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Voorwoord  
 

Tijdens mijn werk als fysiotherapeut, nam ik vaak afscheid van een patiënt met een ontevreden 

gevoel. Ik bleef me dan afvragen hoe ik de patiënt beter had kunnen helpen. Na vier jaar anatomie, 

fysiologie en oefeningen leren, had ik niet het idee dat ik heel accuraat was in het behandelen van 

patiënten, ik miste iets. Het vak riep alleen maar meer vragen op. Ik zou nooit antwoord hebben 

gekregen op deze vragen, al had ik alle fysiotherapeutische bijscholingen gedaan die er bestonden, 

als ik niet had besloten om de ICREO opleiding te doen. Het antwoord op deze vragen kwam in het 

tweede jaar tijdens de uitleg van Stefan en Frank over het autonome zenuwstelsel. YES!!! Nu begrijp 

ik waar we mee bezig zijn, hoe klachten, pijn en dysfuncties ontstaan.  

 

Paarden hebben mij altijd al gefascineerd. Ik ben voortdurend bezig om via internet, boeken en door 

les te nemen, te leren hoe ik mijn paard goed, of nog beter kan trainen. Ik heb namelijk voor hem 

gekozen, hij niet per se voor mij. Daarom voel ik me verantwoordelijk om hem zo goed mogelijk te 

rijden en hem een fijn leven te geven, zodat hij een ‘happy athlete’ kan zijn. Ik kan me dan ook 

helemaal vinden in de volgende uitspraak: 

 

“Think of riding as a science, but love it as an art” 
George Morris 

 

Het maakt mij dan ook een gelukkig mens, nu ik de kans krijg om behandelaar van paarden te 

worden. Op die manier kan ik eraan bijdragen dat ze beter in hun vel komen te zitten en hun 

sportprestaties kunnen worden geoptimaliseerd.  

 

Om een ‘happy athlete’ te zijn moet ‘de motor van het paard aan’. Rien van de Schaft zegt dat 99% 

van de ruiters dit niet voor elkaar heeft. Waarschijnlijk hoor ik bij deze 99%, maar ik maak er wel elke 

training weer een aandachtspunt van. Daarom wist ik zeker dat mijn thesis over een structuur in de 

achterhand van het paard moest gaan, daar zit namelijk ook die motor waar Rien het over heeft.  

 

Het onderwerp van deze thesis is mede tot stand gekomen doordat Stefan tijdens één van onze 

lessen twee eigenschappen, van een structuur in de achterhand, noemde. Deze eigenschappen gaan 

over de psoasmusculatuur en zijn: 

- ‘De psoas ligt in meer of mindere mate in contact met alle organen.’ 

- ‘De psoas is verantwoordelijk voor bijna alle sacro-iliacale problematiek.’ 

 

Door deze opmerkingen werd mijn interesse gewekt. Blijkbaar komt er meer bij deze spier kijken 

dan alleen rug- en heupbewegingen. Het riep ook vragen in mijn op over op de manier van 

beïnvloeding op de organen van de spier en vice versa.  

 

Het schrijven van een thesis is een perfect middel om de geleerde materie nog meer eigen te maken. 

Ik heb het schrijven daarom met veel plezier gedaan, ook al was het soms pittig en echt doorzetten. 

De tijdens de studie ontwikkelde osteopathische denkwijze heeft hierdoor nog meer inhoud 

gekregen. Na ICREO zal ik me blijven ontwikkelen en verdiepen in paarden en in de osteopathie. Ik 

kijk er enorm naar uit om straks van dit boeiende vak mijn beroep te maken. 
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Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen drie jaar en wil daarom allereerst Stefan Alen en Frank 

Dirckx bedanken voor hun enthousiaste en motiverende manier van lesgeven. Tevens wil ik ook mijn 

studiegenoten bedanken voor de leuke tijd die we hebben gehad. Maar speciale dank gaat uit naar 

mijn partner Jan Renken, die mij de duw heeft gegeven om de opleiding daadwerkelijk te gaan doen. 

Daarnaast heeft hij mij ook de ruimte en tijd gegeven om te studeren en mijn buien die daarbij horen 

er kunnen laten zijn. Waar nodig mee te bewegen met mijn buien. Dus ontzettend bedankt lieve 

man en ik hoop dat wij samen een mooie toekomst in de paardensport tegemoet gaan.  
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Inleiding 
 

Om een ‘happy athlete’ te zijn moet ‘de motor van het paard aan’, zodat het op een efficiënte manier 

kan bewegen. De motor van het paard zit in de achterhand, maar soms wil de motor niet aan. De 

paardensporter krijgt dan te maken met tegenvallende prestaties en onduidelijke kreupelheden. 

Vaak zijn rugklachten de oorzaak en kunnen in veel gevallen niet gerelateerd worden aan diagnoses 

die in de reguliere diergeneeskunde onderwezen worden.  

 

Wanneer er rugklachten aanwezig zijn, bestaat de neiging om de spieren aan de dorsale zijde van 

de wervelkolom de schuld te geven, terwijl het in feite vaak de spieren zijn aan de ventrale zijde van 

de ruggengraat die in een staat van hypertonie worden gehouden. Het sacro-iliacale gewricht wordt 

ook vaak ten onrechte gediagnostiseerd. Wanneer er geen inzicht is bij behandelaren over een 

dysfunctionele psoas als mogelijke oorzaak, zullen pijn, stijfheid en/of gangafwijkingen na hun 

behandeling snel weer terugkeren. De psoas ligt aan de voorkant van de wervelkolom in contact 

met min of meer alle organen. De sleutel tot succes op langere termijn is verlichting van de 

hypertonie van deze spiergroep. (Lit. 3)  

 

In deze thesis wordt onderzocht op welke manier een dysfunctionele psoas een rol speelt bij het 

ontstaan van pijn, stijfheid en verminderde prestatie, waarbij wellicht de organen ook een rol kunnen 

spelen vanwege het nauwe contact tussen de psoasmusculatuur en de organen. Dat gebeurt aan de 

hand van de volgende vraagstellingen:  

Op welke manier kan een psoas dysfunctioneel worden? De psoas ligt in meer of mindere mate in 

contact met alle organen, op welke manier? Heeft de psoas invloed op deze organen en zo ja, hoe 

uit zich dat? Geldt het omgekeerde dan ook, hebben de organen invloed op de psoasgroep? 

Waarom is de psoas zo belangrijk bij sacro-iliacale problematiek? Wat zijn de gevolgen van een niet 

goed functionerende psoas? Hoe kunnen we de psoas beïnvloeden in een osteopathische 

behandeling.  

Kortom, er kan als hoofdvraag gesteld worden: op welke manier beïnvloedt eventuele 

psoasproblematiek de gezondheid van het paard?!  

 

Met psoas of psoasgroep wordt verder bedoeld, de m. psoas major, de m. psoas minor, de m. iliaca 

en de m. quadratus lumborum. Deze spieren kunnen moeilijk los van elkaar functioneren. 

 

Met deze thesis hoop ik voor collega-osteopaten en mogelijk ook andere therapeuten de complexe 

verbanden van het lichaam te laten zien, vanuit de psoas groep geredeneerd. De verbanden die in 

deze thesis aan bod komen, zijn niet uniek voor de psoasgroep. Dezelfde soort verbindingen gelden 

voor alle structuren in het lichaam en afhankelijk vanuit welke structuur je bekijkt zullen er accent 

verschillen ontstaan.  
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Hoofdstuk 1   De anatomie en fysiologie van de psoasgroep 
 
1.1  Inleiding 
 

De spieren van de psoasgroep worden vanwege hun topografische ligging, aan de ventrale zijde 

van de wervelkolom, ook wel de sublumbale musculatuur, hypaxiale musculatuur of spieren van de 

bekkengordel genoemd. De groep omvat de m. psoas major, de m. iliacus, de m. psoas minor en 

m. de quadratus lumborum. 

 

Deze thesis gaat over één spiergroep. Eén spiergroep of structuur in een lichaam mag nooit als 

geïsoleerde structuur beschouwt worden, want er worden verbindingen gemaakt tussen de spieren 

onderling maar ook met de diverse omliggende weefsels.  

 

Met psoas of psoasgroep wordt verder bedoeld, de m. psoas major, de m. psoas minor, de m. iliaca 

en de m. quadratus lumborum. Deze spieren kunnen moeilijk los van elkaar functioneren. 

   

1.2 M. psoas major 
 
1.2.1 Anatomie van de m. psoas major 
 

De m. psoas major vindt zijn oorsprong op de corpora van de zeventiende en achttiende thoracale 

wervel, op het proximale uiteinde van de zeventiende en achttiende rib en op de corpora en 

processus transversi van de eerste tot de vijfde lumbale wervel. De psoas major is een sterke, 

vlezige spier welke breed en plat begint, in de richting van het bekken wordt het rond in 

doorsnede en eindigt met een sterk tendineus deel. Het musculaire deel heeft een fijne structuur 

en bevat vrijwel geen vet of bindweefsel. De m. psoas major verlaat het bekken door de lacuna 

musculorum. De terminale pees ligt in een groef tussen de twee buiken van de m. iliacus. Het vindt 

zijn aanhechting op de trochanter minor samen met de m. iliacus. 
 
De m. psoas major en de m. iliacus worden vaak samen besproken als de m. iliopsoas, omdat bij de 

mens en bij carnivoren de twee delen bijna volledig met elkaar gefuseerd zijn. Echter bij het paard 

zijn de twee delen van de m. iliopsoas duidelijk van elkaar gescheiden. Daarom worden ze hier apart 

besproken. De m. psoas major en de m. iliacus zijn de sterkste van de sublumbale spieren.  

De m. psoas major passeert het diafragma door de psoasarcaden en loopt via de dorsale zijde van 

de buikholte naar het bekken. Deze anatomische locatie maakt dat de m. psoas major kan 

fungeren als een link tussen deze structuren. In de buikholte ligt de psoas retroperitoneaal.  

Het ventrale deel van de m. psoas major staat in contact met de pleura, het diafragma en na 

passage door de psoasarcaden van het diafragma met het peritoneum. De fascia iliaca bedekt het 

ventrale deel van de m. psoas major en de m. iliaca. Via de fascia iliaca ligt de m. psoas major in 

contact met het ligamentum inguinale, de m. psoas minor, m. sartorius, de nieren, milt, de 

pancreas, a. en v. circumflexa ilium profunda, de a. iliaca externa en interna en delen van het 

intestinum. Deze laatste zijn het pars transversa en descendens van het duodenum, het jejunum via 

het radix mesenterii, het dorsale deel van het colon ascendens met de flexura pelvina, het dorsale 

deel van het colon descendens en transversum en basis van het caecum.  
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Aan de dorsale zijde ligt de m. psoas major in contact met de laatste twee ribben en de thoracale 

wervels, de lumbale wervels, de mm. intercostales interni, m. quadratus lumborum de aa. 

iliolumbales, de aa. lumbales en de m. longissimus dorsi.  (Lit. 1, 2, 3, 5, 10, 13, 27, 30, 32, 36, 40, 

46, 47) 
                                                                                                                                                                                              

 

Figuur 1: De interne spieren van het bekken, mediaal aanzicht. (Lit 1) 

 

1.2.2 Functie van de m. psoas major 
 

De m. psoas major heeft door zijn ligging diverse functies. Bij een fixatie van het femur zorgt de m. 

psoas major voor flexie van de lumbale wervelkolom en retroversie van het bekken. Het zogenaamde 

‘rond maken’ of ‘verzamelen’. De m. psoas major speelt een belangrijke rol in stabilisatie van de 

wervelkolom. Dit houdt in het kunnen behouden van een bepaalde houding tijdens bewegen en het 

voorkomen van een sterkere lordose. Het ondersteunt tevens het sacro-iliacale gewricht. Wanneer 

de wervelkolom het vaste punt is, zorgt de m. psoas major voor flexie, adductie en externe rotatie 

van de heup, vanwege zijn insertie op de trochanter minor, en het naar voren brengen van het 

achterbeen tijdens de zwaaifase. De m. psoas major neemt actief deel aan de voorwaartse beweging.  

Bij unilaterale contractie ontstaat er lateroflexie in de lumbale wervelkolom. (Lit. 1, 2, 3, 5, 13, 27, 32, 

36, 40, 46 en 47) 
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Figuur 2: De m. psoas major en minor met de fascia iliaca, ventraal aanzicht. (Lit. 5) 

 
1.3  M. iliacus 
 
1.3.1 Anatomie van de m. iliacus 
 

De m. iliacus is een dikke spier en bestaat uit een mediaal en een lateraal deel. De sterke laterale 

kop ontspringt van de facies iliaca van het ilium, de ventrale zijde van de eerste sacrale wervel en 

ventraal van het sacro-iliacale ligament. De zwakkere mediale kop begint op het os ilium vlakbij 

het acetabulum. De twee buiken verenigen zich met de terminale pees van de psoas major en 

insereren samen op de trochanter minor van het femur, aan de mediale zijde van het femur. De 

twee koppen zijn niet helemaal van elkaar gescheiden, de m. psoas major ligt als het ware ingebed 

in de m. iliacus. De psoas major en de iliacus zijn door hun gemeenschappelijke pees op de 

trochanter minor intiem verenigd, maar bij het paard is er een duidelijk onderscheid te maken 

tussen de m. iliacus en de m. psoas major.  
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Figuur 4: M. iliacus (Lit. 5) 

 

 

 

 
 

Figuur 5: M. psoas major en minor, lateraal aanzicht (Lit. 53) 

 

 

Figuur 3: M. psoas major (Lit. 5) 
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Figuur 6: Dwarsdoorsnede op niveau Th18. De volgende spieren zijn gemarkeerd: (1) m. 
iliocostalis, (2) m. longissimus, (3) m. multifidi, (4) m. psoas major, (5) m. psoas minor and (6) crura 

van het  diaphragma. (Lit. 54) 

 

 

 
 

Figuur 7: Dwarsdoorsnede op het niveau van de lumbosacrale overgang en sacroiliacale gewricht. 
De volgende spieren zijn gemarkeerd: (1) m. gluteus medius, (2) m. sacrocaudalis dorsalis, (3) m. 
iliopsoas. Het tuber sacrale, de interosseuze en het ventrale sacro-iliacale ligamenten zijn ook te 

zien. (Lit. 54) 
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Aan de ventrale zijde ligt de m. iliacus in contact met de fascia iliaca, het ligamentum inguinale, de 

m. psoas major, de m. satorius en  de abdominale musculatuur. Aan de dorsale zijde ligt de m. iliacus 

in contact met het ilium, het sacrum, het sacro-iliacale gewricht, de m. gluteus medius, de aa. 

iliolumbales en a. en v. circumflexa ilium profunda, de a. iliaca externa en interna. Bij het 

heupgewricht is de m. iliacus gerelateerd aan de a. en v. femoralis, de n. femoralis, de m. satorius, 

de m. rectus femoris en m. tensor fascia latae. (Lit. 1, 2, 3, 5, 13, 27, 32, 36, 40, 46, 47) 

 
1.3.2 Functie van de m. iliacus 
 

Bij fixatie van het bekken zorgen de m. psoas major en m. iliacus samen voor een flexie en exorotatie 

van de heup. De m. iliacus zorgt voor een anteversie van het bekken bij gefixeerd lidmaat, in 

tegenstelling tot de m. psoas major. Op zich heeft de m. iliacus geen rechtstreekse invloed op de 

wervelkolom, maar kan indirect via het bekken een tractie uitoefenen op de lumbale wervelkolom.  

(Lit. 1, 2, 3, 5, 13, 27, 32, 36, 40, 46, 47) 

 

 
1.4 M. psoas minor 
 
1.4.1 Anatomie van de m. psoas minor 
 

De m. psoas minor is bij het paard een slanke, platte spier welke ontspringt van de ventrale zijde van 

de zestiende tot en met de achttiende thoracale wervel en van de eerste vijf lumbale wervels. Het 

insereert op het tuberculum van de m. psoas minor van het ilium met een sterke, platte pees.  

 

De m. psoas minor is de meest ventraal gelegen spier. Het heeft een ventromediaal verloop over 

de m. psoas major in de richting van de pelvis. Daar bevindt het zich ventraal tussen de fascia iliaca 

en het peritoneum. De psoas minor is een nogal tendineuze spier met een half gevederd verloop.  

 

Het ventrale oppervlak van het thoracale deel is gerelateerd aan de pleura, de crura van het 

diafragma en de sympathische zenuwen. In het abdomen ligt het ventrale aspect van deze spier in 

contact met de vena cava caudalis (rechterzijde), de aorta abdominalis (linkerzijde), het 

peritoneum, de linker nier, de sympathische zenuwen en de a. en v. iliaca externa. De ureter ligt op 

de laterale grens. Dorsaal heeft de m. psoas minor relaties met de thoracale en lumbale vertebrae, 

de m. psoas major, de lumbale zenuwen en de n. femoralis. (Lit. 1, 2, 3, 5, 13, 27, 32, 36, 40, 46, 47) 

 
1.4.2 Functie van de m. psoas minor 
 

De m. psoas minor is een nogal tendineuze spier die statisch belangrijk is bij fixatie van het bekken. 

De m. psoas ondersteunt het ventrale deel tussen de wervelkolom en het bekken, samen met de 

dorsale sacro-iliacale ligamenten die de bovenste steun vormen, wordt het bekken gefixeerd in zijn 

natuurlijk positie.  

De m. psoas minor heeft als dynamische functie, flexie van de lumbale wervelkolom bij een gefixeerd 

bekken. Flexie van het bekken wanneer de lumbale wervelkolom het vaste punt is. Bij een unilaterale 

contractie ontstaat er lateroflexie. De m. psoas minor heeft geen rechtstreekse werking op het 

achterbeen. (Lit. 1, 2, 3, 5, 13, 27, 32, 36, 40, 46, 47) 
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    Figuur 9: M. quadratus lumborum. (Lit. 5) 

 

1.5  M. quadratus lumborum 
 
1.5.1 Anatomie van de m. quadratus lumborum 
 

De m. quadratus lumborum is een relatief dunne spier die zwaar doordrongen is van pezen en 

vrijwel volledig bedekt is door de psoas major. De m. quadratus lumborum bestaat uit twee delen, 

de ilio-costale bundel en de ilio-transversale bundel. De ilio-transversale bundel ontspringt van de 

ventrale zijde van de laatste twee of drie ribben en van de ventrale zijde van de processus 

transversus van de lumbale wervels. Het vindt zijn insertie op de crista iliaca. De ilio-costale bundel 

ontspringt van de ventrale zijde van de laatste twee ribben. Deze bundel vindt ook zijn insertie op 

de crista iliaca en op de ventrale zijde van het sacro-iliacale ligament.  

Het bestaat uit afzonderlijke bundels vezels die sterk verweven zijn door pezen bij paarden. De 

vezels lopen caudolateraal weg en verbinden de processus transversi van de lumbale wervelkolom 

met elkaar en de crista iliaca, er is dus een suggestie van segmentstructuur.  

 

Ventraal wordt de m. quadriceps lumborum volledig bedekt door de m. psoas major en ligt in 

contact met de laatste de laatste intercostale en eerste drie lumbale zenuwen. Dorsaal heeft het 

relaties met de laatste ribben, de lumbale processus transversi en laterale takken van de aa. 

lumbales. (Lit. 1, 2, 3, 5, 10, 13, 27, 32, 36, 40, 46, 47) 

 
1.5.2 Functie van de m. quadratus lumborum 
 

De m. quadratus lumborum heeft als functie de lumbale wervelkolom te stabiliseren en te 

flecteren. Om de lumbale wervelkolom te stabiliseren is de m. quadratus lumborum sterk 

doordrongen van pezen, vooral bij grote paarden. (Lit. 1, 2, 3, 5, 13, 27, 32, 36, 40, 46, 47) 

 

 
1.6  Vascularisatie 
 
1.6.1 Doorbloeding van skeletspieren 
 

De arteriën van de spieren voorzien de spieren van zuurstof en voedingsstoffen en de venen 

voeren afvalstoffen af. De arteriën en venen van de spieren lopen parallel aan de spieren. De 

Figuur 8: M. psoas minor. (Lit. 5) 
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bloedvaten vertakken zich echter in steeds fijnere en kleinere bloedvaten; de arteriolen, 

metarteriolen en capillairen, zodat op het kleinste niveau ook voldoende zuurstof en 

voedingsstoffen aangevoerd worden. Het bloed wordt via kleine venulen afgevoerd.  

De verdeling van bloed naar verschillende delen van het lichaam wordt bepaald door de diameter 

van de arteriolen, die ruim zijn uitgerust met viscerale gladde spieren. De arteriolaire gladde spier 

is rijkelijk geïnnerveerd door sympathische zenuwvezels, dat een plexus vormt in de adventitia laag. 

Verhoogde activiteit in dergelijke vezels leidt tot vasoconstrictie en daardoor vermindering van de 

diameter van de arteriolen, waardoor de weerstand tegen de doorstroming wordt verhoogd. 

Vasodilatie onstaat als gevolg van ontspanning van het gladde spierweefsel in de wand. Tijdens 

fysieke arbeid verwijdt het bloedvaatbed zich, om zo meer bloed en zuurstof en voedingsstoffen in 

de spieren te krijgen. (Lit. 30, 48) 

 
1.6.2. Doorbloeding van de psoas spieren 
 

De doorbloeding van de m. psoas major vindt plaats via takken van de laatste aa. intercostales 

dorsales, de a. costo-abdominalis dorsalis, aa. lumbales, de a. iliaca interna en externa, de a. 

circumflexa ilium profunda en van de a. femoralis profunda.  

De bloedvoorziening van de m. iliacus is afkomstig van de takken van de aa. lumbales, a. 

circumflexa ilium produnda en van de a. iliaca interna.  

De m. psoas minor wordt van bloed voorzien via takken van de aa. intercostales dorsales, de a 

costo-abdominale dorsalis, de aa. lumbales, de a. iliaca interna en externa en van de a. circumflexa 

ilium profunda. 

De m. quadratus lumborum krijgt het bloed via de aa. lumbales en de aa. intercostales dorsales. 

(Lit. 30, 32, 47) 

 
 
1.7  Innervatie 
 
1.7.1 Verschillende soorten spieren 
 

Er bestaan drie hoofdtypen spierweefsel: skeletspierweefsel, glad spierweefsel en hartspierweefsel. 

Skeletspierweefsel wordt ook wel dwarsgestreept spierweefsel genoemd. De aansturing van de 

spiercontractie is voor elk type spierweefsel anders. De contracties van skeletspierweefsel staan 

onder controle van het somatische zenuwstelsel zodat we bewuste interactie met onze omgeving 

kunnen aangaan.  

De activiteit van glad spierweefsel wordt gereguleerd door het autonome zenuwstelsel en door 

hormonen. Glad spierweefsel wordt gevonden in de wanden van holle en buisvormige organen, 

zoals het spijsverteringstelsel, uterus en bloedvaten (behalve in de capillairen). (Lit. 4, 16, 19, 48) 

 
1.7.2 Innervatie van skeletspieren 
 

De spieren van de psoasgroep zijn skeletspieren. De aansturing verloopt via het piramidale 

systeem. Dit is een verzameling axonen en loopt van de motorische hersenschors naar de 

hersenstam en ruggenmerg. In de hersenstam en ruggenmerg liggen motorische zenuwcellen, 

motoneuronen.  
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Skeletspieren worden aangestuurd door het somatisch zenuwstelsel. Er wordt ook wel gezegd dat 

we spieren bewust aansturen, maar gelukkig hoeven we niet steeds na te denken bij bewegen of stil 

staan, spieren worden dus voor een deel ook aangestuurd door het autonome zenuwstel, meer 

bepaald het sympathische zenuwstelsel. Deze wisselwerking tussen het somatisch en sympathisch 

zenuwstelsel is ook nodig om bewegingen soepel te laten verlopen. Dit houdt in dat er een balans 

is tussen alpha en gamma motoneuronen.  

Daarnaast hebben spieren, om te kunnen reageren een bepaalde rusttonus nodig. Ook deze wordt 

geregeld via het sympathisch zenuwstelsel.  

Het zenuwstelsel wordt voortdurend op de hoogte gehouden over de toestand van de spieren via 

de sensibele vezels, de Ia en II vezels. De sensibele vezels registreren de veranderingen in de lengte 

en de snelheid van de lengteverandering. Dit zijn de Ia- en II-vezels, de lengtedetectoren.  

 

 
Figuur 10: De spierspoel. (Lit. 5) 

 

De afferente informatie over Ia- en II-vezels lokken een motorische reactie uit in het voorhoorn 

en/of het zijhoorn van het ruggenmerg. Ze hebben een direct exciterend effect op de alfa-

motoneuronen van de betreffende spier. Een lengtetoename van de spier veroorzaakt daardoor een 

actieve contractie van de spier via de alpha-motoneuronen.  

De alfa motoneuronen zenden impulsen naar de extrafusale spiervezels om te contraheren, 

waardoor dus beweging mogelijk is. Alfa motoneuronen ontspringen ter hoogte van de voorhoorn 

van het ruggenmerg.  
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De gamma-motoneuronen zijn gekoppeld met de intrafusale spiervezels of spierspoelen. De 

gamma-motoneuronen zorgen ervoor dat de intrafusale vezels op spanning blijven, waardoor de 

spoelen voortdurend in staat zijn te reageren op de lengteveranderingen van de spierbuik. Wanneer 

de spier korter wordt, gaat de rek van de spierspoel af en valt de afferente informatie valt weg. De 

gamma-motoneuronen zorgen er dan voor dat de spierspoel weer op spanning komt. Dit systeem 

is altijd aan. Via het cornu laterale waar de gamma-motoneuronen worden geschakeld, treedt tonus 

verlaging op bij ontspanning en tonus verhoging bij stress of spanning. Gamma-motoneuronen 

stimulatie leidt tot contractie van de intrafusale vezels. Via de gamma-motoneuronen kan de 

gevoeligheid van de spierspoel worden ‘ingesteld’. Er is altijd een balans tussen alpha en gamma 

activiteit. Spieren die precieze en fijne bewegingen maken hebben veel spierspoeltjes.  

 

Eén motoneuron stuurt meerdere spiervezels van eenzelfde spier aan. Het motoneuron met de 

spiervezels die het aanstuurt, wordt een motorunit genoemd. Een motorunit bestaat uit het 

motoneuron in de anterieure hoorn van het ruggenmerg (voorhoorn), de zenuwvezel en alle 

spiervezels die door het motoneuron worden geïnnerveerd. Het aantal spiervezels dat een 

motorneuron aanstuurt, bepaalt de functie van het motoneuron. Een motoneuron dat veel 

spiervezels aanstuurt, heeft een krachtige maar weinig nauwkeurige spiercontractie tot gevolg. Een 

motoneuron dat weinig spiervezels aanstuurt, heeft een zeer nauwkeurige, maar weinig krachtige 

spiercontractie tot gevolg. (4, 19, 21, 22, 48) 

 
1.7.3 Innervatie van de psoasgroep 
 

De m. psoas major wordt geïnnerveerd vanuit de intercostale zenuwen, de rami ventrales van de 

nn. lumbales en de n. femoralis.  

De m. iliacus wordt geïnnerveerd door de rami ventrales van de nn. lumbales, de n. genitofemoralis 

en de n. femoralis.  

Innervatie van de m. psoas minor gebeurt vanuit de intercostale zenuwen, de rami ventrales van de 

nn. lumbales, de n. genitofemoralis en de n. femoralis.  

De m. quadratus lumborum ontvangt zijn innervatie van de rami ventrales van de nn. lumbales.  

De sympathische innervatie van de psoasgroep loopt met bovenstaande spieren mee en ontstaan 

waar de cornu laterale in het ruggenmerg aanwezig is. (1, 27, 32, 46, 47) 

 

 
1.8  Inguinale regio 
 
1.8.1 Ligamentum inguinale 
 

De m. psoas major ligt in contact met het ligamentum inguinale. Verschillende structuren en 

openingen lopen langs dit ligament. Het ligamentum inguinale is de caudale verdikte rand van de 

aponeurose van de m. obliquus abdominis externa. Het verloopt van de tuber coxae naar de 

eminentio iliopubica waar het zich vermengt met de prepubische pees.  

 

Er is een opening tussen de craniale rand van het bekken aan de ene kant en het inguinale 

ligament, de iliacale fascia en de iliacale lamina aan de andere kant, die bekend staat als de lacuna 

musculorum. Hierdoor kunnen de iliopsoas spieren, de n. femoralis met aftakkende n. saphenus en 

de spier van de sartorius van de buikholte en de bekkenholte in het bovenbeen komen. 

Ventrolateraal aan de lacuna musculorum is er nog een opening bekend als de lacuna vasorum. 
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Het wordt begrensd door het inguinale ligament en het corpus van het ilium en maakt de 

doorgang mogelijk van de a. en v. iliaca externa, die vanaf dit punt overgaan in a. en v. femoralis 

en de lymfevaten.  (Lit. 1, 2, 3, 13, 27, 32, 46, 47) 

 
1.8.2 De canalis inguinalis 
 

De term kanaal in de ‘canalis inguinalis’ is wat misleidend, het zijn meer twee spleetachtige 

doorgangen in de buikwand tussen de m. obliquus internus en externus. De caudale begrenzing 

wordt gevormd door het ligamentum inguinale. Het begint bij de anulus inguinalis profundus en 

strekt zich schuin caudaal, mediaal en wat ventraal uit, om te eindigen in de anulus inguinalis 

superficialis.  

 

Er lopen verschillende structuren door die op deze manier van de buikholte naar het subcutaneus 

liesweefsel gaan. Deze structuren zijn de a. en v. pudenda externa, lymfeknopen en de n. 

genitofemoralis. Bij mannelijke dieren nog de m. cremaster en de ductus spermaticus, bij 

vrouwelijke dieren het ligamentum teres uteri.  

 

 

Figuur 11: Ligamentum inguinale, anulus inguinalis profundus en superficialis en lacuna vasorum in 
het paard. (Lit. 52) 

 

 

 Anulus inguinalis profundus is een smalle transversale opening die craniomediaal wordt 

begrenst door de caudale rand van de m. obliquus internus en gedeeltelijk door de m. rectus 

abdominis. Caudomediaal wordt het begrenst door het ligamentum inguinale.  

 

 Anulus inguinalis superficialis is een duidelijk gedefinieerde spleet in de aponeurose van de m. 

obliquus externus. De abdominale pees vormt de caudomediale wand van de anulus (ook wel 
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crus mediale genaamd), de pelvische pees vormt de caudolaterale wand (ook wel crus laterale 

genaamd). Overeenkomend met het verloop van de spiervezels, ligt de lange as van de anulus 

inguinalis superficialis van craniolaterale naar caudomediale richting. Het ligt mediaal ten 

opzichte van de buik- en bekkenpezen van de m. obliquus externus die hier duidelijk van 

elkaar zijn gescheiden. Het crus mediale hecht aan de lamina femoralis, die overgaat op het 

mediale oppervlak van de dij, waar het overgaat in de fascia femoralis. (Lit. 1, 2, 13, 27, 32, 46, 

47) 

 

 

 

Figuur 12: De inguinale regio waar de psoasgroep door de buikwand komt, met het ligamentum 
inguinale, lacuna vasorum, anulus inguinalis superficialis. (Lit. 52) 
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Figuur 13: De inguinale structuren. (Lit 2) 

 

1.9  Verschillende spiervezel typen  
 
1.9.1 Spiervezel type en hun functies 
 

Skelet- of dwarsgestreepte spieren bestaan uit bindweefselvliezen en fasciculi. Fasciculi bestaan op 

hun beurt uit spiervezels. Spiervezels zijn er in verschillende typen. Grofweg worden er twee 

spiervezeltypen beschreven die in de spieren aanwezig zijn; type I en type II. Het type II kan weer 

onderverdeeld worden in drie typen, namelijk type IIa, IIb en IIx.  

Binnen elke spier komen verschillende soorten spiervezeltypen voor. Een spier bestaat nooit 

helemaal uit een specifiek spiervezeltype, maar de overwicht van een bepaald vezeltype in een 

spier kan de primaire functie van de spier aangeven, het produceren van beweging of een meer 

posturale functie.  

Het type training dat wordt uitgevoerd, hetzij als gevolg van selectie in de fokkerij, hetzij als gevolg 

van training, kan van invloed zijn op het spiervezeltype. 

 

De twee soorten spiervezeltypen: 

 Type I spiervezels contraheren traag en genereren weinig kracht, maar zijn bijna niet 

vermoeibaar. Ze bezitten veel capillairen en de hoeveelheid myoglobine is hoog, wat maakt 

dat de bloed- en zuurstof voorziening en zuurstoftransport zeer goed is. Deze spiervezels zijn 

rood. Type I spiervezels hebben veel mitochondriën en veel enzymen om aeroob energie vrij te 

maken. Deze eigenschappen maken dat de type I spiervezels bijna alleen aeroob energie 

kunnen produceren. Doordat ze voor hun contracties met name aeroob energie (ATP) 

produceren, bevatten ze weinig glycogeen, maar veel intramusculaire triglyceriden. Verder 
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hebben type I spiervezels een gering actief ATPase. ATPase is een enzym wat ATP afbreekt in 

ADP, P en energie. Deze energie kan gebruikt worden voor spiercontracties.  

Type I rijke spieren zijn dus zeer oxidatief en functioneren langdurig en met een laag 

energieverbruik. Ze zijn dus uitstekend geschikt voor het handhaven van een bepaalde positie 

voor langere tijd.  

Andere namen voor dit spiertype zijn slow twitch, rode spiervezel, tonisch, posturaal en type 1.  

 

 Type II spiervezel kunnen snel contraheren en veel kracht genereren, maar zijn snel 

vermoeibaar. Ze bezitten weinig capillairen en de hoeveelheid myoglobine is laag, wat maakt 

dat de bloed- en zuurstof voorziening en zuurstoftransport slecht is en deze spiervezels wit 

zijn. Ook hebben de type II spiervezels weinig mitochondriën en weinig enzymen om aeroob 

energie vrij te maken. Deze eigenschappen maken dat deze spiervezels bijna alleen anaeroob 

energie kunnen produceren. Doordat ze voor hun contracties met name anaeroob energie 

(ATP) produceren, bevatten ze veel glycogeen. Verder hebben type II spiervezels een zeer 

actief ATPase. ATPase is een enzym afbreekt in ADP, P en energie. Deze energie kan gebuikt 

worden voor spiercontracties.  

