De Ziekte van Cushing is een term die vooral mensen met een ouder paard zullen herkennen. De ziekte
komt namelijk vrij vaak voor bij senioren. De moderne
term PPID en de oude ingeburgerde term ‘de ziekte
van Cushing’ worden nog regelmatig door elkaar heen
gebruikt. Het is een hormonale verstoring bij paarden en
pony’s. Deze ziekte komt ook voor bij mensen en honden, maar hij laat bij ieder soort een ander beeld zien.
In dit artikel wordt de, voor paarden wetenschappelijk
correctere term, PPID gehanteerd. De afkorting staat
voor: Pituitary (= de Engelse benaming voor hypofyse)
Pars (= deel) Intermedia (= tussenin) Dysfunction (verstoord functioneren).

Tekst en foto’s: Roos Stoop

PPID is een progressieve (voortschrijdende) hormonale ver
storing die zijn oorsprong vindt in de hypofyse, een klier die
onder de hersenen hangt (figuur 1). Deze klier speelt een
belangrijke rol bij de hormoonhuishouding van het paard.
Hij is opgebouwd uit drie kwabben: de voorkwab, de mid
denkwab en de achterkwab (figuur 1). Elke kwab geeft een
ander soort hormonen af. Net boven de hypofyse ligt nog een
klier, die de hypothalamus wordt genoemd. De hypothalamus
bestuurt de hypofyse met behulp van zenuwen die daartus
sen lopen. De hypothalamus maakt de stof dopamine aan.
Dopamine regelt de afgifte van het stresshormoon ACTH
uit de middenkwab van de hypofyse. Bij paarden kunnen de
zenuwen tussen de hypothalamus en de hypofyse aftakelen
ten gevolge van ouderdom. Daardoor krijgt de middenkwab
van de hypofyse onvoldoende dopamine aangeboden met
een ontremming van de afgifte van hormonen door de mid
denkwab tot gevolg. Er ontstaat een goedaardige woekering
veranderingen onderdeel waren van het normale veroude
ringsproces van paarden. De veranderingen ten gevolge van
PPID zijn divers en variëren in ernst. Ze worden veroorzaakt
door de hormonale disbalans of door de druk die de vergrote
hypofyse op zijn omgeving uitoefent. In het beginstadium
treden er vaak subtiele veranderingen op, zoals een vermin
derde alertheid en werklust. In een later stadium worden de
veranderingen vaak ernstiger en kenmerkender. De bekend
ste verandering die bij PPID op kan treden is een lange
(krullende) vacht, ook in de zomer (foto 1). Deze vacht wordt
“hirsutisme” genoemd. Dit komt regelmatig voor maar het is
zeker niet bij alle PPID patiënten aanwezig. De hinder die
de paarden van de ‘te dikke jas’ ondervinden is doorgaans
beperkt. Eventueel kan een (zomer)scheerbeurt uitkomst
bieden.
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De gevolgen van de hormonale disbalans bij PPID zijn

Figuur 1: de hypofyse is een kleine klier die onder de hersenen hangt
en uit drie kwabben bestaat. De oogzenuwen liggen in de directe
omgeving van de hypofyse. Door groei van de
hypofyse kan druk op de oogzenuwen ontstaan.
Bron: illustratiearchief van Dierenarts Roos Stoop.

Roos Stoop is afgestudeerd (paarden-)dierenarts en natuurgeneeskun
dige voor dieren. Ze is verder gespecialiseerd op tandheelkundig gebied bij
paarden, en daarnaast is ze als vakdocent verbonden aan de Silverlinde
voor de vakken Medisch en Voedingsleer. Ze heeft een vaste rubriek in een
vaktijdschrift voor natuurlijke en complementaire geneeswijzen voor dieren.
Vanaf dit nummer zal Roos ook voor ons geregeld een artikel gaan schrij
ven vanuit haar brede kennis en praktijkervaringen.
Voor deze eerste aflevering nemen we PPID, ook wel de ziekte van Cushing
genoemd, onder de loep.
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Bij paarden met PPID
kan een lange krulvacht
optreden.
Hier Gamma,
een 16 jarige IJslander.
Foto: Jaqueline
Verhagen.
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PPID (Cushing):
niet alleen een oudepaardenziekte?

van de cellen in de hypofyse ter hoogte van de middenkwab.
Het gevolg hiervan is een overmatige afgifte van het stress
hormoon ACTH. De bijnieren gaan, onder invloed van de
gestegen ACTH afgifte, meer corticosteroïden afgeven. De
hormoonbalans van het paard raakt hierdoor uit balans.

Hoe kan ik PPID bij mijn paard herkennen?

