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Atypische myopathie
Dit najaar is er een forse golf van paarden die lijden aan atypische myopathie.
Atypische myopathie is een zeer ernstige spieraandoening, die vooral in het
najaar optreedt met slecht weer bij (vooral jonge) dieren met weidegang.
Soms worden paarden met deze aandoening dood gevonden. Reden genoeg
om paardeneigenaren en dierenartsen attent te maken op de symptomen,
risico’s en te nemen maatregelen.

Paarden met atypische myopathie zijn heel ziek en hebben een slechte kans op herstel. Bij de
behandeling krijgt het dier diverse infusen toegediend.
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Onderzoek:
Op de Faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit in Utrecht horen ze het in
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Op de website www.myopathieatypique.be
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Hoofdafdeling Paard van de
Universiteit van Utrecht.
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