
FYSIOTHERAPIE BIJ PUPPYVERLAMMING 
(fibrocartilagineus infarct). 

 
Bij patiënten met een fibrocartilagineus infarct is de fysiotherapie een belangrijk 
onderdeel van de revalidatie. De modaliteiten en technieken die gebruikt worden 
zijn vergelijkbaar met deze die gebruikt worden voor de revalidatie van patiënten 
met een hernia. De revalidatietechnieken variëren afhankelijk van de lokalisatie van 
het letsel en de graad van schade aan het ruggenmerg. Afhankelijk van de ernst van 
de situatie kan de patiënt een verhoogde spiertonus en spasticiteit of een 
verminderde spiertonus en zwakte vertonen. Over het algemeen bestaan de 
gebruikte technieken uit : electrostimulatie, passieve mobilisatie van 
aangedane gewrichten, massage en stretching van hypertone spieren, 
gangrevalidatie (al dan niet geassisteerd), oefentherapie (training van 
proprioceptie, kracht en stabilteit) en hydrotherapie.  
De revalidatie van deze patiënten vraagt een intensieve multidisciplinaire 
begeleiding waarbij de inzet van de eigenaar even belangrijk is voor het succes van 
de revalidatie. Indien de eigenaar deze zorg wegens praktische redenen niet aan kan 
is het beter om de hond te hospitaliseren, dit voor het optimaliseren van het 
eindresultaat van de revalidatie. Niet ambulante patiënten vereisen namelijk een 
intensieve verpleging zoals adequate blaasverzorging, assistentie met voedsel- en 
vloeistofopname en regelmatige monitoring om comfort en hygiëne te waarborgen. 
Ze moeten om de 4 tot 6 uur gerepositioneerd worden om doorligwonden te 
voorkomen en als er een verhoogde tonus aanwezig is ter hoogte van één of 
meerdere poten dienen de risicospieren in een verlengde positie geplaatst te worden. 
Gewrichten en spieren waarbij het risico bestaat dat ze contracturen en spasmen 
ontwikkelen dienen 3 tot 6 keer per dag passief gemobiliseerd te worden. Ook de 
aangeleerde thuisoefeningen dienen consequent 3 tot 4 keer per dag uitgevoerd te 
worden.  
Naast deze dagelijkse zorgen wordt er een behandelplan opgesteld door het 
begeleidend team. Aanvankelijk wordt meestal gestart met 3 keer per week 
acupunctuur, 3 keer per week fysiotherapie en 2 keer per week hydrotherapie 
(diepwaterzwembad). Als de patiënt terug kan lopen wordt overgeschakeld op de 
onderwaterloopband voor kracht- en coördinatietraining en verbetering van de 
gangkwaliteit. Afhankelijk van de evolutie van de patiënt wordt het behandelplan 
wekelijks aangepast.   
De revalidatie van de neurologische patiënt is zeer belangrijk. Het uiteindelijk 
resultaat is afhankelijk van de lokalisatie van het letsel en de graad van schade aan 
het ruggenmerg, de behandelingen van het multidisciplinair team en last but not 
least… de inzet van de eigenaar. 
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