Deze spieren zijn uitstekend geschikt bij het produceren van beweging en voortbewegen.  

Andere namen voor dit spiertype zijn fast twitch, witte spiervezel, fasisch en type 2.  

 

Type II kan weer onderverdeeld worden in drie verschillende soorten spiervezel: type IIa, IIb en IIx.  

- Type IIa : deze spiervezel zit wat betreft metabole eigenschappen tussen type I en type II 

spiervezels in. Het kan redelijk goed anaeroob en aeroob energie vrijmaken. Verder kunnen 

deze spiervezels snelkracht leveren, maar leveren minder kracht dan de type II spiervezels. 

Omdat type IIa spiervezels veel capillairen, mitochondrien en myoglobine hebben, kunnen ze 

goed aeroob energie produceren, zijn deze spiervezels rood. Andere namen voor dit type zijn, 

fast oxidative fibers, type 2a 

- Type IIb: Dit type is al beschreven bij type II. De vezels zijn slecht doorbloed en beschikken over 

een anaerobe energieleveing. Dit type spiervezel is geschikt voor korte krachtige contracties. 

Andere namen zijn fast glycolytic fibers, type 2b.  

- Type IIx: Dit is een spiervezel die nog niet is gedifferentieerd. Deze kan dus door specifieke 

training een structuurwijziging ondergaan en van slow-twitch vezel veranderen in fast-twitch 

vezel of andersom. Andere namen voor het type IIx spiervezel zijn, het intermediaire type of 

type 2c.  

 

Een grote motorunit bestaat vaak uit meer de meer krachtige, maar snel vermoeibare type II 

spiervezels en de kleinere motorunits vaak bestaan uit de minder krachtige, maar onvermoeibare 

type I spiervezels. Deze indeling van motorunits is handig in het doseren van kracht. (Lit. 4, 14, 21, 

28, 37, 40, 48) 

 

 
1.9.2 Vezeltype van de m. psoas major en minor  
 

Bij paarden zijn de meeste spieren een combinatie van de verschillende soorten spiervezels, met 

een overheersend aantal van het spiervezel type II. Paarden zijn bewegingsdieren daarom is de 

functie van de spieren vooral het genereren van beweging. Naast het produceren van beweging, 

hebben morfologische en biomechanische studies aangetoond dat de epaxiale en hypaxiale 
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spieren een belangrijke rol spelen bij de stabilisatie van de rug en het bekken van paarden tijdens 

zowel statische houdingen als voortbeweging.  

De spieren die betrokken zijn bij dynamische stabilisatie hebben een hoog type I spiervezel gehalte 

en een groot aantal spierspoelen. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de stabilisatie van 

de rug, tijdens beweging complex is en vereist een gecoördineerde relatie tussen neurale en 

musculaire activiteit.  

 

Het vezeltype van de m. psoas minor varieerde van ongeveer gelijke type I en type II spiervezel 

verhoudingen tot overwegend type I. Dit suggereert een posturale en stabiliserende rol van de m. 

psoas minor op de thoracolumbale en lumbosacrale overgangen. Daarentegen waren de vezeltype 

verhoudingen van m. psoas major voornamelijk van het vezeltype II, wat een dynamische functie 

suggereert. (Lit. 36) Het vezeltype van de m. psoas major tussen de niveaus van oorsprong naar 

insertie waren ook nog eens verschillend. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de samenstelling 

van het vezeltype op dat bepaalde niveau een dynamische en/of houdingsfunctie aangeeft. Het 

craniale gedeelte van de m. psoas major heeft voornamelijk een posturale functie als stabilisator, 

van de lumbale wervelkolom, sacro-iliacale en heupgewrichten. Terwijl het caudale deel van de 

spier een dynamische rol speelt, namelijk flexie van het heupgewricht. (Lit. 4, 14, 21, 28, 36, 37, 40, 

48) 

 

 
1.9.3 Praktische gevolgen van het spiervezeltype 
 

Het soort spiervezeltype bepaald de reactie van spieren in geval van een dysfunctie. Deze reactie is 

niet onderhevig aan toeval maar aan bepaalde wetten. Spieren die voornamelijk rode spiervezels 

bevatten, dus type I, neigen naar hyperactiviteit, spanning, verkorting en hypertoniciteit. Spieren 

die meer witte vezels bevatten, het type II, hebben de neiging om te verzwakken en te verslappen. 

(Lit. 28) 

 

De m. psoas minor heeft spiervezels in een gelijke verdeling van type I en II, naar overwegend type 

I.  Deze spier zal daarom beide reacties vertonen of indien het aantal type I overwegend is, zal de 

m. psoas minor verkorten in geval van dysfunctie. De m. psoas major heeft overwegend type II 

spiervezels en zal de reactie van de m. psoas major verslappen en verzwakken zijn.  

 

Wanneer spieren neigen naar hypertonie en verkorting, kunnen hun functionele antagonisten, 

reageren in de richting van hypotoniciteit en verzwakking, of andersom. Dit leidt tot een verkeerde 

houding of dysbalans in bewegingspatronen. (Lit. 4, 14, 21, 28, 37, 40, 48) 



 

 
24 

 

Hoofdstuk 2   Fasciale relaties 
 

2.1  De fascia inleiding 
 

Het fasciale systeem omgeeft, ondersteunt, scheidt, beschermt en geeft structurele integriteit aan 

musculaire, viscerale, articulaire, osseuze, nerveuze, lymfatische en vasculaire systemen. Het is als 

een spinnenweb dat zich uitstrekt tot in alle hoeken. De continuïteit en connectiviteit van het 

fasciale systeem zijn zeer uitgestrekt. Een belangrijke functie van de fascia is het stimuleren van de 

beweging van weefselvloeistoffen en het bevorderen van de lymfestroom door de kanalen. De 

structuur van fascia is zeer variabel en hangt af van de locatie en functie. (Lit. 6, 8, 24, 25) 

Vanwege de connectiviteit van het fasciale web zal elke irritatie, spanning, verkleving of litteken,  

binnen een van bovengenoemde systemen gevolgen hebben voor het hele systeem. Er zijn 

ontelbare ketens mogelijk. Een stoornis in één van deze ketens zal onvermijdelijk een gevolg 

hebben op een andere plaats. (Lit. 6, 8, 24) 

 

Fascia bevatten gladde spiervezels, wat maakt dat het onder invloed is van het sympathisch 

zenuwstelsel. Bij een wervelblokkade is er sprake van een verhoogde sympathische activiteit binnen 

één of meerdere segmenten. De fascia reageert op een verhoogde sympathische activiteit door 

aanspanning en omklemming van het orgaan of de structuur dat het bedekt. Dit heeft verschillende 

gevolgen. (Lit. 5, 25, 26, 31) 

In het bewegingsapparaat betekend fasciale spanning een verminderde bewegingsmogelijkheid 

waardoor er minder economische bewegingspatronen ontstaan. Zolang het lichaam dit kan 

compenseren, zullen er geen klachten ontstaan. Mochten de compensaties echter niet toereikend 

blijken, dan kan dit leiden tot een musculaire disbalans met daardoor gewrichtsirritatie en tot pijn. 

(Lit. 5, 6, 8, 31) 

Elke fasciale spanning kan de arteriële, veneuze, nerveuze en lymfe circulatie negatief beïnvloeden 

waardoor acidose, stase, gevoelloosheid en temperatuurverschillen kunnen ontstaan. Er zal ook een 

verslechtering van de trofiek en verminderd weefsel herstel optreden. De fysiologische functie van 

het ‘getroffen’ lichaamsdeel of orgaan raakt bij langdurige omklemming verzwakt. (Lit. 4, 5) 

De organen ondervinden veel negatieve gevolgen door inklemming van de fascia en kunnen in 

dysfunctie raken. De mobiliteit en motiliteit van elk orgaan is van belang voor zijn functioneren. Elke 

verandering in de bewegingen die door het orgaan zelf (motiliteit), of door de structuren van het 

viscerale gewricht (mobiliteit) veroorzaakt worden, geeft problemen in functie en herstel. Een 

beperking in beweeglijkheid van een orgaan heeft gevolgen voor alle organen en structuren 

waarmee dit orgaan anatomisch en/of neurologisch in verbinding staat. De doorbloeding is uiteraard 

zeer belangrijk voor de functie van het orgaan zelf, maar ook voor het gehele lichaam. Vanwege de 

eventuele verminderde opname van voedingsstoffen, uitscheiding van afvalproducten en transport 

van hormonen, van de getroffen organen.  

Wanneer fascia in een staat van hypertonie verkeert, komt er via deze fascia gestoorde afferente 

informatie binnen via de truncus sympathicus het ruggenmerg binnen. Via doorschakeling in het 

ruggenmerg naar het cornu laterale gaan op hun beurt gestoorde efferente vezels naar de spinale 

zenuw. Zo kan het hele segment negatief beïnvloedt worden. Alle informatie wat uit deze spinale 

zenuw vertrekt kan gestoord zijn. Spanningen kunnen dus direct doorgegeven worden aan naburige 

weefsels, maar ook indirect via het zenuwstelsel, via verhoogde sympathische activiteit in één of 

meerdere segmenten. (Lit. 4, 5, 6, 8, 21, 24, 25, 26, 29, 31) 
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Fascia wordt vrij zwaar geïnnerveerd door het zenuwstelsel en bevat verschillende soorten 

mechanoreceptoren, daarom is het gevoelig voor fysieke en emotionele stress. De 

mechanoreceptoren rapporteren aan het centrale zenuwstelstel over de staat van 

weefselspanningen in het lichaam. Er is aangetoond dat stimulatie van de mechanoreceptoren van 

de fascia meetbare effecten tot stand brengt in de skeletspieren. Het waargenomen effect is veel 

groter in de gammamotoneuronen dan in de alfamotoneuronen, waarbij geconcludeerd mag 

worden dat fascia tevens een proprioceptieve functie hebben en bovendien een secundair effect 

op de tonus van de skeletspier. (Lit. 4, 5, 22, 25) 

 

De contractie van het fasciale weefsel is reversibel, maar soms raakt de spanning verankerd in de 

fascia en begint op die manier het evenwicht van het lichaam te verstoren. Wanneer de contractie 

langdurig aanhoudt, zal de fascia reageren met aanmaak van nieuw materiaal. Dit materiaal is dikker 

en minder rekbaar. Alhoewel dit de trekkracht van de fascia vergroot, kan het de structuren die het 

omhult beperken en hinderen. Wanneer de fasciale spanning langdurig wordt onderbroken, kan er 

een omgekeerde vorm van remodellering van de fascia plaatsvinden. De compositie van de fascia 

wordt weer normaal en het extra aangemaakte materiaal wordt opgenomen door macrofagen in de 

cellulaire matrix. (Lit. 5, 28, 24) 

 

 

2.2  Fascia iliaca 
 
2.2.1 Anatomie van de fascia iliaca 
 

De fascia iliaca strekt zich uit over de gehele breedte van het ilium en van de oorsprong van de m. 

psoas major tot de insertie op de trochanter minor. Daarna gaat de fascia verder als de fascia 

femoralis. De inserties van de fascia iliaca lopen van craniaal, aan het ligamentum arcuatum van het 

diafragma tot aan caudaal, het ligamentum inguinale en trochanter minor. Mediaal zijn het de 

lumbale wervels en het basis ossis coxae, tot lateraal de fascia van de m. quadratus lumborum en 

zet zich lateraal voort als de fascia transversalis. De fascia iliaca vormt een aanhechting voor de m. 

satorius en voor de buikspieren. Het vormt ook een groot deel van de lacuna musculorum. (Lit. 1, 2, 

5, 32, 47) 

 
2.2.2 Relatie met de psoas 
 

De relatie met de psoasgroep van de fascia iliaca is overduidelijk. De fascia iliaca is de fascia propria 

van de m. psoas major en m. iliacus. De fascia iliaca bedekt beide spieren aan de ventrale zijde. In 

het craniale gedeelte, vlakbij het diafragma is de fascia iliaca nogal dun, maar naar beneden toe 

neemt de dikte en sterkte toe, met name aan de voorkant van de sacro-iliacale gewrichten. De fascia 

iliaca houdt de psoasgroep tegen de wervels en de ala ilium aan, zodat ze de ilio-lumbale curve 

kunnen volgen. De psoasgroep stabiliseert zo het sacro-iliacale gewricht. De m. psoas minor is de 

spanner van de fascia iliaca. De m. psoas minor ligt tussen fascia iliaca en peritoneum. 

 

Via de fascia iliaca liggen de m. psoas major en m. iliacus in contact met het ligamentum inguinale, 

de m. de psoas minor, m. sartorius, de nieren, de milt, de pancreas, a. en v. circumflexa ilium 

profunda, de a. iliaca externa en interna, het diafragma, en delen van het intestinum. De delen van 

het intestinum zijn, pars transversa en descendens van het duodenum, het jejunum via het radix 

mesenterii, het dorsale deel van het colon ascendens via de flexura pelvina, het dorsale deel van het 
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colon descendens en transversum, de basis van het caecum, ileo-caecale klep. Daarnaast verankert 

de fascia iliaca de lumbale plexus, waar compressie van de zenuwen kan plaats vinden. Spanning in 

de fascia iliaca of de psoasgroep kan uitgebreide gevolgen voor al deze structuren, verminderde 

mobiliteit, functie of doorbloeding. Al deze connecties komen nog aan de orde in de volgende 

hoofdstukken. (Lit. 1, 2, 5, 32, 47) 

 

 

2.3  Fascia renalis 
 
2.3.1 Anatomie van de fascia renalis 
 

Het peritoneum parietale bekleedt de ventrale zijde van de nieren en de facia iliaca de dorsale zijde 

waardoor de ‘nierloge’ ontstaat. De nier en zijn vaten zijn ingebed in een massa vetweefsel of capsula 

adiposa, die het dikst is aan de rand van de nier en door de hilus wordt verlengd tot in de renale 

sinus. Het vet beschermt tegen vervormende druk van naburige organen. Aan de laterale rand van 

de nier splitst de renale fascia zich in een voorste en een achterste laag. De voorste laag loopt 

mediaal voor de nier en loopt continu, met de overeenkomstige laag van de tegenoverliggende 

zijde, over de aorta. De achterste laag strekt zich mediaal achter de nier uit en vermengt zich met 

de fascia op de m. quadratus lumborum en m. psoas major en wordt door deze fascia bevestigd aan 

de wervelkolom. De nier wordt gedeeltelijk in positie gehouden door de hechting van de renale 

fascia en gedeeltelijk door de aanhechting van de naburige ingewanden. Vanwege de relatie met de 

lever, de alvleesklier en de basis van het caecum is de rechternier veel sterker verbonden dan de 

linker. (Lit. 5, 27, 47) 

 
2.3.2 Relatie met psoas 
 

Dorsaal ligt de fascia renalis in contact met de fascia iliaca. De nieren bewegen over de fascia iliaca. 

Wanneer er een hypertonie de fascia iliaca of de psoasgroep bestaat, zal de mobiliteit van de nieren 

beperkt worden en daarmee de nierfunctie negatief beïnvloed.  

De nieren behoren tot de uitscheidingsorganen van het lichaam, ze verwijderen afvalstoffen uit het 

lichaam en bevatten veel toxines. Bij een dysfunctie van de nier kan de psoasgroep kan dan via de 

fascia geprikkeld worden en in verzuring raken.  

Vanuit een hypertone fascia renalis of een verminderde nierfunctie komt er gestoorde afferentie 

binnen vanuit Th17-L2 van de nier. Daardoor krijgen deze segmenten te maken met gestoorde 

efferentie vanuit de cornu laterale, met als gevolg onder andere hypertonie en vasoconstrictie.  (Lit. 

5, 6, 25, 27, 47) 

 

 

2.4  Fascia transversalis 
 
2.4.1 Anatomie van de fascia transversalis 
 

De fascia transversalis is een breed tendineus blad en heeft zijn oorsprong ter hoogte van de lumbale 

regio waar hij verbonden is met de fascia iliaca. Het bedekt van daaruit de gehele abdominale holte 

om zijn wederhelft te ontmoeten op de linea alba. De dikte is zeer variabel.  
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De inserties van de fascia transversalis zijn van craniaal het abdominale oppervlak van het diagragma, 

naar caudaal het ligamentum prepubicum en fascia spermatica. Dorsaal is het een voortzetting van 

de fascia iliaca, naar ventraal de linea alba. 

In de inguinale regio helpt de fascia transversalis om de fascia spermatica te bouwen. Aan de 

binnenkant wordt het bedekt met de pariëtale laag van het peritoneum.  

Samenvattend kunnen we stellen dat de fascia transversalis, samen met de fascia iliaca, de interne 

spierstructuren van de buikholte bedekt. (Lit. 2, 5, 46) 

 
2.4.2 Relatie met psoas 
 

De fascia transversalis heeft ligt in contact met de fascia iliaca, het diafragma en het parietale 

peritoneum. In geval van hypertone gedeelten kan de spanning doorgegeven worden aan 

aangrenzende structuren. Spanning van het diafragma kan dit een verstoring in de ademhaling 

geven, bij het peritoneum een verstoring in de functie van organen.  

 

 

2.5 Fascia thoracolumbalis 
 
2.5.1 Anatomie van de fascia thoracolumbalis 
 

De fascia thoracolumbalis loopt vanaf de basis van de nek tot aan de sacrale regio. Het bedekt de 

epaxiale spieren van de erector spinae. Het geeft een oorsprong aan veel spieren en vormt een 

kritische structuur in de overbrenging van krachten van de achterhand naar de thorax en omgekeerd.  

 

De fascia thoracolumbalis loopt, mediaal op de middenlijn, gefixeerd aan het ligamentum 

supraspinale van de thoracale en lumbale wervels, naar lateraal waar het hecht aan de processus 

transversus en ribben. Het staat in verbinding met de m. serratus dorsalis cranialis en caudalis. En 

loopt van craniaal, van de oorsprong van de m. splenius naar caudaal aan de tuber sacrale, crista 

iliaca, en tuber coxae. De fascia thoracolumbalis wordt voorgezet als de fascia glutaea.  

 

De fascia thoracolumbalis kan verdeeld worden in drie delen, een lumbaal deel, een caudaal 

thoracaal deel en een craniaal thoracaal deel. Het lumbale gedeelte geeft een oorsprong, d.m. v. een 

aponeurose aan de m. lattissimus dorsi en de m. serratus dorsalis caudalis, dit is de spanner van de 

fascia in ventro-laterale richting. Het wordt gedeeltelijk bedekt door de m. glutaeus medius. Van het 

caudale thoracale deel vermindert de dikte progressief in craniale richting. Heel belangrijk 

biomechanisch gezien is de thoracolumbale kruising. Bij elke stap zal deze zone de twee 

tegengestelde kracht ondergaan van de m. latissimus dorsi en de m. glutaus medius. Tot slot het 

craniale thoracale deel. Dit is onderdeel van de schoft en geeft een oorsprong aan het lig. 

dorsoscapulare en m. splenius, welke de spanner is van de fascia in craniale richting. (Lit. 1, 2, 5, 6, 8, 

13, 14, 27, 32, 46) 

 
2.5.2 Relatie met psoas 
 

Het fasciale systeem is een aaneengesloten systeem, de fascia thoracolumbalis zet zich voort als een 

keten via het ligamentum supraspinale, het ligamentum interspinale, het ligamentum flavum en naar 

de capsula articularis. Een oppervlakkige spanning kan zo tractie geven aan een structuur in de 

diepte of andersom. Er is een mechanische link tussen de fascia en ligamenten naar de gewrichten 



 

 
28 

 

van de wervelkolom. Een diepe spanning vanuit de psoasgroep kan dus via de ligamenten rondom 

de wervels invloed uitoefenen op de fascia thoracolumbalis en de mobiliteit van de facetgewrichten.  

 

De fascia thoracolumbalis speelt een fundamentele rol bij de controle van de beweging van de 

lumbale wervel kolom. Het is een zeer kritische structuur in de overbrenging van krachten van de 

achterhand naar de thorax en omgekeerd. Het werkt samen met de passieve structuren en met de 

spieren die er hun oorsprong op vinden. De gluteus medius en de latissimus dorsi vormen een 

diagonaal over de rug met als middelpunt de thoracolumbale overgang. Bij elke stap zal deze zone 

de twee tegengestelde krachten ondergaan van de m. latissimus dorsi en de m. glutaeus medius. 

Een blokkade thoracolumbaal kan leiden tot een verkorte onregelmatige stap of taktfouten. De 

onregelmatigheden wisselen omdat de spanning van de blokkade in verschillende richtingen invloed 

kan hebben op de fascia thoracolumbalis. (Lit. 5, 6, 13, 32) 

De fascia thoracolumbalis ligt over het grootste gedeelte van de rug. Er liggen veel belangrijke 

structuren onder, bijvoorbeeld het diafragma, psoasmusculatuur en organen zoals nieren, maag, 

lever, darmen en caecum. Ter hoogte van het gebied van de fascia thoracolumbalis kan dus veel 

negatieve afferentie binnen komen, indien er dysfunctie van deze organen bestaat. Het zal dus vaak 

nadelige gevolgen hebben van dysfuncties in de buik en/of wervelkolom. (Lit. 6, 31, 32) 

 

 
Figuur 14: Een voortzetting van de fascia. 

 

2.6   Pleura 
 
2.6.1 Anatomie van de pleura 
 

De pleura is het sereuze membraan dat dubbel geplooid rond elk van de longen ligt en zo een 

afscheiding vormt tussen longen en thoracale holte. De pleura visceralis of pulmonalis bedekt de 

longen, de pleura patietalis bedekt de fascia endothoracica aan de binnenkant. Tussen deze twee 

membranen zit een ruimte die gevuld is met een dun laagje pleuravocht, deze maakt het mogelijk 

dat de membranen langs elkaar bewegen tijdens het ademen. De ruimte tussen de beide longen 

vormt het mediastinum, een sagittaal geplaatste scheidingswand, waar het hart, de luchtpijp, 

slokdarm, aorta, thymus en een groot aantal bloedvaten en zenuwen zich in bevinden. Lateraal ligt 
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de pleura in contact met de fascia endothoracica en de ribben, caudaal met het diafragma. (Lit. 1, 2, 

27, 33, 47) 

  
2.6.2 Relatie met psoas 
 

De m. psoas major en de m. psoas minor worden ter hoogte van hun craniale oorsprong bedekt met 

pleura. Spanning op de psoasmusculatuur kan spanning geven op pleura, fascia endothoracica en 

het diafragma. Op deze manier kunnen zij zorgen voor een verstoorde longfunctie.  

De pleura van het mediastinum kan spanning doorgeven aan structuren welke zich binnen het 

mediastinum bevinden. Deze spanning kan negatieve invloed hebben op het cardiorespiratoire 

stelsel. Hierbij kan gedacht worden aan onvoldoende gaswisseling (CO2-O2verhouding) waardoor 

eerder verzuring van de musculatuur kan ontstaan.  

Andere relaties met de pleura en het diafragma komen later nog aan de orde.  

 

 

2.7 Peritoneum 
 
2.7.1 Anatomie van het peritoneum 
 

Het peritoneum is het dunne sereuze membraan dat de buik en het craniale deel van de bekkenholte 

bekleedt en de daarin aanwezige ingewanden in meer of mindere mate bedekt. Het parietale 

peritoneum ligt aan de binnenkant van de abdominale holte en het viscerale peritoneum bekleedt 

de organen. Het peritoneum bedekt het ventrale gedeelte van de pancreas, bijnieren, nieren, 

gedeeltelijk het rectum, aorta, ductus thoracicus en vena cava inferior. Deze organen liggen 

retroperitoneaal. Het peritoneum loopt vanaf het diafragma, waar het niet bedekt is door de lever, 

tot aan het craniale gedeelte van de uterus, de ovaria, blaas en het rectum. Deze organen liggen 

subperitoneaal, de overige organen liggen ‘intraperitoneaal’. Het peritoneum wordt lateraal en 

ventraal door de fascia transversalis gescheiden van de buikmusculatuur. De twee zakken die de 

membranen als het ware maken, communiceren met elkaar door een nauwe passage, het foramen 

epiploicum genoemd. Deze opening bevindt zich op het viscerale oppervlak van de lever. 

De peritoneale bekleding ondersteunt veel van de buikorganen en dient als een kanaal voor hun 

bloedvaten, lymfevaten en zenuwen. Het dubbele blad en de kleine hoeveelheid sereuze vloeistof 

van het peritoneum, maakt de organen mobiel. De vloeistof is van vitaal belang, want het smeert de 

ingewanden, waardoor ze vrij over elkaar of tegen de buikwand kunnen glijden bij het uitvoeren van 

hun eigen functies of wanneer ze worden verplaatst door andere activiteiten. Het buikvlies heeft 

geen open verbinding met de buitenwereld, behalve bij merries via de tuba uterina naar de vagina.  

De verbindende plooien van peritoneum worden omenta, mesenterieën en ligamenten genoemd. 

Ze bevatten een variërende hoeveelheid bindweefsel, vet en lymfeklieren. Een omentum is een plooi 

die van de maag naar andere ingewanden gaat. Het omentum minus loopt van de curvatura minor 

naar de lever. Het omentum majus loopt van de curvatura major en milt naar het colon of pancreas. 

Het gaat niet rechtstreeks van het ene orgaan naar het andere, maar vormt een uitgebreide losse 

zak. (1, 2, 5, 6, 8, 27, 33, 34, 47) 

Een mesenterium is een plooi die een deel van het darmstelsel aan de dorsale buikwand hecht. 

Voorbeelden zijn mesoduodenum, mesojejunum, meso-ileum, mesocolon en mesorectum.  

Ligamenten zijn plooien die tussen ingewanden liggen, of verbinden de ingewanden met de 

buikwand, bijvoorbeeld ligamentum latum, ligamentum gastrolienale of de ligamenten van de lever. 

(Lit. 5, 6, 8, 27, 47) 
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Figuur 15: Peritoneum van een merrie. (Lit. 47) 

 

 
2.7.2 Relatie met psoas 
 

Het peritoneum is het grootste en meest complexe sereuze membraan van het lichaam. Het is zo 

omvangrijk en ligt met zoveel structuren in contact dat het veel invloed kan uitoefenen op de 

homeostase, immuniteit en de algehele gezondheid van het paard indien er een dysfunctie aanwezig 

is. Het glijden van de oppervlakten van het peritoneum is essentieel voor normale dagelijkse 

fysiologische processen, zoals het transport van de voedselbrok, defecatie, mictie en partus. Ze laten 

organen relatief vrij over elkaar bewegen, binnen de grenzen van hun aanhechtingen, waardoor 

expansie en terugtrekking van de holle organen mogelijk wordt, zoals in het geval van een volle of 

lege maag, darm of blaas. Spanningen of verklevingen van de peritoneale plooien veroorzaken altijd 

een verlies van mobiliteit en beweeglijkheid voor de buikorganen en darmen. Een verstoorde 

peristaltiek kan grote gevolgen hebben voor het gastro-intestinale systeem. Er kunnen dan namelijk 

verplaatsingen, invaginaties, torsies, afknelling of impactie ontstaan.  

Andersom kan ook gebeuren een overbelast orgaan kan fasciale spanning doorgeven aan het 

peritoneum, fascia iliaca en psoasgroep.  

 

Retroperitoneaal liggen de aorta abdominalis, de vena cava caudalis en de ductus thoracicus, met 

hun aftakkingen in de peritoneale vouwen naar de organen. Een hypertonie van de psoasgroep kan 

ervoor zorgen dat de wand van de nabij gelegen arteriën, venen en/of lymfevaten worden 

samengedrukt waardoor vascularisatie of drainage gestoord worden.  

Rond de aorta liggen eveneens retroperitoneaal de prevertebrale ganglia van waaruit de 

sympathische innervatie naar de organen vertrekt. Hypertonie in de mesenterien of peritoneale 
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vouwen kan een verminderde vascularisatie en/of zenuwgeleiding van de viscera veroorzaken. De 

viscera krijgen dan een predispositie voor het ontwikkelen van pathologien. (5, 6, 24, 25, 28, 29, 31) 

 

De radix mesenterii ligt ter hoogte van de eerste lumbale wervel. Het bevat de a. mesenterica 

cranialis en vezels van het ganglion mesentericum cranialis. De a. mesenterica cranialis verzorgt voor 

een groot deel de bloedtoevoer van de darmen. Er wordt verondersteld dat een verandering in 

bloeddruk, b.v. door parasitaire aantasting van de arteriële wanden, kan leiden tot intestinale 

verplaatsing en dus koliek in het paard veroorzaken. 

Het jejunum biedt een aanzienlijke mate van mobiliteit door zijn lange mesenterium. Dit wordt 

verantwoordelijk gehouden voor de hoge prevalentie van verplaatsingen van de darm, b.v. door het 

foramen epiploicum en voor andere aandoeningen, zoals invaginaties en torsies, die tot koliek 

kunnen leiden. 

Het caecum wordt bevestigd aan de psoas-spieren en de facia iliaca door middel van het 

peritoneum. Spanning in één van beiden kunnen zorgen voor een beperkte mobiliteit van het 

caecum. Hier kunnen de gasopstapelingen die mogelijk ontstaan de oorzaak zijn voor koliek.  

 

In geval van een geïrriteerd peritoneum wordt gestoorde afferentie via de n. phrenicus vervoerd. De 

negatieve afferentie van bijvoorbeeld het peritoneum komt binnen in de segmenten C5 t/m C7. De 

mm. scaleni worden door dezelfde segmenten geïnnerveerd, waardoor deze hypertoon kunnen 

worden. De mm. scaleni hechten aan de eerste rib. Een verminderde beweeglijkheid van de eerste 

rib kan de plexus brachialis negatief beïnvloeden. De n. phrenicus innerveert motorisch het 

diafragma, via deze weg is er een verband tussen het diafragma, thorax en eerste lidmaat te vinden. 

Indien de storing vanuit de viscera komt, ontvangt ook de n. vagus gestoorde afferente informatie, 

met eventuele gevolgen voor het OAA gewricht, sympathische innervatie van het hoofd en spanning 

in de cervicale wervelkolom. (5, 26, 28, 29, 31) 
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Hoofdstuk 3  Artrologie & biomechanica 
 

3.1  De thoracolumbale overgang 
 

De thoracolumbale overgang wordt gevormd door de laatste thoracale wervels en de eerste lumbale 

wervels. De gewrichten in de thoracolumbale overgang zijn de intervertebrale gewrichten met de 

bijbehorende disci intervertebrale, de facetgewrichten met hun capsula articularis. Een gewricht 

wordt ook gemaakt tussen elke processus transversus met de ribben. De laatste thoracale wervel 

articuleert nog maar met één rib.  Het geheel wordt versterkt middels een aantal banden die zowel 

in de thoracale wervelkolom aanwezig zijn als in de lumbale wervelkolom. De verschillende 

ligamenten worden hierna besproken.  

 

Het ligamentum longitudinale dorsale is een lange dunne fibreuze band, welke tot aan het sacrum 

de dorsale zijde van het corpus vertebrae bedekt en erop insereert. Tevens insereert het op elke 

discus intervertebralis via twee laterale uitlopers. Ter hoogte van het sacrum zet het ligament zich 

voort als een fijne mediane fibreuze koord. Het voorkomt hyperflexie van de wervelkolom. 

 

Het ligamentum longitudinale ventrale verloopt over de ventrale corporae vertebrales en de 

tussenliggende disci intervertebrales, in analogie met het lig. longitudinale dorsale. In de 

lumbaalstreek wordt dit ligament steviger en meer uitgestrekt, omdat het hier in contact komt met 

de peilers van het diafragma. Het lig. longitudinale ventrale eindigt ter hoogte van het sacrum. Het 

voorkomt overmatige extensie van de wervelkolom. 

 

De ligamenta flava strekken zich uit in de ruimten tussen twee opeenvolgende laminae vertebrales. 

De banden zijn geel in het nekdeel, om vervolgens wit te worden thoracaal en lumbaal.  

 

De ligamenta interspinalia overbruggen de ruimten tussen twee opeenvolgende processus spinosi. 

De ligamenten verweven zich dorsaal met de ligamenta supraspinale en ventraal met de ligamenta 

flava. Door deze verbindingen tussen de ligamenten worden segmentale functionele eenheden 

gevormd. Ze zijn elastisch op de cervicale en de eerste twee lumbale wervels in het paard en fibrous 

op de andere wervels. Ze voorkomen dat de wervels dorsaal glijden en beperken tegelijkertijd de 

flexie van de wervelkolom.  

 

Het ligamentum suprapinale strekt zich uit van het occiput tot aan het sacrum en bedekt de toppen 

van de opeenvolgende processus spinosi in de thoraco-lumbale streek. We kunnen dit ligament 

opsplitsen in twee delen: het ligamentum supraspinale thoraco-lumbo en het ligamentum nuchae. 

Het ligamentum supraspinale is minder elastisch dan het koordachtige funiculus nuchae.  

Het voorkomt abnormale scheiding van de processus spinosi tijdens flexie van de wervelkolom.  

Het lumbale deel van het ligamentum supraspinale is dikker en dichter dan het thoracale deel en is 

afwezig tussen de laatste lumbale en de eerste sacrale wervels. (Lit. 1, 2, 3, 5, 13, 32, 41, 46) 

 
3.1.1 Relatie psoas met de thoracolumbale overgang 
 

De ligamenten rondom de wervels zijn verantwoordelijk voor een complex mechanisme van 

passieve stabiliteit van de thoracale en lumbale wervelkolom. De actieve stabiliteit wordt onder 

andere verzorgt door de psoasgroep. Er zit maar heel weinig beweging in de thoracale en lumbale 

gewrichten. Regionale en algehele spinale beweging is te wijten aan de cumulatieve effecten, van 
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kleine hoeveelheden segmentale wervel bewegingen. Andere spieren die belangrijk zijn voor de 

stabiliteit van het bekken en de LWK zijn verbonden met de al beschreven fascia thoracolumbalis. 

