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Fig. 6  Bovenaanzicht van het kootbeen van het paard met daarop 
aangegeven de verdeling van het gehalte aan proteoglycanen (in 
μg/mg droog gewicht). De plaatselijke verschillen (“topografische 
heterogeniteit”) zijn duidelijk te zien.  
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Met een oratie pleegt men volgens de academische mores de benoeming te 
aanvaarden  op  een  leerstoel.  In  mijn  geval  is  deze  genaamd  Equine 
Musculoskeletal Biology, ofwel de biologie van het spierskeletstelsel van het 
paard.  Ik  hoop  in  het  komende  halve  uur  op  alle  drie  aspecten:  equine, 
musculoskeletal  en  biology  in  te  gaan  en  U  de  samenhang  duidelijk  te 
maken.  We  beginnen  met  de  eerste  term  “equine”  en,  zoals  het  hoort, 
beginnen we bij het begin. 
 
Wij  gaan 25.000  jaar  terug  in de  tijd  en komen  in het  vorige  interglaciaal 
terecht.  Ergens  op  een  barre  toendra  in  wat  we  nu  de  Oekraïne  noemen 
ontfermt een uit haar stam verjaagd eenzaam meisje zich over het veulentje 
van een zojuist daar haarzelf gedode Przewalskipaardmerrie. Enkele  jaren 
later  zal  zij,  met  wapperende  blonde  haren  gezeten  op  het  inmiddels 
volwassen geworden dier, haar tijdgenoten versteld doen staan van zowel 
de  snelheid  als  de  gratie  van  deze  humaan‐equine  combinatiei. 
Waarschijnlijk  zullen  velen  van  u  in  deze  korte  schets  de  personages 
herkennen van Ayla en haar paard Whinney uit de romancyclus The Earth’s 
Children  van  de  schrijfster  Jean  Auel,  een  goed  gedocumenteerd  maar 
uiteraard  zwaar  geromantiseerd  epos  over  onze  directe  voorvaderen  die 
wij  nu  de  Cro‐Magnon  mensen  plegen  te  noemen.  Hoewel  er  natuurlijk 
altijd incidentele eerdere gevallen geweest kunnen zijn, komt Ayla ongeveer 
20.000  jaar  te  vroeg en heeft de  feitelijke domesticatie  van het paard pas 
circa 5000 jaar geleden plaatsgevonden, overigens als één van de laatste in 
het  huidige  rijtje  gedomesticeerde  dierenii.  Hoewel  dus  feitelijk  weinig 
waarheidsgetrouw, geeft het verhaal van Ayla en haar paard wel heel fraai 
de  fascinatie  van de mens  voor met name de  locomotorische  capaciteiten 
van  het  paard  weer  en  ook  de  emotionele  betrokkenheid  met  deze 
diersoort die, met uitzondering van de hond, geen enkele andere diersoort 
ten  deel  is  gevallen.  We  zijn  hiermee  meteen  op  “musculoskeletal”  
terechtgekomen  als  onverbrekelijk  verbonden  met  “equine”.  Het  paard  is 
één  van  de  weinige  diersoorten  die  gedomesticeerd  zijn  vanwege  hun 
locomotiecapaciteiten, gegenereerd door het spierskeletstelsel. 
Na de domesticatie heeft het paard zich in grote delen van de wereld tot spil 
van  de  maatschappij  ontwikkeld.  Uiteraard  eerst  voor  de  oorlogsvoering 
waar het paard geldt als de belangrijkste innovatie voor de uitvinding van 
het buskruit,  later echter ook voor wat meer vreedzame doeleinden zoals 
transport en landbouw. Gedurende al die eeuwen heeft het paard altijd tot 
de verbeelding van de mens gesproken en was méér dan alleen maar een 
gebruiksdier gegeven de vele verbeeldingen van het paard in de kunst en de 
keur  aan  mythische  verschijningsvormen  van  het  paard,  waaronder  de 
centaur: half mens, half paard. 
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Het paard is nog steeds de spil van de maatschappij wanneer we stoppen bij 
de volgende halte van onze reis door de tijd. Stelt U zich voor: de contouren 
van deze aula vervagen en worden vervangen door die van de magnifieke 
lecture hall van de meer dan eerbiedwaardige Royal Society of London. Het 
is 2 Juni 1743. James Watt is al wel geboren, maar pas 7 jaar oud en heeft 
nog 26 jaar te gaan voordat hij de stoommachine uitvindt. Buiten krioelen 
de  rijtuigen  door  de  straten.  De  postkoets  uit 
Birmingham  slingert  net  de  straat  in  met  een 
ladderzatte  koetsier  op  de  bok  die  wordt 
uitgevloekt  door  de  kapitein  van  een 
contingent  bereden Royal Guards op weg naar 
Buckingham  Palace.  Binnen  heerst  er  een 
serene rust en  is het hooggeleerde publiek vol 
aandacht  voor  de  lezing  van  de  arts  en 
wetenschapper William Hunter (fig. 1) die een 
gedetailleerd  onderzoek  gedaan  heeft  naar  de 
eigenschappen  van  gewrichtskraakbeen.  In 
deze  lezing,  waarin  hij  blijk  geeft  van  een 
verbazingwekkend grote kennis van en  inzicht 
in  de  wezenskenmerken  van  articulair 
kraakbeen, stelt hij onder meer het volgende:   
 
