuk van het 

Mesenterium, waar er contact is met de dorsale buikwand en de aorta, wordt 

Radix mesenterii genoemd en vindt zijn ophanging ter hoogte van L2 (de 2e 

lendewervel). De Radix mesenterii bevat de A. mesenterica cranialis en 

lymfevaten omringd door de Plexus mesenterii. 

 

De dunne darm wordt bekleed door het viscerale Peritoneum. Deze omvat alle 

organen in de abdominale ruimte behalve de nieren, die retroperitoneaal liggen. 

Het Peritoneum bestaat uit een laag mesotheel, vergezeld door een dunne laag 

bindweefsel. Het Peritoneum geeft steun aan de buikorganen en dient als geleider 

van bloed- en lymfevaten en zenuwen in het Mesenterium, wat feitelijk een 

dubbele laag Peritoneum is. Het viscerale Peritoneum gaat over in het parietale 

Peritoneum en staat daarmee in contact met het Diafragma. Via de verschillende 

openingen in het Diafragma staat het parietale Peritoneum in contact met de 

parietale Pleura en de Fascia endothoracica. De Fascia endothoracica staat in 

contact met het Mediastinum, de Fascia pretrachealis, de Fascia prevertebralis 

en het Ligamentum longitudinale ventrale (zie 7.4.3.) 

 

Het parietale Peritoneum wordt door de Fascia transversalis gescheiden van de 

buikmusculatuur (zie Afbeelding 52).  

 

 

 
 

  

 

De Fascia transversalis staat in contact met de Fascia iliaca (zie Afbeelding 53).  

Afbeelding 52 ©Wikipedia 
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7.6.4. Viscerale relaties 

De maag mondt via de Pylorus uit in het Pars cranialis duodeni, wat caudaal van 

de Papilla duodeni major en minor overgaat in het Pars descendens (zie 

Afbeelding 34). Het Pars descendens gaat laterocaudaal van de rechter nier over 

in het Pars transversa. Dit ligt dorsaal tegen het Colon transversum en caudaal 

tegen de Basis caeci aan en is hier tevens mee verbonden. Het Pars ascendens 

duodeni gaat mediaal van de linker nier over in het Jejunum. Het Jejunum 

bevindt zich met name in de linker abdominale ruimte, ventraal van de 

bekkeningang en links van het caecum en wordt door delen van het Colon 

ascendens omgeven. Het Jejunum is verbonden met de dorsale buikwand door 

middel van het Mesenterium en heeft grote bewegingsvrijheid. Het Ileum is 

ongeveer een halve meter lang en mondt links via de Papilla ilealis in het 

Caecum uit. Het Ileum is door middel van de Plica ileocaecalis verbonden met het 

Corpus caeci. De dunne darm maakt craniaal contact met de maag, links met de 

milt en de linker nier, rechts met de rechter nier, het Corpus pancreatis, de Lobus 

pancreatis dexter en het Caecum en ventraal en caudaal met delen van het Colon 

ascendens, het Colon transversum en het Colon descendens (zie Afbeeldingen 42 

en 43). Bij de merrie staan bovendien de Ovaria, met name het rechter Ovarium, 

in contact met de dunne darm. 

 

Afbeelding 53 

©Wikipedia 
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7.7. De regulatie van de eetlust en de spijsvertering 

Eetlust is de wens om voedsel te eten, wat gevoeld wordt als honger. Eetlust bestaat in 

alle hogere levensvormen en dient om een adequate energie-inname te reguleren en om 

tegemoet te komen aan metabolische behoeften. Eetlust wordt geregeld door een nauw 

samenspel tussen het maag-darmkanaal, het vetweefsel en de hersenen . Verminderde 

zin om te eten wordt Anorexia genoemd, terwijl Polyfagia (of "vraatzucht") verhoogde 

voedselinname is.  De Hypothalamus is het belangrijkste regelgevende orgaan voor de 

eetlust.   