Dit zijn de glutaeusspieren, de m. erector spinae, de m. serratus dorsalis cranialis en caudalis, de m. 

latissiums dorsi, de m. serratus ventralis, de m. obliquuus abdominis externus en internus, de m. 

transversus abdominis en de m. splenius cervicis. (5, 13, 31, 32) 

Heel belangrijk biomechanisch gezien is de thoracolumbale kruising, welke het aanhechtingsgebied 

is van de psoasmusculatuur. De gluteus medius en de latissimus dorsi vormen een diagonaal over 

de rug met als middelpunt de thoracolumbale overgang, welke tegengestelde krachten ondergaat 

bij elke stap. De fascia thoracolumbalis speelt hier een belangrijke rol bij. Wanneer er een blokkade 

bestaat in de thoracolumbale overgang of hypertonie van de psoasgroep, kunnen er uiteenlopende 

biomechanische problemen ontstaan.  

De mechanica van de lumbale wervelkolom is nauw verbonden met verschillende organen van het 

lichaam. Met hun peritoneale, fasciale, neurogene en vasculaire verbindingen hechten zij aan 

verschillende delen van de dorsale buikwand of de fascia iliaca. Een verminderde beweeglijkheid van 

het thoracolumbale gebied heeft gevolgen voor de mobiliteit en het functioneren van de organen. 

Wervelblokkaden kunnen een verhoogde sympathische activiteit veroorzaken, wat op dit niveau 

gevolgen heeft voor de functie van bijvoorbeeld het gastro-intestinale of urogenitale systeem.  

Andersom kunnen dezelfde organen en structuren, wanneer deze overbelast zijn, zorgen voor een 

stroom negatieve afferentie die op dit niveau, maar ook in andere gebieden van het lichaam klachten 

kunnen veroorzaken. (Lit. 6, 31, 32) 

 

 

 
Figuur 16: Tegengestelde krachten op de thoracolumbale kruising. (Lit 5) 

 

 

3.2  De lumbosacrale overgang 
 

De lumbosacrale overgang wordt gevormd door de laatste lumbale wervels en het sacrum. De 

gewrichten in de lumbosacrale overgang zijn de intervertebrale gewrichten, de facetgewrichten en 

de articulatio intertransversaria. Gewricht wordt gemaakt tussen de wervellichamen van de lumbale 

wervels onderling en tussen L6 en het sacrum, met bijhorende disci intervertebralis. Het gewricht 

tussen L6 en het sacrum, het articulatio lumbosacralis, wordt gekarakteriseerd door een grote discus 

intervertebralis welke zich uitstrekt tot aan het promontorium. Tevens bevinden zich hier de 

articulatio intertransversaria lumbalis en de articulatio intertransversaria lumbosacralis. Het eerste is 

het gewricht dat gemaakt wordt tussen de processus transversi van L5 en L6 en soms van L4 en L5. 

De laatste ontstaat op dezelfde manier tussen de processus transversus van L6 met de alae ossis 

sacri. Ter hoogte van de lumbale wervelzuil bestaan er enkele specifieke ligamenten.  
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De ligamenta intertransversaria strekken zich uit tussen de verschillende processus transversi en 

worden gespannen tijdens laterale flexie en rotatie. Ze beperken de lateroflexie. Deze ligamenten 

bevinden zich alleen in de het lumbale deel van de wervelkolom.  

 

Het ligamentum iliolumbale zorgt voor een extra graad aan stabiliteit. Deze dikke bindweefselachtige 

plaat is een laterale extensie van het lig. intertransversarium, die tussen alle lumbale vertebrae ligt. 

De brede driehoekige ligamenten vertrekken vanaf de processus transversi van de laatste drie of vier 

lumbale wervels en worden naar caudaal steeds breder, totdat ze insereren op de crista iliaca, 

ventraal van de origo van de m. longissimus dorsi. 

 

Tot slot is er nog het ligamentum lumbo-costalis, deze maakt de verbinding tussen de laatste rib en 

de processus transversi van L1. (Literatuur 1, 2, 3, 5, 13, 32, 41, 46) 

 

3.2.1 Relatie psoas met de lumbosacrale overgang 
 

Elke spanning in de psoas zal de neiging hebben om de lumbale kolom tegen het bekken samen te 

drukken. Dit heeft invloed op de lumbosacrale stabilisatiemechanismen en leidt tot irritatie van de 

iliolumbale ligamenten. De psoasgroep heeft zelf geen aanhechtingen ter hoogte van het os sacrum 

maar wordt ermee verbonden via verschillende myofasciale structuren.  

Wanneer de beweeglijkheid van het sacrum beperkt wordt, beïnvloedt dit het cranio-sacrale ritme. 

Via de dura mater kan dit invloed hebben op de fluctuatie van het hersenvocht en daardoor op de 

mobiliteit van de schedelbotten. Een verminderde beweeglijkheid van de symphyse sphenobassilare 

heeft invloed op het functioneren van de hypofyse en hypothalamus, waardoor de homeostase van 

het lichaam niet meer gewaarborgd is. Er kan een hormonale dysbalans ontstaan. (3, 5, 13, 25, 31) 

 

 

3.3  Articulatio sacro-iliaca 
 
Het articulatio sacro-iliaca wordt samengesteld uit twee tegenover elkaar liggende kraakbenige 

oppervlakten, de facies auricularis van het os sacrum en het gelijknamige vlak van het os ilium. Het 

sacro-iliacale gewricht is in wezen een synoviaal gewricht, omgeven door een strak fibreus kapsel. 

Maar veel van de kracht van het gewricht komt van de sterke interosseuze ligamenten, waardoor het 

ook eigenschappen van een syndesmose heeft. De overige ligamenten die dit gewricht overspannen 

dragen bij aan deze krachtige verbinding.  

 

Het synoviale gewricht is omgeven door het sterke ligamentum sacro-iliacale ventrale, een serie van 

uitwaaierende vezels, vanaf de omtrek van het facies auricularis van het sacrum naar het 

ventromediale aspect van de tuber sacrale en het ilium. Het is eigenlijk een ontdubbeling van de 

capsula articularis. Het ligament is dorsaal het sterkst ontwikkeld en verminderd rotatie-en 

glijbewegingen in het gewricht.  

 

Belangrijker is het ligamentum sacro-iliacale dorsale, die bestaat uit twee ongelijke delen. De eerste 

deel is het lig. ilio-sacrale dorsale brevis. Het is een fibreuze boord, vertrekkende van de tuber sacrale 

en de caudale boord van de ala ossis ilii, lopend naar het midden van de sacrale processus spinosi 

om zich daar te vervoegen met, én een verlenging te vormen van het ligamentum supraspinale. 

Deze heeft weer een verbinding met de fascia thoracolumbalis. Het tweede deel van het ligament is 

het ligamentum ilio-sacrale dorsale longum. Het is een driehoekig blad, oorsprong nemend op de 
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tuber sacrale en de caudale boord van de ala ossis ilii, samen met het korte ligament. Het waaiert uit 

over de laterale sacrumboord, en de eerste coccygeale wervels, alwaar het in continuïteit ligt met 

het lig. sacrospino-tuberale.  

 
 

 
 

Figuur 17: Schematisch links lateraal aanzicht van de ligamenten van het bekken. 

 
Figuur 18: Schematisch ventraal aanzicht van de ligamenten van het bekken.  

 

Dit laatste ligament, het ligamentum sacrospino-tuberale of ligamentum sacro-sciaticum, neemt zijn 

oorsprong op het laterale sacrumboord en de processus transversi van de ossa coccygea I en II. Het 

insereert enerzijds op de spina ischiadica, anderzijds op de tuber ischiadicum. Op deze manier 

worden er twee holten gevormd, de incisura ischiadica minor en major, waardoor bepaalde 

structuren de bekkenholte verlaten, zoals bloedvaten en zenuwen.  

De bewegelijkheid van het articulatio sacroiliaca wordt aanzienlijk beperkt door dit ligament en het 

gewricht ondergaat alleen kleine glij-, draai- en schokabsorberende bewegingen. Deze bewegingen 

zijn zo klein, waardoor ze in vivo nauwelijks meetbaar zijn, hoewel in vivo een kleine draaibeweging 

van 0.8 ± 0.5° is geregistreerd. Deze beweging treedt samen op met een veel grotere beweging van 
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het lumbosacrale gewricht. Veel sterke spieren die voor de propulsie zorgen vinden hier hun 

oorsprong, onder andere de broekspieren en de gluteaal musculatuur. (1, 2, 3, 5, 13, 27, 32, 46) 

 

3.3.1 Relatie psoas met het sacro-iliaca gewricht 
 

De psoasgroep heeft geen aanhechting ter hoogte van het sacro-iliacale gewricht, maar er bestaat 

toch een belangrijke relatie tussen de spiergroep en het gewricht. De psoas heeft zelfs een 

sleutelfunctie in het ondersteunen van het sacro-iliacale gewricht. De fascia iliaca stabiliseert en 

verzekert de positie van de psoasgroep om ze tegen de wervels en de ala ilium te houden, waardoor 

ze de ilio-lumbale curve kunnen volgen. Deze nauwe relatie met de sacro-iliacale articulatie maakt 

dysfuncties van de psoasgroep tot een belangrijke oorzaak in de meeste sacro-iliacale problemen.  

 

Vaak wordt het sacro-iliacale gewricht zelf aangewezen als veroorzaker van problemen, maar er 

lopen geen spinale zenuwen vanuit het sacro-iliacale gewricht. Het is een puur mechanisch gewricht, 

waar maar heel weinig beweging in zit. We kunnen stellen dat 90% van de sacro-iliacale en ook 

lumbale problemen veroorzaakt worden door problemen in de psoasgroep. Problemen van het 

sacro-iliacale gewricht zijn meestal secundair. Wanneer er primair sacro-iliacale klachten zijn, is 

trauma de oorzaak.  

Door een eenzijdige hypertonie van de psoasmusculatuur kan een fasciale disbalans ontstaan in de 

structuren rondom het sacro-iliacale gewricht. Dit veroorzaakt een ongelijk spanning in de 

gluteaalmusculatuur en ischiocrurale musculatuur vanwege hun aanhechtingen op dit gebied. 

Omdat van hieruit de propulsiekrachten naar craniaal vertrekken, verstoort dit het evenwicht van de 

gehele wervelkolom.  

Verminderde mobiliteit van het sacrum kan het cranio-sacraal ritme negatief beïnvloeden en via de 

core-link kunnen spanningen doorgegeven worden aan de wervelkolom en het cranium. (3, 5, 13, 

25, 31) 

 

 

3.4  Articulatio coxae  
 
De articulatio coxae wordt gevormd door het acetabulum en de kop van het femur. Het 

acetabulum ontstaat uit de drie heupbeenderen, het os ilium, het os ischium en het os pubis. Deze 

drie botstukken vormen samen het os coxae. De kop van het femur articuleert met het facies 

lunata van het acetabulum. Het gewrichtsoppervlak wordt vergroot door een fibrocartilagineuze 

rand, het labrum acetabulare.  

 

De capsula articularis is strak en uitgestrekt, het overkoepelt het acetabulum en het caput femoris 

tot aan het collum femoris.  

 

Het ligamentum capitis femoris is een korte maar zeer sterke gewrichtsband ontspringt in de fossa 

acetabuli om te insereren in de fovea capitis femoris.  

 

Het ligamentum accessorium femoris is een sterk ligament welke ontspringt in de m. rectus 

abdominis, alwaar het aftakt, samen loopt met het ligamentum pubicum craniale om zo te 

insereren in de fovea capitis femoris. Het deelt de insertie met het ligamentum capitis femoris. Het 

ligamentum accessorium komt alleen bij paarden voor en zal de abductie bewegingen bij het 
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paard fors beperken. De functie is vermoedelijk om inefficiënte mediolaterale bewegingen van het 

achterbeen te minimaliseren. Enkele abductie is echter nog steeds mogelijk, deels omdat de 

ligamenten dicht bij het rotatiepunt van de heupgewrichten insereren.  

 

De ligamentum transversum acetabuli loopt over de incisura acetabuli, waar het ligamentum 

accessorium doorheen loopt. Het lig. transversum acetabuli houdt dus het ligamentum 

accessorium vast in zijn groeve.  

 

De articulatio coxae is een enarthrose of kogelgewricht. Toch is het heupgewricht van het paard 

geen ‘vrij’ gewricht omdat rotatie en zijwaartse bewegingen sterk worden beperkt door de 

ligamenten, de gluteale- en dijspieren. Flexie en extensie zijn in ruime mate mogelijk. (Lit. 2, 5, 13, 

32, 46) 

 
3.4.1. Relatie psoas met de articulatio coxae 
 

Via de aanhechting aan de trochanter minor van het femur kunnen de m. psoas major en de m. 

iliacus het heupgewricht direct beïnvloeden. Bij hypertonie van deze spieren kan dit een veranderd 

bewegingspatroon van het heupgewricht tot gevolg hebben, met continue meer druk op een 

bepaald deel in het gewricht. Op termijn kan dat zorgen voor een verkeerde belasting in het 

gewricht en mogelijke ontwikkeling van artrose. (Lit. 5, 13, 14) 

 
 

3.5  Een wervelblokkade 
 
3.5.1. De facetgewrichten 
 

De articulationes zygapophysiales of facetgewrichten zijn synoviale gewrichten tussen de processus 

articularis cranialis en caudalis van twee opeen volgende wervels.  

De gewrichtsoppervlakken in het thoracale wervelgebied liggen horizontaal met de craniale 

gewrichtsoppervlakken naar dorsaal gericht en de caudale gewrichtsoppervlakken naar ventraal 

gericht. De vorm en de ligging van de facetgewrichten zijn gunstig voor de uitvoering van lateroflexie 

en rotatie. Echter wordt de rotatie beperkt vanwege de lange processus spinosi met de interspinale 

ligamenten, in de craniale helft. In het caudale deel is dit veel minder en ook de vrijere, asternale 

ribben laten meer rotatie toe. Vertebrale beweging in het thoracale wervelgebied bestaat 

voornamelijk uit lateroflexie, flexie en extensie. 

Het lumbale wervelgebied heeft gewrichtsoppervlakken die overwegend verticaal liggen (d.w.z. in 

een saggitaal vlak). De facies articularis van de bovenliggende wervel passen zeer nauw in de 

kommetjes van de onderliggende wervel, waardoor de meeste bewegingen gelimiteerd zijn. 

Vertebrale bewegingen in het lumbosacrale wervelgebied zijn flexie en extensie. De bouw van de 

facetgewricht vormt geen noemenswaardige hinder voor de lateroflexies, maar de extra lange 

processus transversi komen reeds vlug in de beweging met elkaar in contact en verhinderen alzo 

een uitgesproken laterale buiging. (Lit. 5, 13, 32) 

 

Het zygapophyseale gewrichtskapsel is dun en wijd en wordt is rijkelijk geïnnerveerd met sensorische 

zenuwvezels van de mediale tak van de rami dorsalis, van verschillende aangrenzende zenuwwortels. 

Proprioceptie en nociceptie zijn twee belangrijke neurologische functies van de zygapophyseale 

gewrichten. In het kapsel en de ligamenten liggen vier typen sensoren die het centrale zenuwstelsel 
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informeren. Kapsel innervatie is een uitgebalanceerde interactie tussen mechanoreceptoren (II en III 

vezels) en nociceptoren (IV vezels). Bewegingsinformatie verloopt via de mechanoreceptoren naar 

de ramus dorsalis om vandaaruit naar het achterhoorn te reizen. De II en III vezels inhiberen de IV 

vezels. Dit komt omdat de mechanoreceptoren snelle, gemyelinieerde vezels zijn, terwijl de 

nociceptoren trage, ongemyelinieerde vezels zijn. De mechanoreceptoren hebben minder stimuli 

nodig om te vuren dan de nociceptoren, in normale fysiologische situaties. Dit houdt in dat er veel 

meer prikkels nodig zijn van de nociceptoren om het dempende effect van de mechanoreceptoren 

te overwinnen. (4, 5, 16, 31, 32) 

In geval van een wervelblokkade beweegt het facetgewricht minder goed, er zijn één of meer 

bewegingsrichtingen beperkt. Over een geblokkeerde wervel wordt minder bewegingsinformatie 

doorgegeven, dit resulteert in disinhibitie van de IV vezels, wat leidt tot pijn. Over de ramus menigeus 

komt nu ‘gestoorde’ informatie binnen, via de radix dorsalis in de ruggenmerg. De informatie wordt 

geïnterpreteerd in het ruggenmerg, op segmentaal niveau of in hoger gelegen delen van het 

centrale zenuwstelsel. De juist geïnterpreteerde signalen van gestoorde informatie of pijn zorgen 

voor gestoorde efferentie. Er zijn nu verschillende wegen mogelijk voor de efferentie, via de ramus 

ventralis, ramus dorsalis, ramus meningeus en rami communicans.  

 

De rami ventralis zijn verantwoordelijk voor de motorische innervatie van de extremiteiten en 

musculatuur van de ventrale en laterale zijde van de romp. De rami ventralis in het lumbale en sacrale 

gebied vormen plexussen, daaruit lopen de perifere zenuwen. De perifere zenuwen innerveren 

vervolgens de gewrichten, spieren en de huid.  

Rami dorsalis zijn verantwoordelijk voor de motorische innervatie van de autochtone rugmusculatuur 

en de sensibele innervatie van de huid en gewrichten lateraal van de wervelkolom, beiderzijds.  

De rami communicans bestaan uit de rami communicans alba en griseus. Rami communicans alba 

bestaan alleen op het niveau van het ruggemerg waar ook cornu laterale aanwezig is en geleiden 

preganglionaire vezels van het ruggenmerg naar de truncus sympathicus. Vanaf hier zijn er ook weer 

verschillende wegen mogelijk, namelijk vezels die onmiddellijk synapteren, vezels die in een hoger 

of lager paravertebraal ganglion synapteren of vezels die zonder doorschakeling doorlopen. Vezels 

lopen vanaf hier naar hun doelorganen via de plexussen, naar de meningen of via de ramus 

communicans griseus terug naar de spinale zenuw en zo naar de periferie. 

Rami communicans griseus communiceren op elk niveau van het ruggenmerg en zijn 

verantwoordelijk voor het geleiden van de postganglionaire vezels van de truncus sympathicus naar 

hun doel en voor de geleiding van de preganglionaire vezels die de truncus sympathicus binnengaan 

maar pas later synapteren.  

De ramus meningeus is een kleine tak van elke spinale zenuw die het intervertebrale foramen 

binnentreedt om de dura mater, wervelkolom en bijbehorende ligamenten te innerveren.  

 

Het antwoord wat van het centrale zenuwstelsel komt is een antwoord op gestoorde informatie en 

is eigenlijk in strijd met de werkelijke behoefte van het weefsel. Er vindt een verstoring plaats in het 

desbetreffende segment en de bijbehorende output. In het segment is er sprake van een verstoring 

van de sympathische en somatische basistonus. Dit veroorzaakt stoornissen in de mobiliteit van 

bindweefsel, hypertonie van spieren, veranderde viscerale functie vanwege stoornissen in mobiliteit, 

motiliteit, secretie, absorptie en peristaltiek. Het veroorzaakt tevens stoornissen in pilomotoriek, 

vasomotoriek en sudomotoriek. Op deze manier wordt de homeostase, immuniteit en gezondheid 

van het individu bedreigt. De segment gerelateerde organen, maar ook het hele lichaam worden 
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vatbaarder voor het ontwikkelen van ziekte en pathologische processen. Gezondheid hangt af van 

goed functionerende spinale reflexen en feedbacklussen. (4, 5, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 31) 

 

 
Figuur 19: Het ruggenmergsegment, spinale zenuw en truncus sympathicus. (Lit. 4) 

 

3.5.2. Afferentie 
 

Een wervelblokkade kan ook ontstaan vanuit een probleem met een fasciale of viscerale structuur. 

Gestoorde afferente informatie komt nu het ruggenmerg binnen via de ramus dorsalis naar het 

ruggenmerg. De gestoorde informatie wordt geïnterpreteerd op segmentaal niveau en in hoger 

gelegen delen van het centrale zenuwstelsel. Ook hier is alle efferente informatie uit dit segment nu 

niet in overeenstemming met de werkelijke behoeften van het weefsel. De informatie over de ramus 

meningeus uit zich in een toename van de gamma-activiteit van het fasciale weefsel. Dit zorgt voor 

aanspanning van het gewrichtskapsel en ligamenten waardoor het gewricht beperkt wordt in zijn 

beweging. Via de ramus dorsalis en ventralis kunnen de spieren hypertoon worden en mogelijk 

triggerpoints ontwikkelen. Het hele segment ondervindt nadelen van de ontstane somatische en 

sympathische hyperactiviteit.  

Sympathische activiteit is een normaal fysiologisch verschijnsel, maar bij gestoorde of negatieve 

afferentie is er sprake van een verstoorde balans tussen het sympathisch en het parasympatische 

zenuwstelsel. Vaak doen er meerdere segmenten tegelijk mee omdat prikkels vanuit viscera 

meestal verschillende afferente wegen tegelijk activeren. Bovendien is er ter hoogte van de truncus 

sympathicus een grote divergentie mogelijk. Vanuit een orgaan worden dus verschillende, vaak 

niet aangrenzende, ruggenmergsegmenten geactiveerd. Uitscheidende organen, zoals lever, 

nieren, caecum en colon, kunnen vaker en sneller een blokkade veroorzaken vanwege de 

verwerking van toxines en daardoor eerder kans op overbelasting. (4, 5, 11, 19, 21, 23, 28, 31, 48) 

  

De afferente vezels (viscero-afferenten) kunnen verschillende routes volgen. Waardoor er op 

verschillende locaties klachten kunnen ontstaan. Dit zijn de belangrijkste routes:  
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1. Via de truncus sympaticus. Vanuit het orgaan bereiken de afferenten de grensstreng, treden in, 

maar synapteren niet. Ze lopen door en bereiken via de radix dorsalis het ruggenmerg. De 

impulsen kunnen dan opstijgen en leiden tot viscerale sensaties of ze veroorzaken spinale 

reflexen. Viscerale en somatische afferenten convergeren in het achterhoorn op 

gemeenschappelijke neuronen. Hiermee wordt verklaard dat pijn ten gevolge van 

ingewandsstoornissen vaak wordt gevoeld in het segmentaal overeenkomende dermatoom, 

‘referred pain’. Voor het tot stand komen van pijn bij ingewandsstoornissen is deze eerste route 

waarschijnlijk essentieel.  

 

2. Via de nn. pelvici, de afferenten lopen mee naar het sacrale zenuwen.  

 

3. Met de n. vagus mee. Alle interne organen in borst- en buikholte worden door de n. vagus 

geïnnerveerd. De n. vagus bestaat voor 80% uit afferenten, uit onder andere baro-, chemo- en 

reksensoren. Vanaf het uittrede punt van de n. vagus, het foramen jugulare gaat de n. vagus 

naar het ganglion cervicale craniale. Vanaf hier volgt de n. vagus het verloop van de truncus 

sympathicus. Samen vormen ze de truncus vagosympathicus. Lager in de cervicale wervelzuil 

splitst de sympatische tak zich af van de n. vagus om zich te vervoegen bij het ganglion stellatum. 

Via deze weg kan gestoorde afferentie in het ganglion cervicale craniale binnenkomen en 

daarmee rondom de occiput-atlas-axis gewrichten fasciale spanning creëren.  

De n. vagus komt de schedelholte binnen via het foramen jugulare. Ze doet dit samen met de n. 

glossopharyngeus (n. IX) en de n. accesorius (n. XI). Zo kunnen een gespannen m. trapezius en 

m. brachiocephalicus verklaard worden. Gestoorde afferentie via de n. vagus kan ook gevolgen 

hebben voor de sympathische innervatie van structuren in het hoofd via de verbinding met het 

ganglion cervicale craniale of via de binnenkomst in het foramen jugulare.  

 

4. De n. phrenicus innerveert sensibel het pericardium, pleura en peritoneum. Bij interne 

stoornissen van de organen die ze verpakken worden deze vliezen vaak geprikkeld. De prikkels 

komen in C5 t/m C7 terecht hetgeen kan verklaren dat bij ingewandsstoornissen vaak referred 

pain voorkomt in nek en schouder, onder andere via de mm. scaleni. De mm. scaleni worden 

door dezelfde segmenten geïnnerveerd, waardoor deze hypertoon kunnen worden. De mm. 

scaleni hechten aan de eerste rib. Een verminderde beweeglijkheid van de eerste rib kan de 

plexus brachialis negatief beïnvloeden. De n. phrenicus innerveert motorisch het diafragma, via 

deze weg is er dus ook weer een verband tussen het diafragma, thorax en eerste lidmaat te 

vinden.   

 

5. Met de nn. splanchnici mee. Via dysfunctionele viscera kunnen er blokkaden ontstaan op het 

niveau van de nn. splanchnici major, Th5 t/m Th15 of op het niveau van de nn. splanchnici minor, 

Th15 t/m Th18. (5, 11, 19, 21, 26, 31, 34) 

 

 

3.6  Spierkettingen 
 

Een spierketting is een systeem van samenwerkende spieren en gewrichten, waarbij de spanning in 

de hele ketting in evenwicht en optimaal is. In het systeem van de spierkettingen wordt er gewerkt 

met de dorsale en de ventrale spierketting.  

De dorsale spierketting verloopt de protuberantia occipitalis externa naar het spronggewricht met 

twee grote tussen inserties, namelijk de schoft en het bekken. De dorsale spierketting bevat de 
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dorsaal gelegen cervicale spieren, de erector spinae, de bilspieren en broekspieren. Deze speelt een 

grote rol in de propulsie, de sprong, steigeren, etc. Deze ketting wordt paraat gehouden bij spanning 

en angst.  

Ventrale spierketting loopt van het hyoid en ventrale zijde van de eerste cervicale wervels, naar de 

bovenste thoraxopening en van de costo-xyphoÏdale hoek naar os pubis. De ventrale spierketting 

bevat de ventrale cervicale spieren (keelspieren), de m. pectoralis ascendens, buikspieren (m.n. rectus 

abdominis), de psoasgroep en craniale dijspieren. Deze onderlijn is de steun van de bovenlijn in alle 

oprichtingswerk. De ventrale cervicale spierketting werkt in synergie met de buikspieren en de 

heupbuigers. Het komt onder spanning als het paard aanleuning zoekt op het bit en zal dus een 

lumbale flexie bevorderen. Een ontspanning van de bovenlijn is onontbeerlijk voor een goede 

werking van de onderlijn en omgekeerd.  

 

In iedere vorm van paardensport dient het evenwicht tussen de bovenlijn en de onderlijn nagestreefd 

te worden. Dit evenwicht begint steeds met het aanspannen van de buikspieren. Bij jonge paarden 

dient men eerst de ventrale spierketting te trainen alvorens verzameling en oprichting te gaan 

nastreven. Een training waarbij alleen een mooie gebogen halslijn beoogd wordt, veroorzaakt enkel 

een dysbalans in de spierkettingen, waaruit later zeker rugproblemen door o.a. verkramping zullen 

volgen. Iedere beweging in een gezond lichaam gehoorzaamt aan de volgende 3 wetten; evenwicht, 

economie, comfort. Ook de spierkettingen volgen deze wetten, en streven de harmonie na, alzo 

ontstaan functionele eenheden. Biomechanische dysbalans verstoren deze functionele eenheden, 

zodat er plaatselijk of op afstand, door myo-fasciale ‘links’, pathologien zullen ontstaan. (Lit. 5, 13, 

28, 14, 41, 44) 

 

Om het paard in staat te stellen zijn rug correct te gebruiken moet het de mogelijkheid hebben de 

wervelkolom te flecteren en zo de achterbenen onder te kunnen brengen. Wanneer het paard 

blokkaden heeft in de thoracolumbale of lumbale wervelkolom, waardoor de bovenlijn hypertoon 

kan worden, heeft het deze mogelijkheid niet of in verminderde mate. Het is niet in staat om de rug 

te kyfoseren, hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan van steeds meer compensaties in bewegen. 

(14, 41) Op termijn kunnen dan allerlei biomechanische problemen van de achterste lidmaten 

ontstaan, bijvoorbeeld spat van het spronggewricht, slepen van één achterbeen waarbij de hoef aan 

de voorkant afslijt, niet kunnen verkorten of verlengen, niet in linker of rechter galop kunnen 

aanspringen, overkruist galopperen, asymmetrie in de gangen, scheefheid, tactproblemen, de rug 

niet kunnen ontspannen, springen zonder rug gebruik, verkorte gangen, elke vorm van kreupelheid, 

heupproblemen, knieproblemen en moeite om een voet te geven bij de hoefsmid.  

Via musculaire of fasciale verbindingen kunnen blokkaden in de thoracolumbale of lumbale regio er 

voor zorgen dat er ook problemen aan het voorste lidmaat ontstaan. Deze kunnen naar verloop van 

tijd ontstaan door een veranderde belasting op de voorbenen. Een voorbeeld hiervan is hoefkatrol 

ontsteking. (5, 13, 14, 41) 
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Hoofdstuk 4  Vasculaire relaties 
 
4.1  Arterial rule 
 

De psoas heeft een zeer belangrijke ligging ten aanzien van de bloedvoorziening en afvoer van veel 

organen, bekken en achterste lidmaat. De aorta abdominalis en de vena cava caudalis lopen tussen 

de mm. psoas minores. De aorta aan de linkerzijde en de vena cava caudalis aan de rechterzijde.  

 

De verdeling van bloed naar verschillende delen van het lichaam wordt bepaald door de diameter 

van de arteriolen, die ruim zijn uitgerust met viscerale gladde spiervezels. De wanden van de 

arteriolen zijn gespierder dan de wanden van de slagaders. De arteriolaire gladde spier is rijkelijk 

geïnnerveerd door sympathische zenuwvezels. Verhoogde activiteit leidt tot vasoconstrictie. Van de 

arteriolen stoomt het bloed in de capillairen. Door de wanden van de capillairen vind de uitwisseling 

van voedingsstoffen, ademhalingsgassen en afvalproducten plaats tussen het bloed en de cellen.  

 

De ‘Arterial rule’ betekend dat de doorbloeding van levensbelang is voor het lichaam en elke 

afzonderlijke lichaamscel. De functies van het bloed dat in het vaatstelsel circuleert zijn; de cellen en 

weefsels van het lichaam voorzien van de voedingsstoffen die nodig zijn voor hun onderhoud en 

functie, het verwijderen van afbraakproducten en het transporteren naar de uitscheidingsorganen 

en het transport van overtollige metabolieten naar de opslagorganen. Verdere functies zijn 

regulering van het water- en elektrolytenmetabolisme, betrokkenheid bij het handhaven van de 

lichaamstemperatuur en het helpen met de afweer tegen vreemde stoffen en pathogene 

organismen. Een essentiële voorwaarde voor de vervulling van deze taken is de juiste functionele 

constructie van het systeem als geheel en de juiste relatie met de andere organen. Bij een minder 

goede doorbloeding zullen de bijhorende weefsels verzwakken met als gevolg dat ze hun functie 

niet meer goed kunnen uitvoeren. (5, 21, 25, 30, 31, 48) 

 

 

4.2  Aorta abdominalis 
 
De aorta caudale gaat via de hiatus aorticus door het diafragma naar de buikholte, vanaf hier wordt 

het de aorta abdominalis. In de hiatus aorticus bevinden zich tevens de vena azygos en de ductus 

thoracicus. De aorta abdominalis is gerelateerd aan de lumbale wervels en de linker m. psoas minor. 

Rechts bevinden zich de vena cava caudalis en links de linker nier en ureter. De aftakkingen van de 

aorta abdominalis zijn de truncus coeliacus, a. mesenterica cranialis, aa. renales, aa. ovaricae of aa. 

testiculares, a. mesenterica caudalis en de aa. lumbales. (1, 2, 27, 30, 45, 46, 47) 

 
4.2.1 Aa. lumbales 
 

Er zijn meestal zes paren aa. lumbales, waarvan er vier of vijf uit de aorta ontspringen en de vijfde of 

zesde uit de a. iliaca interna, op de kruising van de laatste lumbale wervel en het sacrum. Elke a. 

lumbalis gaat over een wervellichaam van een lumbale wervel naar de intertransversale ruimte en 

geeft takken af aan de wervellichamen. Verder geven ze takken af aan de sublumbale spieren en 

verdelen ze zich in dorsale en ventrale takken. De ramus dorsalis gaat omhoog, om zich in de 

extensorspieren van de wervelkolom en de huid van de lendenen te vertakken en het geeft een 

ramus spinalis af. De ramus spinalis voorziet het wervelkanaal en het ruggenmerg van bloed. De 

ramus ventralis loopt naar lateraal door de intertransversale ruimte, passeert tussen de m. 
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transversus abdominis en m. obliquus abdominis internus, geeft takken aan deze spieren en eindigt 

in de m. obliquus abdominis externus, de panniculus en de huid van de flank. (1, 2, 27, 30, 45, 46, 

47) 

 

 

 

 

Figuur 20: De aftakkingen van de aorta abdominalis. 

 

 
4.2.2 Truncus coeliacus 
 

De eerste aftakking van de aorta nadat deze het diafragma is gepasseerd, is de truncus coeliacus. 

Deze splitst zich in drie takken op het dorsale oppervlak van de pancreas, in de a. gastrica sinistra, 

de a. hepatica, en de a. lienalis, welke zich ook weer vertakken. De maag wordt van bloed voorzien 

door alle drie hoofdtakken van de truncus coeliacus. Verder wordt het craniale deel van het 

duodenum van bloed voorzien, de lever, de pancreas en de milt. 

 

De a. gastrica sinistra loopt in het ligamentum gastrophrenicum, geeft takken af voor de oesophagus 

en de pancreas en verdeelt zich boven en achter de cardia in craniale en caudale takken. 

