KOLIEK, WAT NU?
Koliek is voor veel paardenliefhebbers een beladen
begrip. Het is dan ook een aandoening die snel handelen vraagt. Wat houdt koliek in en wat kun je doen?
TEKST MARIANNE SLOET FOTO’S UNIVERSITEITSKLINIEK VOOR PAARDEN

H

et begrip koliek omvat alle symp
tomen die kunnen optreden als
gevolg van pijn in het lichaam.
Als de oorzaak van de koliek ligt in
het maag-darmkanaal, wordt gespro
ken van ‘ware koliek’. Ware koliek komt verreweg
het meeste voor.
Van ‘valse koliek’ is sprake als de oorzaak ligt in de
borst- of buikholte, maar buiten het maag-darm
kanaal en het buikvlies. Wanneer er pijnuitingen
zijn als gevolg van pijn buiten de lichaamsholten,
bijvoorbeeld in de spieren, wordt wel gesproken
van ‘schijnbare koliek’.
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WAT ZIJN DE SYMPTOMEN?
Koliekverschijnselen treden vaak acuut op. Bij lichte
pijn zal het paard alleen wat krabben met de voor
benen en zo nu en dan omkijken naar de buik.
Is de pijn ernstiger, dan wordt het dier onrustiger,
gaat afwisselend liggen en weer staan en kan naar
de buik gaan trappen of zelfs bijten.
Is de koliek nog heftiger, dan zal het paard ook
gaan rollen en daarbij zo nu en dan op de rug
blijven liggen. Ook kunnen paarden met ernstige
koliek zich plotseling laten vallen in plaats van
normaal te gaan liggen of als een hond op hun
achterhand gaan zitten.

ZIJN ER RASVERSCHILLEN?
De heftigheid van de koliekverschijnselen is mede
afhankelijk van het ras van het dier, waarbij karakter
en leeftijd ook een rol spelen. Koudbloeden vertonen
vaak veel minder symptomen dan volbloeden, ook
als de onderliggende oorzaak ernstig is. Jonge die
ren vertonen vaak meer symptomen dan oudere
dieren. Dit is iets om terdege rekening mee te

VETERINAIR

 ouden. Aan de hand van de uitwendige koliek
h
verschijnselen is meestal niet uit te maken wat de
oorzaak is van de koliek. Bij zeer heftige pijnuitingen
is de kans op een levensbedreigende oorzaak wel
zeer groot, terwijl bij minder heftige pijnuitingen de
ernst van de onderliggende oorzaak niet te voor
spellen is.

WANNEER IS HET SPOED?
Koliek is altijd een spoedgeval en het is raadzaam
zo snel mogelijk de dierenarts te bellen. Tot de
dierenarts er is, kun je met het paard aan de hand
stappen. Als de koliek te heftig is, kun je het paard
los in de binnenmanege zetten of in een heel grote
box, zodat hij zich niet zo snel zal beschadigen.
Afstappen mag geen ‘rondsleuren’ worden. Als het
paard niet meer wil lopen, laat hem dan rustig
liggen en/of rollen in de binnenmanege of in een
ruime box. Een paddock of buitenmanege is niet
verstandig, omdat het paard daar bij het krabben of
rollen zijn benen door de omheining kan steken.
Een paard met koliek mag je niet voeren.

WAT IS DE OORZAAK?
Vaak is de oorzaak redelijk onschuldig, zoals bij de
zogenaamde ‘krampkoliek’. Dit is gelukkig ook ver
uit de meest voorkomende oorzaak van koliek. Wat
ernstiger is een verstopping van de dikke darm, de
zogenaamde ‘verstoppingskoliek’. Er kan ook een
verstopping van het laatste stukje van de dunne
darm optreden. Dit is ernstig omdat hierbij vaak een
operatie nodig is om de verstopping op te lossen.
Verder komt vooral in het voorjaar, als een paard te
snel en/of te veel jong gras eet, gaskoliek voor. Dit
is een overmatige ophoping van gas, vooral in de
dikke en de blinde darm.
De ernstigste oorzaak is een liggingsverandering
van de dunne of dikke darm. Als die gepaard gaat
met een afsluiting, leidt dat snel tot grote proble
men. De maag-darmsappen en het geproduceerde
gas kunnen dan niet worden afgevoerd. Een paard
kan doorgaans niet braken en wanneer er veel
vloeistof terugvloeit naar de maag ligt, kan de te
volle maag scheuren (maagruptuur).