PPID komt voornamelijk, maar niet uitsluitend, voor bij oudere
paarden. Ongeveer 15% van de paarden ouder dan 15 jaar
heeft deze aandoening. Vroeger werden de verschijnselen
van PPID vaak niet herkend. Men dacht dat de waargenomen

echter niet altijd zo ‘onschuldig’ en gemakkelijk op te lossen.
Helaas zal bij ongeveer een kwart van de paarden met PPID
de zeer pijnlijke, soms onomkeerbare, aandoening hoefbe
vangenheid optreden (foto 2).
Andere afwijkingen die bij paarden met PPID kunnen worden
waargenomen zijn:
• Overmatig drinken en plassen.
• Vermindering van spiermassa en vermagering komt regel
matig voor (foto 2).
• Verminderde afweer met als gevolg verhoogde gevoeligheid
voor ontstekingen (luchtweginfecties, bijholteontstekingen,
huidinfecties, ontstekingen in de mond en worminfecties) en
een tragere wondgenezing (foto 3).
• Langzaam verharen en plukjes lang haar op de benen.
• PPID patiënten kunnen insulineresistentie (suikerziekte)
ontwikkelen. Insulineresistentie verhoogt het risico op het
ontwikkelen van hoefbevangenheid.
• Er kunnen lokale vetophopingen ontstaan, met name:
• Vetbulten boven de ogen (foto 4).
• Een bolle hangbuik.
• De eetlust kan toenemen.

• PPID patiënten kunnen overmatig (hyperhidrose) of juist
helemaal niet (anhidrose) zweten.
• De oogzenuwen liggen in de directe omgeving van de
hypofyse (figuur 1). Door groei van de hypofyse kan druk
op de oogzenuwen en zelfs blindheid ontstaan.
• Merries kunnen een afwijkende hengstigheid en vermin
derde vruchtbaarheid vertonen.
• In zeldzame gevallen worden aanvallen gezien waarbij het
lijkt of het paard ineens slaapt (narcolepsie) of flauwvalt.
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Het is aan te raden om paarden ouder dan 15 jaar met

één of meerdere van de genoemde symptomen te laten tes
ten op PPID, zeker als er sprake is van hoefbevangenheid! >>

(chronische) hoefbevangenheid, vermindering van spiermassa,
vermagering en langzaam verharen kunnen
optreden bij PPID
patiënten.
Bron:
patiëntenarchief van
Dierenarts Roos Stoop.
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Attention chevaux
Column door Suzanne Admiraal

Er zijn ook duidelijke verschillen tussen PPID en EMS patiën
ten. Zo ontstaat PPID meestal pas bij oudere paarden, terwijl
EMS zich meestal al op jonge leeftijd ontwikkelt. Paarden
die alleen aan EMS lijden tonen geen vachtveranderingen of
afname van de spiermassa en zullen niet overmatig plassen/
drinken. Een paard kan echter ook beide ziektes onder de
leden hebben!

Koeien

Helaas kan PPID tot op heden nog niet worden genezen.
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D eze beenwond (links) was al 3,5 jaar open. Door de behandeling van een speciale
wondverzorger kwam de wond tot rust. De wond sloot zich echter nog niet geheel. Het
paard werd positief getest op PPID. Na de start van de PPID behandeling werd de wond
zeer snel kleiner (rechts). Binnen enkele weken sloot de wond zich volledig. Bron: patiëntenarchief van Dierenarts Roos Stoop.

In de vakliteratuur worden diverse PPID testen omschre

ven. De eenvoudigste en meest gebruikte test is het bepalen
van de waarde van het hormoon ACTH. De uitslag van dit
bloedonderzoek is meestal binnen enkele dagen bekend.
Aandachtspunten bij deze test zijn:
• Stress kan het ACTH-niveau in het bloed verhogen. Deze
test dient daarom te geschieden in een voor het paard ver
trouwde en rustige setting. Bij een acute hoefbevangenheid
kan de ACTH waarde ten gevolge van pijn ook stijgen.
• ACTH normaalwaarden schommelen onder invloed van
de seizoenen. Het ACTH niveau in het bloed is zowel bij
gezonde als bij PPID patiënten van augustus tot en met
oktober hoger dan de rest van het jaar. In deze maanden
vinden er hormonale aanpassingen plaats in het paardenli
chaam ter voorbereiding op de winter.
De ACTH normaalwaarden zijn daarom seizoensafhankelijk.
• Het afgenomen bloed moet na afname vlot gekoeld worden.
Je dierenarts kan je voorlichten over de testmethode die het
beste bij jouw paard past.

