
  

Elleboogdysplasie 

Elleboogdysplasie en het onderzoek. 

Elleboogdysplasie-onderzoek richt zich op 4 verschillende aandoeningen van het 

ellebooggewricht, die echter allen op den duur tot deformatie van het gewricht en kreupelheid 

kunnen leiden. Het zijn ontwikkelingsstoornissen van met name het kraakbeen in gewrichten 

die onder invloed van erfelijke en andere factoren ontstaan. Sommige honden kunnen hiervan 

op jonge leeftijd reeds ernstige problemen ondervinden. Bij andere zullen pas op latere 

leeftijd de ernstige misvormingen in het gewricht aanleiding zijn tot kreupelheid. 

Het onderzoek is gebaseerd op röntgenfoto’s van de ellebogen. Omdat de oorzakelijke 

redenen per ras kunnen verschillen, zal ook het aantal vereiste röntgenopnamen per ras 

verschillend kunnen zijn. 

Behandeling. 

De behandeling van een afwijkend ellebooggewricht hangt onder meer af van de aard en de 

ernst van de afwijking, de ernst van de klachten, de leeftijd van de hond en eventueel 

aanwezige (complicerende) artrotische veranderingen. Vaak is een chirurgische behandeling 

geïndiceerd. Daarbij geldt dat, als er geen factoren tegen pleiten, losgeraakte bot -en 

kraakbeenfragmenten uit het gewricht worden verwijderd terwijl de oneffenheid zo mogelijk 

wordt gecorrigeerd. Dit kan niet in alle gevallen. 

Artrose zelf is niet chirurgisch te behandelen, wel de oorzaak van artrose. Er is niet 

aangetoond dat er middelen zijn waarmee artrose kan worden verholpen. Wel kunnen door het 

opleggen van gedragsregels en door het gebruik van pijnstillers de klachten worden 

verminderd. 

De test 

ED röntgenfoto's 

Voor een goede beoordeling van de ellebooggewrichten op artrose zijn twee foto’s van de 

hond van beide ellebogen nodig. Voor beide onderzoeken moet de hond achttien maanden 

oud zijn. Een voorwaarde is dat de hond een NHSB-nummer moet hebben. Ook moeten de 

NAW van de eigenaar overeenkomen met hetgeen wat op de stamboom is vermeld. 

 

http://www.astch.nl/index.php/nl/ras-info-menu/gezondheid/elleboog-dysplasie


Omwille van de betrouwbaarheid van de beoordeling worden er hoge eisen gesteld aan de 

kwaliteit en de documentatie (identificatie) van deze röntgenfoto’s. Wanneer niet aan deze 

eisen is voldaan, krijgt de dierenarts die de röntgenfoto’s heeft gemaakt, daarvan bericht met 

een aantekening over hetgeen eraan mankeert met een verzoek om nieuwe röntgenfoto’s te 

maken. 

Een dergelijk verzoek wordt direct na de beoordeling van de röntgenfoto’s verzonden. Ook de 

eigenaar krijgt hierover bericht. De dierenarts neemt contact op met de eigenaar van de hond 

om een afspraak te maken voor het maken van nieuwe ED-foto’s. Het beoordelen van deze 

nieuwe foto’s wordt niet opnieuw in rekening gebracht. 

De uitslag 

Het ED-panel zal haar eindoordeel t.a.v. de elleboogkwaliteit beschrijven als een van de 

volgende classificaties: 

• Vrij 

• Grensgeval 

• Graad 1 

• Graad 2 

• Graad 3 

Meer informatie omtrent ED, de factoren, beoordeling en dergelijke kunt u vinden 

op  www.houdenvanhonden.nlw 

 

http://www.houdenvanhonden.nl/
http://www.raadvanbeheer.nl/

