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Effect van bewegingsmanagement op de 
ontwikkeling van het bewegingsapparaat van 

jonge paarden 
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I. Botten 

Onderdelen van het bewegingsapparaat  
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II. Spieren 

III.Kraakbeen 

IV. Pezen en ligamenten 

I. Bot 

Bot remodelleert in reactie op mechanische 

belasting zodat een structuur wordt gevormd die zo 

goed mogelijk is aangepast op de belasting die het 

ondervindt 

Wolff’s law 

(1892) 

Reageert goed en snel op training 
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II. Spieren… 

….doen dat ook 
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Kraakbeen en pezen… 

….zijn anders 
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Alles draait om het gewricht! 

Gewrichts kraakbeen 

Subchondraal bot 

Gewrichtskapsel 

Synoviaal membraan 

Gewrichtsvloeistof 

III. Kraakbeen 
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Alles “loopt lekker” als het 
kraakbeen van goede kwaliteit is  
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Niks loopt lekker als het kraakbeen van 
slechte kwaliteit is… 
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Wat is “goede” kwaliteit?  

Kraakbeen dat functioneel is aangepast aan de 
belasting waaraan het blootgesteld wordt.  

Draag 

capaciteit 

belasting 
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Wat is “goede” kwaliteit ? 

Pons Fabricius, Rome.  

Gebouwd in 62 BC en nog altijd in gebruik. 
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Belastingscapaciteit van kraakbeen 

1. Samenstelling 

2. Structuur 

Biomechanische 
eigenschappen 

Crosslinks 

3. Collageen 

2. Water 

1. Proteoglycanen 
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Turn-over tijd in volwassen individuen: 

• Collageen:  

• Proteoglycanen: 30-1000 dagen 

120-350 jaren 
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• Epitheelcellen bijv. darm: 3-5 dagen 
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Toename in biochemische heterogeniteit  
met toenemende leeftijd 

Neonaat 4 jaar oud 

Functionele aanpassing van kraakbeen 

Brama et al., Equine Vet. J. 2000 14/59 
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Op 5 maanden: spenen, euthanasie van 3x8 veulens 
and post-mortem analyse van MSK weefsels  

43 1-week oude warmbloedveulens 

24 h boxrust boxrust met sprinttraining 24u/dag weide 

14 15 
1 4 

Identiek bewegingsprotocol tot 11 maanden:  
euthanasie and post-mortem analyse van MSK weefsels 

1 9 

Experimentele opzet EXOC studie  

van Weeren and Barneveld 1999 16/59 

Toenemend aantal sprints in galop 45m track 

12 sprints op D7; 16 van D8-D24; 24 van D25-D38;  
vanaf D39 tot spenen om de dag 32 of 16 sprints 
 
Gemiddeld 3 minuten sprinten/24h   
 
Na training half uur in paddock  
als cooling down 

Type training 
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Gedragsobservatie: 
 
• gemiddeld 3.5 minuten galopperen 
 

• Beetje draven (30 seconden/dag!) 
 

• Voor de rest: stappen en slapen! 

Kwantificeren van beweging op de wei 
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Normale vorming van topografische heterogeniteit 

Kraakbeen/Collageen - fysiologie  

Brama et al., Equine Vet. J. 2002 19/59 

training 
weide 
boxrust   

Vindt niet plaats in veulens op boxrust en…. 

Kraakbeen/Collageen - fysiologie  

geen compensatie! 
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6 maanden: ±70% 

Neonaat:         0% 

2 jaar:         ±95% 

1 jaar:         ±80% 

4 jaar:          100% 

Leeftijdsgerelateerde ontwikkeling 

Ontwikkeling van topografische heterogeniteit met toenemende leeftijd =  

functionele aanpassing van biochemische samenstelling van het kraakbeen 
aan biomechanische belasting. 
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1. Bij de neonaat gaat het bewegingsapparaat 

 door een zeer dynamische periode van groei 
 gerelateerde ontwikkelingen en aanpassingen  