“If we consult the standard  chirurgical writers from Hippocrates down to the present 
age, we shall find, that an ulcerated cartilage is universally allowed to be a very 
troublesome disease; that it admits of a cure with more difficulty than a carious bone; 
and that, when destroyed, it is never recoverediii. “ 
 
Naar aanleiding van dit citaat maak ik even een eerste klein uitstapje. Taal 
en  taalgebruik  heeft  mij  altijd  na  aan  het  hart  gelegen  en  dit  citaat  laat 
treffend zien hoe weldadig het ontbreken van een instituut als de Taalunie 
voor de Engelse  taal  geweest  is: het  stukje  is, 250  jaar na dato,  zelfs voor 
een  Engelse  allochtoon  nog  goed  leesbaar.  Taal  en  taalkeuze  is  op  dit 
moment  ook  op de Utrechtse  Faculteit  der Diergeneeskunde  zeer  actueel. 
Men dreigt namelijk de historische vergissing te begaan de nieuwe master 
opleiding,  overigens  geheel  tegen  het  door  de  Faculteit  omarmde 
strategierapport  in, Nederlandstalig  te  gaan maken. Dat  zou uiteraard het 
missen van een historische kans en het op een welhaast reactionaire wijze 
ingaan tegen de huidige internationalisering en globalisering betekenen. Ik 
hoop van harte dat hier nog corrigerend opgetreden gaat worden en dat de 
toekomstige  generaties  veterinairen  de  huidige  bestuurders  niet  van  een 
dergelijk  navrant  gebrek  aan  visie  zullen  kunnen  beschuldigen.  Maar  dit, 
zoals gezegd, terzijde.   

    Fig. 1  
    William Hunter (1718- 1783) 
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Fig. 2 Schematische opbouw 
gewrichtskraakbeen 