De ramus cranialis kruist de curvatura minor rechts van de cardia en vertakt zich op het pariëtale 

oppervlak van de maag. De takken lopen naar de curvatura major en vormen een anastomose met 

de aa. gastricae breves en de a. gastrica dextra. De ramus caudalis wordt op een vergelijkbare manier 

op het viscerale oppervlak verdeeld. 

 

De a. hepatica is groter dan de a. gastrica sinistra. Het loopt naar rechts en ventraal op het dorsale 

oppervlak van de pancreas, kruist schuin onder de vena cava en bereikt de binnenrand van de 

poortader. Het verdeelt zich in drie of vier takken die de porta hepatis binnenkomen en vertakken 

zich in de klier. Het geeft de volgende takken af: 
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- aa. pancreaticae worden afgegeven wanneer de a. hepatica de pancreas kruist, waarin deze 

gedeeltelijk is ingebed. 

- a. gastrica dextra ontstaat boven de eerste curve van duodenum. Het daalt af naar de pylorus, 

stuurt takken naar het eerste deel van het duodenum en de pylorus en anastomoseert met de a. 

gastrica sinistra en a. gastroepiploica dextra.  

- a. gastroduodenalis gaat naar de tweede curve van het duodenum en verdeelt zich in de a. 

gastroepiploica dextra en de a. pancreaticoduodenalis.  

 

De a. lienalis is de grootste tak van de truncus coeliacus. Het gaat naar links (met de grote 

satellietader) aan het linker uiteinde van de pancreas en over de saccus caecus van de maag, loopt 

het in de hilus van de milt naar de top, waarna het wordt voortgezet als de linker gastro-epiploïsche. 

Het geeft de volgende takken af: 

- rami pancreatici aan de linkerkant van de pancreas. 

- rami lienalis die in het weefsel van de milt liggen.  

- aa. gastricae breves, vormen anastomosen met de maag slagaders. 

- a. gastro-epiploica sinistra is de voortzetting van de a. lienalis. Het loopt naar rechts in het 

omentum major, parallel aan de curvatura major van de maag, en anastomoseert met de a. 

gasto-epiploica dextra. Het geeft takken af aan de curvatura van de maag en takjes aan het 

omentum. (1, 2, 27, 30, 45, 46, 47) 

 

 

 

Figuur 21: Truncus coeliacus van het paard, schematisch. 

 

 
4.2.3 A. mesenterica cranialis 
 

De ongepaarde a. mesenterica cranialis vindt zijn oorsprong caudaal van de truncus coeliacus, ter 

hoogte van de eerste lumbale wervel en verloopt tussen de vena cava en de linker bijnier, via de 

radix mesenterii naar ventraal, waar het zich splitst in de a. pancreaticoduodenalis caudalis, aa. 

jejunalis, aa. ilei, a. ileocolica, a. colica media en de a. colica dextra.  

 

De a. pancreaticoduodenalis caudalis verlaat de a. mesenterica cranialis in caudale richting en loopt 

in het mesenterium van de duodenum ascendens tot de caudale bocht van het duodenum. Kort na 

zijn oorsprong geeft het een tak af naar het pars descendens van het duodenum en deze tak gaat 
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verder naar de flexura duodeno-jejunalis waar het zich verbindt met de aa. jejunales. De a. 

pancreaticoduodenalis caudalis, die de rr. pancreatici en rr. duodenales afgeeft, volgt de duodenum 

tot de caudale bocht waar het anastomoseert met de a. pancreaticoduodenalis cranialis.  

 

 

 
 

 

Figuur 22: A. mesenterica cranialis van het paard, schematisch. (Lit. 30) 

 

De linkertak van de a. mesenterica cranialis verspreidt in een keer ongeveer vijftien tot twintig 

slagaders voor de dunne darm, de aa. jejunales. Ze reizen als bundel door de radix mesenterii en 

lopen tussen de lagen van het mesenterium. Kort voordat ze het jejunum bereiken verdelen ze zich 

in twee takken en anastomoseren met elkaar. Zo worden zogenaamde bogen of arcades gevormd. 

Vanaf deze arcades lopen takken naar de wand van de dunne darm, waarin ze zich verder vertakken. 

Zo wordt een uitgebreid vasculair netwerk gevormd. Doordat er zoveel anastomosen zijn, blijft de 

darm ook bij een volledige afsluiting van een van de aa. jejunales levensvatbaar. Ze worden 

vergezeld door satellietaders en door zenuwen en lymfevaten. 
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De aa. ilei zijn afkomstig van het terminale deel van de a. mesenterica craniale. In het paard ontstaan 

ze samen met de bundel aa. jejunales. Ze lopen door het mesoileum naar het ileum waar ze zijn 

gerangschikt in een soortgelijk patroon als de aa. jejunales en waarmee ze boogachtige 

verbindingen vormen. Ze anastomoseren in het mesenterium met de r. ileus mesenterialis van de a. 

ileocolica.  

 

De a. ileocolica komt voort uit de a. mesenterica cranialis. Het loopt naar de caecocolische overgang 

het geeft de aa. caecales lateralis en medialis af, links van het ostium ileale, voor de doorbloeding 

van het caecum. Het geeft verder takken af voor de doorbloeding van het ileum en colon ascendens,  

 

De a. colica dextra en a. colica media komen samen voort uit de a. mesenterica cranialis en lopen 

naar het distale deel van de colon ascendens. (1, 2, 27, 30, 45, 46, 47) 

 
4.2.4 Aa. Renales  
 

De aa. renales sinistra en dextra, zijn relatief grote bloedvaten die ontstaan uit de aorta vlakbij de a. 

mesenterica cranialis, ter hoogte van de eerste lumbale wervel. De a. renalis dextra is de langere van 

de twee en ontspringt meer naar craniaal dan de linker. Ze ontvangen een grote hoeveelheid bloed. 

De nierslagaders lopen naar de hilus en daarbij kruist de rechter nierslagader de vena cava caudalis 

dorsaal. De nieren worden min of meer gefixeerd door deze mediale bloedvoorziening. Elke slagader  

 

 

 

Figuur 23: Bloedvaten van de genitale organen van de merrie. (Lit. 1) 
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verdeelt zich in het gebied van de hilus in twee of meer takken die op hun beurt aanleiding geven 

tot de aa. interlobares en deze laatste dringen het orgaan binnen. Alvorens te delen, geeft elke 

nierslagader de rr. suprarenales caudales naar de bijnier af, een r. uretericus naar de urineleiders en 

vertakt zich ook naar de capsula adiposa. (1, 2, 27, 30, 45, 46, 47) 

4.2.5 Aa. ovaricae / aa. testiculares 
 

De aa. ovaricae komen rechtstreeks uit de aorta adominalis, ze ontspringen vlakbij de a. mesenterica 

caudalis ter hoogte van de vierde lumbale wervel. De aa. ovaricae lopen langs de dorsale buikwand 

door het ventrale boord van het ligamentum latum naar het ovarium. De aa. ovaricae zijn relatief 

groot en talrijk. Rond het ovarium wordt een heel netwerk bloedvaatjes gevormd. Ze geeft een 

belangrijke tak af: de a. tubo-uterina voor de tuba uterina en het ventrale deel van de cornu uterina. 

Deze arterie anastomoseert met de a. uterina. (5) 

De aa. testiculares lopen aanvankelijk ventraal over de psoasspieren en gaan dan via de laterale 

buikwand richting het inguinale kanaal/ring. (1, 2, 27, 30, 45, 46, 47) 

 
4.2.6 A. mesenterica caudalis 
 

De a. mesenterica caudalis is een ongepaard vat, dat ontspringt uit de aorta bij de vierde 

lendenwervel. Het is veel smaller dan de a. mesenterica cranialis en voorziet het grootste deel van 

het colon descendens en het rectum van bloed. Het daalt af in het mesocolon en verdeelt zich in 

twee takken, de a. colica sinistra en de a. rectalis cranialis.  

De a. colica sinistra geeft drie of vier slagaders af die zich verdelen en anastomotische bogen vormen 

dicht bij de darm. De eerste boog wordt gevormd door vereniging met de a. colica media van de a. 

mesenterica cranialis.  

De achterste tak, de a. rectalis cranialis gaat achteruit in het bovenste deel van het mesenterium en 

het mesorectum en eindigt in de buurt van de anus door anastomose met de a. pudendena interna. 

(1, 2, 27, 30, 45, 46, 47) 

 
4.2.7 Aa. iliacae externa 
 

De aorta abdominalis splitst zich ter hoogte van de vijfde lumbale wervel in de gepaarde a. iliaca 

externa en a. iliaca interna en een ongepaarde a. sacralis mediana die soms afwezig is.  

De a. iliaca externa is de arterie van de achterste extremiteit. Nadat het afgesplitst is van de aorta 

loopt het in eerste instantie ventraal over sublumbale spieren en gaat verder naar de lacuna vasorum. 

Het wordt verzegeld door de v. iliaca externa en de n. genitofemoralis. Takken van de a. iliaca externa 

zijn a. circumflexa ilium profunda en a. uterina. Net voordat de a. iliaca externa het femorale kanaal 

binnendringt stuurt het takken naar de spieren van de dij, en geeft de a. profunda femoris af, welke 

de oorsprong is van de truncus pudendopigastricus. Wanneer de a. iliaca externa de buik verlaat 

gaat hij verder als de a. femoralis, welke door het femorale kanaal loopt en vergezeld wordt door de 

v. femoralis en de n. saphenous. De a. femoralis  loopt tussen de m. adductor op de mediale zijde 

van het bovenbeen om de rest van de achterste extremiteit van bloed te voorzien door middel van 

diverse aftakkingen.  

 

De a. circumflexa ilium profunda loopt tussen de fascia iliaca en het peritoneum. De voorste tak geeft 

takjes aan de iliacus- en psoasspieren. Het kruist de sublumbale spieren ventraal, perforeert de m.  
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Figuur 24: Aftakkingen aorta abdominalis en bloedvoorziening achterhand. (Lit. 1) 

 

transversus abdominis en verdeelt zich in takken die de m. transversus abdominis, m. obliquus 

abdominis internus en externus van bloed voorzien. Daarna loopt het met de n. cutaneus femoris 

lateralis mee naar de m. fascia latae en de knieplooi. Daar doorbloedt het de panniculus en 

lymfeklieren. 

 

De a. uterina verdeelt zich in het lig. latum uteri in verschillende takken die divergeren en voorzien 

het ipselaterale hoorn van de baarmoeder van bloed. Hier vormen deze vaten gebogen 

anastomosen met elkaar, terwijl de craniaal gerichte takken aansluiten op de r. uterinus van de 

eierstok en de caudaal gerichte takken voegen zich bij de r. uterinus van de vaginale slagader. 

Slagaders worden afgegeven die beide oppervlakken van de cornua voeden.  

 

De a. profunda femoris gaat caudaal door de lacuna vasorum en loopt tussen de iliopsoas en 

pectineus spieren en geeft takje aan deze spieren. Het vertakt het zich in de biceps femoris en 

semitendinosus. Het levert grote collaterale takken aan de adductoren en twijgen aan de diepe 

inguinale lymfeklieren en het heupgewricht. Het is de oorsprong van de truncus 

pudendoepigastricus welke zicht weer opsplitst in de a. epigastrica caudalis en de a. pudenda 
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externa. Voor vascularisatie van de m. rectus abdominis, caudoventrale geslachtsorganen en huid in 

die regio.  

 

De a. femoralis is de belangrijkste slagader van de dij. Het begint op het niveau van de voorste rand 

van de pubis. Het daalt bijna verticaal in het dijkanaal achter de m. sartorius, eerst bedekt door de 

interne femurfascia en lager naar beneden door de gracilis. Nadat het de insertie van de pectineus 

is gepasseerd, perforeert het de m. adductor, kruist het in de vaatgroef van het achterste oppervlak 

van het dijbeen en wordt het voortgezet tussen de twee koppen van de gastrocnemius. Het levert 

verder takken voor de doorbloeding van de structuren aan het achterbeen. (1, 2, 27, 30, 45, 46, 47) 

 
4.2.8 Aa. iliacae interna 
 

De aa. iliacae interna zorgen voor de bloedtoevoer naar de ingewanden van het bekken, de wanden 

van de bekkenholte, de lumbale spieren en de bovenliggende spieren van het gluteale gebied. Ze 

geven ook nog de laatste de aa. lumbales. De vijfde en zesde aa. lumbales passeren door de foramina 

op de kruising van de laatste lumbale wervel en het sacrum. 

Elke a. iliaca interna ontspringt uit de aorta ventraal van de 4e of 5e lumbale wervel. Vandaar gaat het 

over het mediale oppervlak van de iliopsoas naar de bekkenholte. Ze verdelen zich op het niveau 

van de 5e of 6e lumbale wervel in de a. glutea caudalis en de a. pundenda interna. In het paard kan 

een a. sacralis mediana uit de linker of de rechter interne iliacale slagader. De a. sacralis mediana 

geeft oorsprong aan segmentale takken.  

De a. glutea caudalis ontspringt ter hoogte van de 5de tot 6de lumbale wervel. Het geeft snel na zijn 

eigen oorsprong de a. glutea cranialis af ventraal van het sacro-iliacale gewricht. De a. iliolumbalis 

en de a. obturatoris kunnen ook vaak ontspringen vanaf dit niveau. Nadat het de vleugel van het 

ilium ventraal gepasseerd, bereikt de slagader het ligamentum latum uteri dat het in een laterale 

ventrale richting perforeert naar het 2e of 3e sacrale segment. Daar verdeelt het zich in takken voor 

het sacrum, coccygeale wervels en spiertakken naar de gluteale spieren, de multifidus en coccygeale 

musculatuur.  

De a. pudenda interna verzorgt voor de bloedtoevoer naar de ingewanden van het bekken. Het 

verzorgt de urineblaas, urineleiders, urethra en de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. (1, 

2, 27, 30, 47) 

 

4.3  Relatie met psoas 
 

De doorbloeding van de psoasgroep wordt verzorgt door takken van de laatste aa. intercostales 

dorsales, de a. costo-abdominalis dorsalis, aa. lumbales, de a. iliaca interna en externa, de a. 

circumflexa ilium profunda en van de a. femoralis profunda. Indien er een blokkade aanwezig is ter 

hoogte van de laag thoracale en lumbale wervelkolom kan dit via het cornu laterale, op dit niveau 

hyperactiviteit geven van de betrokken segmenten. Dit kan aanleiding geven tot een vasoconstrictie 

van de gerelateerde bloedvaten. Een gebrekkige arteriële toevoer naar de psoasmusculatuur kan 

verzuring, verkramping, artofie, paresthesien, temperatuurveranderingen en degeneratie 

veroorzaken.  

 

Een hypertonie van de psoasmusculatuur kan ervoor zorgen dat een wand dichtgedrukt wordt met 

een gestoorde aanvoer van bloed naar het desbetreffende weefsel. In dit geval kan dit gevolgen 

hebben voor de gehele achterste extremiteit, organen in het bekken of de geslachtsorganen.  
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De aorta abdominalis is gerelateerd aan de lumbale wervels en de linker m. psoas minor. De 

aftakkingen van de aorta abdominalis zijn de truncus coeliaca, a. mesenterica cranialis, aa. renales, 

aa. ovaricae of aa. testiculares, a. mesenterica caudalis en de aa. lumbales. Deze aftakkingen 

bevinden zich ventraal van de thoracolumbale of lumbale wervelkolom en zijn dus gerelateerd aan 

de psoasmusculatuur. Wanneer de organen met een verminderde bloedtoevoer te maken krijgen, 

door bijvoorbeeld hypertonie van deze musculatuur, kan dit gevolgen hebben voor het gastro-

intestinale of urogenitale systeem. (Lit. 1, 30, 31, 32, 47, 48) 

 

 

 

 
Figuur 25: Sublumbaal gebied, bekken opening en mediale oppervlak van de dij. (Lit. 47) 
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4.4  Vena cava caudalis 
 
De vena cava caudalis is een grote ader die het gedeoxygeneerde bloed uit de buik, het bekken en 

het achterbeen naar het rechter atrium van het hart transporteert. Het is een grote retroperitoneale 

ader die achter de buikholte ligt, langs de rechterkant van de wervelkolom loopt en het diafragma 

passeert via het foramen vena cava. De vena cava caudalis wordt gevormd door het samenvoegen 

van de linker en rechter, externe en interne iliacale aders ter hoogte van de vijfde lumbale wervel. 

Het loopt naar voren op het ventrale vlak van de m. psoas minor, rechts van de aorta abdominalis. 

Bij de laatste thoracale wervel scheidt het zich van de aorta en loopt het craniaal tussen de rechter 

crura van het diafragma en de pancreas totdat het de lever bereikt. Hier helt het naar ventraal langs 

de mediale rand van de lobus hepatis dexter en het pariëtale oppervlak van de lever. Daarna passeert 

de ader het foramen venae cavae van het diafragma.  

 

Het veneuze systeem bevat veel meer bloed dan het arteriële systeem. Het fungeert zo als een groot 

bloedreservoir waar het volume opgeslagen bloed kan worden aangepast in overeenstemming met 

lichamelijke vereisten. Het veneuze bloed passeert veel trager en onder een lagere druk. 

Nadat in het capillaire bed de uitwisseling van voedingsstoffen, ademhalingsgassen en 

afvalproducten plaats heeft gevonden, tussen het bloed en de cellen, stoomt het bloed in de venulen. 

Tijdens de uitwisseling van stoffen ontstaat er tevens weefselvloeistof, dat voornamelijk samen met 

het zuurstofarme bloed door de venen opgenomen wordt. Een deel van het weefselvocht wordt via 

het lymfestelsel afgevoerd. Lymfevaten hebben ook een belangrijke functie in het afvoeren van 

lichaamseigen afvalproducten en werken nauw samen met de bloedsomloop. Drainage is belangrijk, 

omdat zonder effectieve lymfatische en veneuze drainage de juiste ‘chemische’ homeostatische 

balans niet wordt gehandhaafd en afvalverwijdering inefficiënt is. 

 

De venulen bevatten geen gladde spiercellen, alleen endotheelcellel, dit komt de uitwisseling van 

stoffen ten goede. Naarmate de diameter van de venen toeneemt, komt er meer glad spierweefsel 

voor in de wand. Hierdoor heeft de wand veel minder weerstand en kan gecomprimeerd worden 

door gespannen weefsels. Het bloed in het veneuze systeem moet in sommige gevallen tegen de 

zwaartekracht in, terugstromen naar de vena cava caudalis. Een kleppensysteem zorgt dat het bloed 

niet terug stoomt. Veneuze drainage wordt mechanisch ondersteund door de werking van het 

diafragma dat een ‘zuigend effect’ geeft aan buik- en onderbenenvloeistoffen. Verder zorgen de 

spieren voor het voortdrijven van het bloed door afwisselende contracties. 

 

De venen verlopen veelal parallel aan de arteriën, toch zijn er uitzonderingen. De aanvoerende 

takken van de vena cava caudalis zijn, de v. azygos, de vv. hepaticae, vv. renales dextra et sinistra, 

vv. ovaricae of vv. testicularis, vv. iliacae externa dextra et sinistra en vv. iliacae interna dextra en 

sinistra. (1, 2, 27, 30, 31, 47) 

 
4.4.1 Vv. lumbales  
 

De vv. lumbales komen overeen met de slagaders. Vier of vijf paar komen uit in de vena cava. Soms 

verenigen de overeenkomstige aders van tegenovergestelde zijden zich om één 

gemeenschappelijke ader te vormen. De eerste vv. lumbalis communiceren met de vena azygos. De 

overige vv. lumbales, de vijfde of zesde komen uit in de v. iliaca interna. (1, 2, 27, 30, 47) 

 

 



 

 
52 

 

4.4.2 V. azygos 
 

Vena azygos is een ader die omhoog loopt langs de rechter voorzijde van de thoracale wervelkolom 

en transporteert bloed van de rug naar de vena cava cranialis. Het azygossysteem wordt gevormd 

door een samenvoeging van de eerste twee vv. lumbales, passeert de hiatus aorticus waar het bloed 

ontvangt van de vv. intercostales. Bij paarden kan er soms een hemiazygos aanwezig zijn aan de 

linkerkant, die draineert in de vena azygos. (1, 2, 27, 30, 47) 

 
4.4.3 Vv. hepaticae en v. portae hepatis 
 

De venen die de tegenhangers zijn van de a. coeliaca, a. mesenterica cranialis en de a. mesenterica 

caudalis lopen uit in de poortader. Het bloed afkomstig van buikorganen zoals maag, darmen, milt 

en pancreas wordt verzameld en komt de lever binnen via de poortader. In de lever worden goede 

stoffen verwerkt en opgenomen, de toxische stoffen worden onschadelijk gemaakt. Vervolgens komt 

het gezuiverde bloed uit de lever en vloeit het via de vv. hepaticae naar de vena cava caudalis. De 

poortader of v. porta hepatis verzamelt het bloed van alle ongepaarde buikorganen behalve het 

caudale deel van het rectum.  

 

De vv. hepaticae brengen het bloed terug uit de lever. Drie of vier grote vaten openen in de vena 

cava net voordat deze de lever verlaat. De vena cava bevindt zich in de porta hepatis.  

 

De v. portae is een groot bloedvat welke het bloed terugvoert wat via de maag-, milt- en 

mesenteriale slagaders naar de viscera is gevoerd. De perifere zijtakken komen nauw overeen met 

de takken van de arteriën, maar de eindtakken niet. De ader wordt gevormd achter de pancreas en 

onder de vena cava door de samensmelting van de v. lienalis, v. mesenterica cranialis en caudalis. 

Het loopt naar craniaal, doorkruist het caudale deel van de pancreas en helt dan ventraal en rechts 

om de porta hepatis van de lever te bereiken. Hier verdeelt het zich in drie takken die de lever 

binnendringen en zich verder vertakken in het weefsel van de klier, eindigend in de lobulaire 

haarvaten. Vanuit de lobben stroomt het bloed in de vv. hepatica en via deze naar de vena cava 

caudalis.  

 

Het bloed dat via de arteriën wordt verdeeld naar de maag, bijna het gehele darmkanaal, de 

pancreas en de milt, passeert zo twee sets van haarvaten voordat het terugkeert naar het hart, 

namelijk de haarvaten van deze ingewanden en van de lever. 

 

De v. portae geeft takken af namelijk, de v. gastica sinistra parietalis, de rr. pancreatici, v. 

gastroduodenalis en de v. lienalis. Caudaal van de pancreas en rechts van de a. mesenterica cranialis 

splitst de v. portae in een prominente v. mesenterica cranialis en een slankere v. mesenterica caudalis. 

De v. gastroduodenalis geeft takken af welke bloed verzamelen rond de pylorus, maag, omentum 

majus en pancreas.  

 

De v. lienalis is de zeer grote satelliet van de a. lienalis. Het ontvangt bloed uit de v. gastrica sinistra 

visceralis, de vv. gastricae breves en de v. gastricoepiploica sinistra.  
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Figuur 26: De poortader van een paard. (Lit. 30) 

 

De v. mesenterica cranialis is de grootste vertakking van de vena porta. Het bevindt zich rechts van 

de a. mesenterica cranialis en de takken komen in het algemeen overeen met de takken van de 

slagaders, zoals de pancreaticoduodenalis caudalis, vv. jejunalis, vv. ilei en de v. ileocolica welke 

zich weer vertakken om bloed te verzamelen uit de verschillende onderdelen van het colon en het 

caecum.  

 

De v. mesenterica caudalis is een kleinere vertakking van de vena porta. De oorsprong ervan bevindt 

zich in het craniale mesenterium en is dus meer craniaal dan de slagader met dezelfde naam 

waarmee het in feite geen topografische relatie heeft. Het geeft de v. colica media af en loopt verder 
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als de v. colica sinistra. Het verzamelt bloed van het colon descens colon en het craniale deel van 

het rectum. (1, 2, 27, 30, 47, 48) 

 
4.4.4. Vv. renales 
 

De vv. renales dextra en sinistra lopen direct uit in de v. cava caudalis ter hoogte van L1. Het zijn 

satellieten van de slagaders, zijn van groot kaliber en dunwandig. De rechter ader gaat naar mediaal 

en caudaal op het ventrale vlak van de nier tussen de slagader craniaal en de ureter caudaal. Het 

sluit zich aan bij de vena cava boven de rechter bijnier.  

De linker ader is iets langer. Het passeert eerst naar mediaal zoals de rechter, buigt vervolgens rond 

het caudale uiteinde van de bijnier, kruist de oorsprong van de nierslagader en komt iets verder 

terug in de vena cava dan de rechter. Ze ontvangen aderen van de bijnieren, maar sommige bijnieren 

openen direct in de vena cava. (1, 2, 27, 30, 47) 

 

 

 

 
Figuur 27:  Grotere aderen van het bekken en de takken van de caudale vena cava van het paard, 

schematisch. (Lit. 1) 
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4.4.5 Vv. ovaricae 
 

Het kluwen bloedvaten dat het ovarium omgeeft verzamelt zich aan de superieure boord van het 

orgaan. Ze komen hier samen met de veneuze afvoer van de ampulla van de tuba uterina en andere 

venen van het ligamentum latum. Hierbij voegt zich al snel een grote vene afkomstig van een deel 

van de uterus. De rechter v. ovarica draineert in de vena cava caudalis, de linker draineert soms in 

de vena renalis of rechtstreeks in de vena cava caudalis. (1, 2, 27, 30, 47) 

 
4.4.6 Vv. iliacae externa et vv. iliacae interna 
 

De caudale vena cava begint aan de dorsale buikwand ter hoogte van de laatste lumbale wervel 

door convergentie van de v. sacralis mediana, indien aanwezig, de vv. iliaca externae en de vv. iliaca 

internae. De v. iliaca externae en de v. circumflexa profunda met hun vertakking zijn satellieten van 

de arteriën en draineren de achterbenen. De v. circumflexa profunda kunnen direct in de vena cava 

openen of via de v. iliaca externa. De v. iliaca externa ligt achter de overeenkomstige slagader aan 

de rand van het bekken. Het is de opwaartse voortzetting van de v. femoralis. 

De vv. iliacale internae draineren de wanden van het bekken en veel van de bekken viscera. De v. 

iliolumbalis kan zich openen in de v. iliaca externa of in de v. iliaca interna. De laatste vv. lumbales 

lopen uit in de v. iliaca interna, verder verzamelt de v. iliaca interna bloed van de v. glutea caudalis 

en van de v. pudenda interna. (1, 2, 27, 30, 47) 

 

 

4.5  Relatie met psoas  
 
De vena cava caudalis ligt ventraal van de lumbale wervelkolom en mediaal van de rechter m. psoas 

minor. De vena cava caudalis op dit niveau verzamelt het bloed uit de achterbenen, nieren en 

geslachtsorganen. Een hypertonie van de psoasspieren kan een compressie geven van de venen, 

waardoor de veneuze afvoer gestoord wordt. Zo kunnen er stase ontstaan en blijven er afvalstoffen 

achter in de nieren, geslachtsorganen en de achterbenen, met een disfunctie van de organen tot 

gevolg.  

Een goede spierfunctie zorgt mede voor het pompsysteem, door afwisselende contracties en 

ontspanning, voor venen om het veneuze bloed terug te laten stromen. Een hypertonie van de 

psoasspieren kan hier een belemmering in zijn. Er kan dan zwelling van de achterbenen ontstaan. 

(1, 2, 27, 29, 30, 31, 47) 
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Hoofdstuk 5  Neurogeen 
 

5.1  Inleiding 
 

De psoas heeft een zeer belangrijke ligging ten aanzien van de innervatie van de organen en 

structuren van de achterhand. Zenuwen die de buik, bekken, romp en het achterste lidmaat 

innerveren, lopen door of medioventraal van de psoasgroep. De lumbosacrale plexus wordt 

verankerd door de fascia iliaca. Het abdominale deel van de truncus sympathicus ligt tussen de psoas 

musculatuur en de wervellichamen. De prevertebrale ganglia liggen rondom de aorta, zodoende zijn 

ze gerelateerd aan de m. psoas minor.  

Hypertonie van de psoasgroep kan compressie van de zenuwen veroorzaken. Er kunnen klachten 

ontstaan zoals paresthesie, pijn, verminderde proprioceptie, hypertonie, atrofie en verminderde 

vascularisatie. De viscera krijgt dan te maken met verminderde mobiliteit en daardoor mogelijk 

gestoorde vascularisatie, peristaltiek, secretie en absorptie. De spiergroep wordt zelf geïnnerveerd 

door de ventrale takken van de laatste thoracale en lumbale zenuwen. (Lit. 1, 2, 4, 5, 11, 19, 27, 47)   

 

 

5.2  Somatische innervatie 
 
5.2.1 Nn. thoracales, nn. lumbales en nn. sacrales 
 

De thoracale en lumbale spinale zenuwen verdelen zich in dorsale en ventrale takken kort na het 

passeren door het foramen intervertebrale. Hun dorsale takken zijn klein in vergelijking met de 

ventrale. De dorsale takken innerveren de spieren en de huid over en lateraal van de wervelkolom 

in de thoracale en lumbale regio. 

 

De ventrale takken van de nn. thoracales of nn. intercostales innerveren de intercostale spieren, de 

m. transversus thoracis en de m. rectus thoracis. De laatste vijf tot tien ventrale thoracale takken 

innerveren de abdominale spieren. De laatste drie nn. intercostales innerveren gedeeltelijk de huid 

van de flank. De ventrale tak van de laatste thoracale zenuw loopt naar lateraal achter de laatste rib, 

over het dorsale oppervlak van de psoas major en verdeelt zich in oppervlakkige en diepe takken. 

De oppervlakkige tak loopt tussen de obliquus internus en transversus abdominis, perforeert de 

obliquus externus en vertakt zich onder de huid van de flank. De diepe tak daalt af op het binnenvlak 

van de m. obliquus abdominis internus naar de m. rectus abdominis, waarin deze eindigt. (Lit. 4, 13, 

14, 47) 

 

Van de zes nn. lumbales zijn de voorste twee of drie zijn ongeveer hetzelfde als de nn. thoracales, 

maar de anderen zijn veel groter.  

 

De nn. sacrales verlaten de sacrale elementen van het ruggenmerg door middel van lange dorsale 

en ventrale wortels. Het ruggenmerg zelf loopt tot L4 of L5. De wortels versmelten om de spinale 

sacrale zenuwen te vormen in het sacrale kanaal voordat deze de foramina intervertebralia passeren. 

In sommige gevallen geeft de hoofdtak al dorsale takken af in het vertebrale kanaal. In het algemeen, 

volgt het patroon van aftakkingen dat van de lumbale wervelkolom. De dorsale takken welke de huid 

en de spieren innerveren.  
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De ventrale takken van zowel de nn. intercostales, nn. lumbales en nn. sacrales zijn verbonden met 

de truncus sympathicus door de rami communicans.  

 

De rami ventralis van de laatste drie lumbale en de eerste twee sacrale zenuwen, vormen de plexus 

lumbosacralis. Een kleine tak van zowel de derde lumbale en sacrale wortel kunnen ook meedoen 

aan de vorming van de plexus. De eerste drie ventrale lumbale takken wisselen relatief weinig vezels 

uit in de plexus en worden daarom beschreven als individuele zenuwen.  

Het voorste deel van de plexus ligt voor de a. iliaca interna en tussen de lumbale processus transversi 

en de m. psoas minor. Het achterste deel ligt gedeeltelijk op en gedeeltelijk in het ligamentum 

sacrosciaticum. (Lit. 1, 2, 11, 19, 27, 47) 

 

 
Figuur 28: De lumbale ventrale zenuwen en de plexus lumbosacralis, ventraal aanzicht. (Lit. 47) 

 
5.2.1.1  N. iliohypogastricus (L1) 
 

De n. iliohypogastricus vertegenwoordigd de primaire ventrale tak van de eerste lumbale zenuw.  

Het loopt naar lateraal tussen de m. quadratus lumborum en de m. psoas major en verdeelt zich aan 

de buitenrand van de m. psoas major in een craniale en een caudale tak.  

De craniale tak gaat over de bovenste rand van de m. obliquus abdominis internus, daalt af tussen 

die spier en de m. obliquus abdominis externus, perforeert de laatste. Loopt verder naar ventraal en 

caudaal en vertakt zich onder de huid van het achterste deel van de flank en het craniolaterale vlak 

van de dij. Het innerveert de huid van de buik ventraal, de uier en de mediale zijde van de dij. Het 

geeft takken af aan de transversus en obliquus externus abdominis.  

De caudale tak is kleiner, het loopt naar ventraal en caudaal onder het peritoneum naar de buitenste 

rand van de rectus abdominis, geeft takken aan de m. obliquus abdominis internus en eindigt in de 

rectus abdominis. (Lit. 1, 2, 13, 27, 47)  
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Bij inklemming of irritatie van de zenuw door hypertonie van de psoasgroep raakt de functie 

gestoord. De relatie van de psoas met de n. iliohypogastricus is duidelijk bij erg sensibele merries, 

de zogenaamde pismerries. Dit zijn merries die vrijwel continue hengstig lijken te zijn en ze zijn 

vanwege hun grilligheid lastig te hanteren. Ze zijn overgevoelig in de regio van de buik, flank en de 

binnenkant van het dijbeen. Spanning in de buikspieren komt ook voor. Pismerries hebben vaak 

wervelblokkades van L1- L3 waardoor hypertonie van de psoasgroep en problemen in het 

urogenitaal systeem ontstaan. Er is ook vaak een hormonale dysbalans aanwezig. (Lit. 5, 55) 

  
5.2.1.2  N. ilio-inguinalis (L2 met een bijdrage van L3) 
 

De n. ilio-inguinalis is de primaire ventrale tak van de tweede lumbale spinale zenuw. Het patroon 

van vertakken is vergelijkbaar met dat van de n. iliohypogastricus. Motorisch innerveert de n. ilio-

inguinalis de buikspieren. Het passeert het ventrale oppervlak van de a. circumflexa ilium profunda 

kort voordat deze de flank penetreert, om met een of twee takken door de canalis inguinalis te gaan. 