Honger- en dorstimpulsen vanuit het lichaam bereiken de Hypothalamus voornamelijk 

via de N. vagus, die zijn neuronen in het Ganglion jugulare heeft. In de V. porta 

bevinden zich sensoren die verscheidene nutriënten, metabolieten en hormonen 

herkennen en die verbonden zijn met de N. vagus. De informatie bereikt de Thalamus 

via de Tractus solitarius, de Nucleus tractus solitarius, de Formatio reticularis en de 

Hypothalamus.  In de Formatio reticularis wordt de informatie gekoppeld aan visuele, 

tactiele, nociceptieve (pijn veroorzaakt door actieve of dreigende weefselschade), geur-  

en proprioceptieve (positie-) prikkels. Deze integratie zorgt bijvoorbeeld voor de 

herkenning van giftige planten en wordt via de Hypothalamus verder geïntegreerd met 

andere prikkels, bijvoorbeeld met reuksignalen en informatie uit het Limbisch systeem 

(emotie, genot, motivatie, emotioneel geheugen). Dit verklaart waarom 

bij depressie en stress de energie-inname drastisch kan veranderen. Het Limbisch 

systeem speelt ook een rol in het leergedrag, bijvoorbeeld als paarden beloond worden 

met snoep. Het verzadigingscentrum in de Hypothalamus registreert het glucoseniveau 

in het bloed en stimuleert of inhibeert het hongergevoel. Verder produceert het 

vetweefsel Leptine, een hormoon dat de honger onderdrukt. Na ontvangst van alle 

informatie in de Hypothalamus wordt deze afgewogen aan omgevingsfactoren, zoals de 

aanwezigheid van predatoren of seksuele partners, tijdstip en temperatuur, zodat 

gekozen kan worden voor de optimale adaptieve respons. Deze respons bestaat uit een 

aanpassing van het gedrag, een autonome en een endocriene respons.  

Somatische processen die gecontroleerd worden door de Hypothalamus omvatten onder 

meer  

 Regulatie van de tonus van de N. vagus (de activiteit van 

het parasympathische autonome zenuwstelsel, zie Afbeeldingen 22, 30 en 48),  

 Regulatie van de orthosympathische tonus (zie Afbeeldingen 21 en 47) 

 Stimulering van de schildklier (thyroxine reguleert de stofwisseling) en  

 Regulatie van de Hypothalamus-Hypofyse- bijnier-as (zie Afbeelding 54) .   

 

De Hypothalamus reguleert de spijsvertering op verschillende manieren. Door 

aansturing van het parasympathisch en orthosympatisch zenuwstelsel worden 

spijsverteringsorganen gestimuleerd of geremd in hun peristaltiek en afgifte van 

spijsverteringsenzymen of –hormonen (zie Afbeeldingen 20, 21, 22 en 38).  Aansturing 

van bijvoorbeeld de Pancreas regelt de afgifte van Glucagon (om meer glucose in de 

bloedbaan te brengen) en Insuline (om meer glucose op te nemen in de cellen). 

Aansturing van de lever regelt de gluconeogenese (de aanmaak van glucose uit niet-

koolhydraat bronnen zoals vetten en eiwitten uit het voedsel of uit eigen weefsels -zoals 

spierweefsel- bij honger), de glycogenolyse (de afbraak en omzetting van glycogeen naar 

glucose), de glycogenese (het omgekeerde proces), de lipolyse (de afbraak van een 

triglyceride  tot glycerol en drie vetzuren) en de lipogenese (het omgekeerde proces) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eating
http://en.wikipedia.org/wiki/Metabolism
http://en.wikipedia.org/wiki/Digestive_tract
http://en.wikipedia.org/wiki/Adipose_tissue
http://en.wikipedia.org/wiki/Brain
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyphagia
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus
http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_depression
http://en.wikipedia.org/wiki/Stress_(medicine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Parasympathetic_nervous_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Parasympathetic_nervous_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Thyroid
http://en.wikipedia.org/wiki/Thyroxine
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamic-pituitary-adrenal_axis
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7.8. Nieren 

Om lichaamscellen goed te laten functioneren dient de samenstelling van de 

extracellulaire vloeistof binnen bepaalde minimale en maximale waarden te blijven en 

moeten grote en plotselinge veranderingen in het extracellulaire volume vermeden 

worden. De mechanismen die deze voorwaarden nastreven stabiliseren in eerste 

instantie de samenstelling en het volume van het bloedplasma. Alle 

plasmacomponenten, behalve de eiwitten, zijn vrij uitwisselbaar tussen het bloedplasma 

en de interstitiële vloeistof. Door het bloedplasma te stabiliseren wordt daarmee ook de 

extracellulaire vloeistof gestabiliseerd. De nieren zijn de belangrijkste organen voor wat 

betreft het stabiliseren van het extracellulaire volume en concentraties van 

extracellulaire ionen. Als een dier excessieve hoeveelheden water of zouten opneemt, 

wordt de overmaat uitgescheiden door de nieren. Bij tekort schietende opname wordt de 