2.  Dit ontwikkelingsproces wordt grotendeels 

    door beweging gestimuleerd 
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3.  Gebrek aan beweging vertraagt in het 

  algemeen de ‘weefselmaturatie’ van het 
    kraakbeen  

4.  Een vertraging van de weefselmaturatie 

 in kraakbeen kan niet goed meer worden 
    gecompenseerd door snelle afname van het 

    metabolisme.  
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Een goed gebalanceerd trainingsprogramma op jonge 
leeftijd, kan helpen bij het verbeteren van 

weefselkwaliteit en daarmee het voorkomen van 
blessures 

24/59 
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Kunnen we het proces van functionele aanpassing op jonge leeftijd 

beïnvloeden door middel van verschillende maten van belasting?  

Training  

25/59 

†: histologische and biochemische analyse 

M
a
a
n
d
e
n
      1

8
          3

6
   

6 † 6 † 

33 Volbloed veulens 

15 weide zonder training (PASTEX) 18 weide met training (CONDEX) 

20 race competitie 

Experimentele opzet GEXA-trial  

Rogers et al. 2008, EVJ 

PASTEX CONDEX 
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Draf en galop training op race track vanaf 3 weken 
leeftijd.   
Snelheid werd verhoogd met toename van leeftijd 
(totale toename werkbelasting t.o.v. PASTEX groep 
berekend op 30%) 

Type training 
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Verdeling van crosslinks 
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van Weeren et al., Equine Vet. J. 2008 

site1/site2 ratio voor GAG level:  

 
PASTEX 0.61 (jaarling 0.64), 

CONDEX 0.74 (volwassen 0.71) 

 

Versnelde maturatie van het kraakbeenweefsel 
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Polarized Light Microscopy 

Samenwerking met Universiteit van Kuopio, Finland 
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Collageen fibril parallelisme; invloed van training op site 2 
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Arcades van Benninghoff 
(1925) 

30/59 



6 

Conclusies 

Specifiek bewegingsprotocol op jonge leeftijd  

Versnelling van het normale maturatieproces van de 

kraakbeensamenstelling en -structuur  

Er is toenemend bewijs dat dit de kans op het ontwikkelen 

van gewrichtspathologieën in het latere leven kan 
verminderen.  

Dit resulteert in kraakbeen dat zich heeft aangepast aan 

de belasting waaraan het wordt blootgesteld.   
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Experimenteel en epidemiologisch bewijs: 

“Horses that raced as 2-year-olds had significantly more years of 

racing. Horses registered with a trainer, trialled or raced as 2-year-
olds were more likely to have won or been placed in a race and  

had greater total earnings than those that first trialled or raced as 

3-year-olds or older” 

Tanner et al. EVJ (2012) 

Rogers et al. EVJ (2008) 

“Workload to reach the desired fitness level was similar for CONDEX 

and  PASTEX. The incidence of orthopaedic injuries was low in both 
groups and there were no differences in the occurrence of 

orthopaedic ailments, but PASTEX animals tended to show signs of 

musculoskeletal disorders earlier than CONDEX animals.” 
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30% toename in belasting op veulen-leeftijd is veilig 

Keerzijde van versnelde maturatie?  
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Maturatie op vroegere leeftijd betekent 
mogelijk ook dat het punt tot waar 
remodellering/regeneratie van bijv. het 
collageennetwerk kan plaatsvinden al 
eerder is bereikt… 
 

Grens tussen te veel en te weinig is bij 
jonge dieren slechts een dun lijntje…  
 

Take home messages 

• Beweging op jonge leeftijd is van cruciaal belang voor 
  een goede ontwikkeling van het bewegingsapparaat 

• De eerste levensmaanden zijn het belangrijkst voor de 
  ontwikkeling van het gewrichtskraakbeen 

• Te weinig beweging kan leiden tot onomkeerbare 
  vertraging van weefselmaturatie 

• Een toename in belasting van 30% is aanvaardbaar, 
  maar overmatige beweging kan leiden tot schade 
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IV. Pezen 

Rechtlijnig georganiseerde collageenvezels met matrix en 
ondersteunende structuren die spieren verbinden met hun 
insertieplaats op het bot. 
 
