
Er zijn vier aspecten die een rol kunnen spelen bij HD: onvol-
doende captatie (de mate van overkapping van de kop door de 
bovenrand van de kom), onvoldoende aansluiting, vormafwijkin-
gen of secundaire osteoarthrose. Als één of meer zich voordoet 
is er sprake van HD. Er is voor HD niet één directe oorzaak 
aan te wijzen, het wordt daarom een multifactoriële aandoening 
genoemd. Een aandoening is multifactorieel als ze veroorzaakt 
wordt door het samenspel van een genetische (overerfbare) 
component en omgevingsfactoren. Enkele van deze omgevings-
factoren zijn voeding, gewicht en beweging.

Heupdysplasie heeft twee hoofdkenmerken:
• Laxiteit: een abnormale vrijheid van beweging van de heup-

kop om uit de heupkom te komen. De heup is dus minder 
stabiel in vergelijking met die van gezonde dieren.

• Ossificatie- of verbeningsstoornissen: bij pups die later heup-
dysplasie ontwikkelen, lijkt de normale verbening vertraagd te 
zijn.

Met name laxiteit leidt tot (de ontwikkeling van) gewrichtsslijtage 
of artrose. Afhankelijk van de mate van de laxiteit kan een hond 
al op zeer jonge leeftijd symptomen vertonen, vaak ontwikkelen 
dieren echter pas klinische klachten op latere leeftijd. Heup-
dysplasie is niet te genezen.

De diagnose
Heupdysplasie kan zich op verschillende manieren uiten:
Op jonge leeftijd:
• Kreupelheid
• Moeilijk van zit of lig in stand raken
• Minder spelen met andere pups/volwassen honden, eerder 

gaan liggen tijdens uitlaten: ‘pseudo-inspanningsintolerantie’
• Een abnormale waggelende gang
• Soms vertoont de hond ook ‘bunny hopping’: de hond gaat, 

als hij sneller moet stappen, niet normaal beginnen te draven 
maar de achterpoten gezamenlijk naar voor bewegen, zoals 
een konijnensprong 

Op oudere leeftijd vertonen de honden eerder de chronische 
symptomen die gepaard gaan met artrose. Een klacht kan zijn 
dat de hond ‘oud begint te worden’. Andere symptomen zijn 
bijvoorbeeld:
• stijf zijn in de achterhand of erger kreupel na langere rustpe-

riodes
• erger kreupel na een inspanning
• spieratrofie (het ‘dunner’ worden van de spieren op de achter-

hand)
• ‘bunny hopping’
Deze symptomen zijn niet typisch voor heupdysplasie. Het is 
dus noodzakelijk om door een dierenarts onderzoek te laten 
doen en andere oorzaken van kreupelheid uit te sluiten. 

Meestal worden röntgenopnames gebruikt om heupdysplasie 
te bevestigen/uit te sluiten. De meest gebruikte techniek is de 
ventrodorsale opname met de heupen gestrekt: de hond ligt 
hierbij op zijn rug, de heupen worden volledig gestrekt. Op deze 
opnames wordt er onder andere gekeken naar de Norberghoek, 
congruentie van het gewricht en de aanwezigheid van artrose. 
Dit is een zeer specifieke methode om HD te diagnostiseren. 

Voor deze opnames moet de hond gesedeerd worden. Dit is 
nodig omdat het de juistheid van de uitslag duidelijk beïnvloedt. 
Deze opname wordt internationaal gebruikt door de Fédération 
Cynologique Internationale (FCI), Orthopedic Foundation for 
Animals (OFA) en British Veterinary Association/Kennel Club 
(BVA/KC) om honden voor de fok te beoordelen, maar correleert 
slecht met lange termijn veranderingen aan de heupen.