excretie tot een minimum beperkt. Een andere essentiële functie van de nieren is het 

uitscheiden van ongewenste stoffen, zoals afvalstoffen van de stofwisseling en via het 

voedsel opgenomen vergiften en geneesmiddelen. Afvalstoffen van de stofwisseling zijn 

bijvoorbeeld ureum, geproduceerd bij het metabolisme van eiwitten, en galkleurstoffen, 

geproduceerd bij de afbraak van hemoglobine. De galkleurstoffen geven urine de gele 

kleur. Terwijl ongewenste stoffen worden uitgescheiden, conserveren de nieren 

belangrijke stoffen zoals glucose, aminozuren en eiwitten door verlies met de urine te 

Afbeelding 54 

© Icreo module 3.2: The Hypothalamus, an intriguing integration centre 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergif
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geneesmiddel
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verhinderen. Bovendien dragen de nieren bij aan het zuur-base-evenwicht door de 

excretie van waterstofionen (H+) en bicarbonaat (HCO3
-) te variëren. Andere belangrijke 

functies van de nieren zijn: 

 De productie van Renine, een enzym dat de aanmaak van het hormoon Angiotensine 

II reguleert, wat een reductie van het extracellulaire volume en een ongewenste 

daling van de arteriële bloeddruk moet voorkomen. 

 De productie van Erytropoëtine (EPO),  een hormoon dat door de nieren wordt 

geproduceerd, hoewel ook de lever en macrofagen kleine bijdragen leveren. 

Erytropoëtine werkt in op het beenmerg waar het de aanmaak van rode 

bloedcellen stimuleert (het wordt ook wel kunstmatig toegediend als een vorm 

van doping, die het zuurstof- en koolstofdioxidetransporterende vermogen 

van bloed verhoogt). EPO wordt ook wel hematopoietine genoemd en is 

een glycoproteïne. De synthese in de nieren hangt af van de hoeveelheid beschikbare 

zuurstof in het bloed, waarmee de nier wordt doorstroomd. In tegenstelling tot de 

reactie op de ademhaling en de hartslag is deze sturing relatief traag: het kan bij 

bloedverlies of zuurstoftekort uren duren voordat zich een nieuw evenwicht heeft 

ingesteld. In gevallen van bloedarmoede wordt de Erytropoëtine-synthese 

gestimuleerd. Bij verlaging van de hematocriet stijgt Erytropoëtine exponentieel.  

 De productie van Calcitriol, de actieve vorm van Vitamine D. Deze productie is van 

essentieel belang voor de regulatie van de Calciumhomeostase.  

 Gluconeogenese, om daling van de plasma glucose concentratie te helpen beperken 

ten tijde van langdurige anorexie. 

 

Om de nieren optimaal te laten functioneren bij het handhaven van de homeostase, zijn 

interacties met andere orgaansystemen, vooral het circulatoire systeem, onontbeerlijk. 

Een verandering in het functioneren van de nieren zal direct een circulatoire 

verandering veroorzaken en vice versa. Voor het reguleren van de zuurgraad (pH) 

werken de nieren en het ademhalingsstelsel nauw samen.  

 
 

Afbeelding 55 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hormoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nier_(biologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lever
http://nl.wikipedia.org/wiki/Macrofaag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beenmerg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_bloedcel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_bloedcel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doping
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dizuurstof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofdioxide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glycoprote%C3%AFne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedarmoede
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hematocriet


Het belang van Magnesium, osteopathie en het zadel voor het paard: thesis ICREO mei 2012 

 
73 

 

Om urine te produceren gebruiken de nieren de volgende basale processen: 

 Filtratie 

 Reabsorptie 

 Secretie 

 

Tijdens glomerulaire filtratie wordt vloeistof van de glomerulaire capillairen in de 

proximale tubulus geperst (zie Afbeelding 55). Gemiddeld wordt 20% van het 

bloedplasma dat de Glomerulus binnenkomt gefilterd. Het glomerulaire filter is 

praktisch impermeabel voor eiwitten. Het filtraat heeft daardoor een zeer lage eiwit 

concentratie, terwijl concentraties aan andere stoffen in het filtraat overeenkomen met 

die in het plasma. Glomerulaire filtratie is zo omvangrijk dat de hoeveelheid plasma die 

in 20 minuten gefiltreerd wordt overeenkomt met het volledige plasma volume.   

