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Hoe behandel je eenpaard
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Wat is PPiD? 
PPiD (voorheen ziekte van Cushing) staat voor Pituitary Pars intermedia Dysfunction, ofwel 
een stoornis in de middenkwab van de hypofyse. Dit deel van de hersenen is heel belangrijk 
voor de hormoonhuishouding in het lichaam. PPiD wordt veroorzaakt door aftakeling van ze-
nuwcellen in de hersenen. Waarom dat gebeurt, is niet bekend, maar de gevolgen zijn meet-
baar in het bloed. er wordt minder dopamine aangemaakt en de hypofyse gaat meer van de 
hormonen aCtH en MSH produceren. aCtH vraagt de bijnierschors om cortisol aan te 
maken. Hoe meer aCtH, hoe meer cortisol. MSH staat voor Melanine Stimulerend Hormoon 
en beïnvloedt in elk geval de aanmaak van de vacht. 
Door de ongeremde aanmaak van aCtH en MSH zwelt de middenkwab van de hypofyse. 
“Vroeger dachten we dat er dan een tumor ontstond, maar dat is bij paarden niet het geval. 
Mensen en honden krijgen wel een kwaadaardige tumor, maar bij paarden is er niks mis met 
de middenkwab. Hij wordt alleen niet meer afgeremd in de hormoonproductie”, legt Gepco 
van Bokhorst uit. Pas de laatste acht, negen jaar is er meer duidelijkheid over dit proces.

Een krullerige vacht, vetophopingen boven de ogen en 

hoefbevangenheid zijn bekende symptomen van PPID bij 

paarden. Maar kun je ook aan het gedrag zien dat je paard 

deze ziekte heeft? Dierenarts Gepco van Bokhorst, die al 

jarenlang medische zorg verleent aan de oude paarden van 

De Paardenkamp in Soest, deelt zijn ervaringen.
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paard met PPID?

als je paard of pony de leeftijd 
van vijftien jaar is gepas-
seerd, kun je hem gerust een 
senior noemen. De kans dat 

hij PPiD (voorheen ziekte van Cushing, red.) 
krijgt, neemt dan toe. Van de paarden die 
vijftien jaar of ouder zijn, heeft ongeveer vijf-
tien procent de ziekte. Volgens Gepco van 
Bokhorst, dierenarts bij De Paardenkamp in 
Soest, maakt het geslacht van het paard 
daarbij niet uit. Zowel merries als ruinen 
kunnen ziek worden. “Of hengsten ook PPiD 
krijgen, weten we niet. Daarover zijn niet ge-
noeg gegevens beschikbaar.”
Om erachter te komen of jouw paard PPiD 
heeft, kun je bloedonderzoek laten uitvoe-
ren. een laboratoriumtest laat zien of het 

aandeel van het hormoon aCtH (zie kader: 
Wat is PPiD?) in het bloed hoger is dan het 
zou moeten zijn. De beste periode om dit na 
te gaan, is het najaar. Omdat paarden zich 
dan klaarmaken voor het koude jaargetijde, 
is de hoeveelheid aCtH in deze periode al 
hoger dan normaal. “Van augustus tot okto-
ber heb je een veel groter verschil tussen 
wat standaard en wat afwijkend is.”

Kameleon
Hoewel voor de diagnose gekeken wordt 
naar het aCtH-niveau, is het volgens Van 
Bokhorst waarschijnlijker dat de toename 
van het hormoon MSH voor de meeste pro-
blemen zorgt. “Wat bij zoogdieren de functie 
van dit hormoon precies is, weten we niet 
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zo goed. Zoogdieren hebben relatief weinig 
MSH, maar reptielen zoals een kameleon 
weer heel veel. Over de werking van het 
hormoon bij reptielen en amfibieën is ook 
meer bekend; onder invloed van MSH kan 
de kleur van de huid veranderen. Bij een 
paard met PPiD stijgt het MSH-niveau gi-
gantisch, waardoor hij een rare, krullerige 
vacht krijgt. Paarden met PPiD gaan zich als 
het ware extreem voorbereiden op de win-
ter, terwijl daar geen reden voor is.”
Vaak kun je dus aan de vacht al zien dat een 

paard mogelijk PPiD heeft, maar er zijn meer 
aanwijzingen. Sinds enkele jaren staat op de 
website van Stichting De Paardenkamp een 
PPiD-check met vragen over leeftijd, eetlust, 
lusteloosheid, zweten op hals en schouders, 
een verminderde weerstand en een bolle 
hangbuik. Zo kun je een aardig idee krijgen of 
je senior de ziekte mogelijk heeft. als het ant-
woord op de meeste vragen ‘ja’ is, is het ver-
standig het bloed te laten controleren. Van 
Bokhorst denkt echter dat een paard de uiter-
lijke kenmerken van PPiD kan vertonen zonder 