De Norbergwaarde

Van beide heupkoppen (1) wordt het middelpunt bepaald en 
deze middelpunten worden verbonden door een lijn. In beide 
heupgewrich- ten wordt vanuit 
dit middelpunt een lijn langs 
de voorste rand van de 
heupkom (2) getrokken. De 
hoek (3) die beide lijnen in het 
middelpunt van de heupkop met 
elkaar maken, minus 90, geeft 
de Norberg- waarde van het 
betreffende heupgewricht. 
De Norberg- waarden van 
linker en rechter gewricht 
bij elkaar opgeteld geeft de 
‘som Norberg- waarden’, die 
waarden worden ook op het rapport vermeld. Bij een normaal 
heupgewricht is de Norbergwaarde minstens 15, de som 
van beide heupen is derhalve minstens 30. Honden met een 
te lage Norbergwaarde hebben dus ondiepe heupkommen 
en/of een slechte aansluiting van de gewrichtsdelen. Deze 
honden zullen dus een minder gunstige HD-beoordeling 
krijgen. Een normale of zelfs een hoge Norbergwaarde be-
tekent echter niet zonder meer dat de hond goede heupge-
wrichten heeft. Een combinatie van diepe heupkommen en 
incongruentie van de gewrichtsspleet (een niet overal brede 
gewrichtsspleet), of onvoldoende aansluiting van de ge-
wrichtsdelen, kan, zelfs bij een hoge Norbergwaarde, leiden 
tot een (licht) HD positieve beoordeling. 

De standaard ventrodorsale opname van de heupen 

Advies
Begeleidings
Commissie

Heupdysplasie

Heupdysplasie (HD) komt als erfelijke ziekte voor bij de Ierse setter (rood 
en rood-wit), net als bij andere grotere hondenrassen. Het woord dysplasie 
geeft aan dat het om een abnormale ontwikkeling gaat. 
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Voor deze opnames moet de hond gesedeerd worden. Dit is 
nodig omdat het de juistheid van de uitslag duidelijk beïnvloedt. 
Deze opname wordt internationaal gebruikt door de Fédération 
Cynologique Internationale (FCI), Orthopedic Foundation for 
Animals (OFA) en British Veterinary Association/Kennel Club 
(BVA/KC) om honden voor de fok te beoordelen, maar correleert 
slecht met lange termijn veranderingen aan de heupen.

      
Fokken – officiële uitslagen
Er zijn allerlei gradaties in de mate van afwijkingen die optreden 
in het gewricht en ook nog weer in de ernst van de klachten die 
de hond ervan ondervindt. Veel eigenaren worden er zich nooit 
van bewust dat hun hond HD heeft.
Voor de fokkerij is het echter wel van belang om te weten welke 
dieren HD hebben, omdat er een heel duidelijk genetische com-
ponent is. Daarom moeten van alle fokdieren de heupgewrich-
ten röntgenologisch worden onderzocht. 
Wereldwijd worden er verschillende classificatieschema’s 
gebruikt. In Nederland wordt het scoresysteem van de Fédéra-
tion Cynologique Internationale (FCI) gehanteerd en wordt de 
ventrodorsale opname van de heupen door een officieel panel 
van de Raad van Beheer beoordeeld. In deze beoordeling wordt 
ook de Norbergwaarde en de mate van botverandering aan het 
heupgewricht bij de hond meegenomen.

Er zijn verschillende uitslagen mogelijk: 

HD A (=negatief): de hond is op basis van de röntgenfoto vrij  
van HD; dit betekent niet dat de hond geen ‘drager’ van de afwij-
king kan zijn.
 
HD B (=overgangsvorm): op de foto’s zijn kleine veranderingen 
zichtbaar die het gevolg zijn van heupdysplasie.
 
HD C (=licht positief) of HD D (=positief): de hond laat duidelijke 
veranderingen zien die passen in het ziektebeeld van HD.
 
HD E (=positief in optima forma): de heupgewrichten zijn ernstig 
misvormd.
 