 

In tegenstelling tot de glomerulaire filtratie maakt de reabsorptie onderscheid tussen 

afvalstoffen en waardevolle substanties. Terwijl de gefiltreerde vloeistof door de tubuli 

loopt worden de meeste opgeloste stoffen en het water getransporteerd naar de 

omgevende peritubulaire capillairen (reabsorptie) en kunnen zo recirculeren in die mate 

die het lichaam nodig heeft. Onderweg door de tubuli veranderen het volume en de 

samenstelling van de urine daardoor enorm. Afvalstoffen worden slechts beperkt ge-

reabsorbeerd . 

 

Door tubulaire secretie worden stoffen getransporteerd van de peritubulaire capillairen 

naar het tubulaire lumen. Ook worden er stoffen door de tubulaire epitheelcellen 

geproduceerd en uitgescheiden met de urine (zie Afbeelding 56). 

 

 
 

Afbeelding 56 
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Om de Mg balans te reguleren en om serum Mg concentraties te stabiliseren varieert de 

renale excretie van Mg direct in geval van een dieet verandering. Bij een lage Mg 

opname conserveren de nieren Mg en wordt praktische geen Mg in de urine 

uitgescheiden. Bij overmatige Mg opname wordt de overmaat snel in de urine 

uitgescheiden door verminderde tubulaire reabsorptie (zie 5.4).  

 

7.8.1. Neurologische relaties 

De Hypothalamus reguleert de bloeddruk en de homeostase van de extracellulaire 

vloeistof.  Als input voor de Hypothalamus ontvangen baroreceptoren informatie 

over de bloeddruk en chemoreceptoren over o.a. de water- en zoutconcentratie en 

de aanwezige hormonen in het bloed. Als output reguleert de Hypothalamus de 

homeostase via de afgifte van hormonen zoals ADH en de aansturing van het 

parasympathische en orthosympatische zenuwstelsel.  

De orthosympathische innervatie van de nieren (zie Afbeeldingen 30, 47 en 57 

voor een afbeelding bij de mens) verloopt vanuit de Truncus sympathicus via 

meerdere plexi, met name de Plexus coeliacus (ontvangt Nn. splanchnici vanuit 

de Truncus sympathicus tussen de vijfde en tiende thoracale wervel) en de Plexus 

hypogastricus (gelokaliseerd onder de laatste lumbale wervels en het Sacrum). De 

zogenaamde Plexus renalis (onder de twee eerste lendewervels) wordt gevormd 

door vezels van de Plexus coeliacus, het Ganglion aorticorenale en de Plexus 

aorticus.  

 

 

Afbeelding 57 

De ononderbroken 

lijn ( ) 

vertegenwoordigt de 

orthosympathische 

innervatie. De 

gestippelde lijn (...) 

geeft de 

parasympathische 

innervatie weer. 

Afferente vezels zijn 

weergegeven via de 

gestreepte lijn (––) 

en verlopen met de 

autonome zenuwen  

© Lippincott, Williams and Wilkins 
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Parasympathische invloed op de nieren wordt uitgeoefend via de N. vagus en de 

Nn. pelvici (zie Afbeeldingen 30, 48 en 57 voor een afbeelding bij de mens), hoewel 

het bestaan van deze invloed niet algemeen onderschreven wordt. De N. 

phrenicus innerveert sensibel vliezen van organen rond het diafragma die ook in 

verbinding staan met de psoas musculatuur en de nieren. 

 

7.8.2. Vasculaire relaties 

Beide nieren worden min of meer gefixeerd door de mediale bloedvoorziening via 

de Aa. renales sinistra et dextra, die rechtstreeks uit de Aorta abdominalis 

ontspringen. De Vv. renales sinistra et dextra monden uit in de V. cava caudalis 

(zie Afbeelding 58). 

 

 
 

 

De mate van constrictie van de aanvoerende arteriolen en dus de mate van 

doorbloeding wordt orthosympatisch gereguleerd. 

 

 

7.8.3. Fasciale relaties 

De nieren liggen retroperitoneaal (zie Afbeelding 59). Het Peritoneum parietale 

posterior bekleedt de ventrale zijde en de Fascia iliaca de dorsale zijde van de 

nieren waardoor de “nierloge” ontstaat. De nieren liggen ingebed in vetweefsel en 

worden ingekapseld door de Fascia renalis. Deze fascie staat ventraal in 

verbinding met het bindweefsel rond de Aorta abdominalis en de Vena cava 

caudalis. Mediaal en dorsaal is er verbinding met de Fascia iliaca. Zie 7.6.3. voor 

de verbindingen van de Fascia iliaca en de Fascia transversalis met andere 

fasciale structuren. 

