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Hoe beweegt de
wervelkolom van het paard?
De wervelkolom van het paard is een stevige structuur die de nodige stabiliteit moet geven aan het lichaam,
maar tegelijkertijd toch nog een zekere flexibiliteit moet toelaten voor beweging. Vroeger dacht men dat de
rug van het paard een stugge structuur was die bijna niet kon bewegen. Iedereen die al ooit eens op een
bokkend paard heeft gereden, weet wel beter. Maar hoe is de rug van het paard nu eigenlijk gebouwd en op
welke wijze kan de rug zich bewegen?
Een overzicht van de bouw van gans de wervelkolom en van de beweging op elk niveau.

Anatomie van de wervelkolom

De wervelkolom geeft steun aan het lichaam, biedt diverse
aanhechtingspunten voor spieren en beschermt het
ruggenmerg.
De wervelkolom van het paard bestaat uit:
• 7 halswervels of cervicale wervels (C1-C7)
• 18 rugwervels of thoracale wervels (T1-T18)
• 6 (soms 5) lendenwervels of lumbale wervels (L1-L6)
• 1 heiligbeen of sacrum (fusie van 5 wervels)
• 15-25 staartwervels
De opeenvolgende wervels zijn met elkaar verbonden door
de tussenwervelschijven en tal van ligamenten en diepgelegen
spieren. Verder heeft iedere wervel zowel vooraan als
achteraan twee uitsteeksels waarmee hij gewrichtjes vormt
met zijn voorligger en achterligger. Dit zijn de zogenaamde
facetgewrichten en deze zijn uitermate belangrijk voor de
beweging van de wervelkolom. Het goed functioneren van
de wervelkolom is dus afhankelijk van de gezondheid van
vele verschillende structuren (wervels, spieren, ligamenten,
facetgewrichten,…).
In de kleine diepgelegen spieren van de wervelkolom zitten

spierspoeltjes die de beweging van de wervelkolom registreren
(mechanoreceptie) en deze informatie doorsturen naar de
hersenen. De hersenen geven vervolgens de commando’s tot
samentrekking of relaxatie aan de grote, meer oppervlakkig
gelegen spieren. Zij zullen uiteindelijk de wervelkolom doen
bewegen, maar ook in geval van pijn, opspannen en zijn
beweeglijkheid ontnemen.

Bouw van de individuele wervels

Elke wervel bestaat uit een wervellichaam met hierboven een
wervelboog waar het ruggenmerg doorheen loopt. In de ruimte
tussen twee wervels treedt telkens aan beide kanten een zenuw
naar buiten uit het ruggenmerg om de spieren, ingewanden en
alle andere delen van het lichaam in deze regio te bezenuwen.
Bij het verlaten van het ruggenmerg loopt deze spinale zenuw
door een nauwe tunnel en is op deze plaats erg druk- en
pijngevoelig.

Iliocostalis
Longissimus
Multifidus
Muscles

De wervelkolom van het paard.
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Diepe (m. multifidus) en oppervlakkige (m. longissimus, m. iliocostalis)
spieren van de wervelkolom. (Figuur: Canadian Horse Journal).
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Elke wervel bezit een aantal uitsteeksels voor de aanhechting
van spieren en ligamenten: het spinaaluitsteeksel (of
doornuitsteeksel) aan de bovenzijde en de dwarsuitsteeksels aan
de zijkanten. De mate van ontwikkeling van deze uitsteeksels
is afhankelijk van de plaats in de wervelkolom. Vooraan in de
rug bijvoorbeeld zijn de spinaaluitsteeksels erg ontwikkeld en
vormen er de schoft (spinaaluitsteeksels van T3 tot T8).

Verschillende dimensies van beweging

De beweging van de wervelkolom gebeurt hoofdzakelijk in
drie dimensies: flexie-extensie, lateroflexie en axiale rotatie.
Flexie-extensie (buigen-strekken)
Het paard kan de hals en de rug buigen (=flexie) en strekken
(=extensie). Bij het buigen (of bol maken) van de rug
vergroten de ruimtes bovenaan de wervellichamen en tussen
de spinaaluitsteeksels en vernauwen de ruimtes onderaan de
wervellichamen. Bij het strekken (of hol maken) van de rug
gebeurt precies het tegenovergestelde. Door het dichter bij
elkaar komen van de spinaaluitsteeksels in extensie is deze
beweging voor paarden met rugpijn als gevolg van “kissing
spines” (rakende spinaaluitsteeksels) erg pijnlijk. Een belangrijk
deel van de therapie bij deze paarden bestaat dan ook uit het
aanleren van een betere houding en het leren bol maken van
de rug.