Een HD A-uitslag betekent niet dat de hond nooit last zal krijgen 
van HD. Omgekeerd betekenen duidelijke misvormingen ook 
niet dat de hond er beslist last van zal krijgen. 

In het Verenigings Fok Reglement van de Ierse Setter Club is 
vastgelegd dat er niet gefokt mag worden met honden met HD-D 
of HD-E of een combinatie van ouderdieren met HD-C x HD-C. 

Hoe te handelen als de uitslag ‘HD positief’ is?
Bij de behandeling van heupdysplasie zijn er meerdere moge-
lijkheden. De eerste keuze die gemaakt moet worden is of er 
conservatief (met medicatie) of chirurgisch wordt ingegrepen. 
Welke optie de voorkeur verdient, is afhankelijk van meerdere 
factoren (leeftijd van de patiënt, gewicht, grootte van de hond, 
financiële mogelijkheden van de eigenaar). Vervolgens is er een 
aantal behandelingsmogelijkheden: 
• Conservatief: aangezien de hond meestal pijn heeft ten 

gevolge van heupdysplasie, is het belangrijk dat dit wordt 
aangepakt. Veelgebruikte medicatie hiervoor zijn ontstekings-
remmers: zij werken niet alleen pijnstillend maar bestrijden 
ook de ontstekingsreactie die in het gewricht aanwezig is. 
Daarnaast is het ook belangrijk om de hond gecontroleerd 
te laten bewegen (dus zonder zich te forceren) en eventueel 
overgewicht te bestrijden. Een normaal gewicht en voldoende 
maar gedoseerde beweging zijn van absoluut belang bij elke 
therapie. Ook fysio- en hydrotherapie kunnen honden met 
heupdysplasie ondersteunen. Daarnaast zouden voedings-
supplementen (glucosamine, chondroitinesulfaat, omega 3-6) 
ondersteuning kunnen bieden, maar hier is nog weinig weten-
schappelijk bewijs voor.

•  Op jonge leeftijd: ‘juvenile pubic symphysiodesis’. Dit is een 
heelkundige ingreep die wordt uitgevoerd bij jonge dieren 
(12-18 weken oud). Het is een kleine ingreep waarbij er in het 
bekken een groeiplaat wordt dichtgeschroeid. Hierdoor veran-
dert de groei van het bekken met een verbeterde verhouding 
van het gewricht tot gevolg. Deze operatie wordt niet vaak 

toegepast en er zijn ook nog geen overtuigende resultaten 
van bekend. Het grootste probleem bij deze ingreep is dat het 
op een leeftijd moet gebeuren dat er doorgaans geen klachten 
zijn, de diagnostiek moeilijk is en we dus nooit weten hoe de 
betreffende hond anders uitgegroeid zou zijn. Er wordt dus 
een pup behandeld die geen klachten heeft en waarbij HD niet 
overtuigend kan worden aangetoond.

•  Op jongvolwassen leeftijd: TPO of ‘triple pelvic osteotomy’ 
(bekkenkanteling). Deze ingreep is alleen mogelijk als er nog 
geen artrose ontwikkeld is en de heupen niet te ver uit de kom 
liggen. Ook deze operatie heeft goede resultaten. De laatste 
tijd wordt de voorkeur gegeven aan DPO ‘double pelvic  
osteotomy’, waardoor er meer stabiliteit direct na operatie en 
een sneller herstel is.

• Op meerdere leeftijden: femurkopexcisie. Hierbij wordt de 
heupkop verwijderd. Door de vorming van elastisch litteken-
weefsel ontstaat een pseudo-gewricht. Dit wil zeggen dat er 
eigenlijk geen sprake meer is van een echt gewricht maar dat 
de stabilisatie van de heup wordt verzorgd door de spieren en 
bindweefsel. Deze operatie kan, in tegenstelling tot de voor-
gaande, uitgevoerd worden wanneer de hond reeds artrose 
heeft ontwikkeld. Deze operatie wordt regelmatig toegepast, 
maar voornamelijk bij kleinere rassen. Ze kan ook bij grotere 
rassen worden uitgevoerd maar vergt dan een langere revali-
datieperiode en geeft minder goede resultaten.