Afbeelding 58 

links 
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7.8.4. Viscerale relaties 

De rechter nier projecteert op de rechter lichaamswand van de zeventiende 

thoracale tot en met de eerste lendewervel (zie Afbeelding 60) en ligt deels 

ingebed in de Processus caudatus van de lever. De ventrale zijde ligt tegen het 

Pars descendens duodeni, de Lobus pancreatis dexter (zie Afbeelding 42) en het 

Basis caeci. Ook maakt de rechter nier via de psoas musculatuur dorsaal contact 

met het Diafragma en via de rechter bijnier mediaal met de V. cava caudalis.  

 

 

© Gray1126.png 

© Budras & Röck, 

Anatomie van het paard 

 

Afbeelding 59 

Afbeelding 60 

Fascia iliaca 

Peritoneum parietale posterior 

Fascia transversalis 

ventraal 

craniaal 
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De linker nier ligt een halve nierlengte verder naar caudaal dan de rechter nier en 

ligt onder de laatste rib en de dwarsuitsteeksels van de eerste twee lendewervels (zie 

Afbeelding 61).  Craniaal staat ze in verbinding met de pancreas (zie Afbeelding 42).  

Craniolateraal heeft ze verbinding met de milt (Ligamentum lienorenale; klinisch 

relevant!), het Omentum majus en de Curvatura major van de maag. Bij merries is 

de caudale zijde in contact met het Colon descendens en het Mesovarium. Bij 

hengsten of ruinen staat de linker nier in verband met het Colon descendens, het 

Mesocolon en het Colon ascendens.  Via de linker bijnier maakt de linker nier 

contact met de Aorta abdominalis. Dorsaal staat de linker nier in contact met de M. 

psoas major en minor, M. quadratus lumborum en de M. transversus abdominis.  

 

 

 

 

 

Afbeelding 61 

© Budras & Röck, 

Anatomie van het paard 

 

b = A. et V. renalis, c = 

Gll. coeliacum et 

mesentericum cran. d = 

N. iliohypogastricus, e 

= N. ilioinguinalis, h = 

A. mesenterica caud. Et 

Ganglion mesentericum 

caud. i = Nn. 

hypogastrici, j = N. 

genitofemoralis, k = A. 

iliaca externa, l = A. 

iliaca interna, m = 

Rectum 
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7.9. Mogelijke bevindingen tijdens het osteopathisch consult in verband met 

hypomagnesemie 

 

Het lichaam is een geheel, zowel anatomisch als functioneel. Malformatie en/ of 

dysfunctie van een weefsel, orgaan of structuur zal vroeg of laat consequenties hebben 

voor andere weefsels, organen of structuren via (osseuse, musculaire, fasciale, viscerale, 

nerveuze, vasculaire of hormonale) onderlinge relaties. Een verstoring van de 

magnesiumbalans kan gerelateerd zijn aan de veelvoud aan osseuse, musculaire, 

fasciale, viscerale, nerveuze en vasculaire structuren die genoemd worden in de 

hoofdstukken 7.1 t/m 7.8. Blokkades, spanningen, gestoorde motiliteit of mobiliteit, 

compressie, constrictie, hypoperfusie of stuwing van de hierna genoemde structuren 

(indien aanwezig bilateraal) kunnen gerelateerd zijn aan hypomagnesemie. 

 

 Osseuse relaties: De schedelbeenderen, met daartussen het Foramen magnum en 

het Foramen jugulare, het Sacrum, Het Occipito-Atlanto-Axiale complex, de 

eerste rib, de gehele wervelkolom, het Os thyroideum en het Os hyoideum. 

 Musculaire relaties: De Mm. scaleni, het Diafragma, de M. brachiocephalicus, de 

M. sternocephalicus, de keelspieren, kauwspieren, tongspieren en oorspieren, de 

autochtone rugspieren, de Mm. Longi colli en capitis, de M. iliopsoas, de M. 

Quadratus lumborum en de M. Transversus abdominis. 

 Fasciale relaties: De schedelfasciën (Tentorium cerebelli, Falx cerebri, Falx 

cerebelli), de Dura mater, de Fascia cervicalis (superficialis, pretrachealis en 

prevertebralis), het Ligamentum nuchae, het Ligamentum supraspinale, het 

Ligamentum longitudinale ventrale, de Fascia endothoracica, de parietale en 

viscerale Pleura, het Mediastinum, het Omentum majus, het Omentum minus, 

het Ligamentum gastroepiploïcum,  het Ligamentum gastrolienale, het parietale 

en viscerale Peritoneum, het Mesenterium, het Ligamentum lienorenale, de 

Fascia transversalis, de Fascia iliaca en de Fascia renalis. 

