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Het blijkt een onderschat probleem bij geiten: spastische parese in combinatie met lijfbieden.
Afstudeeronderzoek van twee dierenartsen in opleiding toont aan dat de aandoening vaker
voorkomt dan gedacht. Recente bevindingen wijzen op een afwijking in het ruggenmerg. Helaas is
het nog niet duidelijk wat de oorzaak is, laat staan dat bekend is wat eraan gedaan kan worden.

S

pastische parese ofwel kramperig
heid met een gedeeltelijke verlam
ming aan de achterpoten komt wel
vaker voor, maar in combinatie met lijfbieden
is het een relatief nieuw beeld. Dit blijkt uit
het afstudeeronderzoek dat Thijs Koekkoek
en Linda Tolhoek uitvoerden bij de Gezond
heidsdienst voor Dieren (GD). Karakteristieke
verschijnselen die geitenhouders van tijd tot

tijd bij hun melkgeiten zien, zijn een steile
stand met naar achteren strekken en kruisen
van de achterpoten, bekkenkanteling, krom
ming van de onderrug en verminderde
bespiering van de achterhand. Deze ver
schijnselen verergeren meestal in de loop
van de tijd. Geiten met spastische parese
hebben soms een verslapt gebied rondom de
anus en vagina. Dit kan met name bij hoog
drachtige geiten tot lijfbieden leiden. Naast
lijfbieden kan er ook een uitstulping van de
anus plaatsvinden. Lijfbieden is meestal een
op zichzelf staande aandoening, maar tege
lijk met parese lijkt het een andere oorzaak
te hebben. Het betreft voornamelijk jonge
geiten, maar ook (jonge) bokken.

Foto : GD

Onderschat

Steile stand met naar achteren strekken en kruisen van de achterpoten, bekkenkanteling en
kromming van de onderrug wordt gezien bij spastische parese.
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Koekkoek heeft de bekendheid van de aan
doening onderzocht. Uit enquêtes onder
Nederlandse melkgeitenhouders, dieren
artsen en voervoorlichters, bleek dat ten
minste 45 melkgeitenbedrijven bekend zijn
met spastische parese. Daarmee blijkt het
een onderschat probleem: de verwachting
was dat minder bedrijven met de aandoe
ning te maken zouden hebben. In veel geval
len was de dierenarts erbij geroepen, maar
ondanks de nodige onderzoeken is daarbij
geen oorzaak en geen afdoende behandeling
naar voren gekomen. Koekkoek bezocht
samen met GD-dierenarts Karianne LievaartPeterson enkele bedrijven om bloed af te
nemen van aangedane en niet-aangedane
geiten. Bloedonderzoek wees aanvankelijk
op mogelijke afwijkingen in de botvorming
en spieren.

Het vervolgonderzoek van Tolhoek richtte
zich op het lokaliseren en benoemen van de
afwijking in de geit. Ook zij legde bedrijfs
bezoeken af om bloed af te nemen, maar
vond na analyse van alle bloedwaardes geen
opvallende afwijkingen. Tolhoek selecteerde
twee geiten met de typische verschijnselen
en onderzocht die uitgebreid in de kliniek
Landbouwhuisdieren van de faculteit Dier
geneeskunde in Utrecht. Deze dieren bleken
naast de eerder beschreven afwijkingen een
verminderde gevoeligheid van de spiegel,
een afwezige spanning op de staart en een
ongecoördineerde, verslapte gang met
gestrekte hakken te hebben. De gestrekte
hakken waren ook met de hand niet ver te
buigen. Ook de reflexen van de achterhand,
gemeten door met een rubberen hamertje
op onder meer de kniepees te tikken, waren
verminderd. Met elektromyografie (EMG) is
daarom de spieractiviteit van de achterhand
gemeten, waarmee spastische spiercontrac
ties werden vastgesteld. Of deze contracties
veroorzaakt worden door een spier- of
zenuwafwijking is via EMG niet te achter
halen. In combinatie met het klinisch onder
zoek lijkt een afwijking in het ruggenmerg
het meest waarschijnlijk; hierbij kunnen de
sturende banen vanuit de hersenen de ach
terhand minder goed bereiken. Dan gaat het
waarschijnlijk dus toch om een zenuwaan
doening.
In totaal is er op zes geiten (waaronder de
twee in Utrecht) sectie verricht. Hierbij wer
den lichte ontstekingsverschijnselen met
verval in de grote hersenen en het ruggen
merg aangetroffen. Daarnaast werd bij ver
schillende dieren subtiele aantasting van de
spieren in de achterhand gezien. Ook was bij
drie geiten sprake van milde afwijkingen in
de hapgewrichten.

Verder onderzoek
Koekkoek en Tolhoek vonden in de weten
schappelijke literatuur wel aandoeningen
met vergelijkbare verschijnselen, maar geen
echte match. Spastische parese komt ook bij
het rund voor, maar heeft bij deze diersoort
overduidelijk een andere uitingsvorm. Er is
niet onderzocht of een erfelijke factor een
rol speelt. Enkele betrokkenen hebben ech
ter wel aangegeven het gevoel te hebben dat
het in het verleden meer voorkwam bij
nakomelingen van bepaalde bokken. Zodra
er voldoende financiële middelen beschik
baar zijn, gaat de GD verder met dit onder
zoek. Koekkoek, Tolhoek en de GD bedan
ken alle betrokken geitenhouders, dieren
artsen en voedervoorlichters voor het mee

Foto: GD

Spastische parese met lijf
bieden: oorzaak nog onbekend

Misschien zenuwaandoening

Kruisen van de achterpoten, verminderde bespiering van de achterhand, verslapt gebied
rondomde anus en vagina.

Lijfbieden tegelijk met
parese lijkt nieuw beeld
werken en meedenken. Hopelijk kan de oor
zaak van dit syndroom op een dag achter
haald worden, zodat we wellicht een passende
therapie kunnen vinden. Maar nog beter zou
het zijn als we kunnen achterhalen hoe we
dit probleem kunnen voorkomen.

Video’s online
Op www.vakbladgeitenhouderij.nl kun je
twee video’s vinden van geiten met spasti
sche parese. De typische gang van een geit
met spasticiteit is hierop duidelijk te zien.
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