dat dit in het bloed (al) aantoonbaar is. “Maar 
andersom kan ook. Dat je het wel in het bloed 
ziet, maar niets aan het uiterlijk merkt.” 
als dat laatste het geval is, hoe weet je dan 
dat jouw vijftienplusser PPiD heeft? “Door 
goed te kijken naar zijn gedrag. “ik heb het 
idee dat een ouder paard zich in het begin 
van de ziekte beter voelt dan dat hij in wer-
kelijkheid is”, aldus Van Bokhorst. Het paard 
komt goed mee op de wei, is minder stijf in 
het werk en is opgewekt. De oorzaak hier-
van zou een grotere hoeveelheid van het 
hormoon cortisol in het lichaam kunnen zijn, 
als gevolg van PPiD. “Dat beetje extra zorgt 
voor minder pijnlijke gewrichten. Cortisol is 
een natuurlijk pepmiddel waardoor je je 
beter voelt. Oudere paarden die het ineens 
beter doen, kunnen PPiD hebben, ontdek-
ten internist Han van der Kolk en ik zo’n vijf-
tien jaar geleden.”

Roofbouw
De opgewektheid van het oudere paard is 
helaas slechts tijdelijk. “naarmate de tijd 
verstrijkt, verandert de stofwisseling door de 
hogere hoeveelheid hormonen. Dan ont-
staan problemen als insulineresistentie en 
hoefbevangenheid, verminderde weerstand, 
vermoeidheid en spier- en botafbraak. teke-
nen van deze roofbouw bij het paard zijn 

Wie is GePco van 
Bokhorst?
Gepco van Bokhorst heeft 
zijn eigen dierenkliniek in 
amersfoort, Dierenkliniek 
aBC. in 1993 werd Van 

Bokhorst de vaste dierenarts 
van Stichting De Paarden-

kamp, nationaal rusthuis voor 
oudere paarden, in Soest. Met de 

toenmalige beheerder was hij een pi-
onier op het gebied van de zorg voor oude 

paarden. Dan ging het vooral om welk grasland, voeding en 
supplementen het meest geschikt zijn voor de bejaarde die-
ren. tien jaar geleden stopte Van Bokhorst als praktiserend 
dierenarts bij De Paardenkamp, maar in zijn rol binnen het be-
stuur van de stichting heeft hij een helicopterview over de ge-
zondheid van de 120 dieren op de drie locaties in Soest.

PPiD is het makkelijkst te herkennen aan de 
lange, krullerige vacht.

Op De Paardenkamp zijn ze mild met behandelen. “Zeker als de paarden in de groep lopen en ze voelen 
zich het heertje. Wij beginnen pas met medicatie als paarden klachten krijgen”, aldus Van Bokhorst. 
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meer drinken en plassen, zich minder goed 
voelen, strammer bewegen en depressivi-
teit. Het paard gaat minder reageren op 
prikkels van buitenaf, beweegt zijn oren niet 
of nauwelijks, laat zijn hoofd hangen en gaat 
wellicht buiten de groep op de wei staan.
“Maar dit is geen gedrag dat je alleen op 
PPiD kunt plakken”, waarschuwt Van Bok-
horst. “Ook bij pijnklachten kun je dit zien.”
een paard kan bovendien onzeker worden 
of andere dingen doen dan normaal als het 
zicht minder wordt, doordat de middenkwab 

van de hypofyse groter wordt en op de oog-
zenuw drukt. Van Bokhorst: “We hebben bij 
De Paardenkamp een paard met epilepti-
sche aanvallen gehad waarvan we het ver-
moeden hadden dat PPiD er iets mee te 
maken had.”