Helaas kan PPID tot op heden nog niet worden
genezen, maar met de juiste maatregelen is het
vaak mogelijk de klachten te minimaliseren.
PPID lijkt in bepaalde opzichten op Equine Metabool
Syndroom (EMS). Zo kan er bij beide aandoeningen sprake

zijn van insulineresistentie, hoefbevangenheid en plaatselijke
vetophopingen. De voorkeursplaatsen voor deze ophopin
gen zijn echter verschillend. Bij PPID patiënten worden de
ophopingen voornamelijk boven de ogen (foto 4) en onderaan
de buik (hangbuik) aangetroffen, terwijl paarden met EMS
vetophopingen kunnen vertonen bij de nek, de schouder en
de staartbasis.
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• Regelmatig en vakkundig hoefonderhoud: waarbij speciale
aandacht moet zijn voor de eventuele tekenen van een
naderende hoefbevangenheid.
• Regelmatige vakkundige gebitsverzorging: gebitsverzorging
bij paarden is een vrij beroep, hierdoor is er helaas veel ‘kaf
tussen het koren’. Ondeskundige behandelingen kunnen
onherstelbare schade, in plaats van verbetering, veroorza
ken. Laat je paard daarom behandelen door een dierenarts
die zich houdt aan de richtlijnen ‘kwalitatieve tandheelkunde
paard’.
• Zorgvuldige vacht- en wondverzorging: paarden die zweten
ten gevolge van een overmatige vacht kunnen geschoren
worden. De genezing van wondjes dient zorgvuldig opge
volgd te worden.
• Een (ont)wormbeleid op maat: je dierenarts kan je advise
ren met betrekking tot weidemanagement, ontworming en
mestonderzoek.
• Uitgebalanceerde voeding en natuurlijke middelen kunnen
vaak een waardevolle ondersteuning bieden voor PPID pati
ënten. In een volgende editie van de VrijRuiter zal daarom
een vervolgartikel verschijnen over de wijze waarop PPID
patiënten met voeding en natuurgeneeskunde ondersteund
kunnen worden.

Naast deze maatregelen bestaat er medicatie, die

levenslang gegeven dient te worden. Deze tabletten bevatten
dezelfde werkzame stof (pergolide) als de medicatie die voor
geschreven wordt voor mensen met de ziekte van Parkinson.
Pergolide remt de afgifte van hormonen door de hypofysemiddenkwab. Deze tabletten kunnen een belangrijke bijdrage
leveren bij de behandeling van PPID. In mijn praktijk ervaar
ik wel enige moeilijkheden bij het verstekken van de tabletten
aan mijn patiënten.
• Het zijn kostbare tabletten die vaak levenslang gegeven
dienen te worden. Voor sommige eigenaren is deze behan
deling voor hun paard daarom financieel niet haalbaar.
• De voorschrijvende dierenarts moet een officiële pagina in
het paspoort invullen waardoor het paard nooit meer mag
worden geslacht.
• Mogelijke bijwerkingen zijn; zweten, afname van de eetlust,
een milde depressie, diarree en koliek.
• De ACTH bloedtest dient regelmatig herhaald te worden
om de optimale dosering voor het paard te achterhalen. De
optimale dosis is namelijk per individu verschillend en niet
per definitie afhankelijk van het lichaamsgewicht. Zo kun
nen mensen met de ziekte van Parkinson dezelfde dagdo
sering pergolide krijgen als een PPID paard van 700 kg.

Een vetbult boven
de ogen van een
PPID patiënt, waar
normaal een lichte
holling zit.
Bron: patiëntenarchief van
Dierenarts Roos
Stoop.

Het doel is om de laagst mogelijke effectieve dosis pergolide

per individu te achterhalen. Een volgende uitdaging dient zich
aan... Een hele tablet voor paarden bevat 1 mg pergolide en
slechts één breukstreep. Ten gevolge van deze tabletconcentra
tie en vorm zijn doseringstapjes van minimaal 0,5 mg pergolide
praktisch het best uitvoerbaar. Bij kleinere stapjes van bijvoor
beeld 0,25 mg per keer zou de halve tablet (met een pillenknip
per) nog een keer gebroken moeten worden. De bijsluiter van de
paardentablet zegt het volgende over het breken van de tablet
ten: “Na het breken kan dit product oogirritatie, een irriterende
geur of hoofdpijn opwekken. Minimaliseer het blootstellingrisico
wanneer u de tabletten breekt. Tabletten mogen niet worden ver
pulverd. Was in geval van huidcontact de blootgestelde huid met
water.” Het zou daarom praktischer zijn indien ook de paardenta
bletten, net als bij de menselijke variant, naast de 1 mg tabletten
ook beschikbaar zouden worden gesteld in tabletten van 0,25
mg met één breukstreep. Zo zou het mogelijk worden om zonder
veelvuldig breken van de tabletten nauwkeurigere dosisaanpas
singen uit te voeren in de zoektocht naar de laagst mogelijke
effectieve dosis per individu. Ik zou het als een verrijking erva
ren indien er ook 0,25 mg tabletten voor paarden beschikbaar
zouden worden gesteld. Bij een totaalaanpak met bovenstaande
ondersteunende middelen en maatregelen ervaar ik in mijn prak
tijk namelijk regelmatig dat zowel pony’s als paarden voldoende
kunnen hebben aan een dagdosering van 0,25 mg om zowel hun
klachten als ACTH-bloedwaarde onder controle te krijgen.