De laterale cutaneous tak innerveert sensibel een gebied caudaal van de n. iliohypogastricus waar 

het mee overlapt, de huid van het scrotum, de labia maiora en het bovenste deel van de huid aan 

de mediale zijde van het bovenbeen. Een hypertonie van de m. psoas kan de zenuw irriteren wat 

een gestoorde innervatie van de structuren tot gevolg kan hebben. (Lit. 1, 2, 13, 27, 47) 

 

 
 

Figuur 29: Uittrede punten van diverse zenuwen. (Lit.2) 

 
5.2.1.3  N. genitofemoralis (L3 tot L4) 
 

De n. genitofemoralis wordt gevormd door de derde en vierde ventrale lumbale takken, de wortel 

van de derde is groter dan van de vierde. Het loopt caudaal tussen de psoasgroep en bereikt het de 
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canalis inguinalis samen met de a. iliaca externa. Voor het verlaten van de buik, hecht het een tak 

aan de m. obliquus abdominis internus. Het passeert door het inguinale kanaal met de a. en v. 

pudendal externa. Het is voornamelijk een sensibele zenuw, het verzorgt innervatie van de huid aan 

de ventrale zijde van het bovenbeen, van het scrotum of de labia minora. De m. cremaster wordt 

motorisch verzorgt. Bij omklemming van de zenuw door een hypertonie van de m. psoas kan irritatie 

ontstaan waardoor het zijn functie niet goed kan uitvoeren. (Lit. 1, 2, 13, 27, 47) 

 
5.2.1.4  N. cutaneus femoralis lateralis (L3 en L4) 
 

De n. cutaneus femoralis lateralis is voornamelijk gevormd door de ventrale tak van de vierde 

lumbale zenuw. Het loopt naar caudaal tussen de psoasspieren en komt uit aan de laterale rand van 

de m. psoas minor. Het loopt over de fascia iliaca en begeleidt de a. circumflexa ilium profunda. Met 

dit vat perforeert het de abdominale wand om te passeren tussen de m. obliquus abdominis externa 

en de m. iliacus vlakbij de heup. Het daalt af op het binnenvlak van de tensor fasciae latae en vertakt 

zich subcutaan in het gebied van de knie. Het is grotendeels een huidzenuw voor de huid van de 

mediale zijde dij en knie. Hier geldt ook weer dat een hypertonie van de psoasgroep de zenuw kan 

omklemmen met de nodige irritatie tot gevolg. (Lit. 1, 2, 13, 27, 47) 

 
5.2.1.5  N. femoralis (L3-L6) 
 

De n. femoralis is voornamelijk afgeleid van de vierde en vijfde lumbale zenuwen, maar ontvangt 

gewoonlijk ook een tak van de derde zenuw. De n. femoralis is een gemengde zenuw. Het geeft rami 

musculares af aan de m. psoas en de m. sartorius in zijn proximale gedeelte. 

Het loopt eerst naar caudaal tussen de psoas major en minor, kruist vervolgens de pees van de m. 

psoas minor, en daalt onder de sartorius af in de groef tussen de twee koppen van de iliacus. Het 

geeft de n. saphenus af, het passeert de buitenste kop van de iliacus en verdeelt zich in verschillende 

takken die in de tussenruimte tussen de rectus femoris en de vastus medialis duiken. Deze takken 

worden vergezeld door de femorale vaten en innerveren de quadriceps femoris. (5) 

 

De n. saphenus daalt samen met de femorale vaten af in de canalis inguinalis en geeft takken aan 

de m. sartorius, m. gracilis en m. pectineus. In het midden van de dij bereikt het een onderhuidse 

positie. Op het niveau van de knie geeft het een kleine tak af. De saphenuszenuw gaat distaal verder, 

evenwijdig aan de slagader met dezelfde naam, om de huid te innerveren over het mediale aspect 

van het been, zich uitstrekkend van de dij tot de tarsus. . (1, 2, 5, 13, 27, 47) 

 

De n. femoralis heeft een zeer nauwe relatie met de psoasmusculatuur, het loopt tussen de m. psoas 

minor en de m. psoas major, later tussen de beide koppen van de m. iliacus. Een hypertonie van de 

psoas kan compressie van de n. femoralis veroorzaken. Dit kan de kans op patella fixatie verhogen 

en atrofie van de m. quadriceps veroorzaken. Er kan paresthesie ontstaan van het mediale aspect 

van het achterste lidmaat en proprioceptische problemen. Bij paarden kunnen door azoturie, 

overstrekking of een moeilijke partus ook problemen geven aan de n. femoralis. De ernstige 

spierziekte rabdomyolyse kan vergelijkbare klinische symptomen veroorzaken. (5, 13, 47) 

 
5.2.1.6  N. Obturatorius (L4-L6) 
 

De n. obturatorius ontspringt uit L4, L5 en L6 in het caudomediale deel van de m. psoas major en is 

zuiver motorisch. Het loopt langs de scherpe achter rand van de processus transversus van L6 en 
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komt dan aan de mediale zijde van de ilium. Het volgt deze naar het naar het foramen obturatum 

en dringt door de opening naar de onderzijde van het been. Het verzorgt de m. obturator externus, 

de m. adductor magnus en brevis, de m. pectineus en de m. gracilis. (1, 5, 13, 47) 

 

Bij de bevalling kan de n. obturatorius van de merrie beschadigd raken door een moeilijke bevalling 

of excessieve of onjuiste assistentie. De symptomen zijn, moeilijkheden bij het gaan staan vanuit 

liggende positie, adductoren paralyse merkbaar aan de motoriek van het achterbeen. (5, 13) 

 

 
Figuur 30: Schematische illustratie van de lumbosacrale plexus. (Lit. 1) 

 
5.2.1.7  N. glutaeus cranialis en caudalis (L6-S2) 
 

De n. glutaeus cranialis is voornamelijk afgeleid van de laatste lumbale en eerste sacrale zenuwen. 

Het ligt ventromediaal van het sacro-iliacale gewricht. Het verdeelt zich in vier of vijf takken die de 

pelvis verlaten door de incisura ischiadica major, vergezeld door de vaten met dezelfde naam. De 

takken innerveren de m. tensor fasciae latae, de m. glutaei superficialis (craniale deel), medius, 

profundus en accessorius. Daarnaast zorgt de n. gluteus cranialis ook voor de innervatie van de 

articularis coxae. (1, 2, 5, 13, 27, 47) 

 

De n. glutaeus caudalis is voornamelijk afgeleid van de sacrale wortels van de lumbosacrale plexus. 

Het verlaat de pelvis door het incisura ischiadica major en verdeelt zich in meerdere takken om een 

deel van de m. gluteus superficialis, de m. biceps femoris, de m. semitendinosus en de 

semimembranosus te innerveren. Eén van de takken geeft de n. cutaneus femoris caudalis af, deze 

innerveert de laterale en caudale oppervlakken van de heup en dij. (1, 2, 5, 13, 27, 47) 

 
5.2.1.8  N. ischiadicus (L5-S2) 
 

De n. ischiadicus ontstaat uit de ventrale takken van de laatste lumbale zenuwen en de eerste twee 

of drie takken van de sacrale zenuwen. Het is de zwaarste zenuw van het lichaam. Het loopt ventro-

mediaal van het sacro-iliacale gewricht, verlaat het bekken via de incisura ischiadica major en 

verloopt over het lig. sacrospino-tuberale, tegen de m. gluteus profundus aan. Vervolgens loopt het 

in caudo-ventrale richting naar de femurkop, gaat rond de caudale zijde van de femurkop en over 
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de insertiepees van de m. obturator internus. Parallel aan de femur evolueert het naar distaal en 

splitst in de n. peroneus communis en de n. tibialis.  

De n. ischiadicus innerveert de m. obturator internus, de mm. gemelli, de m. quadratus femoris en 

gedeeltelijk de broekspieren. (1, 2, 5, 13, 27, 46, 47) 

 

N. ischiadicus irritatie geeft problemen met flexie van de knie en het voorwaarts brengen van het 

achterbeen. Meestal is de voorzijde van de hoef in contact met de grond. Paarden met een irritatie 

van de n. ischiadicus vertonen de gewoonte tegen de stalwand te slaan met het achterbeen, 

waarschijnlijk wegens paresthesien ter hoogte van de caudale zijde van het onderbeen. Dit slaan 

verklaart de meestal aangetroffen aanwezigheid van bursitis ter hoogte van het calcaneum.  

Bij het volwassen paard is de zenuw erg diep en goed beschermd; bij veulens is het echter 

oppervlakkiger en kan het worden beschadigd door intramusculaire injecties. (5, 13) 

 
5.2.1.9  N. pudendus (S2-S4)  
 

De n. pudendus kan vezels opnemen uit S2, maar bestaat grotendeels uit vezels van de derde en 

vierde sacrale zenuwen. Het loopt in de richting van het tuber ischiadicum, eerst aan de binnenzijde 

van het lig. sacrotuberale en later daar ingebed. De n. pudendus verzorgt de innervatie van de 

geslachtsorganen en de spieren in de anale en perineale regio. Het biedt sensorische innervatie aan 

de huid rond de anus en het perineale gebied en overlapt met het innervatiegebied van afsplitsingen 

van de n. cutaneus femoris caudalis. Het is motor voor de bekkenbodemspieren. (1, 2, 27, 46, 47)  
 
5.2.1.10  Relatie van de psoasgroep met het achterste deel van de plexus lumbosacralis 
 

Waar de ventrale takken van de eerste lumbale spinale zenuwen en de n. femoralis en de n. 

obturatorius een directe relatie hebben met de psoasgroep, hebben de n. ischiadicus, de n. 

pudendus, n. glutaeus cranialis en caudalis dit minder. Zij hebben echter intieme relaties met het 

sacro-iliaca gewricht, het ligamentum sacrotuberale en het heupgewricht waar de psoasgroep een 

behoorlijke invloed op uitoefent. In een pathologische staat van hypertonie blokkeert de psoas de 

lumbo-sacrale gewrichten en staat het geen beweging toe. Op deze manier kunnen fasciale 

spanningen doorgegeven worden, met inklemming van de ventrale takken van de sacrale spinale 

zenuwen. (3, 8, 13, 31) 

 
5.3  Autonome innervatie 
 
5.3.1 Autonome innervatie en de psoasgroep 
 

Belangrijke structuren van het autonome zenuwstelsel liggen in of langs de psoas spieren. Het 

abdominale gedeelte van de truncus sympathicus ligt langs de mediale zijde van de m. psoas minor, 

ventrolateraal van de wervellichamen. De rami communicans uit de ganglia van de truncus 

sympathicus bevinden zich aan de mediale rand van de m. psoas major.  

In het lumbale deel van de wervelkolom bevinden zich ventrolateraal van de aorta de prevertebrale 

ganglia van waaruit de organen van de buik en het bekken sympathisch worden geïnnerveerd.  

Sympathische vezels bestemd voor de onderste extremiteit ontspringen uit de laagthoracale en de 

lumbale ganglia van de truncus sympathicus en bereiken hun doelgebieden via de plexus 

lumbosacralis en de perifere zenuwen die uit deze plexus ontspringen. De sympathische vezels voor 

het caudale deel van de thorax, het abdomen en bekken komen ook uit deze regio.  
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De truncus sympathicus en de nn. splanchinici lopen tussen de crura van het diafragma en de 

psoasmusculatuur. De nn. splanchnici eindigen in de prevertebrale ganglia, hetzij om te synapteren 

met een lokaal ganglion of verder caudaal of craniaal te lopen om te synapteren op een hoger of 

lager gelegen ganglion.  

Een wervelblokkade in de thoracolumbale of lumbale wervelkolom kan een storing geven in de 

sympathische innervatie van de psoas, met als gevolg hypertonie en vasoconstrictie. Zo zorgt de 

spiergroep voor een verminderde beweeglijkheid van de lumbale wervelkolom en vanwege de 

vasoconstrictie kan de spier snel in verzuring raken. Hypertonie van de psoas kan zorgen voor een 

gestoorde autonome sturing van de organen met diverse problemen als gevolg.  

 

De sympathische hyperactiviteit zet de zweetsecretie aan, veroorzaakt een contractie van de 

haarspiertjes, waardoor de haren rechtop gaan staan, en werkt vasoconstrictior op de bloedvaten 

(met uitzondering van de bloedvaten in de spieren die zij verwijden). Niet alleen het 

lichaamsoppervlak en de extremiteiten worden door sympathische vezels bereikt, maar in feite alle 

uithoeken van het lichaam.  

Voor de viscera kunnen we in het algemeen zeggen dat sympathische hyperactiviteit zorgt voor een 

verstoring in de mobiliteit, motiliteit, vascularisatie, lymfatische en veneuze drainage en daarmee de 

absorptie van voedingsstoffen, secretie van enzymen of hormonen en uitscheiding van afvalstoffen. 

Het gastro-intestinale systeem krijgt op deze manier een predispositie voor het ontwikkelen van 

pathologien. (Lit. 4, 5, 6, 13, 19, 21, 23, 28, 29, 31, 33, 48)  

 

 
5.3.2 Sympathisch zenuwstelsel 
 

De motorische vezels die tot het sympathische gedeelte van het autonome zenuwstelsel behoren, 

ontspringen van neuronen in de zijhoorn of cornu laterale van het thoracale en lumbale ruggenmerg 

(de segmenten C8/Th1 tot L6). Dit zijn eerst de preganglionaire visceromotorische vezels, ze lopen 

mee met de somatomotorische axonen die via de voorwortel het ruggenmerg verlaten. Buiten de 

wervelkolom verlaten de vezels de spinale zenuw en bereiken via een ramus communicans alba de 

truncus sympathicus. Zoals we in hoofdstuk 3 al zagen, zijn er na het binnengaan van de truncus 

sympathicus verschillende wegen mogelijk die de preganglionaire vezels kunnen afleggen. Sommige 

vezels synapteren onmiddellijk binnen het lokale ganglion, andere lopen craniaal of caudaal binnen 

de truncus sympathicus om te synapteren in hogere en lagere vertebrale ganglia. Vanuit één 

ruggenmergsegment kunnen zo veel ganglia worden geactiveerd, een enorme divergentie is 

daardoor mogelijk. Dit is de reden dat in de periferie sympathische innervatie geen strakke 

segmentale opbouw te herkennen is. Sympathische vezels bereiken op deze manier alle uithoeken 

van het lichaam.  

 

Een ander mogelijkheid is dat preganglionaire vezels de truncus sympathicus zonder schakeling 

passeren en uittreden als de nn. splanchnici naar een prevertebraal ganglion. Deze vezels doorboren 

als één bundel het diafragma en synapteren pas in de prevertebrale ganglia. Van hieruit bereiken de 

postganglionaire vezels, hun doelorganen namelijk de inwendige organen. De nn. splanchnici 

worden verdeeld in de n. splanchnicus major en minor. De n. splanchnicus major wordt opgebouwd 

uit de segmenten Th5 tot Th16. Het ligt eerst langs de thoracale wervels, kruist deze vervolgens 

ventraal, gaat dan door de crura van het diafragma, ligt dan langs de mediale rand van de psoas 

minor en sluit zich aan bij het ganglion coeliacum. Het begint dun in zijn oorsprong, maar wordt 

uiteindelijk aanzienlijk groter dan de truncus sympathicus.  
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De n. splanchnicus minor wordt gevormd uit de laatste twee of drie thoracale ganglia. Het loopt naar 

caudaal met de n. splanchnicus major en eindigt in de ganglion coeliacum of in de nier- en 

bijnierplexussen. De nn. splanchinci zijn variabel van opzet.  

 

Vanuit de laagthoracale segmenten van het ruggenmerg wordt bovendien rechtstreeks het 

bijniermerg geïnnerveerd. Via de afgifte van het hormoon adrenaline in de bloedbaan zorgt het 

bijniermerg voor een versterking van het effect van het sympathische zenuwstelsel. De 

activatiedrempel van het bijniermerg is hoger dan die van het sympathische zenuwstelsel, maar het 

effect van adrenaline op de doelorganen is sterker dan het effect van noradrenaline dat door de 

sympathische vezels wordt afgegeven. Bovendien heeft vanwege de verspreiding van adrenaline via 

de bloedbaan, het bijniermerg een veel meer globale werking op het lichaam. Het lichaam wordt in 

staat van paraatheid gebracht in stress situaties, de ‘fight/flight’ reacties. 

 

Voor de spieren en huid van de romp en de achterhand geldt dat de vezels na het passeren van de 

truncus sympathicus, als postganglionaire vezels meelopen met de somatomotorische en 

somatosensibele vezels in de perifere zenuwen om daar de bloedvaten, de zweetkliertjes en de 

haarspiertjes te innerveren. (1, 4, 5, 27, 32, 39, 47, 48) 

 
5.3.2.1  De prevertebrale ganglia  
 

In het abdomen bevindt zich ventraal en lateraal van de aorta een aantal prevertebrale ganglia van 

waaruit de buik- en bekkenorganen worden geïnnerveerd. Hier liggen een paar grote ongepaarde 

ganglia en meerdere kleinere verspreid rondom de caudale aorta. Ze zijn allemaal met elkaar 

verbonden via de nn. splanchnici, de truncus sympathicus en met parasympathische vezels van de 

n. vagus. Het ganglion coeliacum en ganglion mesentericum cranialis zijn vaak samengesmolten in 

een onscheidbare massa rond de stammen van hun arteriën. Deze ganglia ontvangen hun 

preganglionaire vezels via de nn. splanchnici major en minor. De postganglionaire vezels vanuit al 

deze ganglia lopen merendeels mee met de arteriën die naar hun  doelorganen verlopen.  

 

De direct caudaal van het diafragma gelegen ganglion coeliacum ontvangt vezels van de nn. 

splanchnici major en innerveert op haar beurt, met postganglionaire vezels de organen in de 

bovenbuik, zoals het distale deel van de slokdarm, lever, milt, maag, het craniale deel van het 

duodenum en een deel van de pancreas. Het ganglion coeliacum bestaat uit een vlechtwerk van 

zenuwvezels waarin kleinere ganglia gelegen zijn, bijvoorbeeld de plexus gastricus, plexus hepaticus, 

plexus lienalis.  

 

Het ganglion mesentericum cranialis wordt hoofdzakelijk gevormd door takken uit het achterste deel 

van het netwerk van vezels dat wordt gevormd door het ganglion coeliacum en het ganglion 

mesentericum cranialis. Het omringt de a. mesenterica cranialis en vertakt zich op een soortgelijke 

manier. Het innerveert het caudale deel van het duodenum, een deel van de pancreas, jejunum, 

ileum, caecum, colon ascendens en een deel van het transversale colon. Het ontvangt vooral vezels 

uit de nn. splanchnici minor.  
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Figuur 31: Schematische weergave van de sympathische zenuwen en ganglia. (Lit. 1) 

 

 

Het ganglion mesentericum caudalis ontvangt vezels via nn. splanchnici lumbales. De 

postganglionaire vezels lopen naar een deel van het colon transversum, colon descendens en het 

craniale deel van het rectum.  

 

Het ganglion mesentericum cranialis en caudalis geven takken af aan een complex systeem van 

plexussen in de darmwand. Eén daarvan, de plexus van Auerbach, ligt tussen de twee spierlagen en 

zorgt voor de motorische innervatie van deze spierlagen. Het reguleert de beweeglijkheid van de 

darm. De andere bevindt zich in het submucosale weefsel en wordt plexus van Meissner genoemd. 

Deze heeft als functie om cellen in de epitheellaag en de gladde spieren van de muscularis mucosae 

te innerveren. Het reguleert onder andere de afscheiding van digestieve vloeistoffen. 

Samen wordt dit ook wel het enterische zenuwstelsel genoemd. Het ontvangt zowel sympathische 

als parasympathische zenuwen, maar het kan zelfstandig werken, alsof het een eigen brein heeft. De 

interstitiële cellen van Cajal spelen hierbij een belangrijke rol. Dit zijn een soort ‘pacemaker cellen’ 

van het gastro-intestinale systeem, welke zorgen voor de schijnbaar spontane spier- en secretoire 

activiteit van de darm.  

 

De functies van het enterische zenuwstelsel zijn meervoudig en omvatten controle over de 

motorische activiteit, waaronder peristaltiek en sfincter coördinatie. Verder secretie, absorptie, 

vascularisatie en interactie met andere organen zoals de pancreas. Voor een goede spijsvertering is 

een communicatie tussen het enterisch, sympathisch en het parasympathisch zenuwstelsel 

onontbeerlijk. De aanwezigheid van viscerosomatische-viscerale reflexen kunnen het evenwicht en 

de communicatie van het enterisch zenuwstelsel verstoren, waardoor de darmfunctie in het gedrang 

komt. Spanningen in de ingewanden, zoals spasmen, torsie of andere mechanische vervorming 

(bijvoorbeeld verklevingen en littekens), prikkelen de mechanoreceptoren die binnen de enterische 

neurale signaal mechanismen werken, waardoor de functie wordt verstoord. (Lit. 1, 5, 6, 11, 13, 21, 

27, 29, 31, 39, 47)  
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Langs de aorta liggen verder een aantal kleinere plexussen.  

1. De nierplexussen komen grotendeels voort uit het ganglion coeliacum en ganglion 

mesentericum craniale, maar ontvangen ook vezels van de nn. splanchnichi minor. Ze lopen mee 

met de bloedvaten naar de nier.  

2. De bijnierplexussen (p. suprarenales) worden gevormd door een relatief zeer groot aantal fijne 

vezels die grotendeels rechtstreeks zijn afgeleid van de ganglion coeliacum en de ganglia 

mesenterica cranialis en caudalis.  

3. A. De utero-ovariale plexussen (p. ovarici) komen ook grotendeels voort uit dezelfde plexussen 

als de mannelijke variant. Ze vergezellen de utero-ovariële slagaders naar de eierstok en de 

cornua van de baarmoeder. 

B. De spermatische plexussen (p. spermatici) komen grotendeels voort uit de aorta- en 

nierplexussen. Elk begeleidt de overeenkomstige a. spermatica internus naar de zaadbal. 

 

De plexus hypogastrica of bekkenplexus ontvangt de nn. hypogastrica. Dit zijn twee zenuwbundels 

die eigenlijk een voortzetting zijn van het ganglion coeliacum en de ganglia mesenterica cranialis en 

caudalis. Ze lopen retroperitoneaal tot in de bekkenholte. De bekkenplexus ontvangt verder 

parasympathische vezels van de nn. splanchnici pelvini. Er worden anastomoses gemaakt met elkaar 

en met takken van de derde en vierde sacrale zenuwen.  Door de plexus hypogastrica bereiken de 

preganglionaire axonen de viscerale organen van het bekken zoals de blaas, geslachtsorganen en 

een deel van het rectum. De daarvan afgeleide plexussen worden genoemd naar de organen die zij 

innerveren, zoals plexus haemorrhoidalis, vesicalis, cavernosus. Verder vinden we nog de plexus 

hypogastricus caudalis voor autonome innervatie van de uterus en vagina. (1, 4, 11, 21, 39, 47) 

 

 
5.3.3 Parasympathisch zenuwstelsel 
 

De parasympathische motorische vezels ontspringen uit de hersenstam en uit de zijhoorn van het 

sacrale ruggenmerg (S2-S4). Het sacrale gedeelte van het parasympathische zenuwstelsel innerveert 

via de nn. splanchnici pelvini uitsluitend de bekkenorganen, het colon descendens en eventueel een 

deel van het colon transversum. De n. pudendus vervoert veel parasympathische vezels.  

De parasympathische motorische vezels die in de hersenstam ontspringen, bereiken via vier 

hersenzenuwen (III, VII, IX en X) de organen van het hoofd-halsgebied, de thorax en de bovenbuik. 

  

De n. vagus is een gemengde zenuw en de langste der hersenzenuwen. Het geeft sensibele takken 

voor de pharynx, oesophagus, trochlea, bronchiën, hart grote bloedvaten en de abdominale viscera. 

Motorische innervatie wordt verzorgd voor de pharynx, larynx en een deel van de oesophagus. De 

viscerale efferente takken innerveren de musculatuur rond de oesophagus, intestinum, bronchiën en 

hebben tevens een effect op het hart. De afferenten die via de n. vagus het centrale zenuwstelsel 

bereiken, vervoeren informatie over de cardiovasculaire, respiratoire, urogenitale en gastro-

intestinale systemen. De prikkels bereiken geheel buiten het ruggenmerg om de hersenstam. Het 

heeft een belangrijke secretorische functie voor de digestieve en respiratoire mucosale klieren. 

 

De n. vagus verlaat de schedel via het foramen jugulare. Op dit uittredepunt bevindt zich tevens het 

ganglion jugulare. De n. vagus maakt hier contact mee via het n. jugularis. Verder verloopt de vagus 

langs het ganglion cervicale craniale. Vanaf hier volgt de n. vagus de truncus sympathicus. Samen 

vormen ze de truncus vagosympathicus. Lager in de cervicale wervelzuil splitst de sympathische tak 

zich af van de n. vagus om zich te vervoegen bij het ganglion stellatum. Het geeft verscheidende 
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takken af. De n. vagus loopt verder de thorax en het abdomen binnen. Alle interne organen in borst- 

en buikholte worden door de n. vagus geïnnerveerd.  

 

 

 
Figuur 32: Schematische tekening van het parasympatisch zenuwstelsel. 

 

 

Opvallend is de intieme vermenging tussen de vagale vezels en de sympathische. Zelfs als de 

sympathische ramus interganglionaris ervan gescheiden ligt, bevat de n. vagus vezels afkomstig van 

het ganglion cervicale craniale met bestemming het hart. Aan de basis van de nek zendt de n. vagus 

vezels naar het ganglion stellatum die gaan verder lopen naar de plexus cardiacus. Tenslotte, voorbij 

de trunci vagales, en meer bepaald voorbij de plexus coeliacus, is het onmogelijk om nog een 

onderscheid te maken tussen vezels van de n. vagus en sympathische vezels. Aldus behoren al de 

prevertebrale en viscerale plexussen, die beschreven worden bij het sympathische systeem, evenzeer 

tot het parasympathische, alhoewel die er geen enkele synaps maakt. Hoe dan ook, het verloop van 

de vagale vezels in de ingewanden reikt nooit verder dan het begin van het colon descendens. De 

plexus pelvinus vervangt hem in dit deel van de ingewanden,. (1, 5, 8, 11, 25, 29, 31, 34, 39, 47) 

 

Een hypertonie van de psoasgroep kan vanwege zijn ligging de mobiliteit van de nieren, milt, 

pancreas en de delen van het intestinum waar het mee in contact ligt, beïnvloeden. Daarmee zal de 

mobiliteit en de functie van deze organen verminderen. Gestoorde afferentie vanuit deze organen 

wordt via de n. vagus naar de ganglia van hoofd en hals geleid. Dit kan op verschillende gebieden 

in het hoofd en rondom de cervicale wervelkolom negatieve uitwerkingen hebben.  

De n. vagus heeft een verbinding met het ganglion cervicale craniale via de n. jugularis. Het ganglion 

cervicale craniale maakt anastomosen met de n. glosso-pharyngeus, n. accessorius en de n. 

hypoglossus, alsook met de eerste spinale nervi. Storing in de tonusregeling van het het occiput-

atlas-axis complex kan vanwege het ontstaan van hypertonie, bewegingsbeperkingen opleveren 

rond ditzelfde complex.  
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Vanuit het ganglion cervicale craniale ontstaan takken uit de nervi carotici interni en externi voor 

sympathische innervatie van het hoofd. Eén van deze takken is de rami hypofysialis, storing kan 

aanleiding geven voor een veranderde doorbloeding van de hypofysesteel met als gevolg een 

gestoord hormonen transport van de hypothalamus naar de hypofyse. Hormonale dysbalans kan zo 

ontstaan. Een andere tak is de rami choroidei naar de plexus choroideus. Een storing over de rami 

choroidei kan zorgen voor een gestoord cranio-sacraal ritme.  

De binnenkomst van de n. vagus in de schedelholte via het foramen jugulare, maakt dat ze een 

relatie heeft met de n. glossopharyngeus en de n. accesorius. De m. trapezius en m. 

brachiocephalicus kunnen hypertoon worden.  

Vanwege de vele verbindingen van het ganglion cervicale craniale met de craniale zenuwen kunnen 

er storingen optreden in de sympathische innervatie van structuren in het hoofd, zoals oog, oor, 

speekselklieren en de vascularisatie van hoofd en hals.  

Via het ganglion stellatum kunnen dysfuncties ontstaan rondom de eerste rib, de plexus brachialis 

en de n. vertebralis. (Lit. 5, 8, 25, 29, 31, 34, 47) 
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Hoofdstuk 6   Viscerale relaties 
 

6.1  Viscerale relaties en de psoas 
 

In dit hoofdstuk is het niet de bedoeling om een volledige omschrijving te geven van de anatomie 

en fysiologie van de organen. Dat voert in het verband met deze thesis veel te ver. Wel is het 

interessant om in beeld te krijgen waar het op basis van de beschreven fasciale relaties, vascularisatie 

en innervatie mis kan gaan met betrekking tot de psoas en omliggende structuren. De vascularisatie 

en innervatie zijn uitvoerig besproken in hfd 4 en 5, maar worden hier indien nodig kort herhaald.  

 

Alle organen in het lichaam worden omgeven met bindweefsel, het wordt ermee op de plaats 

gehouden en het functioneert tevens als pad voor zenuwen, bloed- en lymfevaten, welke de aan- 

en afvoer van belangrijke stoffen verzorgen. Deze stevige fascia en mesenterien van bindweefsel 

vormen in het lichaam een groot netwerk, waardoor alle weefsels met elkaar verbonden zijn. De 

flexibele en met vocht gevulde ruimtes zorgen ervoor dat de organen gemakkelijk over elkaar 

kunnen glijden. De mobiliteit en motiliteit zijn essentieel voor organen om goed te kunnen 

functioneren. Met mobiliteit wordt bedoeld, de beweging van organen die bijvoorbeeld door middel 

van excursie van het diafragma, algemene lichaamsbeweging en veranderde volumes van de holle 

organen tot stand komen. Met motiliteit wordt de eigen beweging van het orgaan bedoeld. Dit komt 

voort uit het orgaan zelf en is eigen aan zijn specifieke structuur en eigenschappen. Het is meestal 

een trage beweging met een zwakke, bijna onzichtbare amplitude. Elke pathologie of storing zal de 

mobiliteit en motiliteit van het orgaan beperken. Bewegingsbeperkingen door het orgaan zelf of 

‘opgelegd’ vanuit een externe structuur, zal een negatieve invloed hebben op de chemische, neurale 

en mechanische communicatie, waardoor de homeostatische balans wordt beïnvloed. Wanneer er 

een verminderde beweeglijkheid van een orgaan optreed, kan deze beperking doorgeven worden 

aan naburige organen of somatische structuren. Het orgaan hoeft op dat moment helemaal geen 

specifieke pathologie te hebben om deze invloed uit te oefenen. Het kan gewoon enigszins krap of 

gespannen zijn als gevolg van algemene fysiologie, emotionele invloeden of onevenwichtige 

voeding.  

 

De mechanische koppelingen van de psoasgroep met de organen of belangrijke vasculaire en 

neurogene structuren voor de organen zijn zeer uitgebreid. Dorsaal is er een relatie met de laatste 

thoracale wervels tot de vijfde lumbale wervel. De lumbale wervelkolom is nauw verbonden met 

verschillende organen via hun peritoneale en andere fasciale aanhechtingen aan de psoas-spier en 

aan verschillende delen van de achterste buikwand. Ventraal zijn er relaties met de crura van het 

diafragma, pancreas, bijnieren, duodenum, colon descendens, mesovarium, peritoneum. Verder met 

belangrijke structuren voor innervatie en vascularisatie van de organen, zoals afsplitsingen van de 

aorta, radix mesenterii, truncus sympathicus en de prevertebrale plexussen. Hun functie kan 

verstoord worden door hypertonie psoas. Links ventraal vinden we nog relaties met de milt, linker 

nier, vena cava caudalis, jejunum, colon transversum, Rechts ventraal met het caecum, lever, rechter 

nier, aorta, a. mesenterica craniale. Verminderde beweeglijkheid van één van de structuren wordt 

doorgegeven aan de psoasgroep of vice versa. (Lit. 5, 6, 24, 25, 26, 29, 31, 47) 

 

Daarnaast kan een viscerale storing zorgen voor gestoorde afferentie vanuit het orgaan wat via de 

prevertebrale ganglia, truncus sympathicus, nn. splanchnici, n. vagus of n. phrenicus binnenkomt in 

het gerelateerde niveau van het zenuwstelsel. Dit zorgt ervoor dat alle efferente informatie vanuit 

deze segmenten gestoord is, welke over de ramus dorsalis, ramus ventralis, ramus meningeus en 
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rami communicans lopen, waardoor er in het hele segment hyperesthesie, hypertonie, 

vasoconstrictie, sudomotoriek en piloerectie kan ontstaan. De gestoorde informatie kan daardoor 

tevens, via de ramus dorsalis en ramus meningeus zorgen voor een verminderde mobiliteit van de 

wervelkolom en de facetgewrichten waardoor wervelblokkaden kunnen ontstaan. In de praktijk blijft 

de overlast nooit bij een segment omdat prikkels vanuit viscera meestal verschillende wegen tegelijk 

activeren. Vanuit een orgaan worden verschillende, ook niet aangrenzende ruggenmergsegmenten 

geactiveerd.  

 

Door de vele verbindingen, overlap in segmentatie en individuele verschillen (intern en extern), is 

het moeilijk te voorspellen welke effecten daadwerkelijk zullen optreden. Uitscheidende organen, 

zoals lever, nieren, caecum en colon, kunnen vaker en sneller een blokkade veroorzaken vanwege 

de verwerking van toxines en daardoor eerder kans op overbelasting. Vanwege de positie van de 

psoasgroep heeft deze veel contact met deze uitscheidende organen, zoals de nier, caecum en 

mesenterien van de darmen. (5, 11, 19, 21, 23, 28, 31, 48) 

 

 

6.2 De viscerale relaties van het diafragma en de psoasgroep 
 
6.2.1 Anatomie van het diafragma 
 

Het diafragma is een koepelvormige musculotendineuze plaat, en vormt een scheiding tussen de 

thoracale en abdominale holten. De convexe craniale zijde steekt ver in de borstholte uit, zodat de 

buikholte een groot intrathoracaal deel heeft.  