 Viscerale relaties: De luchtzakken, het gebit, de speekselklieren, de Pharynx, de 

Larynx, de Oesophagus, de Trachea, de schildklier, de Thymus, het hart, de lever, 

de maag, de dunne darm, de Pancreas, het Colon ascendens, het Colon 

transversum en het Colon descendens, het Caecum, de nieren, de bijnieren, de 

milt en de Ovaria. 

  Nerveuze relaties: Het Ganglion cervicale craniale, het Ganglion stellatum, de 

Truncus sympathicus, de N. phrenicus, de N. glossopharyngeus, de N. facialis, de 

N. vagus, het Ganglion jugulare, de N. accessorius, de N. hypoglossus, de 

Hypothalamus, de Formatio reticularis, de Tractus solitarius, de Thalamus, het 

Limbisch systeem, de Hypofyse, de thoracale paravertebrale ganglia, het 

Ganglion coeliacum of de Plexus coeliacus, het Ganglion Mesentericum craniale, 

de Plexus hypogastricus en de Nn. pelvici en hun aftakkingen. 

 Vasculaire relaties: De A. carotis communis, -externa en –interna, de V. jugularis 

externa, de A. vertebralis, de A. subclavia, de Truncus brachiocephalicus, de 

Truncus coeliacus, de A. mesenterica cranialis, de V. porta, de V. hepatica en de 

V. cava caudalis en hun aftakkingen. 
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8. Discussie  

 

Het dragen van een ruiter is topsport voor een paard. Het belasten van de (thoracale) 

paardenrug met het gewicht van een ruiter plus zadel vereist een uitgebreid pakket aan 

voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het paard vroegtijdig uitvalt door blessures 

of dat het onnodig lichamelijk en/ of geestelijk (welzijnsverlies) lijdt. Topsport vereist 

zorgvuldige begeleiding en verzorging. Om goed te kunnen (blijven) presteren heeft een 

paard een gezond lichaam nodig en een uitstekend passend harnachement. Preventieve 

zorg bestaat uit regelmatige zadelpascontrole, regelmatige tandheelkundige zorg en 

hoefverzorging, een passend ontworm- en vaccinatiebeleid, een goed voermanagement, 

voldoende vrijheid door middel van weidegang of paddock, voldoende soortgenoten als 

gezelschap, een uitgebalanceerde training, een regelmatig klinisch en screenend 

bloedonderzoek en regelmatige controle door een osteopaat. Het dragen van een ruiter 

plus zadel leidt, mede afhankelijk van de rijkunst en de balans van de ruiter, 

gemakkelijk tot rugproblemen bij het paard. Ook trauma, of een probleem elders (in de 

ledematen of internistische problemen) kunnen tot wervelblokkades leiden. Ter 

compensatie zal het paard de belasting herverdelen en bepaalde lichaamsdelen en/ of 

ledematen relatief zwaarder gaan belasten, wat op termijn tot blessures zal leiden. Om 

de topsport van het dragen van een ruiter plus zadel te bedrijven heeft het paard een 

gezond lichaam nodig. Het verbaast de auteur dan ook niet dat de 4 paarden in het 

onderzoek die artrose, kissing spines of andere ernstige en/ of chronische problemen 

hadden EN bereden werden 5 of meer osteopathisch vindbare wervelblokkades hadden. 

Ter compensatie van de blessure zal het paard het te dragen (eigen en ruiter-) gewicht 

niet gelijkmatig kunnen verdelen en de rug niet kunnen ontspannen, wat een vicieuze 

cirkel zal vormen van pijn, overbelasting en recidief of nieuwe blessures. 

