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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 31
HET BEAGLE PAIN SYNDROOM

Alhoewel de benaming doet vermoeden dat deze aandoening enkel bij de beagle
voorkomt, zien we ze ook bij de berner sennen, de boxer, de Nova Scottia en andere
grote rassen.
Een andere naam voor deze ziekte is “steroÏd responsive meningitis en arteritis”.
Het gaat hier om een vorm van hersen - en ruggenmergvliesontsteking die niet
veroorzaakt wordt door een virus of bacterie, maar die vermoedelijk te maken heeft
met een foutje in de werking van het afweersysteem. Bij sommige rassen zoals de
beagle kan het ook erfelijk zijn.
Als gevolg van deze afwijking gaan alle kleine bloedvaatjes in de hersen- en
ruggenmergvliezen ontsteken.
We zien dit meestal optreden bij jonge dieren tussen de leeftijd van 4 en 10 maand),
maar soms zijn ook oudere dieren aangetast.
De meest voorkomende verschijnselen zijn: nekpijn, trillen, met gebogen rug staan,
minder graag bewegen, koorts, pijn bij het blaffen, pijn bij het openen van de mond
en soms ook een waggelende gang voor-of achteraan.
De diagnose wordt gesteld aan de hand van de typische klachten; in geval van twijfel
wordt er soms verder labo-onderzoek gedaan.
De behandeling bestaat uit een maandenlange (!) toediening van corticosteroïden.
Dit moet absoluut gecombineerd gaan met een regelmatige controle door de
dierenarts. Deze therapie is immers niet zonder bijwerkingen (veel drinken, veel
honger en veel plassen).
Ook rust is heel belangrijk voor deze dieren. Ze lijden immers veel pijn in het begin
en elke beweging die ze maken is er te veel aan. Zorg daarom thuis voor een apart
rustig plekje waar uw dier zich kan gaan afzonderen in alle rust, zeker als er nog
andere honden of kleine kinderen in huis zijn.
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Deze adviesbrief is een uitgave © van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kan je gratis downloaden op
dapdevrijheid.be. Voor meer diepgaand advies bel je best voor een
afspraak (tel. 03 314 87 67).
Blijf op de hoogte van de laatste praktijknieuwtjes en laat horen
wat je van ons vindt op facebook.com/dapdevrijheid/
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