Het diafragma bestaat uit een centrale pees (centrum tendineum) en een spiergedeelte dat het 

centrum tendineum rondom omringt. Het foramen venae cavae ligt nabij de top van de koepel en 

biedt doorgang aan de vena cava caudalis. De vena cava caudalis zit hier aan het diafragma 

gefixeerd. Het spiergedeelte kan worden onderverdeeld in: pars lumbalis, pars costalis en pars 

sternalis.  

Het pars lumbalis wordt gevormd door de linker en rechter crura (crus dexter en crus sinister). Ze 

zijn afkomstig van het ventrale aspect van de derde of vierde lumbale wervel en strekken zich uit in 

een cranioventrale richting. De beide crura vormen een lumbocostale arcade (arcus lumbocostalis), 

waaronder de mm. psoas, de truncus sympathicus en de nn. splanchnicii passeren. Bij de hiatus 

aorticus omsluiten ze de aorta, v. azygos en de ductus thoracicus. De hiatus aorticus is de meest 

dorsaal gelegen opening en ligt iets meer links ten opzichte van de middenlijn.  

De crus dexter is groter dan de linkerzijde en waaiert uit om te splitsen in een lateraal gedeelte, dat 

zich aan de rechterkant van het diafragma uitstrekt tot het centrum tendineum en twee ventrale 

delen. De laatste zijn sterke spierstrengen, die cranioventraal lopen en diep in het centrum 

tendineum uitstralen. Ze vormen een spleet waardoor de oesophageus en de nervus vagus passeren 

(hiatus oesophageus). De hiatus oesophagus ligt hoger op de grens van het centrum tendineum en 

het crus dextrum en iets meer links van de mediaanlijn.  

De crus sinister is onverdeeld en strekt zich uit vanaf de dorsale rand van het diafragma aan de 

linkerkant om zich aan te sluiten bij het centrum tendineum.  

Het pars costalis bestaat uit een reeks spierbundels die met twaalf koppen insereren op de ribben 

of het cartilago van rib 7 tot 18. Ze verbinden zich met het centrum tendineum in een radiaal patroon.  

Het pars sternalis is het meest ventraal gelegen deel met zijn oorsprong op het cartilago xiphoidea. 

De vezels strekken zich naar dorsaal uit om de centrale pees te ontmoeten.  
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Aan de craniale zijde wordt het diafragma bedekt door de fascia endothoracica en pleura. Via het 

mediastinum ligt het diafragma in contact met het hart. Het hart zelf is omgeven door het 

pericardium en rust door middel van zijn apex op de diafragmakoepel. In het mediastinum bevinden 

zich onder andere het hart, de luchtpijp, slokdarm, aorta, thymus en een groot aantal bloedvaten en 

zenuwen.  

De caudale zijde van het diafragma wordt bedekt door de fascia transversalis en het peritoneum, 

waar het niet bedekt wordt door de lever. De lever is aan het diafragma verbonden door 

verschillende ligamenten, het ligamentum triangulare sinistrum, dextrum en het ligamentum 

coronarium. De maag is verbonden met het diafragma via de aansluiting van de oesohagus op de 

maag. De cardia zit behoorlijk vast aan het diafragma bij de hiatus oesophagus, zodat de 

vergrotingen van het orgaan zich vanaf dit punt verspreiden. Verder ligt het diafragma in contact 

met de milt en het colon ascendens middels de flexura diaphragmatica. (1, 2, 5, 6, 21, 27, 47) 

 

Naast dat het diafragma één van de belangrijkste spieren is voor de ademhaling, vervult het 

diafragma een belangrijke rol als fasciaal element, het vormt niet alleen de scheiding tussen de 

thoraxholte en de abdominale holte, het is tegelijkertijd de verbinding tussen deze twee delen. 

Daarom is het osteopatisch gezien een zeer belangrijke structuur. De diafragmaspier moet niet 

worden gezien als een segment, maar als onderdeel van een lichaamssysteem. De invloed van het 

diafragma reikt van de mondbodem tot de pelvis. (5, 8, 15, 26) 

 

Het diafragma wordt geïnnerveerd door de nn. phrenici, welke ontspringen uit C5 t/m C7. Het is 

voor het diafragma een motorische zenuw maar voor het pericard, peritoneum en de pleura is het 

een sensibele zenuw.  

 
 
6.2.2 Relatie van de psoasgroep met het diafragma 
 
De psoasmusculatuur passeert het diafragma door de arcus lumbocostalis. Spanning op de 

psoasmusculatuur kan aan het diafragma doorgeven worden en vice versa. Een verminderde 

beweeglijkheid van het diafragma kunnen veel verschillende problemen veroorzaken. Er staat meer 

op het spel dan goed ademen. Wanneer de verschillende structuren waarmee het diafragma mee in 

contact ligt vernauwd of vastgeklemd zijn, wordt het welzijn van het hele organisme aangetast. 

 

Door de directe bevestiging van het diafragma aan de lever en de verbindingen met de maag, 

duodenum, psoas en peritoneum, heeft fasciale "weerstand" een negatieve invloed op de 

ondersteuning en functie van de organen. Het heeft ook een negatieve invloed op de circulatie en 

afvoer van de organen en de achterste helft van het lichaam. De aorta ligt tegen de lichamen van 

de wervels en wordt aan de voorkant gekruist door de crura van het middenrif. Aldus heeft de 

"weerstand" op de crura een vernauwend effect op de aorta, waardoor een extra belasting op het 

hart wordt uitgeoefend en vatbaar wordt voor hartinsufficiëntie. Verminderde afvoer via de vena 

cava kan leiden tot stase indien de pompwerking van het diafragma minder goed functioneert.  

 

Het diafragma wordt aan de craniale zijde bedekt door de fascia endothoracica en pleura. Spanning 

van het diafragma kan zorgen voor een verstoorde longfunctie. De spanning kan ook worden 

doorgegeven aan structuren welke zich binnen het mediastinum bevinden. Deze spanning kan 

negatieve invloed hebben op het cardiorespiratoire stelsel. Hierbij kan gedacht worden aan 
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onvoldoende gaswisseling (CO2-O2 verhouding) waardoor eerder verzuring van musculatuur kan 

ontstaan. Er kunnen ook oesophageale en / of slikproblemen ontstaan. 

 

Via de pleura parietale staat het diafragma in relatie tot de fascia endothoracica, welke in het 

halsgebied over gaat in de fascia cervicalis. Deze bestaat uit drie delen, de fascia cervicalis 

superficialis, lamina pretrachealis en lamina prevertebralis. Via deze drie delen heeft de fascia 

cervicalis inserties aan het occiput, ligamentum nuchae, de fascia masseterica, de fascia van thorax 

en schouder, de alae van de atlas en het hyoid.  

De fascia cervicalis superficialis omgeeft de m. trapezius en de m. brachiocephalicus in een aparte 

‘ruimte’. Door fasciale spanning kan inklemming van de m. trapezius en de m. brachiocephalicus 

ontstaan, met als gevolg verminderde beweeglijkheid en gestoorde afferentie via de n. accessorius 

naar het foramen jugulare. 

Fasciale spanning van de fascia cervicalis superficialis kan via de oppervlakkige fascia van thorax en 

schouder problemen geven in de beweging van de thorax, schouder en voorste lidmaat.  

 

De lamina pretrachealis heeft aanhechtingen op de alae van de atlas, de processus transversus van 

de cervicale wervels, de m. longus capitis en de mm. scaleni. De fascia splits in twee bladen om de 

schildklier te verpakken. Spanning op de fascia heeft mogelijk een negatieve invloed op de werking 

van de schildklier. 

De craniale insertie zit op het basihyoid. Zo bestaat er dus een keten van het diafragma naar het 

hyoid. Spanning van het diafragma kan via deze keten een verminderde beweeglijkheid van het 

hyoid veroorzaken.  

 

Via de aanhechting van het lamina pretrachealis op de alae van de atlas is zij van invloed op het 

atlanto-occipitale gewricht (OAA). Onder de alae van de atlas bevindt zich het ganglion cervicale 

craniale. Vanuit dit ganglion ontstaan de nn. carotica internae en externae die zich weer vertakken 

voor verdere innervatie in het hoofd. Deze vertakkingen of rami uit de nn. carotici innerveren onder 

andere de aa. cerebri en de aa. hypofysialis. Vasoconstrictie van de aa. hypofysialis kan een  

hormonale disregulatie veroorzaken. Via de rami naar de plexus choroideus speelt het een rol bij de 

aanmaak van het liquor cerebrospinalis. Een storing bij de aanmaak kan aanleiding geven tot een 

gestoord craniosacraal ritme, welke via de core-link aan het sacrum doorgegeven kan worden.  

 

De rami uit de nn. carotica externae vormen de plexus caroticus communis met takken uit de n. 

glossopharyngeus en de n. vagus. Het ganglion cervicale craniale anastomoseert met de n. 

glossopharyngeus, de n. vagus, de n. accessorius, de n. hypoglossus en de twee eerste spinale 

zenuwen, waardoor de gutturale plexus ontstaat. Er worden verbindingen gemaakt met de n. 

abducens en de n. trigeminus. Via deze verbindingen worden de functie van de vele klieren in het 

hoofd, de baroreceptoren voor het hart, de m. digastricus en ook de spieren voor de 

gezichtsuitdrukking beïnvloedt. Er kunnen stoornissen ontstaan in speeksel- en traanproductie, 

moeite met het focussen van de ogen en de tonusregeling van de gewrichten rondom het OAA 

gewricht kan verstoord raken. Ze spelen een rol in de doorbloeding van het oog en de aansturing 

van oogspieren en traanklieren. Ook de klieren in de mandibulaire regio worden vanuit dit ganglion 

bedient. Het ganglion cervicale craniale is tot slot nog verbonden met het ganglion stellatum door 

de ramus interganglionaris cervicalis.  
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Gestoorde afferente informatie, uit de vliezen van de organen, kan binnenkomen op het niveau van 

C5 t/m C7. De mm. scaleni worden door dezelfde segmenten geïnnerveerd en reageren mogelijk 

met hypertonie. Zij zullen dan de beweeglijkheid van de eerste rib beperken. Tussen de m. scalenus 

medius en de ventralis passeren de zenuwwortels van de plexus brachialis, compressie hiervan 

kunnen verstoorde motorische klachten geven in het voorbeen en kan zich uiten in hypertonie van 

de door de plexus brachialis geïnnerveerde musculatuur. (1, 2, 5, 6, 8, 15, 26, 31, 59) 

 

 
Figuur 33: Intrathoracale abdominale organen, caudaal aanzicht. (Lit. 1) 

 

6.3  De organen van de spijsvertering 
 

Het spijsverteringskanaal van een paard is uitstekend aangepast voor het opnemen en verwerken 

van grote hoeveelheden vezelrijk, energiearm voedsel. Daarvoor heeft een paard een relatief kleine 

maag en een grote fermentatie kamer, het caecum en een ruimer colon. Het spijsverteringskanaal 

van een paard is uiterst gevoelig. Er moet altijd voldoende vezelrijk voer worden gevoerd, om de 

spijsvertering op gang te houden. Het liefst de hele dag kleine hoeveelheden.  

 

De afwisselende samentrekking en ontspanning van de gladde spieren van de maag en de darmen 

mengen de inhoud. Op deze manier wordt de efficiëntie van de enzymatische afbraak verbeterd en 
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de absorptie wordt vergemakkelijkt, omdat er continu nieuw materiaal in contact komt met de 

epitheelcellen langs het mucosa van het spijsverteringskanaal. De spieren zorgen er ook voor dat de 

spijsbrok wordt verplaatst in het maagdarmkanaal. De snelheid daarvan wordt zo gereguleerd om 

de spijsvertering te maximaliseren. De transittijd in de dikke darm is daarom bij paarden lang, 

gemiddeld enkele dagen, waardoor de absorptie van water en ionen vergemakkelijkt wordt en de 

microbiële fermentatie wordt ondersteund.  

 

Spijsvertering is afhankelijk van een uitgebreide en goed gereguleerde afscheiding van 

spijsverteringssappen. Veel van de spijsverteringssappen worden geproduceerd door epitheelcellen 

in tal van kleine klieren in de wanden van de maag en darmen, en in de een aantal grote klieren 

buiten het spijsverteringskanaal, de speekselklieren, pancreas en lever. De meeste van deze sappen 

bevatten spijsverteringsenzymen die organische voedingsstoffen afbreken. De spijsverteringssappen 

die aan elk deel van het spijsverteringskanaal worden toegevoegd, hebben een samenstelling en 

een pH die goed zijn aangepast aan de eigenschappen van de aanwezige enzymen. Het enzym 

pepsine, dat in de maag wordt geproduceerd, functioneert bijvoorbeeld optimaal bij de lage pH in 

de maaginhoud. De enzymen in de dunne darm daarentegen werken niet bij lage pH. De 

afscheidingen van de alvleesklier, de lever en de darmklieren zijn echter allemaal alkalisch, waardoor 

het zure maaggehalte wordt geneutraliseerd wanneer het de dunne darm binnenkomt. De variaties 

die in het slijmvlies optreden, weerspiegelen de functies van de verschillende delen van de darm. 

(Lit. 1, 5, 27, 33, 47, 48) 

 

 
6.3.1. De lever 
 

De lever (Hepar) bevindt zich schuin op het vicerale oppervlak van het diafragma. Het hoogste punt 

is op het niveau van de rechter nier. Het laagste aan de linkerkant, meestal ongeveer 8 tot 10 cm 

van de buikbodem, tegenover het onderste uiteinde van de zevende of achtste rib. Het grootste 

deel van de lever ligt rechts van het midden. Het heeft twee oppervlakken (facies diaphragmatica en 

visceralis) welke elkaar ontmoeten, in een ventrolaterale scherpe rand, de margo acutus en een 

dorsale stompe rand, de margo obtusus. De facies diaphragmatica is sterk convex en ligt tegen het 

diafragma. Net rechts van het midden heeft het een sagittale groef voor de vena cava caudalis (fossa 

venae cavae). De ader is gedeeltelijk ingebed in het weefsel van de klier, en ontvangt de leveraders. 

De facies visceralis is hol en onregelmatig en wordt gevormd door de organen die er tegenaan 

liggen. Het wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de porta hepatis, waardoor de v. porta 

hepatis, a. hepatica en de zenuwvezels uit de plexus hepaticus binnenkomen. De ductus choledochus 

en lymfevaten verlaten de lever via deze spleet.  

De pancreas is bevestigd rechts van de porta hepatis, en het gastro-hepatische omentum links ervan. 

Boven de spleet bevindt zich een rand die de lobus caudatus vertegenwoordigt. De lobus wordt naar 

rechts voortgezet naar de puntige processus cuadatus. Verder naar links ligt een indruk voor de 

maag, impressio gastrica. Rechts hiervan ligt het impressio duodenalis. Ventraal hiervan ligt een 

grote indruk voor het colon ascendens, impressio colica. Dorsaal is een kleinere indruk voor het 

blinde uiteinde van de basis van het caecum. Spoelen van de dunne darm kunnen ook op dit 

oppervlak liggen en de top van de milt kan er naar toe reiken wanneer de maag leeg is. De dorsale 

grens (Margo obtusus) is grotendeels dik. Het vertoont van rechts naar links: een indruk van de 

rechter nier (Impressio renalis); een inkeping, die het dorsale uiteinde van de fossa venae cavae is; 

en een diepe inkeping (Impressio oesophagea) van de oesophageale  opening van het diafragma.  
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Het leverkanaal (Ductus hepaticus) wordt gevormd op het ventrale deel van de porta hepatis door 

de vereniging van rechter en linker kwabben. Het passeert tussen de twee lagen van het omentum 

minus en doorboort de wand van het duodenum ongeveer 12 tot 15 cm. van de pylorus, naast de 

ductus pancreaticus.  

 

De lever wordt grotendeels op zijn plaats gehouden door de druk van de andere ingewanden en 

door de aanhechtingen op het diafragma. Er zijn drie ligamenten die de lever aan het diafragma 

verbinden. Het ligamentum triangulare sinistrum en ligamentum triangulare dextrum, zijn driehoekig 

en strekken zich uit tussen het dorsale deel van de lever en lopen elk naar een kant van het 

diafragma. Het ligamentum coronarium hepatis omringt de caudale vena cava tijdens zijn korte 

overgang van de lever naar het diafragma. Het is onregelmatig in omtrek en de rand ervan is de 

insertie van de driehoekige ligamenten.   

Andere ligamenten van de lever zijn het ligamentum falciforme, ligamentum teres hepatis,  Het 

falciform ligament strekt zich uit tussen de lever en het diafragma en de ventrale lichaamswand. Het 

omvat de v. umbilicalis tijdens het foetale leven, die na de geboorte vernietigt wordt om het ronde 

ligament (ligamentum teres hepatis) te vormen. De hepatoduodenale en de hepatogastrische 

ligament reiken respectievelijk van de porta hepatis tot het duodenum en maag. Ze vormen het 

omentum minus en transporteren de ductus choledochus naar het duodenum, a. hepatica en de v. 

portae naar de lever. Het bevat ook de a. gastrica sinistra en dextra, waar het zich hecht aan de 

curvatura minor van de maag.  

 

 

Figuur 34: Lever van het paard, schematisch, visceral aanzicht. 

 

Bij de meeste diersoorten is de lever grof verdeeld in vier hoofdlobben, de lobus hepatis caudatus, 

lobus hepatis quadratus en de lobus hepatis sinister en dexter. Bij het paard is alleen de linkerkwab 

onderverdeeld in mediale en laterale lobben, terwijl de rechterkwab onverdeeld blijft. Af en toe, 

vooral bij oude dieren, wordt de rechterkwab geatrofieerd als gevolg van de druk van de rechter 

dorsale dikke darm; dan kan het voorkomen dat de linker lob groter is dan de rechter. Soms wordt 
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de linkerkwab geatrofieerd door de druk van de maag; dan is de rechterkwab de grootste van de 

twee. 

 

De lever is de grootste klier in het lichaam en heeft zowel een exocriene als endocriene functies. De 

endocriene stoffen komen vrij in de bloedbaan en spelen een belangrijke rol in het vet-, koolhydraat- 

en eiwitmetabolisme. Het heeft een functie in de vetstofwisseling. De hepatocyten produceren gal, 

wat verantwoordelijk is voor het omzetten van in vet oplosbare stoffen naar meer in water oplosbare 

metabolieten. Dit  vergemakkelijkt de absorptie of uitscheiding van dergelijke stoffen. Voor de 

koolhydraat stofwisseling fungeert het als een tijdelijk depot voor glucose door het op te slaan in de 

vorm van glycogeen. Het kan glucose weer aan het bloed toevoegen afhankelijk van de behoeften 

van het dier. Bovendien verwerkt de lever voedingsstoffen die uit de darm worden opgenomen en 

reguleert het de afgifte ervan in het bloed. Een opslag voor vitaminen en mineralen. Het speelt ook 

een rol in de eiwitstofwisseling. Aminozuren voor opbouw en herstel, daarbij produceert het ureum 

is een afvalproduct bij de eiwitstofwisseling in de lever. Het is ook een enorme filter van het 

maagdarmkanaal, alle producten van de spijsvertering, die na absorptie in de bloedstroom worden 

getransporteerd, passeren de lever voordat ze in de algemene bloedsomloop terechtkomen.  

 

Andere functies van de lever zijn: 

- het omzetten en inactiveren van stoffen, zoals hormonen, toxines en medicijnen.  

- het uitscheiden van veel endogene en exogene stoffen. 

- het produceren van plasma-eiwitten. 

- het produceren van bloedstollingsfactoren. 

- het afbreken rode bloedcellen. 

- het uitscheiden van galpigmenten.  

- het produceren van cholesterol, dat wordt overgedragen aan het bloed of de gal. 

 

Omdat de lever zoveel verschillende functies heeft, heeft leverfalen heel diverse gevolgen. Naast een 

gebrekkige spijsvertering en opname van vet of eiwit, kan leverfalen leiden tot bloedingen, icterus, 

verhoogde activiteit van endogene hormonen en langdurige werking van geneesmiddelen. (Lit. 1, 5, 

27, 33, 47, 48) 

 

6.3.1.1 Relatie met psoas  
 

De psoasmusculatuur hebben een intieme relatie met het diafragma, spanning vanuit de 

psoasmusculatuur kan fasciaal doorgegeven worden aan het diafragma. Het diafragma kan 

daardoor minder goed bewegen wat gevolgen heeft voor de subdiafragmatische organen. De 

verminderde mobiliteit van het diafragma kan een verminderde mobiliteit en functie van de lever 

veroorzaken.  

De vascularicularisatie en innervatie komen respectievelijk vanuit de truncus coeliacum en het 

ganglion coeliacum, welke zich net achter het diafragma bevinden en ventraal van de 

psoasmusculatuur, ook hier kan spanning doorgegeven worden aan het vasculaire of neurogene 

weefsel.  

Wanneer de lever een verminderde functie heeft zal deze minder goed de hormonen en toxines 

kunnen afbreken. Door de verminderde afbraak van hormonen blijven deze effect houden in het 

lichaam, er kan zodoende een hormonale dysbalans ontstaan. De lever zal het lichaam niet meer 
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goed kunnen ontgiften, waardoor het gif elders in het lichaam opgeslagen wordt met groter riscio 

op een somatische dysfunctie en ontstekingen.  

Spanning van de lever zou eventueel doorgegeven kunnen worden aan de sfincter van Oddi, 

waardoor de regeling van enzymen uit de lever en pancreas verstoord kan raken.  

 

Wanneer zich fasciale spanningen voordoen rondom de het portale systeem van de lever of aderen 

van de spijsverteringsorganen, kunnen deze aderen worden gecomprimeerd of gedraaid worden. 

Dit kan de veneuze drainage van de organen ernstig beperken waardoor er stase kan ontstaan. De 

plaats in het spijsverteringskanaal waar de stase zich voordoet kan dysfuncties van organen 

veroorzaken. De portale veneuze drainage wordt mechanisch ondersteund door de werking van het 

diafragma, dat een ‘zuigend effect’ heeft op het bloed en lymfe uit buik- en achterste ledematen.  

 

Bij overbelasting van de lever kunnen gestoorde afferente sympathische vezels vanuit de lever naar 

het ganglion coeliacum bereiken, van waaruit ze via de truncus sympathiscus en radix dorsalis het 

ruggenmerg en het cornu laterale bereiken. De segmenten waar de informatie binnenkomt reageren 

op deze gestoorde informatie met sympathische hyperactiviteit. De efferente vezels die het segment 

verlaten via de ramus dorsalis, meningeus, ventralis of via de rami communicantes bevatten nu ook 

gestoorde informatie voor hun doelorganen. Dit kan blokkades van de wervelkolom veroorzaken op 

dit niveau, verder kan het hyperesthesie, hypertonie en gestoorde vasomotoriek, sudomotoriek en 

pilomotoriek in de getroffen segmenten veroorzaken. Daar de orthosympathische innervatie van de 

psoasspieren vanuit deze laag thoracale regio geregeld wordt, kan dit resulteren in een gestoorde 

sympathische innervatie van de m. psoas met een vasoconstrictie van de bloedvaten en hypertonie. 

Vanwege de verminderde doorbloeding zal de spiergroep snel kunnen verzuren.  

 

Er kunnen ook cervicale wervelbeperkingen ontstaan vanwege de gestoorde afferentie die over de 

n. vagus loopt en over de n. phrenicus. Via de n. vagus kan dit een bewegingsbeperking in het OAA 

gewricht geven, de sympathische innervatie binnen het hoofd kan ontregeld worden en het cranio-

sacraal ritme kan verstoord worden. Via de nervus phrenicus kunnen mobiliteitsproblemen ontstaan 

van de cervicale wervelkolom op het niveau van C5-C7, vanwege de innervatie van de mm. scaleni. 

Dit kan doorgegeven worden aan de eerste rib met gevolgen voor de plexus brachialis. Aanvankelijk 

komen deze beperkingen meer aan de rechterkant voor en worden later bilateraal. (Lit. 1, 5, 8, 26, 

31, 33, 47, 48) 

 

 
6.3.2 De maag 
 

De maag is een zakvormige vergroting van het spijsverteringskanaal tussen de oesophagus en het 

duodenum. De maag bevindt zich direct achter het diafragma en de lever, in het linker intrathoracale 

deel van de buikholte. De opening waardoor het voedsel binnenkomt, is de cardia of ostium 

cardiacum. Het ligt meer links van de middenlijn en is het meest gefixeerde deel van de maag. De 

cardia is een sterke sluitspier, die de maag hermetisch afsluit en slechts kort opent om voedsel naar 

binnen te laten. Dit is ook de reden dat regurgitaties of braken bij paarden zelden voorkomen. De 

fundus is het meest proximale deel van de maag, hiertoe behoort de pars proventricularis die een 

slijmvlies bevat zonder digestieve klieren. Daarna volgt de corpus, welke de digestieve klieren bevat. 

Het distale deel van het corpus fungeert als een mengkamer waar voedsel wordt gemengd met 

speeksel en maagsap. Het pylorische deel kan worden verdeeld in het antrum pyloricum en het 

ostium pyloricum waardoor de chyme vertrekt naar het duodenum. Het ostium pyloricum wordt 
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omsloten door een stevige sfincter. De maag heeft een bepaalde basisvorm, maar de vorm is niet 

constant en hangt af van de hoeveelheid chyme die het bevat en van de aan- of afwezigheid van 

spiercontracties. De curvatura ventriculi major is de convexe, ventrale rand van de maag die zich 

uitstrekt van de cardia naar de pylorus, die hechting geeft aan het omentum majus. De curvatura 

ventriculi minor is de concave dorsale rand van de maag en loopt ook van de cardia naar de pylorus. 

Het is verbonden met de lever door het omentum minus.  

 

De maag is verbonden met organen in de omgeving via het omentum majus en het omentum minus.  

Het omentum majus loopt van de curvatura major en milt naar het colon of pancreas. Het heeft een 

ongeveer vijf centimeter lange spleetvormige opening, het foramen epiploicum omentale, tussen de 

vena cava caudalis en de vena porta, lever en pancreas. De volgende ligamenta worden vaak als 

onderdeel gezien van het omentum majus, ligamentum gastrolienale, ligamentum gastrophrenicum, 

ligamentum phrenicolienale, ligamentum lienorenale. Verbinden respectievelijk de maag met de milt 

en diafragma, het diafragma met de milt en milt met de nieren.  

Het omentum minus loopt van de curvatura minor naar de lever. Het kan onderverdeeld worden in 

het ligamentum hepatogastricum en het ligamentum hepatoduodenale en verbindt respectievelijk 

de maag met de lever en de lever met het duodenum. In deze structuur verloopt ventraal de ductus 

choledochus, in het midden de arteria hepatica propria en dorsaal de vena portae hepatis. 

 

De maag ontvangt de speekselachtige brokken van voedsel van de oesophagus. Het maagsap dat 

wordt afgescheiden door klieren in de maagwand bestaat voornamelijk uit pepsine en zoutzuur en 

zorgt voor een enzymatische en chemische vertering. Het zoutzuur zorgt dat de zuurtegraad stijgt, 

tot ongeveer pH 3. Het zoutzuur doodt bacteriën die voedsel in de maag vergezellen. Er vindt enige 

afbraak van eiwit en zetmeel vindt plaats in de maag. Tevens wordt het hormoon gastrine 

geproduceerd door het laatste deel van de maagwand. Het werkt stimulerend op de maag door de 

kliertjes in de wand van de maag aan te zetten tot productie van maagsap, het stimuleert eveneens 

de productie van pancreassap. Dit gebeurt nadat dit deel van de maag in contact komt met voedsel 

en er door opgewekt wordt. Gastrine komt in de bloedbaan terecht door cellen in de wand van het 

laatste deel van de maag, duodenum, jejunum etc. en bereikt de andere delen van de maag via de 

bloedsomloop. De productie wordt van gastrine wordt gestimuleerd door voeding (aminozuren, 

peptiden, calcium), antrum verwijding en prikkeling door de nervus vagus via diverse 

neurotransmitters zoals: acetylcholine, neuropeptiden. De productie neemt af als er voldoende zuur 

in de maag gevormd is; en stopt bij een pH van 2, 5.  

 

In de maag wordt voedsel gekneed door samentrekking en ontspanning van de spieren af te 

wisselen terwijl het wordt gemengd met maagsap. Grote en compacte brokken voedsel worden 

daardoor omgezet in een semi-vloeibaar mengsel van fijn verspreide deeltjes. Wanneer de dunne 

darm een dergelijk semi-vloeibaar mengsel van kleine deeltjes uit de maag ontvangt, wordt de 

efficiëntie van de spijsvertering en absorptie gemaximaliseerd. De pylorus gaat pas open, om voedsel 

naar het duodenum te laten wanneer de zure maaginhoud (pH 3) voldoende geneutraliseerd is in 

het craniale deel van het duodenum (tot ca. pH 6).   

 

Doordat het paard constant kleine beetjes maagzuur aanmaakt moet het zeer regelmatig kleine 

porties voedsel aangeboden krijgen om het maagzuur te kunnen verwerken. Voedseldeprivatie is bij 

het paard één van de mogelijke oorzaken voor een maagzweer omdat de bufferende werking van 

ruwvoer en speeksel dan tekort schiet ten aanzien van het zure milieu in de maag. Dit kan leiden tot 
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een maagzweren, mogelijk ook gastritis. Negatieve afferentie vanuit de maag kan binnen komen in 

de segmenten Th5 t/m Th16 of over de n. vagus naar het linker foramen jugulare. Spanningen vanuit 

het peritoneum in de maagstreek, kunnen over de linker n. phrenicus reizen en spanning geven in 

de linker cervicale wervelkolom. (1, 27, 31, 33, 34, 47, 48) 

 
6.3.2.1 Relatie met psoas  
 

De psoasgroep ligt door de crura van het diafragma, spanningen van de psoasgroep kunnen via het 

diafragma naar de maag doorgegeven worden. Wanneer het diafragma op deze manier minder 

mobiel is, kan ze deze beperking doorgeven aan de maag, met een verminderde functie als gevolg.  

De autonome aansturing vanuit de plexus coeliacus ligt ter hoogte van de thoracolumbale 

wervelkolom. Spanning in de psoasgroep kan zorgen voor een storing in de autonome innervatie, 

waarbij onder ander de balans in de aanmaak van enzymen in gevaar komt. (1, 26, 27, 31, 33, 34, 47, 

48) 

 
 
6.3.3 Intestinum tenue 
 
6.3.3.1 Anatomie en fysiologie van het intestinum tenue 
 

In dieren met een eenvoudige maag is de afbraak van voedingsstoffen niet vergevorderd tegen de 

tijd dat de chyme de maag verlaat. Over het algemeen vindt de meeste chemische afbraak en 

absorptie in de darmen plaats en worden vetten uitsluitend in dit deel van het spijsverteringskanaal 

afgebroken. Koolhydraten en eiwitten worden in de dunne darm verteerd door middel van enzymen 

die in de pancreas worden geproduceerd, gevolgd door de werking van enzymen die zich in de 

apicale membranen van de epitheelcellen van de darmmucosa. De verteringsproducten van 

koolhydraten en eiwitvertering worden actief geabsorbeerd uit de dunne darm. Koolhydraten en 

eiwitten die niet worden afgebroken en opgenomen in de dunne darm zijn beschikbaar voor 

microbiële afbraak in de dikke darm. 

Het intestinum tenue bestaat uit het duodenum, jejunum en ileum. (1, 5, 33, 48) 

 
6.3.3.1.1 Duodenum 

 

Het duodenum begint bij de pylorus tot het begin van het jejunum. Het heeft een gemiddelde lengte 

van ongeveer 1 meter. Het craniale gedeelte loopt naar rechts langs het viscerale oppervlak van de 

lever en vormt een scherpe bocht (ansa sigmoidea) en een verwijding (ampulla duodeni of papil van 

Vater). Hier treffen we twee mondingen aan van de pancreas (ductus pancreaticus of kanaal van 

Wirsung en ductus pancreaticus accessorius of kanaal van Santorini) en de ductus choledochus. Rond 

de papil van Vater bevindt zich een de sfincter van Oddi, die toevoer van gal, enzymen en 

natriumbicarbonaat in het spijsverteringskanaal regelt. Duodenale spanning kan doorgegeven 

worden op de sluitspier van Oddi en daarmee de pancreasfunctie en de galblaasfunctie beïnvloeden.  

 
Zodra zure spijsbrij het duodenum binnenkomt, worden bepaalde cellen in de darmwand 

gestimuleerd tot de productie van het hormoon secretine. Dit hormoon prikkelt de alvleesklier tot 

de afgifte van natriumbicarbonaat, dat de zure spijsbrij helpt neutraliseren. Tevens wordt 

cholecystokinine (CCK) door de darmwand geproduceerd, ook op geleide van de zuurgraad van het 

passerende voedsel. Dit hormoon stimuleert afgifte van gal. CCK stimuleert de alvleesklier tot de 
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afgifte van alvleessap. De zogeheten enterohormonen remmen de peristaltiek van de maagwand, 

waardoor er genoeg tijd is om de aanwezige voeding daar te bewerken. 

 

Caudaal zet het duodenum zich voort in het pars descendens. Het pars descendens gaat 

laterocaudaal van de rechter nier over in het pars transversa. Het pars transversa ligt dorsaal tegen 

het colon transversum en caudaal tegen de basis caeci aan en is hier tevens mee verbonden. Het 

pars ascendens duodeni gaat mediaal van de linker nier over in het jejunum. De overgang tussen 

duodenum en jejunum noemt men de flexura duodeno-jejunalis, we bevinden ons nu onder de 

linker nier.  