 

Een goed voermanagement zou moeten bestaan uit het gebruik van ruwvoer dat visuele 

en nasale inspectie kan doorstaan en geanalyseerd is alvorens het aan het paard 

aangeboden wordt, zodat eventuele tekortkomingen in het ruwvoer (met uitzondering 

van schimmel in hooi of kuil) met een passend krachtvoer gecompenseerd kunnen 

worden. Verkopers zouden elke batch ruwvoer moeten laten analyseren zodat een 

paardeneigenaar uit kan rekenen hoeveel ervan gegeven moet worden om te voorzien in 

de energiebehoefte van het paard. Vervolgens kan bepaald worden of dat een haalbare 

en wenselijke hoeveelheid ruwvoer zou zijn, of dat een deel van de benodigde energie uit 

krachtvoer gehaald moet worden. Aan de hand van de berekende hoeveelheid ruwvoer 

die het paard van die batch gaat krijgen kunnen de hoeveelheden voedingsstoffen, 

waaronder mineralen en sporenelementen berekend worden die het paard met het 

ruwvoer zal opnemen. Als dit tekort schiet zal de rest uit het krachtvoer en/ of 

supplementen gehaald moeten worden. Aangezien de op energetische basis benodigde 

hoeveelheid krachtvoer dan al bekend is, kan eenvoudig worden berekend of de totale 

voeding volledig zal zijn. Zo niet dan kan voor een ander krachtvoer gekozen worden dat 

wel in de individuele behoefte van het paard voorziet of kan een supplement uitkomst 

bieden. Zo eenvoudig als hier beschreven is het (nog) niet. Op het moment van schrijven 

wordt er nauwelijks ruwvoer voorzien van een analysecertificaat aangeboden. Een 

paardeneigenaar kan zelf elke aan te kopen of aangekochte batch ruwvoer laten 
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analyseren, maar op het moment dat de uitslag beschikbaar is, is de aangekochte 

hoeveelheid ruwvoer wellicht al voor een belangrijk gedeelte opgevoerd en zijn er 

nauwelijks mogelijkheden om tijdig met krachtvoer of supplementen de eventuele 

tekortkomingen te compenseren. Bovendien brengt dit voor de paardenhouder 

aanzienlijke extra kosten per aangekochte batch ruwvoer met zich mee. Op dit moment 

moet een paardeneigenaar het meestal doen met visueel en nasaal acceptabel ruwvoer 

en een gekozen merk, type en hoeveelheid krachtvoer per dag. De anamnese betreffende 

de prestaties van het paard, visuele inspectie van het paard en zijn box (is het paard te 

dik of te dun, hoe is de vacht, hoe is de mest, hoe oogt en ruikt de box ) en regelmatig 

bloedonderzoek zijn op dit moment dan ook de meest bruikbare methoden om te 

controleren of de gegeven voeding voldoet. De stellige bewering van sommige 

krachtvoerfabrikanten en andere betrokkenen dat “supplementen niet nodig en zelfs 

gevaarlijk zijn omdat volledig krachtvoer per definitie volledig is” wordt door de auteur 

niet onderschreven. De hoge prevalentie van hypomagnesemie in het praktijkonderzoek 

van deze thesis onderstreept de noodzaak om bij (sport)paarden het al of niet volledig 

zijn van de gegeven voeding te controleren, te monitoren en aan de hand van de 

resultaten de voeding op maat aan te passen.  

 

Bij een goed voermanagement dient het voer bovendien zo veel mogelijk verspreid over 

de dag aangeboden te worden om de fysiologische behoefte van het paard -om continue te 

eten- zoveel mogelijk tegemoet te komen. Opname van voeding in het algemeen is 

afhankelijk van een gezond gebit, wat regelmatige tandheelkundige controle en 

eventuele behandeling door een gecertificeerde gebitsverzorger onmisbaar maakt.  

 

De bijzonder hoge prevalenties van osteopathisch vindbare blokkades en van 

zadelpasproblemen, waarbij deze bovendien onderling sterk positief gecorreleerd zijn, 

onderstrepen de noodzaak van regelmatige consultatie van een osteopaat en een 

zadelpasdeskundige. Het inzicht van veel paardeneigenaren in het al of niet goed passen 

van het zadel is helaas niet groot. Dat blijkt uit de bijzonder hoge prevalentie van 

zadelpasproblemen, terwijl veel eigenaren hun zadel wel degelijk hadden laten 

aanmeten of recent laten controleren en zo nodig aanpassen door een zadelmaker. 

Regelmatig was een eigenaar verbaasd dat het betreffende zadel als “te hard” werd 

beoordeeld, terwijl het zadel recent was “opgevuld” ter verbetering van de zadelkwaliteit. 

