Nieuwsbrief Januari 2020 – PROMOTIE !!!

Onze dierenarts Dr. Lode De Moor heeft een grote passie voor alles wat met radiologie te maken heeft.
Hij heeft zich binnen onze praktijk dan ook steeds toegespitst op het nemen en bestuderen van
radiografieën in het kader van OCD-screenings, aankooponderzoeken, mankheidsonderzoeken,…
Deze onderzoeken gebeuren aan huis en de klant heeft dan ook direct het resultaat.

OCD
Mensen gebruiken voor OCD ( Osteochondrosis dissecans) wel eens vaak de naam ‘een paard met
chips’.
Het is een ontwikkelingsstoornis in een gewricht tijdens de groei van het veulen, waarbij stukken bot of
kraakbeen loskomen. OCD kan in elk gewricht voorkomen, maar vertoeft voornamelijk in het
spronggewricht, kniegewricht en het kogelgewricht. De paarden dienen tussen de 12-18 maanden
radiografisch gescreend te worden.
Oorzaken:





erfelijkheid
snelle groei als veulen
Onvoldoende of teveel beweging van het veulen
Onevenwichtige voeding

De gevolgen van OCD verschillen per paard. Afhankelijk van de plaats en de grootte van het
osteochondraal fragment kan het ene paard geen beschadigingen oplopen terwijl het andere paard in
het ergste geval artrose kan ontwikkelen. Het kan dus zijn dat een paard met een chip niet hoeft
behandeld te worden en dat er ook een positief advies gegeven wordt in het kader van een
aankooponderzoek. Indien het risico te groot is, wordt er algemeen aangeraden het osteochondraal
fragment alsnog operatief te verwijderen door middel van een artroscopie.
Waarom tijdig chirurgisch ingrijpen? Het voorkomen van gewrichtsproblemen en artrose!
Vroege interventie door radiografisch te screenen is dus noodzakelijk!
Een dorsaal (= langs de voorzijde van het gewricht) kogelfragment bv kan manken veroorzaken. Heel
belangrijk is dat deze fragmenten zo vroeg mogelijk verwijderd worden alvorens er kraakbeenschade
aanwezig is. Het gebeurt dat een paard te laat geopereerd wordt en kan hierdoor nadien mank blijven.
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Aankoopkeuring
Van plan een nieuw paard te kopen en wil je zeker zijn dat er geen gebreken aanwezig zijn die rampzalig
kunnen zijn voor de toekomst?
Of wil je een paard verkopen en om discussies te vermijden zelf al een aankoopkeuring uitvoeren?
Onafhankelijk van de kostprijs van het paard is het steeds zeer sterk aan te raden een klinische en
radiografische keuring te laten uitvoeren alvorens over te gaan tot de definitieve aankoop. Dit is de
basis en kan verder uitgebreid worden in samenspraak met de klant (bv: echografie, endoscopie,
bloedonderzoek, tandonderzoek,…)
Een eventueel gebrek kan pas klinische symptomen geven jaren na de aankoop van het paard!
Door het klinisch- en bewegingsonderzoek te combineren met het radiografisch onderzoek kan een
correct advies geformuleerd worden voor het beoogde doel van het paard en de ruiter.

Mankheidsonderzoek
We hebben allemaal wel eens te maken met een paard dat kreupel staat. Wanneer er geen blein aan de
basis ligt, rust geen oplossing biedt, er geen verbetering is na een ontstekingsremmende therapie of de
zwelling niet vermindert, gaat Lode samen met jou op zoek naar de oorzaak van het probleem.
Het paard wordt grondig bekeken in rust en in beweging.
Het probleem wordt gelokaliseerd aan de hand van regionale anesthesieën.
Diagnostisch kan dan overgegaan worden naar het nemen van radiografieën en/of een echografisch
onderzoek.
Samen met de klant bespreken we de resultaten, en gaan we op zoek naar de juiste behandeling. Dit kan
rust zijn, een speciaal hoefijzer, een infiltratie of zelfs operatie,… Indien nodig zorgen we voor de juiste
doorverwijzing (MRI, scintigrafie,…)
Voor meer informatie en tarieven stuur zeker een mailtje naar lode@ercdemorette.be

In de maand januari en februari geven we bij iedere OCD-screening 10% korting.

Alvast een prettig 2020!
Het ERC-team.
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