WAT KUN JE ZELF DOEN?
Behalve het paard wat afstappen en voorkomen dat
het paard zich beschadigt, kun je als eigenaar niet
zo veel doen. Wel is het goed om alvast even na te
denken over ‘hoe verder’ als de koliekoorzaak wel
ernstig is (zie kader). Meer dan 95% van de koliek
oorzaken is relatief onschuldig. In 1-2% van de
gevallen moet het paard worden doorgestuurd
voor intensieve behandeling of direct operatief

De oorzaak is meestal
redelijk onschuldig, zoals
bij ‘krampkoliek’
ingrijpen. Als het paard heel heftig koliek heeft, is
een paardenauto daarbij veiliger dan een trailer.

WAT DOET DE DIERENARTS?
De oorzaak van koliek is lang niet altijd gemakkelijk
te vinden. De dierenarts onderzoekt het paard daar
om zorgvuldig. Thuis begint de dierenarts bij het
eerste bezoek met het opnemen van de pols (hart
slag) en indien mogelijk de temperatuur. Hij beoor
deelt de slijmvliezen en luistert naar de buik. Ook
moet het paard enkele passen lopen om zeker te
weten dat geen sprake is van schijnbare koliek,
bijvoorbeeld doordat het paard spierbevangen is.
Als het eerste onderzoek geen bijzonderheden
oplevert, geeft de dierenarts doorgaans alleen een
injectie met een darmontspannend en/of pijnstillend
middel. Na de eerste behandeling thuis geeft de
dierenarts het advies om bij aanblijven of terugko
men van de pijn, direct weer te bellen. De dierenarts
besluit soms om al bij het eerste bezoek rectaal
onderzoek te doen en/of de maag te sonderen. Dit
betekent dat hij met een slang via de neus contro
leert of de maag niet overvuld is en eventueel medi
cijnen ingeeft. Soms adviseert de dierenarts direct
om met het paard naar een verwijskliniek te gaan. Hij
overlegt dit van tevoren met de betreffende kliniek,
want die moet plaats hebben en er moet een inter
nistisch en een chirurgisch team beschikbaar zijn.

Tijdens deze operatie bleek
dat de wand van deze om
zijn as gedraaide dikke
darm sterk afwijkend was.
Het paard moest daarom
worden geëuthanaseerd.

HOE GAAT HET DAN VERDER?
Koliek gaat niet over. Bij het tweede bezoek van de
dierenarts vindt, indien mogelijk, altijd rectaal onder
zoek plaats en wordt de maag gesondeerd. Rectaal

KOSTEN EN VERZEKERING
De kosten van een koliekbehandeling
kunnen hoog oplopen: zo’n 1.500 tot
3.000 euro voor een uitgebreide
behandeling en 4.500 tot 6.500 euro
voor een operatie, afhankelijk van de
oorzaak, de toestand van het paard en
de verwijskliniek. In je verzekeringspapieren kun je zien of het paard voor
ziektekosten is verzekerd en voor welk

bedrag. De verzekering kan besluiten om
de verzekerde waarde van het paard uit
te keren als de kosten hoger zijn dan de
verzekerde waarde. Je mag het paard
toch laten behandelen, maar dat heeft
dan financiële consequenties. Het is
goed om als eigenaar vast over zo’n
situatie na te denken. Je dierenarts kan
hierin adviseren.
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Links: Sonderen, met
een slang via de neus
naar de maag gaan, is
vooral bij paarden met
koliek van groot belang
om het scheuren van
een te volle maag te
voorkomen.
Rechts: Bij dit paard met
een liggingsverandering
van de dunne darm werd
met sonderen meer dan
30 liter dunne maag
inhoud afgeheveld. De
maag heeft normaliter
een inhoud van 8 tot 12
liter.