De bouw van de individuele wervels
(figuur bij de mens). (Figuur: Shutterstock).

Lateroflexie (zijdelingse buiging)
De tweede dimensie van beweging is lateroflexie of zijdelingse
buiging. Hierbij buigen de wervels één voor één in op een
kromme naar links of naar rechts.
Axiale rotatie (draaiing rond een as)
De laatste en waarschijnlijk minst bekende beweging van
de wervelkolom is axiale rotatie. Bij deze beweging draaien
de wervels rond een denkbeeldige as die loopt volgens de
lengterichting van het lichaam.
Typisch voor de biomechanica van de wervelkolom is dat
lateroflexie en axiale rotatie gekoppelde bewegingen zijn.
Dit betekent dat er bij lateroflexie automatisch ook altijd
een zekere hoeveelheid axiale rotatie optreedt en vice versa.
De voornaamste bewegingen van de wervelkolom zijn dus
hoofdzakelijk te omschrijven in twee types van beweging:
flexie-extensie en de gekoppelde lateroflexie/rotatie.

Paard met de hals in lateroflexie naar rechts.
(Foto: Ilse Vangeel).

Beweging per onderdeel van de
wervelkolom

Elk deel van de wervelkolom is gebouwd naargelang het type
van beweging dat plaats dient te vinden.
De hals
De eerste halswervel (atlas) en tweede halswervel (axis) zijn
anders gebouwd dan de rest van de halswervels door hun
specifieke functies.
Het gewricht tussen schedel en atlas (C1)
De schedel ligt met zijn achterhoofdsknobbels in de voorzijde
van de atlas. De belangrijkste functie van dit gewricht is
lateroflexie, meer bepaald het zijdelings kunnen inbuigen en
stelling nemen ter hoogte van het hoogste punt van de hals.
Verder laat dit gewricht ook redelijk wat flexie en extensie toe
voor het omlaag en omhoog brengen van het hoofd.

Het beoordelen van de lateroflexie ter hoogte van de
schedel en eerste halswervel. (Foto: Ilse Vangeel).
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Het gewricht tussen atlas (C1) en axis (C2)
De axis bezit vooraan een pin of tand die in de ringvormige
structuur van de atlas ligt. Door deze constructie is dit gewricht
speciaal gemaakt voor axiale rotatie en laat geen verdere vorm
van beweging toe.

Het gewricht tussen de eerste en tweede halswervel is speciaal gebouwd voor rotatie. (Figuur: Dr. Jean-Marie Denoix).

De rest van de hals (C3 tot C7)
De rest van de halswervels hebben een vergelijkbare vorm
en kunnen zowel in lateroflexie/rotatie als in flexie-extensie
bewegen. De facetgewrichten in de hals zijn heel ruim en
zorgen voor een grote beweeglijkheid van de hals. Dit is nodig
om te kunnen grazen, voor evenwicht, en om het hoofd te
bewegen in alle richtingen om goed te kunnen zien.
De rug en lenden
De rugwervels (T1 tot T18) en lendenwervels (L1 tot L6)
vormen samen de rug van het paard. Het voorste en achterste
deel van de rug zijn verschillend vanuit een biomechanisch
standpunt. Terwijl het achterste deel van de rug meewerkt met
de achterhand om de kracht voor voorwaartse beweging te
genereren, helpt het voorste deel van de rug de voorhand om te
“sturen”. Beide delen gaan geleidelijk aan in elkaar over via een
overgangszone. Deze overgangszone, gelegen ongeveer in het
midden van het zadel, is het meest beweeglijke deel van de rug
en problemen in dit gebied komen veelvuldig voor.

De hals van het paard met zijn grote facetgewrichten.
(Foto: Rod Nikkel Saddle Trees).