PeRgolide
PPiD genezen kan niet, maar voorkomen 
dat het erger wordt wel. “Je moet goed naar 
je paard kijken of je gaat behandelen of niet. 
Dat kun je samen met je dierenarts doen. 
Juist in de eerste fase van de ziekte is de 
beslissing moeilijk. als je paard zich prettiger 
voelt, waarom zou je dat dan remmen met 
medicijnen? Op De Paardenkamp zijn we 
mild met behandelen. Zeker als de paarden 
in de groep lopen en ze voelen zich het 
heertje. Wij beginnen pas met medicatie als 
paarden klachten krijgen.”
Mocht je paard PPiD klachten hebben of al 
in de roofbouwperiode zitten, dan kan een 
dierenarts het medicijn met de werkzame 
stof pergolide geven. Pergolide doet het-
zelfde als dopamine en stopt het proces van 

oPen DaG
Op zaterdag 11 juni vindt op De Paarden-
kamp in Soest de Dag van het Oudere Paard 
plaats, met workshops en lezingen van onder 
meer Han van der Kolk over PPiD, Janina van 
der Drift, Bastiaan de recht en Menke Steen-
bergen. Meer informatie is te vinden op de 
website www.dagvanhetouderepaard.nl. 
Ook dit jaar organiseren Bit en Stichting De 
Paardenkamp de verkiezing van ‘Het Leukste 
Oude Paard van nederland’, waarvan de win-
naar bekend wordt gemaakt op de Dag van 
het Oudere Paard. 

aftakeling waardoor het paard zich weer 
beter gaat voelen. “Maar het middel is moei-
lijk te doseren. De behandelingsgraad is 
best grof. Je geeft een heel of een half pille-
tje, maar een kwart is best lastig. als je te 
veel geeft, heb je een suf paard omdat aller-
lei hormonen te veel worden geremd”, is de 
ervaring van Van Bokhorst.
Pergolide is hetzelfde middel dat mensen 
met de ziekte van Parkinson krijgen. De bij-
sluiter van het humane medicijn somt een 
waslijst aan bijwerkingen op die soms in het 

begin optreden, maar later verdwijnen. Zoals 
maagdarmklachten, duizeligheid, beven, 
psychische klachten en slaperigheid. Kan 
een paard ook last hebben van deze bijwer-
kingen? “Omdat paarden na inname van het 
medicijn soms stoppen met eten, interprete-
ren wij dat als misselijkheid. Psychische 
klachten zullen niet zo snel voorkomen, hoe-
wel we wel prikkelbaarheid zien. Ook kan je 
paard onaardiger of schrikachtiger zijn en 
kan, zeker in het begin, slaperigheid voorko-
men”, legt Van Bokhorst uit. Deze bijwerkin-
gen zijn meestal van voorbijgaande aard, 
want na een aantal weken is je paard weer 
min of meer de oude.

StReSS
Behalve medicijnen geven, is er meer nodig 
om je oudere paard met PPiD comfortabel te 
houden. regelmatig bewegen, goed zorgen 
voor hoeven en gebit, controleren op worm-
infecties en goed voer met zo weinig mogelijk 
suikers en zetmeel. Ook is het belangrijk om 
zorgvuldig met stress om te gaan bij een 
paard met PPiD. Het paard maakt al meer 

Van de paarden die vijftien jaar of ouder zijn, 
heeft ongeveer vijftien procent PPID

cortisol aan vanwege de ziekte en gaat nog 
meer produceren als het stress heeft. Stress 
te lang laten voortduren, kan allerlei klachten 
geven. te veel cortisol ontregelt de werking 
van insuline, met mogelijk insulineresistentie 
tot gevolg, en verlaagt de weerstand, waar-
door ontstekingen een kans krijgen.
Het allerbeste is natuurlijk om PPiD te voor-
komen, maar dat is moeilijk. een stap in de 
goede richting is ervoor zorgen dat je paard 
niet de welvaartsziekte equine Metabolic 
Syndrome (eMS), ofwel insulineresistentie, 
krijgt. “We zien dat paarden met eMS een 
grotere kans hebben op latere leeftijd PPiD 
te krijgen. Ook als je paard op jongere leef-
tijd hoefbevangen raakt, zonder aanwijsbare 
reden als bijvoorbeeld een baarmoederont-
steking, moet je hem op latere leeftijd goed 
in de gaten houden. De kans dat hij PPiD 
krijgt, is dan groter.”
Volgens de dierenarts ligt de sleutel van het 
voorkomen van eMS, en dus mogelijk PPiD, 
bij bewegen. “ik denk dat voldoende bewe-
ging nog belangrijker is dan letten op het 
gewicht. Kinderen die te dik zijn, maar wel 
bewegen, krijgen beduidend minder vaak di-
abetes type ii dan kinderen die te dik zijn en 
niet bewegen of zelfs kinderen die slank zijn 
en niet bewegen. Voorzichtig gezegd denk 
ik dat ditzelfde geldt voor paarden.” 

Tip
Als je op YouTube 

zoekt op ‘Lezing PPID door 
Van Bokhorst’ kun je meer 
te weten komen over de 
ziekte. De lezing duurt 

een klein half uur.
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