onderzoek is niet helemaal zonder risico omdat
altijd een kleine kans op een beschadiging van de
endeldarm is (rectumscheur). Dit komt gelukkig
maar heel zelden voor. Bij het sonderen van de
maag moet de slang via de neus en dit geeft soms
een bloedneus. Dit is voor de eigenaar een verve
lend gezicht, maar het paard heeft er doorgaans
weinig last van. Soms kan een dierenarts ook zelf
bloedonderzoek doen.

WAT DOET EEN VERWIJSKLINIEK?
In een verwijskliniek zijn de mogelijkheden groter.
In een specialistische kliniek kunnen specialisten
met jarenlange ervaring en veel meer mogelijk
heden beter een diagnose stellen en de vooruit
zichten (prognose) met de eigenaar bespreken. Zo
kan wanneer het paard in de noodstal staat rectaal
dieper worden gevoeld. Er kan uitgebreid bloed
onderzoek worden gedaan. Ook kan met een grote
krachtige echo, die veel doordringingsvermogen
heeft, worden rondgekeken in het deel van de buik
dat rectaal niet kan worden bereikt.
Verder kan met goede röntgenapparatuur een
röntgenfoto van de buik worden gemaakt om te
controleren op zand in de dikke darm (zie ook
Paard&Sport mei 2014).
Tot slot wordt soms een buikpunctie uitgevoerd
(met een naald op het laagste punt van de buik wat
buikvocht aftappen). Het verkregen vocht geeft een
aanwijzing over de situatie van de darmen.

WAT ZIJN DE VOORUITZICHTEN?
De vooruitzichten bij een krampkoliek of een
eenvoudige verstopping zijn prima. Vrijwel 100%
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Wanneer de oorzaak in het
maag-darm-kanaal ligt, is
er sprake van ‘ware koliek’
van de patiënten herstelt zonder problemen.
Bij een gaskoliek kan een punctie van de blinde
darm met een heel lange naald om gas af te laten
lopen soms levensreddend zijn. Dit is een specia
listische ingreep, want enige ervaring met deze
techniek is een vereiste.
Bij een liggingsverandering van de dikke darm kan
laxeren, pijn stillen en gedoseerde beweging soms
voldoende zijn om alles weer op zijn plaats te laten
glijden. Soms kan het paard onder narcose over de
rug heen en weer worden gerold en ook dit heeft
goede vooruitzichten (± 80%).
Als de dikke darm om zijn as gedraaid ligt (torsio
coli), is snel chirurgisch ingrijpen noodzakelijk en
zijn de kansen bij operatie ongeveer fiftyfifty.
Bij liggingsveranderingen van de dunne darm zijn
de vooruitzichten echt afhankelijk van de precieze
liggingsverandering en de duur van de problemen.
Gemiddeld zijn de kansen daar 50-60%.

CONCLUSIE
Sommige paarden zijn gevoeliger voor koliek dan
andere. Als je paard een keer koliek heeft gehad
onthoud dan goed wat volgens de dierenarts de
oorzaak was en vermeld dit als het paard weer
koliek krijgt. Paarden die een keer koliek hebben
gehad, hebben een tweemaal grotere kans dit weer
te krijgen. Koliek is altijd een spoedgeval, maar het
loopt gelukkig heel vaak goed af.

Prof. dr. Marianne
Sloet (specialist
Inwendige Ziekten
Paard) is werkzaam
bij de Universiteitskliniek voor Paarden
in Utrecht.
diergeneeskunde.nl