• Bij erge artrose: een laatste optie, maar ook de duurste, is 
een heupprothese. Zoals bij de mens kan de heup vervangen 
worden door een prothese. Ook deze operatie wordt nog niet 
heel vaak uitgevoerd, voornamelijk vanwege de hoge kost-
prijs. Een goede indicatie is erge artrose. Deze operatie geeft 
over het algemeen goede resultaten. 

Stand van zaken
Ondanks de eisen die aan de fokdieren gesteld worden blijft 
heupdysplasie een lastig probleem bij veel hondenrassen. De 
Universiteit van Gent doet al jaren onderzoek naar heupdyspla-
sie en geeft in een recente publicatie aan dat dit uitblijven van 
progressie door een aantal factoren wordt veroorzaakt. 
Ten eerste resulteert de positie van de hond voor de VD (de 
hond ligt tijdens deze opname in een onnatuurlijke positie: het 
heupgewricht wordt volledig gestrekt) erin dat de laxiteit van het 
heupgewricht niet goed zichtbaar is, terwijl laxiteit als voornaam-
ste oorzaak voor HD geldt en hij daar wel op beoordeeld zou 
moeten worden. Dit zou niet zo erg zijn als de secundaire ver-
schijnselen (= artrose) al op jonge leeftijd geconstateerd kunnen 
worden. Helaas is dat niet het geval. Lange termijn onderzoek 
heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de meeste honden (78%) 
deze artrose pas ontwikkelen na 24 maanden, terwijl de honden 
meestal beoordeeld worden voordat ze 24 maanden oud zijn. 
De HD-screening vindt derhalve op een te jonge leeftijd plaats. 
Dit probleem zou voor een deel op te lossen zijn door gebruik 
te maken van meer accurate methoden, namelijk van methoden 
die laxiteit diagnosticeren. Er zijn op dit moment twee methoden 
beschikbaar: de PennHIP-procedure en de Vezzoni-methode. 

Röntgenfoto’s zijn slechts een onderdeel van 
de diagnostiek. Voor een goede diagnose 

zijn signalement, een gedegen anamnese en 
goed klinisch onderzoek veel belangrijker. 
De in officiële screeningstests gehanteerde 

techniek zegt niets over laxiteit, de 
PennHip-methode wel.
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PennHIP bestaat uit 3 opnames: een standaardopname (VD), 
een compressie-opname en een distractie-opname. De stan-
daardopname wordt gebruikt om de aanwezigheid van artrose 
te beoordelen. De compressie-opname wordt gebruikt om de 
congruentie te beoordelen. De distractie-opname maakt het 
mogelijk om de laxiteit te beoordelen. Het objectief kunnen 
meten van laxiteit is zeer belangrijk omdat een hoge laxiteit een 
duidelijke risicofactor is voor het ontwikkelen van artrose in het 
heupgewricht. Tijdens de distractie- en compressie-opnames 
worden de achterpoten in een neutrale (= alsof de hond staat) 
positie gehouden. In deze positie is de laxiteit wel bijzonder 
goed zichtbaar. 
Door middel van PennHIP blijkt soms dat honden die het niet 
zo goed doen op FCI-classificatie toch extreem tight zijn qua 
laxiteit en dus eigenlijk een laag risico hebben op heupdyspa-
sie. Andersom blijken sommige honden met een (vrij) goede 
uitslag toch een verhoogd risico hebben op de ontwikkeling van 
heupdysplasie. 
Samengevat zijn de voordelen van PennHIP dat: 
•  Het maakt de laxiteit goed zichtbaar
• Is reeds vanaf een leeftijd van 16 weken (!) bruikbaar
Kortom: het geeft nuttige bijkomende informatie over de toe-
stand van de heupen en dat op zeer jonge leeftijd.