De rug van het paard bestaat uit 18 rugwervels (T1-T18) en
6 lendenwervels (L1-L6). (Foto: Rod Nikkel Saddle Trees).

Het voorste deel van de rug (T1 tot T12)
In het voorste deel van de rug liggen de gewrichtsvlakken van
de facetgewrichten in het coronale vlak en hellen af van achter
naar voor. Dit zorgt ervoor dat dit deel van de rug zowel in
flexie-extensie als in lateroflexie/rotatie kan bewegen. Door
deze laatste is het paard in staat zijn rug zijdelings te buigen.
De hoeveelheid lateroflexie wordt weliswaar wat beperkt door
de ribben die een grote bewegingsvrijheid verhinderen.
Het achterste deel van de rug (T17 en T18, L1 tot L6)
De gewrichtsvlakken van de facetgewrichten in het achterste
deel van de rug staan in het sagittale vlak. Hierdoor kan dit
deel van de rug bijna uitsluitend in flexie-extensie bewegen met
een geringe hoeveelheid aan lateroflexie/rotatie. De zijdelingse
buiging wordt nog verder onmogelijk gemaakt door de brede
dwarsuitsteeksels van de lendenwervels. De lenden van het
paard zijn van nature weinig beweeglijk, vandaar dat elk verder
verlies van beweeglijkheid in deze regio erg hinderlijk kan zijn
voor het paard.
De overgangszone (T13 tot T16)
De overgang van coronale naar sagittale facetgewrichten
gebeurt geleidelijk aan en bij de meeste paarden over drie
segmenten. In deze overgangszone heeft elke wervel een licht
veranderende hoek van de facetgewrichten.

In het voorste deel van de rug zijn de facetgewrichten coronaal georiënteerd
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Het bekken en heiligbeen
Tussen de lendenwervels en de staartwervels ligt een groot
driehoekig bot dat ook deel uitmaakt van de wervelkolom, het
heiligbeen. De overgang tussen de laatste lendenwervel en dit
heiligbeen is het lumbosacrale gewricht. Dit is een complex
gebouwd gewricht met veel beweging en met de grootste
hoeveelheid flexie-extensie van gans de rug. Het lumbosacrale
gewricht beweegt vooral in galop, bij het “gaan zitten” op de
achterhand en in de afzetfase van de sprong.
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Boven op het heiligbeen rust het bekken dat de achterbenen
verbindt met de wervelkolom. Bekken en heiligbeen zijn met
elkaar verbonden door stevige ligamenten en maken contact
ter hoogte van de sacro-iliacale gewrichten. In deze gewrichten
zit zeer weinig beweging maar toch spelen ze een grote rol in de
overdracht van de voorwaartse stuwkracht van de achterbenen
naar voren. Problemen ter hoogte van de sacro-iliacale
gewrichten komen veel voor bij sportpaarden, maar blijven
door hun diepe ligging vaak onopgemerkt.

Conclusie
De lendenwervels hebben brede dwarsuitsteeksels en
sagittale facetgewrichten

De wervelkolom van het paard is een complex gebouwde
structuur die kan bewegen in verschillende dimensies. Elk
onderdeel van de wervelkolom is gebouwd naargelang het type
van beweging dat plaats vindt. ■
Ilse Vangeel

Vooraanzicht van het bekken en heiligbeen van het
paard. (Foto: Dr. Dennis Eschbach (IAVC)).

®

• P 309758

®

verkoop:
€ 45 Losse verkoop:

2014

P

OF ANTWER

RT

MAA
UARI - 1&2

Jrg 27 • N°1 • tweemaand
Jrg

ebruari 2014
elijks • ffebruari

• Abonnement:

28 FEBR

Jrg 27 • N°2 • tweemaandelijks • april 2014 • Abonnement: € 45 Losse verkoop: € 7,95 • Afgiftekantoor Gent X

Gent X • P 309758

NG

CHOUWI

VOORBES

antoor
tekantoor
giftek
€ 7,95 • Afgif

Jrg. 27 - n°1 - februari
D140015

Ilse Vangeel, dierenarts en veterinair chiropractor,
www.chiropraxievoorpaarden.be
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