 

Het duodenum heeft een relatief vaste positie en wordt bevestigd door het korte ligamentum 

hepatoduodenale en de voortzetting ervan, het mesoduodenum. Het ligamentum hepatoduodenale 

hecht het craniale deel van het duodenum aan de vena portae hepatis en bevat de gal- en 

pancreaskanalen. De mesoduodenum, verbindt het pars ascendens duodeni met de rechter lob van 

de lever, de pancreas en de rechter nier. In het caudale deel verbindt het mesoduodenum het 

duodenum met de basis caeci. De mesoduodenum hecht het duodenum ascendens aan het caudale 

deel van de radix mesenterii en craniaal scheidt zich in twee delen: één wordt de duodenocolische 

vouw, die eindigt in een vrije rand; de andere, op het tegenoverliggende oppervlak van het 

duodenum, gaat verder als het mesenterium van het jejunum. (1, 5, 27, 33, 47, 48) 

 
6.3.3.1.2 Jejunum 

 

Het jejunum is het langste deel van de dunne darm ongeveer 25 meter. Het jejunum begint bij de 

flexura duodeno-jejunalis aan het craniale uiteinde van de duodenocolische vouw. Het wordt 

opgehangen door een uitgebreid mesenterium, het mesojejunum aan het gebied van de laatste 

thoracale en de eerste twee lumbale wervels. Vanwege de lengte van het mesojejunum hebben de 

jejunale spiralen een grote mobiliteit en kunnen ze bijna overal in de buikholte worden aangetroffen. 

Het grootste deel van het jejunum ligt echter in het dorsale deel van de linkerhelft van de buik, 

ventraal van de bekkeningang en links van het caecum en wordt door delen van het colon ascendens 

omgeven. Het vermengt zich met de grote spoelen van het colon descendens. Craniaal zijn de 

jejunale spoelen in contact met de milt, maag, lever, pancreas en met alle delen van het colon. Aan 

de linkerkant strekken ze zich caudaal uit voorbij de laatste rib in het gebied van het tuber coxae. Ze 

kunnen voorkomen tussen de linker en rechter delen van de grote dikke darm, waarbij ze de caecum 

en de buikwand bereiken, en sommige worden aangetroffen in de liesstreek.  

 

Als gevolg van deze beweeglijkheid van de jejunale spoelen kan darmkoliek ontstaan door volvulus, 

intussusceptie of opsluiting van jejunale lussen in foramen epiploïcum of de tunica vaginalis na 

castratie. Hier gaat vaak een storing in de vascularisatie of innervatie van dit gedeelte van de dunne 

darm aan vooraf. (1, 5, 27, 33, 47, 48) 

 
6.3.3.1.3 Ileum 

 

Het ileum is het korte terminale deel van de dunne darm, ongeveer 0,7 meter en vormt de verbinding 

met de dikke darm. Het wordt opgehangen door het caudale gedeelte van het mesenterium 

(mesoileum) en aan de blindedarm bevestigd door de plica ileocaecalis. Het ileum is door middel 

van de ileocaecale klep verbonden met het corpus caeci. De klep kan gesitueerd worden ter hoogte 

van het rechter tuber coxae.  



 

 
80 

 

 

Het ileum is meer gespierd en dus steviger dan het jejunum. Deze goed ontwikkelde spierlaag is 

verantwoordelijk voor het unidirectionele transport van de spijsbrok in het caecum. Bij het paard 

leidt dysfunctie van de nerveuze toevoer naar het ileum tot een permanente samentrekking van de 

spierlaag van het ileum, wat kan resulteren in impactie en mogelijk koliek. De ileocaecale overgang 

wordt verder besproken bij het caecum. Dit is een belangrijke overgang bij een paard. (1, 5, 27, 33, 

47, 48) 

 

 
Figuur 35: Abdominale ruimte en organen, links lateraal aanzicht. (Lit. 2) 

 

 
6.3.3.1.4 Mesenterium 

 

De dunne darm is over de gehele lengte verbonden met de dorsale buikholte door middel van het 

mesenterium. Het is opgebouwd uit twee lagen peritoneum met daartussen de bloedvaten, 

lymfevaten en zenuwvezels. Het mesenterium is op veel plaatsen relatief lang vanwege de te 

overbruggen afstand van oorsprong tot aanhechting. Het mesenterium heeft de vorm van een grote 

waaier die aan de dorsale buikwand hangt, met het jejunum en ileum hangend aan de distale zijde. 

Het samengebonden stuk van het mesenterium, waar er contact is met de dorsale buikwand, de 

diafragmatische crura, psoasspieren en de aorta, wordt radix mesenterii genoemd en vind zijn 
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ophanging ter hoogte van L1. De radix mesenterii bevat de a. mesenterica cranialis, lymfevaten en 

is omringd door de plexus mesenterium craniale.  

 

De a. mesenterica cranialis verzorgt de bloedtoevoer voor een groot deel van de darm, maar heeft 

ook een belangrijke functie bij de ondersteuning van de darm. De verbinding van de aorta met de 

wervelkolom door de adventitia zorgt voor een suspensie van de dorsale lichaamswand naar de 

craniale mesenteriale slagader. Tegelijkertijd maken de bloeddruk in de darmslagaders deze 

inflexibel, vergelijkbaar met een tuinslang onder druk, wat een extra fixatiemiddel biedt voor de 

buikorganen. Dit is een bijzonder belangrijk mechanisme bij het paard, vanwege het feit dat de darm 

zeer mobiel is. (1, 5, 27, 33, 47, 48, 49) 
 

 
Figuur 36: Het darmstelsel van het paard, schematisch. (Lit. 1) 

 
 

6.3.3.1.5 Relatie van de psoasgroep met het intestinum tenue 

 

De aanhechting van het mesenterium aan de dorsale buikwand deelt deze ligging met de 

psoasgroep. Spanningen van het mesenterium kunnen doorgegeven worden aan de fascia iliaca en 

de psoasspieren. Andersom kan natuurlijk ook.  

 

De a. mesenterica cranialis verzorgt voor het grootste deel de doorbloeding van de dunne darm en 

de plexus mesenterica cranialis innerveert het grootste deel van de dunne darm. Spanningen en 

draaiingen rondom het mesenterium zullen gevolgen hebben voor de bloedtoevoer, regulatie van 

de darmbeweeglijkheid, secretie van enzymen en absorptie van voedingstoffen. Er ontstaat een 

verhoogd risico op het ontwikkelen van koliek door bijvoorbeeld verplaatsingen, beknelling, torsie 

en invaginatie. Vanwege een ontregeling van de enzymwerking en absorptie zal het paard kunnen 

vermageren en een doffe vacht krijgen, ondanks voldoende voeding. Wanneer het paard een 
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wormbesmetting heeft treffen we deze aan rondom de radix mesenterii. Wormen kunnen via de 

kleine bloedvaten van de darmwand terechtkomen in de a. mesenterica craniale. Door een worm 

besmetting kan de bloedvoorziening van de darmen ernstig worden verstoord.  

 

Het ganglion coeliacum verzorgt de sympathische innervatie van de maag en het craniale deel van 

het duodenum. Rond de papil van Vater bevindt zich een de sfincter van Oddi, die toevoer van gal, 

enzymen en natriumbicarbonaat in het spijsverteringskanaal regelt. Duodenale spanning kan 

doorgegeven worden op de sluitspier van Oddi en daarmee de pancreasfunctie en de 

galblaasfunctie beïnvloeden. Spanning rondom de psoasgroep zou een neurogene en hormonale 

communicatie dysbalans kunnen veroorzaken.  

 

Negatieve afferentie vanuit het intestinum tenue kan over de truncus sympathicus of via de plexus 

mesentericus craniale naar segmenten in het ruggenmerg geleid worden. Of via de n. phrenicus naar 

de hals, of via de n. vagus naar het foramen jugulare. Daar kan de gestoorde informatie zorgen voor 

de ontregeling van de sympathische vezels. (1, 5, 27, 33, 47, 48, 49) 

 

 
6.3.4 Intestinum crassum 
 
6.3.4.1 Anatomie en fysiologie van het intestinum crassum  
 

Het intestinum crassum van het paard is bijzonder vanwege zijn enorme capaciteit en door de vorm 

van het caecum. In tegenstelling tot de vrij kleine maag van het paard, zijn de darmen zeer uitgebreid 

en bezetten veruit het grootste deel van de buikholte, met de blindedarm en het colon ascendens 

met de grootste capaciteit. De belangrijkste functies van de dikke darm zijn de absorptie van water 

en ionen, microbiële vertering en opname van koolhydraten en eiwitten die niet werden verteerd in 

de dunne darm. Alle vertering van voedingsstoffen in de dikke darm wordt uitgevoerd door 

microbiële enzymen. De klieren in de dikke darm produceren vloeistof die bicarbonaat en mucine 

bevat. Mucine beschermt de epitheelcellen en bicarbonaat neemt deel aan de neutralisatie van 

organische zuren gevormd door gisting. Micro-organismen in de dikke darm fermenteren 

koolhydraten uit de celwanden van planten, zoals cellulose en pectine, evenals proteïne en 

gemakkelijk verteerbare koolhydraten die niet zijn verteerd in de dunne darm. De korte transittijd in 

de dunne darm bij paarden draagt bij aan de beperkte verteringscapaciteit voor zetmeel in de dunne 

darm van paarden. Het paard kan tot 75% van zijn energiebehoefte vervullen door absorptie van 

vluchtige vetzuren (VFAs, volatile fatty acids) uit de dikke darm. Deze worden geproduceerd door 

melkzuurbacteriën welke een groot aandeel vormen in de gastro-intestinale microbiota. (1, 5, 27, 

33, 47, 48) 

 
6.3.4.1.1 Caecum  

 

De caecum van het paard heeft een enorme capaciteit met een gemiddelde van 30 liter en is 

ongeveer 1 m lang. Het bestaat uit een dorsale basis (caput caeci), een gebogen taps toelopend 

lichaam (corpus caeci) en een blind eindigende top (apex caeci) cranio-ventraal. De basis ligt in het 

rechter lumbale gebied in contact met het buikwand, gefixeerd aan de fascia iliaca en  

psoasmusculatuur met een retroperitoneale verbinding.  
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Bij de overgang tussen het ileum en het basis caeci bevindt zich de ileocecale klep of ostium ileale, 

die fungeert als een eenrichtingspoort. De sfincter is meestal samengetrokken, maar expansie van 

het laatste deel van het ileum veroorzaakt een tijdelijke ontspanning van de sfincter, waardoor de 

ingesta het caecum kan binnendringen. De daaropvolgende expansie van het caecum zorgt ervoor 

dat de sfincter reflectief sluit, waardoor een teruggaande beweging van de ingesta in het ileum wordt 

voorkomen. Verstoring van dit gevoelige evenwicht is niet ongewoon en is een van de oorzaken van 

koliek bij paarden. Regulatie hiervan wordt verzorgd door het ganglion mesenterica cranialis en 

caudalis en de n. vagus. Het regelmatige transport van ingesta van het ileum naar de caecum is te 

horen bij auscultatie van het rechter dorsale kwadrant van de caudale buik, wat wordt gedaan bij de 

beoordeling van koliek. Enkele centimeters lager is de uitgang van het caecum naar het colon: het 

ostium caecocolicum die de basis van het caecum verbindt met het colon ascendens. 

 

De basis caeci vult de rechter flank op van het tuber coxae tot onder de laatste ribben, veertiende 

of vijftiende rib. Naar craniaal grenst ze zelfs intrathoracaal aan de lever. Het linker oppervlak van 

het basis caeci is bevestigd aan de radix mesenterii en via deze verbinding bereiken de caecale vaten 

het orgaan. Dorsaal wordt het ligamentair opgehangen aan de ventrale zijde van de lumbale wand, 

en is stevig verbonden met de rechter nier en de rechter lob van de pancreas. Het caecum is dorsaal 

verder gerelateerd aan het duodenum, die caudaal langs de bovenkant van de basis passeert. 

Caudaal gezien is het caecum verwant met de lussen van het jejunum en het colon descendens. Het 

corpus caeci verloopt dan meer naar mediaal en craniaal, tussen het linker en rechter colon crassum 

door, zodat de apex caeci eindigt ter hoogte van de processus xyphoideus. Deze delen zijn zeer 

beweeglijk. (1, 2, 5, 27, 33, 46, 47, 48) 

 
Figuur 37: Abdominale ruimte en organen, rechts lateraal aanzicht. (Lit 2) 
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Het lichaam van het caecum heeft teniae op de dorsale, ventrale, laterale en mediale oppervlakken. 

Daartussen wordt de caecale wand in vier rijen sacculaties verdeeld. De dorsale en mediale banden 

eindigen in de punt, de ventrale band sluit meestal aan op de mediale band nabij de punt. De vaten 

en lymfeklieren bevinden zich langs de mediale en laterale taenia. De dorsale band biedt bevestiging 

aan de plica ileocaecalis, die zich uitstrekt tussen de caecum en het ileum, de laterale band aan de 

plica caecocolica die zich uitstrekt tussen de caecum en het colon ascendens. De buikband blijft vrij.  

 

Bij het paard is de caecum verantwoordelijk voor de vertering van complexe koolhydraten zoals 

cellulose. Omdat de caecum in wezen een groot fermentatie vat is, is de juiste pH of zuurgraad 

belangrijk. De normale pH van de caecum is 6,6, die slechts licht zuur is. Andere delen van de maag 

hebben daarentegen een pH van 2,6, die erg zuur is. De microbiële populatie in de blindedarm is 

zeer gevoelig voor pH-veranderingen; een ingrijpende verandering kan veel van de normale 

bacteriële flora doden en anderen laten floreren. Over het algemeen zijn drie weken nodig voor de 

microbiële populatie om zich aan te passen aan een verandering in dieet, die de pH beïnvloedt. 

Wanneer het paard opeens veel krachtvoer of granen krijgt, vind er een daling van de pH plaats, die 

de normale bacteriële flora doodt. Verlies van deze normale, behulpzame bacteriën kan leiden tot 

een overgroei van schadelijke bacteriën, die beter omgaan met deze pH-verandering. Overtollig gas 

kan worden geproduceerd of er kan een ernstiger effect optreden. Wanneer deze bacteriën sterven, 

geven ze endotoxinen af die in de bloedbaan terechtkomen en ernstige problemen kunnen 

veroorzaken. Dieetveranderingen moeten geleidelijk worden uitgevoerd. (1, 5, 27, 33, 47, 48) 

 

 
Figuur 38:  Caecum en Colon van het paard, ventraal aspect, schematisch. (Lit. 1) 

 
6.3.4.1.2 Colon 

 

Het colon ascendens, is 3 tot 4 meter lang en heeft een inhoud van 55 tot 130 liter met een 

gemiddelde van ongeveer 80 liter. Het colon ascendens begint met het rechter ventrale colon bij het 
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ostium caecocolicum. De rechter ventrale colon loopt cranioventraal. Bij het bereiken van de 

processus xiphoideus buigt het af over de middellijn, dit vormt de flexura sternalis en gaat caudaal 

over als het linker ventrale colon op de bodem van de abdominale holte richting het bekken. Net 

craniaal voor de bekkenopening vormt het de flexura pelvina door ongeveer 360 graden te draaien, 

waarna het doorgaat als het linker dorsale colon. Deze bocht en versmalling zorgen ervoor dat de 

snelheid van de ingesta wordt vertraagd en op deze manier blootgesteld aan extra microbiële 

afbraak voordat ze word doorgegeven aan het dorsale deel van de dikke darm. Het linker dorsale 

colon loopt weer craniaal bovenop het linker ventrale colon naar het diafragma, waar deze aansluit 

op het rechter dorsale colon bij de flexura diafragmatica. Het rechter dorsale colon is het kortste, 

maar breedste deel van het colon ascendens en loopt eerst caudaal totdat deze mediaal wordt 

afgebogen om het colon transversum te worden.  

 

De verschillende delen van het colon ascendens hebben verschillende karakteristieke 

eigenschappen. Het rechter en linker ventrale colon worden gekenmerkt door vier taeniae met vier 

rijen haustra daartussen. De taenia mesocolica lateralis en medialis lopen op het dorsale oppervlak 

en zorgen voor bevestiging aan het mesocolon. De mediale band vervoert bloedvaten, zenuwen en 

lymfevaten, talloze lymfeklieren bevinden zich langs deze band. Aan het caudale deel van het rechter 

ventrale colon hecht de plica caecocolica aan. De andere twee banden bevinden zich op het ventrale 

oppervlak en bestaan voornamelijk uit zacht weefsel dat rijk is aan elastische vezels. De hypothese 

is dat de ventrale banden hoofdzakelijk een ondersteunende functie hebben, terwijl de dorsale 

banden, die rijk zijn aan spiervezels en zenuwweefsel, verantwoordelijk zijn voor contractie. Bij de 

kruising met de flexura pelvina verdwijnen drie van de vier banden en de flexura pelvina en het 

volgende linker dorsale colon hebben slechts één mesocolische longitudinale band. De flexura 

pelvina onderscheidt zich door een duidelijke vermindering van de diameter en markeert de grens 

tussen twee functionele eenheden van de dikke darm. De afname in diameter samen met de 

plotselinge verandering van richting en de afname van de vloeibaarheid van de ingesta maken deze 

locatie vatbaar voor impactie. Het de flexura pelvina en het linker colon hebben veel 

bewegingsvrijheid. Dit is verantwoordelijk voor de hoge prevalentie van verplaatsingen van de darm 

en voor andere aandoeningen, zoals invaginaties, torsies, afknelling, hernia inguinalis, stasen en 

impactie. Deze verschijnselen kunnen tot koliek kunnen leiden. De linker dorsale colon is smal, maar 

verbreedt geleidelijk. 

 

In de ventrale delen van de dikke darm vinden veel belangrijke spijsverterings- en 

absorptieprocessen plaats, terwijl de dorsale delen van de dikke darm slechts een ondergeschikte 

rol spelen bij de spijsvertering, maar voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het transport van de 

ingesta. Dicht bij de flexura diafragmatica verschijnen twee extra banden op het dorsale oppervlak. 

Aldus worden de flexura diafragmatica en het rechter dorsale colon gemarkeerd door drie banden, 

twee op de dorsale en één op het ventrale oppervlak met sacculaties daartussen. Het rechter dorsale 

colon is veruit het breedste deel van de dikke darm en wordt daarom ook wel de ampulla coli 

genoemd. Het ligt caudoventraal voor het diafragma en de lever. Wanneer het uitgezet is, kan het 

op de longen aan de andere kant van het diafragma drukken en ademhalingsmoeilijkheden 

veroorzaken. Een chronische uitzetting resulteert meestal in drukatrofie van de rechter lob van de 

lever. De ampulla coli is ook een veel voorkomende plaats voor enterolieten, die de grootte van het 

voetbal kunnen bereiken wat kan leiden tot obstructie, waardoor koliek ontstaat. Het rechter dorsale 

deel van het colon ascendens ligt goed gefixeerd aan het dorsale deel van het abdomen, de basis 

van het caecum, het radix mesenterii en de pancreas.  
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Het colon transversum is een kort en relatief dun stuk darm, het gaat van rechts naar links craniaal 

van het mesenterium. Het wordt gemarkeerd door twee banden en een trechtervormige vernauwing.  

 

Het colon descendens is vergelijkbaar met het jejunum in diameter, tussen 2 tot 4 m lang en 

kronkelig. Het ligt ter hoogte van de linker nier. Deze kronkels liggen tussen de lussen van het ileum 

en het jejunum, meestal in de linker flank. Het wordt opgehangen door een lang mesocolon 

descendens, maar deze kan worden onderscheiden van het mesojejunum door het hogere 

vetgehalte. Het mesocolon descendens is bevestigd aan de dorsale buikwand naast de aorta en de 

arteria mesenterica cranialis en gaat ter hoogte van het bekken over in het mesorectum. Het colon 

descendens draagt twee banden, de antimesenteriale taenia en de mesenteriale taenia waaraan het 

mesocolon hecht. De twee prominente banden trekken het colon descendens in twee rijen van 

afzonderlijke sacculaties, welke de vorm hebben van hun inhoud, namelijk de karakteristieke fecale 

ballen van het paard.  

 

 

 
 

Dwarsdoorsnede van het colon, schematisch. Caudal aanzicht (Lit. 1) 

 

De relaties zijn complex, maar dit zijn de belangrijkste;  de ventrale delen hebben uitgebreid contact 

met de buikwand, zowel ventraal als lateraal. Aan de rechterkant is de dikke darm bijna volledig 

onthouden van contact met de flank door het caecum; aan de linkerkant heeft het geen contact met 

het bovenste deel van de flank, hiervan onthouden door spoelen van de dunne darm. Dorsaal zijn 

de belangrijkste relaties met de maag, duodenum, lever, pancreas, jejunum, ileum, aorta, vena cava 

en de poortader. (1, 5, 27, 33, 47, 48) 
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6.3.4.1.3 Rectum 

 

Het rectum is 20 tot 30 cm lang en situeert zich onder het sacrum en de eerste coccygeale wervels.  

Het rectum is een recht stuk darm dat doorloopt van de dalende dikke darm naar de bekkenholte. 

Voordat het eindigt bij het korte anale kanaal, wordt het vergroot en vormt het de ampulla recti. Dit 

is zeer prominent in het paard. Het wordt opgehangen door het mesorectum. (1, 5, 27, 33, 47, 48) 
 

6.3.4.1.4 Relatie van de psoasgroep met het intestinum crassum 

 

Het basis caeci ligt tegen het rechter lumbale gebied aan, gefixeerd aan de fascia iliaca en  

psoasmusculatuur met een retroperitoneale verbinding. Delen van het colon descendens en 

transversum liggen in contact met de fascia iliaca en de psoas. Veel van de verschillende onderdelen 

van de darm worden opgehangen aan het gebied van de fascia iliaca, psoasspieren en de nieren via 

mesenterien. Spanning in één van deze delen kan via de mechanische koppeling aan elkaar 

doorgegeven worden. Door de ligging van het caecum aan de rechter zijde zien we voornamelijk 

problemen optreden ter hoogte van de rechter m. psoas. 

 

Bij hypertonie van de psoasmusculatuur of spanning op de fascia iliaca, fascia renalis of op de 

mesenterien kan dit een gestoorde vasculaire en neurogene communicatie veroorzaken. Ook hier is 

de radix mesenterii verantwoordelijk voor de doorbloeding van het grootste deel van de dikke darm 

en de a. mesenterica caudalis voorziet het grootste deel van de colon descendens en het rectum 

van bloed. De sympathische innervatie van de dikke darm komt via het ganglion mesenterica 

cranialis en caudalis. Een gestoorde doorbloeding en/of innervatie zorgt voor een predispositie voor 

het ontwikkelen van aandoeningen die koliek kunnen veroorzaken. Zoals impactie, verplaatsingen, 

intussusceptie, en volvulus.  

 

De smalle cecocolische opening, de flexura pelvini en bij de trechtervormige deel van het colon 

transversum zijn gevoelig voor ontregelde peristaltiek. Wanneer het transport van ingesta wordt 

belemmerd kan impactie het gevolg zijn. In geval van opstapeling in de darm kan er een infectie van 

de psoas of een psoas abces ontstaan. Een opgezette dikke darm kan het peritoneum zodanig op 

rek brengen 

 

Aandoeningen van de caecum functie kunnen resulteren in impactie of terugkerende gaskolieken, 

wat een veel voorkomende oorzaak van koliek is. Er kunnen ook problemen met de ileocaecale klep 

ontstaan. De reflexen rondom dit deel van het ileum en caecum vormen een gevoelig punt voor 

gestoorde prikkeling of verminderde doorbloeding. Verstoring van de reflexen is niet ongewoon en 

tevens één van de oorzaken van koliek bij paarden.  

 

Negatieve afferentie vanuit het intestinum crassum wordt mogelijk over de truncus sympathicus of 

via de plexus mesentericus craniale naar segmenten in het ruggenmerg geleid. Of via de n. phrenicus 

naar de hals, of via de n. vagus naar het foramen jugulare. Daar kan de gestoorde informatie zorgen 

voor de ontregeling van de sympathische vezels. Gestoorde afferentie uit het caecum zal vooral de 

rechter sympathische zenuwvezels treffen, met de bijbehorende problemen daardoor ook aan de 

rechterlichaamshelft. (1, 5, 27, 33, 47, 48) 
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6.4  Organen van het urogenitale systeem  
 
6.4.1 De nieren  
 

Elke nier heeft twee oppervlakten, twee randen en twee polen, maar verder verschillen de linker en 

rechter nier zoveel in vorm en positie van elkaar dat ze een afzonderlijke beschrijving krijgen.  

De rechter nier (ren dexter) is hartvormig. Het ligt ventraal van de laatste twee of drie ribben en de 

processus transversus van de eerste lumbale wervel. Het dorsale oppervlak is sterk convex en 

voornamelijk gerelateerd aan het diafragma en met een klein deel aan de psoasspieren. Het ventrale 

oppervlak is in het algemeen enigszins concaaf, ligt deels ingebed in de processus caudatus van de 

lever en is verder gerelateerd aan de lobus pancreatis dexter, basis caeci, rechter bijnier. De rechter 

nier heeft ofwel geen peritoneale bedekking, of alleen een smal gebied lateraal is bedekt. De 

binnengrens (margo medialis) is convex en gerelateerd aan de rechter bijnier en de vena cava 

caudalis. Het heeft in het midden een diepe inkeping, de hilus renalis. Deze leidt naar een ruimte 

genaamd de sinus renalis. De bloedvaten en zenuwen bereiken de nier bij de hilus en de sinus bevat 

de pelvis renalis. De buitengrens (margo lateralis) is afgerond en is dunner dan de mediale. Het 

voorste deel past in de impressio renalis van de lever. Het duodenum buigt rond de buitengrens.  

 

De linker nier (Ren sinister) is boonvormig. Het is aanzienlijk langer en smaller dan het rechter, en 

bevindt zich dichter bij het midden en verder caudaal, zodat de hilus van de linker nier ongeveer 

tegenover het achterste uiteinde van de rechter is. Het ligt meestal onder het bovenste deel van de 

laatste rib en de eerste twee of drie processus transversi van de lumbale wervels. Het dorsale 

oppervlak is convex en is gerelateerd aan de linker crura van het diafragma, de psoasspieren en de 

basis van de milt. Het ventrale oppervlak is convex en onregelmatig. Het grootste deel ervan valt 

onder het peritoneum. Het hangt samen met de oorsprong van de colon descendens, het terminale 

deel van het duodenum, de linker bijnier en de linker extremiteit van de pancreas. De binnenrand is 

langer, rechter en dikker dan die van de rechter nier. Het is gerelateerd aan de aorta, de bijnier en 

de urineleider. De buitengrens is voornamelijk gerelateerd aan het basis van de milt. Het voorste 

uiteinde strekt zich bijna uit tot de saccus caecus van de maag en het is gerelateerd aan het linker 

uiteinde van de pancreas en de miltvaten. Het achterste uiteinde is meestal groter dan de voorste. 

 

De nieren worden voornamelijk in positie gehouden door de druk van aangrenzende organen en 

door de nierfascia. De laatste is een speciale ontwikkeling van het subperitoneale weefsel, dat zich 

in twee lagen splitst om de nier samen met het perirenale vet of capsula adiposa in te sluiten. Het 

vet beschermt tegen verstorende druk van de aangrenzende organen. Deze fascie staat ventraal in 

verbinding met het bindweefsel rond de aorta abdominalis en de vena cava caudalis. Mediaal en 

dorsaal is er verbinding met de fascia iliaca. Vanwege de relatie met de lever, de alvleesklier en de 

basis van het caecum, is de rechternier veel sterker gehecht dan de linker. Het is daarom niet 

verwonderlijk dat de linker nier in positie enigszins varieert.  

 

Om de cellen in het lichaam normaal te laten functioneren, moet de samenstelling van de 

extracellulaire vloeistof binnen bepaalde minimale en maximale waarden blijven en moeten grote en 

abrupte volumeveranderingen vermeden worden. Regel mechanismen zorgen in de eerste plaats 

voor het behoud van een stabiele samenstelling en het volume van het bloedplasma. Omdat alle 

plasmacomponenten, behalve de eiwitten, vrij uitwisselbaar zijn tussen de interstitiële vloeistof en 

plasma, zijn de omstandigheden in de gehele extracellulaire vloeistof gestabiliseerd als de 

samenstelling en het volume van het plasma stabiel worden gehouden.  
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Figuur 39: Viscerale relaties nieren. Ventraal aanzicht. (Lit. 5) 

 

 

 
Figuur 40: Viscerale relatie nieren. Dorsaal aanzicht. (Lit. 5) 
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Meerder organen dragen bij aan de stabilisatie, maar de nieren zijn de belangrijkste organen voor 

wat betreft het stabiliseren van het extracellulaire volume en concentratie van extracellulaire ionen. 

Wanneer een dier water of zouten consumeert in hoeveelheden die groter zijn dan zijn onmiddellijke 

behoeften, dragen de nieren de excessen over naar de urine. Omgekeerd, als de voorraad 

onvoldoende is, wordt de uitscheiding tot een minimum beperkt. Door stabilisatie van de 

ionensamenstelling en het volume van de extracellulaire vloeistof, zorgen de nieren ervoor dat de 

cellen in het lichaam worden omgeven door een stabiele omgeving.  

 

Een andere essentiële functie van de nieren is het scheiden van afvalstoffen van de stofwisseling en 

via het voedsel opgenomen gifstoffen. Afvalproducten zijn ureum, geproduceerd door het 

metabolisme van eiwitten, en galpigmenten, gevormd door de afbraak van hemoglobine. De 

galpigmenten geven urine zijn gele kleur. Terwijl het afval wordt uitgescheiden, moet de nier 

belangrijke stoffen, zoals glucose, aminozuren en eiwitten, behouden, zodat ze niet met de urine 

verloren kunnen gaan. Bovendien dragen de nieren bij aan het zuur-base evenwicht door de excretie 

van waterstofionen (H+) en bicarbonaat (HCO3-) te variëren.  

 

Om nieren optimaal te laten functioneren bij het handhaven van de homeostase, moeten ze 

samenwerken met andere orgaansystemen, voornamelijk het vasculaire systeem. Een verandering in 

het functioneren van de nieren zal direct een verandering veroorzaken in het vasculaire systeem en 

vice versa. Voor pH-regeling bestaat er een nauwe samenwerking tussen de nieren en de 

luchtwegen.  

De nieren hebben ook een endocriene functie en ze maken deel uit van een flink aantal hormonale 

regelkringen, die vooral betrekking hebben op de water- en zouthuishouding, de bloeddruk, de pH-

regeling van het bloed, de osmotische waarde van het bloed en de hoeveelheid rode bloedcellen. 

Ze produceren erytropoëtine om de aanmaak van rode bloedcellen te stimuleren en renine, dit is 

een belangrijke regulator van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem. 

 

Hoewel de nieren primair worden gereguleerd door endocriene mechanismen, ontvangt het 

significante innervatie van het sympathische systeem. De sympatische innervatie van de nieren 

verloopt vanuit de truncus sympathicus via meerdere plexi, de zogenaamde plexus renalis wordt 

gevormd door vezels van de plexus coeliacus, het ganglion aroticorenale en de plexus aorticus. 

Veranderingen in de neurale activiteit in sympathische vezels zijn betrokken bij het genereren van 

bepaalde vormen van hypertensie. (1, 2, 4, 27, 46, 47, 48) 

 
6.4.1.1 Ureter 
 

De urineleiders zijn de uitscheidingskanalen van de nieren. Elke ureter komt uit het nierbekken en 

eindigt bij de blaas. Het buikgedeelte (pars abdominalis) van elke urineleider komt ventraal 

tevoorschijn uit de hilus van de nier en buigt caudaal en mediaal, naar de laterale zijde van de vena 

cava caudalis rechts, of de laterale zijde van de aorta links. Ze passeren vervolgens bijna recht 

achteruit in het subperitoneale weefsel op het oppervlak van de m. psoas minor, steken de aa. iliaca 

externa over en gaan de bekkenholte binnen. In het bekkengedeelte (pars pelvina) lopen ze caudaal 

en een beetje naar ventraal op de zijwand van de bekkenholte, draaien vervolgens naar binnen en 

doorboren de dorsale wand van de blaas. Bij het vrouwelijke dier bevindt de urineleider zich in het 

grootste deel van zijn verloop in het dorsale deel van het ligamentum latum uteri. (1, 2, 8, 25, 27, 46, 

47, 48) 
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6.4.1.2 Relatie met psoas 
 

De nieren liggen in contact met het diafragma, de ribben en de psoasmusculatuur. Deze structuren 

hebben ook weer intieme verbindingen met diverse organen. Als gevolg hiervan worden ze 

beïnvloed en beïnvloeden ze op hun beurt veel verschillende lichaamssystemen. Spanning van de 

nieren kan gemakkelijk doorgegeven worden aan het diafragma en de psoasmusculatuur. Bij de 

merrie bevindt de urineleider zich voor het grootste deel in het dorsale deel van het ligamentum 

latum uteri. Spanning van de nier kan doorgegeven worden via de ureter op de geslachtsorganen.  

 

De relatie tussen de nieren en psoas is volgens sommige osteopaten één van de meest uitgesproken 

relaties binnen de hele mechanica van het lichaam. Spanningen van de nieren kunnen zich uitbreiden 

naar het hoofd en cervicale wervelkolom, of naar beneden de sacro-iliacale gewrichten, heup en 

onderste ledematen als gevolg van de gecompromitteerde psoas-functie. Naar het hoofd vanwege 

prikkeling van het peritoneum (n. phrenicus), negatieve afferentie uit het orgaan zelf (n. vagus) of 

via de verminderde bewegelijkheid van het diafragma. Een disfunctionele psoas heeft een negatieve 

invloed op de mechanica van de lumbale wervelkolom, het sacro-iliacale gewricht en het 

heupgewricht. Een strakke psoas geeft verminderde bewegelijkheid van de mesenterien waar de 

organen van het gastro-intestinale systeem mee opgehangen zijn en het ligamentum latum van de 

geslachtsorganen van de merrie.  