Sommige paardeneigenaren maar ook sommige zadelmakers lijken te denken dat een 

maximaal (op)gevuld zadel hetzelfde is als een optimaal gevuld zadel. Een maximaal 

gevuld zadel heeft echter nauwelijks veerkracht, fungeert niet (meer) als schokbreker en 

heeft een veel kleiner contactoppervlak met de paardenrug dan een optimaal gevuld 

zadel. Om zo goed mogelijk als schokbreker te fungeren moet een zadel zo zacht mogelijk 

worden gevuld. Dat kan alleen als het zadel optimaal op de betreffende paardenrug past. 

Als de pasvorm suboptimaal is kan dit gecorrigeerd worden door locaal bij te vullen of 

juist minder te vullen, mits dit niet dusdanige aanpassingen vergt dat een gelijke 

drukverdeling over het gehele zadel in het geding komt.  Het gebruik van een 

zogenaamde “spin” is een simpel hulpmiddel om de pasvorm van een zadel te 

controleren. De rug van een paard kan binnen 14 dagen veranderen! 
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Het aantal osteopathisch vindbare blokkades kan in dit onderzoek niet gerelateerd 

worden aan het gelijktijdig vóórkomen van hypomagnesemie. Een verklaring hiervoor 

kan zijn dat in het onderhevige onderzoek sprake was van een preventieve 

gezondheidscontrole. Osteopathisch vindbare blokkades die gerelateerd kunnen worden 

aan een te lage serum-magnesiumconcentratie (vanwege te lage opname of te groot 

verlies) zullen aan meerdere tekorten en verstoringen gerelateerd kunnen worden, 

waardoor de kans groot is dat dergelijke paarden al in onderzoek of behandeling zijn 

vanwege bijvoorbeeld vermagering. De hoge prevalenties van zowel hypomagnesemie als 

van osteopathisch vindbare blokkades als van zadelpasproblemen onderstrepen echter 

het belang van een regelmatige osteopathische controle, zadelpascontrole en 

bloedonderzoek naast elkaar en niet in plaats van. 

 

In de opsomming van periodieke preventieve controles c.q. behandelingen kunnen 

rijtechnische aspecten, het vermijden van stress en het zorgvuldig opbouwen van een 

trainingsprogramma niet achterwege blijven. Een uitgebalanceerde training is gericht op 

het ontwikkelen van spierkracht en balans bij het paard, waardoor het dier het 

ruitergewicht effectiever en duurzamer zal kunnen dragen. Het aanbrengen van extra 

gewicht op de voorhand zonder goede africhting en training zal gemakkelijk leiden tot 

blessures aan (één van) de voorbenen. Een paard is van nature scheef (zowel links/ 

rechts als voor/ achter) en draagt 60% van het eigen lichaamsgewicht met de voorbenen, 

wat in de natuur misschien niet, maar bij het dragen van een ruiter onontkoombaar in 

de weg zit of gaat zitten. De ruiter dient, met zoveel mogelijk balans, consequent boven 

het zwaartepunt van het paard te zitten. Dit alles vraagt van de ruiter tijd en energie om 

te investeren in zijn/ haar balans en rijkunst en in het “voorwaarts-neerwaarts trainen”  

het  “rechtrichten” en het ontwikkelen van de mogelijkheid tot “verzameling” van het 

paard. Door de gewenste ontwikkeling van de halsmusculatuur kan de paardenrug het 

extra gewicht leren dragen met ontspannen rugspieren. Door een gelijkmatige verdeling 

van het te dragen gewicht over de vier paardenbenen wordt locale overbelasting 

voorkomen. Balans in de training wil zeggen elke dag beweging dmv rijden, longeren of 

stapmolen, steeds 2 dagen lichte training gevolgd door 1 dag wat zwaarder, omdat een 

paard 48 uur nodig heeft om te herstellen. Spieractiviteit (dus beweging) gaat gepaard 

met een betere doorbloeding van de skeletspieren, wat de aanvoer van zuurstof en 

voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen (ook die de vorige dag gevormd zijn) 

verbetert.  

 

Tijdens het onderzoek werd het osteopathisch consult aangeboden als onderdeel van een 

preventieve gezondheidscontrole. Toch werden veel blokkades aangetroffen en bleken 

veel eigenaren bijzonder tevreden over het positieve resultaat. Er blijken rijtechnische 

en medische problemen te zijn die de eigenaar niet als zodanig herkent of waarvan hij of 

zij denkt dat er geen behandeling voor mogelijk is. Osteopathie blijkt in de ervaring van 

de auteur een essentiële, aanvullende onderzoek- en behandelwijze te zijn, zowel 

preventief als curatief, voor alle paarden, maar met name voor paarden die onder de 

man of vrouw lopen!  
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