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InleIdIng
Heupdysplasie (HD) is een aan-
doening waarbij het heupgewricht 
zich abnormaal ontwikkelt. De 
aandoening treedt in de meeste 
gevallen (ca. 75 %) beiderzijds op. 
HD komt het meest voor bij grote 
rassen, maar in principe kan elk 
mogelijk ras het krijgen. Belang-
rijk om te weten is dat het een 
ontwikkelingsstoornis is en 
honden met HD dus met normale 
heupen worden geboren. 

erfelIjkheId en fokbeleId
Heupdysplasie is een erfelijke 
aandoening. De erfelijkheidsindex 
(= getal om de mate van erfelijk-
heid van een eigenschap uit te 
drukken) is circa 0,25 tot 0,60 al 
naar gelang het ras. Het geeft een 
indruk van de mate waarin omge-
vingsfactoren invloed hebben op 
het tot uitdrukking komen van 
erfelijke eigenschappen. Een hoge 
erfelijkheidsindex duidt erop dat 
omgevings factoren minder 
belangrijk zijn dan het erfelijk 
materiaal. 
Er zijn dus ook omgevingsfactoren 
die het ontstaan van heupdysplasie 

beïnvloeden. In principe kunnen 
alle factoren die een abnormale 
belasting veroorzaken van het 
heupgewricht bij een opgroeiende 
hond die de genetische aanleg 
heeft, aanleiding geven tot de 
ontwikkeling van heupdysplasie. 
Overvoeding en snelle groei 
worden beschouwd als de belang-
rijkste niet-genetische factoren.

Erkende fokkers zullen niet fokken 
met honden die HD hebben of 
waar HD bij de voorouders aanwe-
zig is. HD gevoelige rassen moeten 
ouders hebben die een röntgenolo-
gische screening hebben onder-
gaan. Deze röntgenfoto’s worden 
objectief beoordeeld door het 
HD-panel van de Raad van Beheer, 
afdeling Gezondheid, Gedrag en 

Heupdysplasie 
 en nu?
U komt terug van de dierenarts en u heeft de diagnose heupdys-
plasie bij uw hond gekregen. Wat betekent dit en kan er nog iets 
aan gedaan worden? Vroeger werd er vaak gezegd dat het een 
aangeboren afwijking was en dat de hond er maar mee moest 
leren leven. gelukkig is dat nu niet meer nodig...
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Welzijn (GGW). Bij de beoordeling 
van een HD-foto wordt gelet op de 
vorm van de heupkommen en de 
heupkoppen, de diepte van de 
heupkommen, de aansluiting van 
de heupkoppen in de heupkom-
men, en de aanwezigheid van 
botwoekeringen langs de randen 
van de heupgewrichten. 
Men mag bij dit alles niet vergeten 
dat radiografie slechts de expres-
sie van HD laat zien en niet de 
genetische status. Mocht ondanks 
alle goede selectievoorwaarden en 
andere noodzakelijke voorwaarden 
de hond toch HD krijgen en hier-
door kreupel worden, dan is het 
goed te beseffen dat we als dieren-
arts tegenwoordig in staat zijn om 
in haast alle gevallen van ‘losse’ 
heupen op jonge leeftijd tot 
ernstige artrotische (= versleten) 
heupgewrichten op latere leeftijd 
een passende oplossing voor deze 
klachten aan te bieden.

VoorkoMen
Bij het vóórkomen van de klini-
sche problemen kan men in 
principe twee groepen van patiën-
ten onderscheiden:

Een eerste groep patiënten die tus-
sen de 4 en 12 maanden worden 
aangeboden met dikwijls acute 
klachten. Ten gevolge van insta-
biliteit van de heup met subluxa-
tie (= half uit de kom) hebben 
deze honden pijn en een slecht 
gangwerk. Ze kunnen moeilijk op-
staan en weglopen, of lopen met 
een gebogen rug. Ze zijn minder 
actief en hebben minder zin om 
te spelen en kunnen humeurig 
zijn. Ook ziet men vaak de 
typische ‘konijnensprongen’.
Een tweede groep bestaat uit 
oudere patiënten met problemen 
ten gevolge van de uitgebreide 
artrose vorming. Deze groep van 
dieren kan vrij onopvallend door 
de jeugdfase gekomen zijn, zonder 
al te veel problemen. De sympto-
men ontstaan gewoonlijk geleide-
lijk. De hond wordt stijver en 
heeft gewrichtspijn bij het op-
staan en bij langere inspanningen. 