Peestypen: 
 

- Gewicht-dragende pezen 
 
  Primaire functie is weerstand bieden aan het gewicht 
  van het paard (ook energieopslag en 
  schokabsorptie). 
  Voorbeeld: m. flexor digitorum (buigpees) 

 

- Positionele pezen  
 
  Primaire functie is buigen, strekken of roteren van 
  een gewricht.  
 Voorbeeld: m. extensor digitorum (strekpees)  
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Pees- en ligamentproblemen 

A) Blessure 

    Intrinsieke schade door ‘overbelasting’: 

 pees: = tendonitis 

 ligament: = desmitis 

    Extrinsieke schade: 

 mechanische ruptuur door extern trauma  

 

B) ‘Contraction’ 

 

C) ‘Laxity’ 

 

 

36/59 
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Structuren die vaak betrokken zijn  

1. Tendinitis m. flexorum 
digitalis superficialis (SDFT; 
Oppervlakkige buigpees) 
 
2. Desmitis ligamentum 
suspensorium (SL; 
Tussenpees) 
 
3. Desmitis ligamentum 
accessorium DDFT (distale 
check ligament)  
 
4. Tendinitis m. flexorum 
digitalis profundus (DDFT; 
Diepe buigpees) 
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De pees in detail – van buiten naar binnen  

Ondersteunende structuren: 

 

  

• Peesschede 
 

• Paratenon 
 

• Epitenon 

 
 

• Sesambeentjes 
(katrolwerking) 
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De pees in detail – van buiten naar binnen 

Pezen zijn opgebouwd uit:  

• Tertiaire vezel bundel 

• Fascicles = bundels collageen vezels 

(endotenon) 

• Vezels = bundels collageen fibrillen  

(epitenon) 

• Fibrillen = triple helix van collageen 

moleculen 

Back & Clayton, 2013 
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De pees in detail - biochemische samenstelling  

• Lage cellulariteit ~5% (90% tenocyten) 

• Extracellulaire matrix 

• water (~65-75%) 

• collageen (~80-85% v.h. drooggewicht), type 1, 
   type 3 (regeneratief) 

• cross-links 

• proteoglycanen (~1% v.h. drooggewicht) 
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Biomechanica van de pees 

Rek (strain) is de verandering van de peeslengte ten gevolge van een 

belasting (stress). 

 

1. Toe region: verdwijnen van ‘crimped fibers’ 

2. Linear region (elastic to plastic): verder uitrekken van de recht 
getrokken collageen vezels 

3. Micro-schade 

4. Macro-schade 
5. Ruptuur  41/59 

Voorbeeld SDFT: 
In vivo SDFT strain (% verlenging) in gallop varieert van 
11-16%. 
Gemeten strain in vitro waarbij pees ruptureert is 12-21%.  
 
Bij maximale inspanning, bereikt de SDFT z’n maximale 
fysiologische grens met een nauwe veiligheidsmarge.  

De pees ‘to the max’ 

Pees samenstelling en structuur bepaalt zijn 

biomechanische eigenschappen.   
Homogeen weefsel = gelijkmatige vervorming 

 Beïnvloed door leeftijd, training, blessures 

42/59 
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Discrepantie tussen belasting en belastbaarheid/ capaciteit… 

Intrinsieke schade - pathofysiologie 

…leidt tot micro-schade 

belast- 

baarheid 

belasting 

Bij paarden is repetitieve overbelasting de meest voorkomende 

oorzaak van tendinopathie 

…leidt tot verstoring van balans tussen 
productie en afbraak van ECM…  
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Effecten van training op de pees  

Drie belangrijke factoren: 
 
1. Leeftijd waarop getraind wordt  

(Onderscheid tussen effect van groei, maturatie, 
ouderdom en training?) 
 

2. Type pees  
(buigpees vs. strekpees)  
 

3. Mate van ‘achtergrond’ beweging  
(boxrust vs. weidegang)  
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Leeftijd vs cross-sectional area (CSA) SDFT 

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

5 8 12 15 18

Age (months)

S
D

F
T

 C
S

A
 (

c
m

2
)

b 

Moffat et al. EVJ 2008 
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Leeftijd vs. fibril diameter 

Fysiologische remodellering van een unimodale fibril verdeling 

(smalle diameter) bij de geboorte naar een bimodale verdeling 
(kleine en grote diameters) bij het volwassen individu.   