 

Er is een relatie tussen het ademhalingssysteem en de nieren. Vanwege de ligging van de longen 

met pleurale lagen en de nier met zijn nierfascia, alleen gescheiden door het diafragma, hebben de 

twee een sterk wederkerige relatie. De nieren glijden op en neer over het ‘platform’ dat wordt 

gevormd door de psoasspieren. Hun bloedvaten fungeren zal as, ze draaien of scharnieren om de 

eigen bloedvaten. Welke uitwerking bewegingsbeperking heeft, kan men zich voorstellen, wanneer 

men bedenkt, dat de nier per ademhaling ongeveer 3 cm op en neer beweegt. Bij 16 ademhalingen 

per minuut, betekend dit een afstand van bijna 700 meter per dag. Veranderd de nier haar beweging 

of wordt de nier beperkt in haar bewegingsuitslag, dan wordt deze afstand verminderd, Binnen 

enkele dagen worden vele meters niet uitgevoerd. Deze bewegingsvermindering betekend ook een 

functievermindering.  

 

Een functievermindering van de nieren kan via de relatie met het vasculaire systeem, aanleiding 

geven tot bloedarmoede, eiwit in de urine, kramp, ophoping van afvalstoffen in het bloed zoals 

ureum en creatinine, metabole acidose, vochtophoping.  

Infecties van de psoasmusculatuur kunnen afkomstig zijn vanuit het urogenitaal systeem.  

 

Vanwege disfunctie van de nieren kunnen gestoorde afferente sympathische vezels vanuit de nieren 

naar het plexus renalis en het netwerk van het de plexus coeliacus en mesenterica cranialis gaan, van 

waaruit ze via de truncus sympathiscus en radix dorsalis het ruggenmerg en het cornu laterale 

bereiken. De segmenten waar de informatie binnenkomt reageren op deze gestoorde informatie 

met sympathische hyperactiviteit. De efferente vezels die het segment verlaten via de ramus dorsalis, 

meningeus, ventralis of via de rami communicantes bevatten nu ook gestoorde informatie voor hun 

doelorganen. Dit kan blokkades van de wervelkolom veroorzaken op dit niveau, verder kan het 

hyperesthesie, hypertonie en gestoorde vasomotoriek, sudomotoriek en pilomotoriek in de 

getroffen segmenten veroorzaken. Daar de orthosympathische innervatie van de psoasspieren 

vanuit deze laag thoracale regio geregeld wordt, kan dit resulteren in een gestoorde sympathische 

innervatie van de m. psoas met een vasoconstrictie van de bloedvaten en hypertonie. Vanwege de 
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verminderde doorbloeding zal de spiergroep snel kunnen verzuren. De nieren hebben een 

gezamelijke segmentale innervatie met de uterus en de ovaria (Th18-L2). De geslachtsorganen 

zullen negatief beïnvloedt worden als gevolg van de sympathische hyperactiviteit. (1, 2, 8, 25, 27, 34, 

46, 47, 48, 57) 

 

 
6.4.3 Geslachtsorganen 
 
6.4.3.1 Ovaria  
 

De ovaria van de merrie zijn boonvormig. Ze zijn ongeveer 7 tot 8 cm. lang en 3 tot 4 cm. breed. 

Elke eierstok bestaat uit twee oppervlakken, twee randen en twee polen. De oppervlakken zijn glad 

en afgerond. De margo mesovaricus is convex. Het is ingesloten in een deel van het mesovarium, de 

bloedvaten en zenuwen bereiken de klier via deze rand. De margo liber wordt gemarkeerd door een 

inkeping die leidt naar de ovulatie fossa. De craniale pool, de extremitas tubaria is afgerond en 

gerelateerd aan het uiteinde van tuba uterina, het infundibulum. De caudale pool, de extremitas 

uterina is ook rond en verbonden met de cornu uterina door het ligamentum ovarii proprium. Dit is 

een ligament met gladde spiervezels en is ingesloten tussen de lagen van het ligamentum latum.  

De ovaria zijn bevestigd aan het sublumbale gebied, ongeveer een handbreedte achter de 

overeenkomstige nier, door het voorste deel van het ligamentum latum uteri, het mesovarium.  

Het grootste deel van het oppervlak van het oppervlak heeft een bedekking van peritoneum, behalve 

waar de bloedvaten en zenuwen binnen komen, de hilus. Het rechter ovarium ligt in contact met de 

basis van het caecum. Het linker ovarium bevindt zich tussen de lussen van het jejunum en het colon 

descendens. 

 

De functies van de ovaria zijn om eicellen te produceren en om vrouwelijke geslachtshormonen te 

produceren. De ovaria zijn meestal samengesteld uit bindweefsel dat goed wordt voorzien van 

bloedvaten. Ingebed in het bindweefsel zijn talloze follikels. Elke follikel bevat één enkel 

ontwikkelende eicel.  De vrouwelijke geslachtshormonen die in de eierstokken worden 

geproduceerd, reguleren de ontwikkeling van de voortplantingsorganen en veroorzaken seksueel 

gedrag. Bovendien dragen deze hormonen bij aan de aanpassing van het moederlichaam aan de 

behoeften van de zich ontwikkelende foetus tijdens de zwangerschap. (1, 2, 27, 47, 48) 

 
6.4.3.2 Tuba uterina 
 

De tuba uterina fungeren als uitscheidingskanalen van de ovaria, omdat ze de eicellen overbrengen 

van de ovaria naar de baarmoeder. Ze strekken zich uit tussen de extremitas van het ovarium en de 

uiteinden van de baarmoeder. Elke tuba is ingesloten in een peritoneale vouw, afgeleid van het 

ligamentum latum en wordt de mesosalpinx genoemd. De tuba uterina kunnen ingedeeld worden 

in een infundibulum of trechter, een ampulla en een isthmus. Het infundibulum is een trechter, die 

uitloopt in de vingervormige fimbriae, die deels met het ovarium vergroeid zijn en zorgen voor de 

opvang van de geovuleerde eicellen. De ampulla is het gekronkelde deel van de eileider. Het 

slijmvlies vertoont longitudinale plooien en trilhaartjes. Deze trilhaartjes en de peristaltiek van de 

eileider verplaatsen de eicel richting de uterus en voorkomen opstijgende ontstekingen. De 

bevruchting vindt meestal plaats in de ampulla. De ampulla gaat onmerkbaar over in de isthmus. Via 

het ostium uterinum tubae komt de eicel in de uterushoorn terecht.  
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Figuur 41: De voortplantingsorganen van de merrie. (Lit. 2) 

 

 

De binnenwand van het oviduct bestaat uit trilhaarepitheel en mucine producerende cellen. De 

wanden van de eileider bevatten een longitudinale laag, maar vooral een circulaire laag van gladde 

spiercellen. Transport van een nieuw geovuleerde ovum of spermatozoa naar de ampulla, vindt 

plaats door een combinatie van ciliaire bewegingen en peristaltische contracties. Contractie van de 

gladde spiercellen in het smalle distale deel van de eileider behoudt bevruchte eicellen in de ampulla 

gedurende 2-5 dagen, terwijl de eerste celdelingen optreden. 

De belangrijkste functies van de eileiders zijn, het ontvangen en transporteren van de volwassen 

eicellen vanuit de ovaria en door het lumen van het kanaal, het transporteren van spermatozoa van 

de baarmoeder naar het bovenste gedeelte van de eileider voor bevruchting en zorgen voor een 

voedingsstofrijke omgeving voor spermatozoa en voor de initiële groei van de zygote. (1, 2, 27, 47, 

48) 
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6.4.3.3 Uterus 
 

De uterus is het centrale orgaan van het vrouwelijke voortplantingsstelsel, zowel qua ligging als qua 

functie. Bij de merrie vinden we een uterus van het type bicornis, dat wil zeggen dat het corpus uteri 

aan de craniale zijde verlangd wordt door 2 cornua of hoornen, waarin de eileiders uitmonden. Aan 

het caudale uiteinde van het corpus bevindt zich de cervix, die de verbinding maakt met de vagina. 

Het gewicht bij een volwassen merrie bedraagd ongeveer 800 gr. Op het einde van de dracht bereikt 

de lege uterus een gewicht van 5 a 6 kg. De cornua hebben ieder een lengte van 15 a 25 cm. Zij zijn 

de uitlopers van het corpus en divergeren naar dorsaal. Zij bevinden zich tussen de lussen van het 

jejunum en het colon descendens. De cornua situeren zich ter hoogte van de 4e en 5e lumbale wervel,  

Het corpus uteri meet ongeveer 20 cm. bij 7 cm. breed. Het bevindt zicht gedeeltelijk in de buik, 

gedeeltelijk in de bekkenholte. De dorsale zijde is in contact met het rectum, de ventrale zijde met 

de blaas. De cervix uteri is een cilindervormig tuberculum dat uitsteekt in de vagina. De circulaire 

spiervezels zijn hier veel sterker ontwikkeld waardoor het kan functioneren als een sfincter.  

Het mesometrium is het ophangapparaat van de baarmoeder en het belangrijkste deel van het 

ligamentum latum. Het bestaat uit twee vouwen van peritoneum. Mediaal insereert het ligamentum 

latum op de dorso-laterale zijden van de uterus. De laterale insertie aan de dorsale buikwand bevindt 

zich ter hoogte van de onderpool van de nier. Het verloop is dorso-lateraal. Het ligamentum latum 

bestaat naast bindweefsel vooral uit collageen en elastisch weefsel, maar ook uit gladde spiervezels, 

die uitwaaieren van uit de tubae uterina maar vooral uit de uterus, bovendien bevinden zich hierin 

de bloedvaten en de zenuwen. De urineleiders bevinden zich langs hun pariëtale marges.  

 

De wand van de baarmoeder bestaat uit drie lagen, het endometrium, myometrium en perimetrium. 

Het endometrium of baarmoederslijmvlies bevat vele klieren, die naargelang de hormonale toestand 

meer of minder actief zijn. De hormonen van de ovaria reguleren de activiteit van deze klieren. Het 

myometrium wordt door het stratum vasculare in een diep circulaire en een oppervlakkige 

longitudinale spierlaag verdeeld. Zij bepalen de tonus van de baarmoeder en zijn natuurlijk zeer 

belangrijk bij de uitdrijvingsfase van de geboorte. Het is continue met het ligamentum latum. Het 

myometrium is zeer gevoelig voor hormonale invloeden. De activiteit wordt beïnvloed door 

hormonen uit de ovaria en door oxytocine. Het neemt in dikte toe onder invloed van oestrogenen, 

en kwijnt weg na castratie. Het perimetrium is de buitenste bindweefsellaag, in contact met het 

peritoneum.  

 

De belangrijkste functies van de uterus zijn, het transporteren van de spermatozoa naar de eileiders, 

de foetus voorzien van voedingstoffen en het verwijderen van afval, de foetus beschermen, de foetus 

transporteren uit het moederlichaam tijdens het geboorteproces en informatie verstrekken over de 

zwangerschapstoestand aan de rest van het voortplantingssysteem. (1, 2, 5, 27, 47, 48)  
 
6.4.3.4 Relatie met psoas  
 
De ovaria, tuba uterina en uterus zijn gerelateerd aan de mechanica van het onderste lumbale gebied 

en de sacro-iliacale gewrichten. De ovaria en cornua liggen ter hoogte van de 4e en 5e lumbale 

wervel en zijn door middel van het ligamentum latum uteri of delen ervan bevestigd aan de dorsale 

buizijde. De uterus ligt deels in de buikholte en deels in de bekkenholte. Torsie en spanning in het 

ene deel wordt overgebracht naar het andere en kan een negatieve invloed hebben op de algemene 

bewegingsdynamiek van het gehele voortplantingskanaal. Spanningen van de psoasmusculatuur 

kunnen fasciaal doorgegeven worden aan de geslachtsorganen. Hierdoor kan de mobiliteit, motiliteit 
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en doorbloeding gestoord zijn wat mogelijk vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken. Er kan dan 

tevens een hormonale dysbalans ontstaan, vanwege het feit dat de ovaria een endocriene funtie 

hebben, waarbij ze samen met de hypothalamus en de hypofyse, de vrouwelijke hormonale cyclus 

regelen door de secretie van oestrogenen en progesteron.  

Bij merries met grillig gedrag, de zogenaamde pismerries, kan hypertonie van de psoasmusculatuur 

de oorzaak zijn, de zogenaamde pismerries. Dit zijn merries die overgevoelig zijn in de regio van de 

buik, flank en de binnenkant van het dijbeen, vanwege inklemming van de n. iliohypogastricus. 

Spanning in de buikspieren komt ook voor. Pismerries hebben vaak wervelblokkades van L1- L3 en 

problemen in het urogenitaal systeem ontstaan.  

 

Wervelblokkades vanuit de segmenten Th18-L5 kunnen vanwege de sympathische hyperactiviteit 

zorgen voor hypertonie van het gladde spierweefsel in de geslachtsorganen en in het ligamentum 

latum, de beweeglijkheid en functie worden daarmee verstoord. De eileider is een gevoelige, soepele 

structuur die zeer mobiel is en het kost heel weinig om de natuurlijke peristaltische golven te 

verstoren. Een verminderde doorbloeding maakt de baarmoeder vatbaarder voor ontstekingen, er 

wordt onderscheid gemaakt tussen chronische en acute vormen.  

 

Een verminderde functie van de uterus of ovaria kunnen negatieve informatie over de afferenten 

sturen naar de segmenten Th18-L5, de plexus hypogastricus. Deze bereiken het ruggenmerg en 

door de aanwezigheid van de cornu laterale op deze niveaus kan er via de ramus communicans alba 

verbinding gemaakt worden met de truncus sympathicus. Via de ramus communicans griseus gaan 

de postganglionaire vezels terug de spinale zenuw en kan alle verdere efferente informatie gestoord 

zijn, met vasocontrictie en hypertonie als gevolg. (1, 2, 8, 25, 27, 46, 47, 48) 
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Hoofdstuk 7   De osteopathische visie 
 
7.1 De osteopathische principes  
 

De osteopaat onderscheidt in het lichaam drie bewegingssystemen. Dit zijn het pariëtale-, het 

viscerale- en het craniosacrale systeem. De drie systemen zijn met elkaar verbonden door 

bindweefsel, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen en er is een voortdurende wisselwerking tussen 

de systemen onderling. Met deze wisselwerking wordt met name de bewegelijkheid bedoelt. Het 

gaat hierbij om een goede beweeglijkheid van de grote en van de kleinste bewegingen van het 

lichaam. De mobiliteit en motiliteit van weefsels en organen, maar bijvoorbeeld ook het 

voortbewegen van het lichaam. Het paard beweegt om te eten, om zich voort te planten en moet 

kunnen vluchten voor zijn overleving. ‘Motion is life’. Een goede mobiliteit is tevens belangrijk voor 

vloeistofstromen tussen de drie systemen. ‘The rule of the artery is supreme’. We onderscheiden: 

bloed, lymfe en liquor cerebrospinalis.   

 

Verminderde mobiliteit van weefsels kan ontstaan door bijvoorbeeld trauma, overbelasting, 

ontstekingen of langdurige stress. Dit veroorzaakt een slechte fysiologische functie en 

pathologische verandering. Structuur en functie zijn wederzijds gerelateerd, wanneer de structuur 

verandert, verandert de functie ook. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam neemt af. 

Hierdoor ontstaan pijn en functieverlies. Het natuurlijk afweersysteem kan verzwakt raken of juist 

overgevoelig gaan reageren en het maakt het lichaam ook vatbaarder voor ziekte en 

pathologische processen. Een gestoorde functie zal het lichaam eerst trachten te compenseren. 

Wanneer compensatie niet meer mogelijk is, ontstaat een structureel probleem en het lichaam 

wordt ziek. 

 

Osteopaten streven naar homeostase in het lichaam en balans tussen het viscerale, het craniosacrale 

en het pariëtale systeem. Door de beweeglijkheid te herstellen wordt ook de circulatie (bloed, lymfe 

en liquor cerebrospinalis) van de organen verbeterd. Hierdoor kunnen de organen hun functie weer 

goed uitvoeren en wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd. De chemische 

en neurale communicatie tussen de weefsels is hersteld. Still’s beroemde uitspraak: ‘daar waar de 

mobiliteit optimaal en harmonieus is, krijgt de ziekte geen kans’, illustreert deze grondgedachte. Om 

het zelfgenezend vermogen van het lichaam de kans te geven zijn werk te doen, laat je het na het 

behandelen van de dysfuncties alleen. ‘Find it, fix it and leave it alone’ (Lit. 5, 7, 8, 17, 28, 31) 

 

‘The human body is a machine, run by the unseen force called life, and that it may be run 
harmoniously it is necessary that there be liberty of blood, nerves, and arteries from the generating 
point to destination’. A. T. Still. The Philosophy and Mechanical Principles of osteopathy.  

 

 
7.1.1 Het pariëtale systeem 
 

Het parietale systeem omvat het bewegingsapparaat, d.w.z. botten, spieren, gewrichten en fascia. 

Problemen in het bewegingsapparaat kunnen veroorzaakt worden door een storing in deze 

structuren door bijvoorbeeld trauma of overbelasting. Dit zal een verminderde beweeglijkheid van 

de weefsels ter plaatse veroorzaken.  
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Pijn of problemen in het bewegingsapparaat kunnen ook veroorzaakt worden door een probleem 

elders in het lichaam, bijvoorbeeld spanning of irritatie in de organen. Dysfunctionele organen 

kunnen via mechanische links spanning doorgeven op somatische structuren of ze kunnen met hun 

gestoorde afferente informatie sympathische hyperactiviteit in één of meerdere segmenten 

veroorzaken via somatoviscerale reflexen. Vanwege de somatoviscerale en viscerosomatische 

reflexen worden de musculoskeletale weefsels vaak gebruikt tijdens onderzoek en behandeling, als 

een 'handvat' voor de diepere, minder toegankelijke structuren, weefsels en circulatie. Bepaalde 

tastbare veranderingen in de spinale weefsels, weke delen en gewrichten wijzen op de aanwezigheid 

van een somatische of viscerale dysfunctie. Deze spinale veranderingen zijn vaak de eerste tekenen 

van onderliggende viscerale disfunctie. Naar verloop van tijd breiden de getroffen segmenten zich 

longitudinaal uit waardoor secundaire dysfuncties ontstaan. Op dat moment is er nauwelijks nog een 

segmentale conclusie mogelijk. Gezondheid is afhankelijk van goed functionerende spinale reflexen 

en feedbackloops.  

 

Tijdens onderzoek en behandeling wordt er gebruik gemaakt van deze viscero-somatische en 

somato-viscerale reflexen. Door de afferentie van de somatische structuren te veranderen, 

veranderd de efferentie binnen hetzelfde segment en daarmee de functie van de viscerale structuren 

via dezelfde routes. De aanwezigheid van somatische dysfunctie wordt gediagnosticeerd door 

palpatie en testen van de wervelkolom en omliggende, segmentaal gerelateerde weke delen, zoals 

huid, spieren en fascia. Structuur veranderingen in weke delen en bewegingsbeperkingen wijzen op 

een slechte neurale functie die voortvloeit uit het bijbehorende dysfunctionele segment.  

 

Het onderzoek en de behandeling moeten gericht zijn op de gebieden die biomechanisch en 

fysiologisch verwant zijn aan het geïrriteerd weefsel. De behandeling op wat ‘actief’ lijkt te zijn binnen 

het onderzochte paard. Er zijn geen behandelprotocollen omdat het vanwege de vele verbindingen, 

overlap in segmentatie en individuele verschillen (intern en extern) moeilijk te voorspellen is welke 

problemen daadwerkelijk zullen optreden. ‘Treat what you find’! (5, 7, 8, 17, 21, 28, 29, 31) 

 

Tabel 7.1 toont reflexrelaties voor organen. Het somatische niveau van het bewegingsapparaat 

waaraan gewerkt kan worden om neurale weefsels te beinvloeden die de in het overzicht genoemde 

organan aan gerelateerd zijn.  

 

Orgaan Sympathisch Niveau 

reflexrelatie 

Parasympatisch 

Via genoemde plexussen 

bij sympathisch 

Lever p. hepaticus 

p. coeliacus 

Th5-Th16 

 

n. vagus  

Maag p. gastricus 

p. coeliacus 

Th5-Th16 n. vagus 

Milt p. lienalis 

p. coeliacus 

Th5-Th16 n. vagus 

Pancreas p. pancreaticus 

p. coeliacus 

p. mesenterica cranialis 

 

Th5-Th16 

Th16-Th18 

n. vagus 

Duodenum p. entericus Th5-Th16 n. vagus 
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p. coeliacus  

p. mesenterica cranialis  

Th16-Th18 

Jejunum / Ileum p. entericus 

p. mesenterica cranialis 

Th16-Th18 n. vagus 

Caecum p. mesenterica cranialis Th16-Th18 n. vagus 

Colon ascendens  p. mesenterica cranialis Th16-Th18 n. vagus 

Colon transversum p. mesenterica cranialis 

p. mesenterica caudalis 

Th16-Th18 

Th18-L1 

S1-S4 

Colon descendens p. mesenterica caudalis Th18-L1 S1-S4 

Bijnieren p. suprarenalis  

p. coeliacus 

p. mesenterica cranialis 

p. mesenterica caudalis 

Th5-Th16 

Th16-Th18 

Th18-L1 

 

Nieren p. renalis 

p. coeliacus 

p. mesenterica cranialis 

Th5-Th16 

Th16-Th18 

n. vagus 

Ovaria p. ovarici 

p. hypogastricus 

Th18-L6 S1-S4 

Uterus p. hypogastricus Th18-L6 S1-S4 

Blaas p. hypogastricus Th18-L6 S1-S4 

Rectum  p. mesenterica caudalis 

p. hypogastricus 

Th16-Th18 

Th18-L6 

S1-S4 

Tabel 7.1 Parietale relaties  

 
Als we kijken naar de biomechanische, fysiologische en neurologische relaties van de psoasgroep 

zullen we met name de volgende structuren behandelen, voor wat betreft de werkvelkolom,  

thoracolumbale overgang, lumbale wervelkolom, lumbosacrale overgang en sacrum. Verder 

diafragma, ribben. Met de ‘treat what you find’ uitspraak in gedachten, eventueel OAA (n. vagus) en 

cervicale wervelkolom (n. phrenicus), eerste rib, bovenste thoraxopening (fasciaal)  

Technieken Jones, manipulatie, rebound, fasciale technieken. (1, 5, 20, 27, 31, 34, 47) 

 

 
7.1.2 Het viscerale systeem 
 

Het viscerale systeem zijn de inwendige organen. Deze worden door bindweefsel omgeven, 

opgehangen en op hun plaats gehouden. In dit bindweefsel bevinden zich de zenuwen, bloed- en 

lymfevaten, die de aan- en afvoer van belangrijke stoffen verzorgen. Deze stevige vliezen van 

bindweefsel vormen in het lichaam een groot netwerk, waardoor alle weefsels met elkaar verbonden 

zijn.  

 

Er kan algemeen gesteld worden dat elke pathologie of overbelasting een stoornis geeft in de 

motiliteit van een viscerale structuur. Het orgaan verliest een deel of geheel van zijn 

bewegingsvermogen. Spanning of irritatie van het orgaan, of omgevende bindweefsel kan 

doorgegeven worden aan andere viscerale structuren of aan somatische structuren. De glijvlakken 

die de weefsels nodig hebben om te functioneren zijn dan minder mobiel.  
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Een overbelast orgaan kan ook met gestoorde afferentie via de viscerosomatiche en viscero-vicerale 

reflexen segmentale invloed uitoefenen. Met name uitscheidende organen zoals, nieren, caecum etc. 

zijn vatbaar voor overbelasting vanwege hun taak van het uitscheiden van afvalstoffen.  

 

Met viscerale technieken beogen we de mobiliteit en motiliteit van de organen te verbeteren en 

daarmee de functie van het orgaan. De organen zullen dan ook ophouden hun ‘negatieve’ afferentie 

naar het zenuwstelsel sturen. In verband met de psoas zullen we specifiek de nieren behandelen, het 

caecum vanwege de directe bevestigingen. Eventueel diafragma en lever. Technieken binnen de 

viscerale osteopathie zijn o.a. recoil, listenings en fasciale technieken.  

 

 
7.1.3 Het craniosacrale systeem 
 

Het craniosacrale systeem bestaat uit de craniale botten, hersenen, sacrum en de intracraniële en 

interspinale membranen. De dura mater is de buitenste laag van het membraan rond de hersenen 

en ruggenmerg en is verbonden met de schedelbeenderen.  

Er zijn twee inkepingen van de dura mater te onderscheiden: de falx cerebri en het tentorium 

cerebelli. Dit zijn respectievelijk een membraan tussen de beiden hersenhelften en tussen de grote 

hersenen en de kleine hersenen. De dura mater splitst ook nog het diafragma sellae af, een 

horizontale cirkel van dura die de sella turcica bedekt en de hypofyse herbergt, die deze scheidt van 

de optische chiasma. Het wordt geperforeerd door het infundibulum, welke de hypothalamus en de 

neurohypofyse met elkaar verbind. De hypofyse bevindt zich in de sella turcica van het os 

sphenoidale en hangt onder het diaphragma sellae. Het diaphragma sellae vormt als het ware een 

dak boven het sella turcica.  

 

De schedel laat bewegingen toe door middel van de sutura. Het gaat hier om vervormbaarheid 

onder invloed van drukverschillen. De drukverschillen ontstaan door de fluctuatie van het liquor 

cerebrospinalis. Het vocht wordt aangemaakt in de plexus choroideus, door filtratie van bloed en na 

het afleggen van een weg door de meningen wordt het door cellen opgenomen in de sinus sagittalis. 

Na opname wordt het vocht weer door het bloed opgenomen. De functie van dit vocht is 

schokdemping en bescherming van hersenen en ruggenmerg, en transport van voedingstoffen en 

afvoer van afvalstoffen. De drukverschillen vinden plaats in een bepaald ritme, het cranio-sacrale 

ritme en worden doorgegeven aan het sacrum via de core-link. Het cranio-sacrale systeem 

beïnvloedt meerdere fysiologische systemen, waaronder de ademhaling, bloedsomloop, 

zenuwstelsel en het endocriene systeem. 

 

Spanningverschillen tussen de membraneuze structuren worden aan elkaar doorgegeven en zorgen 

ervoor dat de fluctuatie van liquor cerebrospinalis gestoord wordt. Ze hebben ook een rechtstreekse 

invloed op de structuren in de directe nabijheid van de membranen, zoals de hypothalamus en de 

hypofyse. Mechanisch kan het ritme verstoord worden door bewegingsbeperking van de 

schedelbeenderen, waaronder het os occiput met het symphysis sphenobasilaris. De pars basilaris 

van het os occiput en het daaraan grenzende os sphenoidale vormen samen het spheno-basilaire 

gewricht (SSB). Het SSB-gewricht heeft een geringe beweeglijkheid in flexie en extensie. Wanneer 

dit niet mobiel is heeft dit een negatieve  invloed op het functioneren van hypofyse en hypothalamus. 

Wat hormonale dysbalans kan veroorzaken. Het ritme kan ook verstoord worden via spanningen 

rondom het OAA gewricht, via het ganglion cervicale craniale kan er een verstoring plaatsvinden in 

de plexus choroideus. Deze plexus speelt een belangrijke rol bij de aanmaak van het cerebrospinale 
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vocht. Unilaterale of bilaterale hypertonie van de psoasmusculatuur zal de beweeglijkheid van het 

lumbosacrale overgang beïnvloeden en via myofasciale structuren de beweeglijkheid van het 

sacrum. Het sacrum beweegt niet meer mooi mee in het craniosacrale ritme en dit wordt via de 

core-link doorgegeven aan het cranium. Het is dus belangrijk om een geblokkeerd sacrum te 

behandelen. Wanneer er sprake is van een verstoord cranio-sacraal ritme kan dit ook een 

verminderde functie van de hersenzenuwen veroorzaken. Daardoor kan het autonome zenuwstelsel 

voor de klieren in het hoofd ontregeld raken en stoornissen in zien, horen, proeven, voelen, ruiken, 

maar ook spijsvertering, ademhaling en bloeddruk. 

 

Spanningen van de schedel zijn te herstellen door de beweeglijkheid van de schedelbeenderen en 

hersenvliezen te verbeteren door middel van cranio-sacrale technieken. De craniosacraal technieken 

die we bij het paard op het cranium kunnen toepassen zijn de frontal lift, parietal lift, ear pull 

technieken, distratie van de atlas en SSB gewricht. (Lit. 5, 8, 28, 31, 38) 
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Conclusie 
 
Het doel van het schrijven van deze thesis was het onderzoeken op welke manier de psoas 

musculatuur invloed kan uitoefenen op de gezondheid van het paard. De psoas heeft een zeer grote 

invloed op de gezondheid van het paard, via hele diverse wegen.  

 

Hypertonie van de psoasmusculatuur zal de beweeglijkheid van de lumbale wervelkolom beperken, 

er kunnen uiteenlopende biomechanische problemen ontstaan.  

Elke spanning in de psoas zal de neiging hebben om de lumbale wervelkolom tegen het bekken te 

drukken. Dit heeft invloed op de lumbosacrale stabilisatiemechanismen en kan leiden tot irritatie van 

de iliolumbale ligamenten. De psoasgroep heeft zelf geen aanhechtingen ter hoogte van het os 

sacrum maar wordt ermee verbonden via verschillende myofasciale structuren. Dit kan zorgen voor 

diverse biomechanische problemen en het kan tevens het cranio-sacrale ritme beïnvloeden. Een 

gefixeerd sacrum kan een verstoring geven van het cranio-sacraal ritme en via de core-link kan deze 

worden doorgeven aan het cranium.  

 

Problemen met het sacro-iliacale gewricht worden in 90% van de gevallen veroorzaakt door een 

disfuntie in de psoasgroep. Door een eenzijdige hypertonie van de psoasmusculatuur kan een 

fasciale disbalans ontstaan in de structuren rondom het sacro-iliacale gewricht. Dit veroorzaakt een 

ongelijk spanning in de gluteaalmusculatuur en ischiocrurale musculatuur vanwege hun 

aanhechtingen op dit gebied. Omdat van hieruit de propulsiekrachten naar craniaal vertrekken, 

verstoort dit het evenwicht van de gehele wervelkolom.  

 

Via de aanhechting aan de trochanter minor van het femur kunnen de m. psoas major en de m. 

iliacus het heupgewricht direct beïnvloeden. Bij hypertonie van deze spieren kan dit een veranderd 

bewegingspatroon van het heupgewricht tot gevolg hebben, met continue meer druk op een 

bepaald deel in het gewricht. Op termijn kan dat zorgen voor een verkeerde belasting in het gewricht 

en mogelijke ontwikkeling van artrose. 

 

De aorta abdominalis is gerelateerd aan de linker psoasspieren. De aftakkingen van de aorta 

bevinden zich ventraal van de thoracolumbale en lumbale wervelkolom en zijn dus gerelateerd aan 

de psoasmusculatuur. Deze aftakkingen voorzien de organen in buik- en bekkenholte en de 

achterste extremiteit van bloed. Hypertonie van de psoasmusculatuur kan compressie geven op de 

vaten en zo kan er een verminderde bloedtoevoer ontstaan. Dit kan gevolgen hebben voor het 

gastro-intestinale, urogenitale systeem en achterste extremiteit.  

 

De vena cava caudalis ligt ventraal en mediaal van de rechter psoasspieren. Een hypertonie van de 

psoasspieren kan een compressie geven van de venen, waardoor de veneuze afvoer gestoord wordt. 

Er kan stase ontstaan en er blijven afvalstoffen achter in organen van buik en bekken en in de 

achterbenen, met een disfunctie van de organen tot gevolg.  

Een goede spierfunctie zorgt mede voor het pompsysteem, door afwisselende contracties en 

ontspanning, voor venen om het veneuze bloed terug te laten stromen. Een hypertonie van de 

psoasspieren kan hier een belemmering in zijn. Er kan dan zwelling van de achterbenen ontstaan.  

 



 

 
102 

 

De zenuwen van de plexus sacrolumbalis kunnen gecomprimeerd worden door een hypertonie van 

de psoasmusculatuur. Dit kan gevolgen hebben voor de structuren die de zenuwvezels innerveren, 

zoals paresthesie, pijn, verminderde proprioceptie, hypertonie, atrofie en verminderde vascularisatie.   

 

De mechanica van de lumbale wervelkolom is nauw verbonden met verschillende organen van het 

lichaam. Met hun peritoneale, fasciale, neurogene en vasculaire verbindingen hechten zij aan 

verschillende delen van de dorsale buikwand of de fascia iliaca. Een verminderde beweeglijkheid van 

het thoracolumbale gebied vanwege een hypertonie van de psoasmusculatuur, heeft gevolgen voor 

de mobiliteit en het functioneren van de organen.  

 

De relatie tussen de nieren en psoas is volgens sommige osteopaten één van de meest uitgesproken 

relaties binnen de hele mechanica van het lichaam. Spanningen van de nieren kunnen zich uitbreiden 

naar het hoofd en cervicale wervelkolom, of naar beneden de sacro-iliacale gewrichten, heup en 

onderste ledematen als gevolg van de gecompromitteerde psoas-functie. Naar het hoofd vanwege 

prikkeling van het peritoneum (n. phrenicus), negatieve afferentie uit het orgaan zelf (n. vagus) of 

via de verminderde bewegelijkheid van het diafragma. Spanning van de psoasmusculatuur kan via 

deze mechanische links een verminderde bewegelijkheid van het SSB- en OAA-gewricht, hyoid en 

de cervicale wervelkolom geven. Het cranio-sacrale ritme, de hormonale balans en de sympathische 

innervatie in het hoofd kunnen verstoord raken.  

Een strakke psoas geeft verminderde bewegelijkheid van de mesenterien waar de organen van het 

gastro-intestinale systeem mee opgehangen zijn en het ligamentum latum van de geslachtsorganen 

van de merrie. Dit kan aanleiding geven tot hormonale problemen en het gastro-intestinale systeem 

vatbaarder maken voor aandoeningen en pathologien, zoals bijvoorbeeld koliek.   
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