dIagnose 
Uiteraard kijken we naar het ras en 
luisteren we naar de symptomen 
waar de eigenaar mee komt. Verder 
is er een reeks methodes om de 

laxiteit (= speling) in het heupge-
wricht te evalueren: de Bardentest, 
de Ortolanitest en de Barlowtest.

bardentest
De hond ligt op zijn zij met de te 
onderzoeken heup bovenaan. Men 
pakt het dijbeen vast en tracht het 
lidmaat parallel aan de tafel te 
bewegen. Men tracht in feite het 
dijbeen naar boven op te tillen en zo 
de heupkop uit de kom te lichten 
om zo de graad van laxiteit te 
evalueren. Indien men het dijbeen 
meer dan 0,5 cm naar boven kan 
bewegen, spreekt men van een 
positieve Bardentest.

ortolanItest
Deze test kan ook in zijligging 
worden uitgevoerd. De beide 
dijbenen worden parallel gebracht 
met de knieën in flexie. Nu tracht 
men door naar de rug te drukken op 
de knie de heup te luxeren (= uit de 
kom) of te subluxeren (zie de foto 
op de volgende pagina rechtsboven). 
Als er laxiteit (= instabiliteit) in de 
heup is, zal de heupkop op zijn 
minst subluxeren. Nu wordt de knie 
langzaam geabduceerd (= opzij 
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bewegen) tot opeens de heupkop 
terug in de kom schiet; dit gaat 
gepaard met een ‘klik’ die men 
hoort of voelt (zie de onderste foto 
rechts hiernaast). Dit is een posi-
tieve Ortolanitest.

barloWtest
Deze test is de eerste helft van de 
Ortolanitest, namelijk het herken-
nen van de sub/luxatie uitgelokt 
door druk langs het dijbeen op de 
dijbeenkop.
Met de interpretatie van deze 
testen moet men de nodige voor-
zichtigheid in acht nemen en de 
resultaten moeten geëvalueerd 
worden in het licht van de klini-
sche symptomen. Een positieve 
test bij een dier zonder sympto-
men heeft gewoonlijk geen waarde.
Vals-negatieve resultaten zijn 
mogelijk bij slechte positionering 
of techniek, een dier dat onvol-
doende meewerkt, heel grote 
honden die geen goede handeling 
toelaten of erge beschadiging van 
de heupkom.

radIografIe 
Radiografie is de meest gebruikte 
techniek waarbij de hond op de 
rug ligt met de dijbenen evenwij-
dig gestrekt. De knieschijven 
moeten in het midden van het 
dijbeen liggen en het bekken dient 
symmetrisch te liggen. Dit is ook 
de opname techniek die door de 
Raad van Beheer gewenst is. Bij 
een normale heup hoort het 
midden van de heupkop te vallen 
binnen de aftekening van de 
heupkom. Bij een normaal heup-
gewricht is de Norbergwaarde 
minstens 15, en de som van de 
Norbergwaarden van beide heupen 
derhalve minstens 30. Honden 
met een te lage Norbergwaarde 
hebben dus ondiepe heupkommen 
en/of een slechte aansluiting van 
de gewrichtsdelen. Deze honden 
zullen dus een minder gunstige 
HD-beoordeling krijgen. 

norbergWaarde
Van beide heupkoppen (1) wordt 
het middelpunt bepaald en deze 
middelpunten worden verbonden 
door een lijn. In beide heupge-
wrichten wordt vanuit dit middel-
punt een lijn langs de voorste rand 
van de heupkom (2) getrokken. De 
hoek (3) die beide lijnen in het 
middelpunt van de heupkop met 
elkaar maken, minus 90, geeft de 
Norbergwaarde van het betref-
fende heupgewricht. De Norberg-
waarden van linker en rechter 
gewricht bij elkaar opgeteld geeft 
de ‘som Norbergwaarden’.