( x 100,000) 

Parry et al. 1978 

( x 100,000) 
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Op 5 maanden: spenen, euthanasie van 3x8 veulens 
and post-mortem analyse van MSK weefsels  

43 1-week oude warmbloedveulens 

24 h boxrust boxrust met sprinttraining 24u/dag weide 

14 15 
1 4 

Identiek bewegingsprotocol tot 11 maanden:  
euthanasie and post-mortem analyse van MSK weefsels 

1 9 

Experimentele opzet EXOC studie  

van Weeren and Barneveld 1999 48/59 
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Zowel diameter als peessterkte worden positief beïnvloed door 

beweging op jonge leeftijd.  

Diameter en kracht op moment van falen 
(peessterkte)  

Cherdchutham et al. AJVR, 2001 

Data van 5 maanden oude veulens  
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Na identiek bewegingsregime van 5-11 maanden verdwenen deze 

verschillen: Effect is reversibel.   
Cherdchutham et al. AJVR, 2001 

Diameter en kracht op moment van falen 
(peessterkte)  

Data van 11 maanden oude veulens  

50/59 

Collageen vezels van SDFT van een veulen in de weidegang-groep, na 

2 (links), 5 (midden) en 11 maanden (rechts).  
 

 Minder uitgesproken in beide andere groepen en bewegingsregime 

van 5-11 maanden resulteerde enkel in gedeeltelijk herstel.  

Collageen vezel diameter  
Van unimodale naar bimodale vezel verdeling.  

Cherdchutham et al. AJVR, 2001 51/59 

Biochemische veranderingen 

Cherdchutham et al. EVJ, 1999 

Voor vrijwel alle componenten was het bewegingseffect 
reversibel…  

… PSGAGs: Blijvend 

negatief effect op 
productie na training?  

52/59 

†: histologische and biochemische analyse 
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33 Volbloed veulens 

15 weide zonder training (PASTEX) 18 weide met training (CONDEX) 

20 race competitie 

Experimentele opzet GEXA-trial  

Rogers et al. 2008, EVJ 

PASTEX CONDEX 

53/59 

Op elke leeftijd was de gemiddelde peesdiameter hoger in de CONDEX 

dan in de PASTEX groep. Deze verschillen waren niet significant, maar 
er was wel een trend zichtbaar (P = 0.058). 

Cross-sectional area (CSA)  

Moffat et al., EVJ, 2008 

54/59 
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Resultaten Japan Racing Association studie  

Volbloed veulens werden getraind op een tredmolen van 2-15 maanden 

leeftijd (naast 4uur/dag weidegang).   
De toename van SDFT diameter was groter bij de getrainde dieren dan 

bij de controle dieren, maar aan het eind van de studie was er geen 

significant verschil door grote variatie.  

Kasashima et al. Equine Vet J 2002    
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Take home messages  

• Net als kraakbeen, is peesweefsel gevoelig voor beweging 
  op jonge leeftijd. Peesweefsel kan zich beter 
  remodelleren op “latere leeftijd” (<11mnd).  
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• Er lijkt weinig winst te kunnen worden 

  behaald met additionele training bovenop 
  een basis van vrije weidegang: grens 
  tussen adaptatie en degeneratie… 

• De mogelijkheid om te kunnen bewegen op jonge leeftijd is 
  cruciaal; gebrek aan beweging leidt tot peesweefsel 
  van mindere biomechanische kwaliteit. 

Conclusie 

Beweging is van cruciaal belang voor een adequate 
ontwikkeling van het bewegingsapparaat.  

Het bepalen van de juiste balans tussen belasting die 
nodig is voor optimale voorbereiding voor competitie en 
de belastbaarheid van het bewegingsapparaat blijft de 
beste preventie tegen blessures en tevens de grootste 

uitdaging voor de trainer.  

belast- 

baarheid belasting 
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Bedankt voor jullie aandacht! 
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