Een alternatieve methode is de ‘Vezzoni Modified Badertscher 
distention device technique’, vergelijkbaar met de PennHIP, 
maar heeft als voordeel dat er maar twee röntgenfoto’s gemaakt 
hoeven te worden. Hierdoor is deze methode goedkoper. Helaas 
wordt deze methode buiten de Universiteit van Gent nog maar 
zelden aangeboden. 

Onderzoek
Al de hiervoor genoemde onderzoeksmethoden richten zich op 
verschijningsvorm. Bart Broeckx DVM, PhD van de Universiteit 
van Gent is tevens bezig met onderzoek dat zich richt op de ge-
netische kant van heupdysplasie, omdat ervanuit gegaan wordt 
dat genetische selectie op termijn sneller tot resultaat zal leiden.
Op dit moment biedt het Dr. Van Haeringen Laboratorium twee 
testen aan (H919 Heuplaxiteit 1 en H421 Heuplaxiteit 2) die 
twee verschillende mutaties testen die door de wetenschap 
gelinkt zijn aan de aandoening. Deze mutaties vormen een 
onderdeel van een aantal erfelijke factoren die invloed hebben 
op de laxiteit van de heup. Gezien de genetische complexiteit 
van HD zullen deze mutaties overigens altijd maar een deel van 
de verklaring kunnen zijn. Het einddoel van de Universiteit van 
Gent is de ontwikkeling van een of meerdere genetische testen, 
die het mogelijk maken om de overerfbare aanleg voor heup-
dysplasie op een zeer betrouwbare manier vast te stellen. 

Vooralsnog is en blijft het belangrijk om HD te voorkomen door 
een verstandige selectie van fokdieren toe te passen en een 
nakomelingenonderzoek te verrichten van veel gebruikte fokdie-
ren. Maar men dient zich er terdege van bewust te zijn dat de 
huidige screeningsmethode, zoals hiervoor is aangegeven, nau-
welijks informatie geeft over de laxiteit, terwijl dat de essentiële 
factor voor HD is.

Met dank aan: 
Bart Broeckx DVM, PhD, Laboratorium voor Dierlijke Genetica, 
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent
Radboud Kemme en Edgar Scheepens, Specialistische 
Dierenkliniek Utrecht

Meer informatie: 
http://www.heupdysplasie.ugent.be/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fok-
ken-en-gezondheidsonderzoeken/heupdysplasie/

Genetische selectie zal op termijn sneller tot 
resultaat leiden

De 2 opnamen van de Vezzoni- 
methode: A. de standaardopname 

en B. de distractie-opname

De 3 opnamen van de PennHIP-methode: 
A. de standaardopname (VD), B. een compressie-opname en  

C. een distractie-opname

A B

C

Het is betreurenswaardig dat geen van deze methoden wereld-
wijd tot nu toe opgenomen is in officiële screeningstests. De 
Raad van Beheer erkent dat de PennHip-methode een hoge 
voorspellende waarde voor een mogelijke aanleg voor heup-
dysplasie heeft en beschouwt het als een welkome aanvulling 
op de bestaande onderzoeken. Er zijn geen FCI-normen ten 
aanzien van de PennHip en de Raad van Beheer registreert de 
uitslagen niet.

A B

Vertel het ons! 
 
Meld gezondheidsproblemen altijd bij de ABC. Dit kan door 
een enquêteformulier in te vullen: http://fd2.formdesk.com/
iersesetterclub1/form1 of door contact op te nemen met de 
ABC: Diana van der Valk (iscadviesenb@gmail.com of  
010-5111145 tussen 20.00-21.00 uur). 
Heeft uw hond een gezondheidsprobleem en wilt u dat met 
andere setterliefhebbers delen? Meldt het dan aan de  
redactie: iersesetterklanken@gmail.com. 
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