pennhIpp
Een andere radiografische techniek 
is stress-radiografie (PennHip) van 
de heupen. Na algemene anesthesie 
wordt de hond op de rug gelegd met 
de heupen in neutrale positie. Met 
een speciaal ontworpen apparaat 
wordt eerste een compressieopname 

en daarna een distractieopname 
gemaakt van de heupen. Aan de 
hand van metingen op de twee 
opnamen, waarbij de afstand van 
het centrum van de kom en het 
centrum van de heupkop wordt 
gemeten, wordt de ‘distractie index’ 
berekend: een waarde tussen 0 en 1. 
Deze index is een maat voor de 
verplaatsing die mogelijk is tussen 
het centrum van de heupkop en de 
kom en geeft een waarde aan de 
laxiteit van de heup. Tot op heden 
worden er door de Raad van Beheer 
geen PennHipp foto’s geaccepteerd.

behandelIngen
De conservatieve behandeling 
bestaat uit gecontroleerde bewe-
ging, gewichtscontrole, pijnstillers 
en voedingssupplementen, zoals 
glucosamines en chondroïtinesul-
faat. Deze vorm van behandeling 

Bepalen van de Norbergwaarde van de 
beide heupgewrichten.

De Ortolanitest. Door naar de rug te 
drukken op de knie tracht men de heup 
te luxeren of te subluxeren (foto boven). 
Bij terug in de kom schieten hoort of 
voelt men een ‘klik’ (onderste foto).
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geeft bij circa 70 % van de patiën-
ten aanvaardbare resultaten. De 
activiteit van de hond dient te 
worden beperkt tot een niveau dat 
hij aankan zonder pijn. Monotone 
bewegingen, zoals zwemmen, zijn 
uitstekend en zorgen ervoor dat 
het dier zijn spiermassa op peil 
houdt. Gewichtscontrole en verma-
geren zijn een essentieel deel van 
de behandeling.

heUpkop aMpUtatIe
Na een ingreep als bij de heupkop 
amputatie vormt er na deze ingreep 
een bindweefsel verbinding. Deze 
komt tussen het dijbeen en het 
bekken en voorkomt zo beenderig 
contact tussen deze twee structuren. 
Op deze manier wordt het pijnlijke 
heupgewricht in feite weggenomen. 
Ze kan aan twee kanten worden 
uitgevoerd indien nodig. De aange-
wezen kandidaten zijn patiënten die 
minder dan 20 kg wegen. 

bekkenkantelIng
De bekkenkanteling (Triple Pelvic 
Osteotomy ‘TPO’) is een chirurgi-
sche ingreep waarbij de heupkom 
om zijn as wordt gedraaid, door 

drie zaagsnedes door het bekken, 
zodat de heupkop beter in de kom 
terug komt. Dit is een efficiënte 
behandeling voor heupdysplasie 
indien ze vroeg genoeg wordt 
uitgevoerd. Het doel van deze 
behandeling is de subluxatie van 
de heupkop te corrigeren en het 
normale draagvlak van de heup te 
herstellen door een betere over-
koepeling van de heupkop. Ze 
moet worden uitgevoerd vooraleer 
het dier volwassen is en er al 
slijtage is. 

kUnstheUp
Deze technisch moeilijke en dure 
chirurgische ingreep is waarschijnlijk 
de beste behandeling voor honden 
met artrose als gevolg van heupdys-
plasie en waarborgt een functioneel 
normale heup zonder pijn. Kunst-
heupen kunnen enkel gezet worden 
bij volwassen dieren waarbij de 
botten niet meer groeien. De twee 
heupen kunnen behandeld worden 
met een tussenperiode van drie 
maanden, maar in 80% van de 
honden met beiderzijdse heupdys-
plasie blijkt een eenzijdige behande-
ling voldoende te zijn.

ConClUsIe
Ook voor HD geldt dat het beter is 
de aandoening te voorkomen dan 
te genezen. Op dit ogenblik is een 
goede screening van de ouderdie-
ren en verwante dieren met 
bijbehorende foktechnische 
maatregelen én een zorgzame 
opvoeding van de jonge hond de 
beste manier om HD te voorko-
men. Goede kwaliteit röntgenop-
namen vormen de basis voor een 
juiste beoordeling van de heupge-
wrichten. Indien zich onverhoopt 
HD ontwikkelt bij de hond, zal de 
leeftijd van de hond en de ernst 
van de aandoening vooral bepalen 
welke behandeling tot een succes-
vol resultaat kan leiden. 

Bekkenkanteling. Kunstheup. Heupkop amputatie.