De groei van de middenkwab is helaas een voortschrijdend

proces. Het is daarom belangrijk om PPID patiënten goed op
te volgen en indien nodig de behandeling bij te stellen. Bij een
‘totaalaanpak’ op maat is het vaak mogelijk om klachten te
minimaliseren of (verergering) te voorkomen. Het doel is……
een patiënt die met een hoge levenskwaliteit nog lang van zijn
oude dag kan genieten. Geen enkel paard is hetzelfde! Maak
daarom samen met een deskundige een behandelplan op maat
voor je paard!
<<

Ja, die ogen. Van het paard zijn ze ‘de spiegel van onze
ziel’. Het paard is (terecht) verheven tot mystieke propor
ties. Om de koe bekommert bijna niemand zich. Haar
ogen zien we in de soep in Turks Fruit en de enige ‘spie
gel’ die zij ons voor mag houden, is het spiegelende glas
van de supermarktkoeling, waar ze in stukjes en mootjes
op ons ligt te wachten.
Om een individueel paard dat naar de slacht dreigt te
gaan, worden (terecht) grootschalige Facebook-acties
opgezet, terwijl buiten op de snelweg vrachtwagens vol
koeien naar hetzelfde lot worden gereden. We winden ons
(eveneens terecht) op over veulens die te vroeg bij hun
moeders weg worden gehaald. Maar wie heeft er bezwaar
tegen zuivel? Over paarden schrijven we (hele leuke) tijd
schriften vol. Wat schrijven we over koeien?
Tja, koeien. In Frankrijk betekent het woord met dezelfde
uitspraak ‘ballen’. Schrijnend. Ik denk dat de gemiddelde
menselijke testikel meer gewaardeerd wordt. De koe is,
samen met het varken en de kip, het meest zielige, meest
vergeten dier dat er is.
Wat wil ik hiermee bereiken? Wil ik het paard van zijn
voetstuk stoten? Iedere vlees- en/of zuiveletende paarden
liefhebber een schuldgevoel aanpraten? Nee. Het paard
verdient zijn voetstuk, en ook ik kan een stukje chocola of
kaas lang niet altijd weerstaan. Iedereen maakt zijn eigen
keuzes, vanuit zijn eigen karakter en gevoelsleven. En dat
is heilig. Net zoals de koe. In India dan.
Nee, wat ik wil bereiken, heb ik eigenlijk al bereikt. Nu,
en tweeëntwintig jaar geleden. Dat de koe ook eens uit
haar vergeethoekje mag komen, dat ook over haar wat
wordt geschreven. Een werkstuk, of een half a4-tje in een
heel leuk paardentijdschrift. Want ze is best bijzonder, de
koe. Bijna net zo leuk als het paard, en veel leuker dan
Amerika.
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Wel kunnen we PPID patiënten ondersteunen met behulp van
onderstaande maatregelen en middelen.

Lang, lang geleden, toen ik op de basisschool mijn eer
ste ‘werkstuk’ mocht schrijven, was het niet moeilijk een
onderwerp te bedenken. Natuurlijk: paarden. Maar helaas.
Kon niet, mocht niet. Een ander paardenmeisje was me
voor geweest. Ik hoefde niet lang na te denken over mijn
tweede keus: koeien. Toen het paardenmeisje dat haar
werkstuk wél over paarden mocht schrijven me vroeg wat
ik nu als onderwerp had gekozen, trok ze het smerigste
gezicht dat ik in mijn achtjarige bestaan had gezien. Ik
weet nog precies welke woorden er uit dat gezicht kwa
men: ‘KOEIEN? Gatverdamme. Doe dan iets anders leuks,
Amerika of zo...’ Ik was oprecht verbaasd over haar reac
tie. Hoe kon iemand die van paarden hield, koeien stom
vinden? Voor mij zat er niet zo heel veel verschil tussen
deze twee dieren: ze zijn allebei groot, zacht, lief en ze
hebben prachtige ogen.
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