Het citaat van Hunter is bekend bij alle kraakbeenonderzoekers ter wereld 
en geeft eigenlijk de essentie van het probleem osteoarthrose of OA weer, in 
populaire  termen ook wel  “gewrichtsslijtage”  genoemd. Een probleem dat 
een  gigantische  omvang  heeft  bij  de mens.  Vijftig  procent  van  de mensen 
van 45 jaar of ouder heeft last van enige vorm van OA. In 1997 werden de 
totale kosten van OA en andere gewrichtsaandoeningen alleen al  in de VS 
geschat op 187 miljard dollar aan directe kosten met daarboven  nog eens 
86  miljard  dollar  aan  indirecte  kosteniv.  Hoewel  niet  direct 
levensbedreigend,  leiden  gewrichtsaandoeningen  tot  een  ernstig  verlies 
van kwaliteit  van  leven voor vele honderden miljoenen mensen. Helaas  is 
Hunter’s  statement  ook  heden  ten  dage  nog  van  toepassing  en  is  OA  nog 
steeds niet goed behandelbaar waardoor vele mensen met ernstige vormen 
van  OA  eindigen met  kunstgewrichten met  alle  daarmee  gepaard  gaande 
complicaties en kosten. 
Zijn we dan helemaal niets opgeschoten sinds Hunter’s tijd? Natuurlijk wel, 
we  weten  veel  beter  hoe  kraakbeen  nu  eigenlijk  in  elkaar  zit  en  hoe  het 
weefsel reageert op omgevingsinvloeden. En hier komen we als vanzelf bij 
het  3e  item:  biology.  Biologie  is  een  samentrekking  van  twee  Griekse 
woorden:  βίος  (leven)  en  λόγος  (woord,  maar  ook  rede  of  verstand).  De 
biologie is de kernwetenschap van de gehele levende natuur. 
 
De biologie van gewrichtskraakbeen is 
ronduit  fascinerend.  Dit  komt  omdat 
het  weefsel  is  waaraan  een  aantal 
eigenlijk  diametraal  tegengestelde 
eisen gesteld worden. Aan de ene kant 
moet  het,  net  zoals  de  benige  delen 
van  het  skelet,  de  grote  krachten  die 
gegenereerd  worden  door  de 
locomotie kunnen weerstaan. Het gaat 
hier  niet  om  geringe  krachten.  Een 
galopperend  paard  kan  snelheden  tot 
65 km/h bereiken, hetgeen kan leiden 
tot krachten  in de orde van tonnen in 
bepaalde  gewrichten.  Het  weefsel 
moet  dus  heel  sterk  zijn,  maar  mag 
aan  de  andere  kant  niet  zoals  bot 
rigide  zijn  omdat  het  ook  als  schokdemper  moet  kunnen  fungeren  om 
gewrichtsschade te voorkomen. Dan moet het ook nog eens een mooi glad 
oppervlak hebben om een soepele beweging van het gewricht mogelijk  te 
maken.  De  natuur  heeft  dit  probleem  op  een  ingenieuze  wijze  opgelost. 
Kraakbeen  bestaat  voor  circa  95%  uit  een  zogenaamde  extracellulaire 
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matrix  en  voor  maar 
ongeveer  5%  uit  cellen. 
Er  zitten,  als  grote 
uitzondering  in  het 
lichaam,  geen 
mechanisch  storende 
elementen  als 
bloedvaten  of  zenuwen 
in  (fig.  2).  Het  is  deze 
extracellulaire  matrix 
die  de  zo  belangrijke 
biomechanische 
eigenschappen  bepaalt.  Die  matrix  is  opgebouwd  uit  3  elementen: 
collageenfibrillen,  zogenaamde  proteoglycaan  aggregaten  en  water.  De 
collageenfibrillen  vormen  een  netwerk  van  arcaden  dat  al  in  1925  door 
Benninghoff  beschreven  isv  (fig.  3).  Collageen  is  een  bijzonder  sterk  eiwit 
dat,  zij  het  in  licht  andere  vorm,  ook  in  veel  andere  weefsels  voorkomt. 
Tussen  dat  sterke  netwerk  van  collageenvezels  zitten  de 
proteoglycaanaggregaten: een combinatie van eiwitten en suikers die door 
hun negatieve lading water aantrekken ofwel hydrofiel zijn (fig. 4). U kunt 
zich gewrichtskraakbeen dus voorstellen als een netje met daarin een soort 
van  zwelelementen die,  doordat  ze  in  het  netje  gevangen  zitten,  voor  een 
intrinsieke spanning zorgen. Wordt hier nu druk op uitgeoefend doordat U 
het  gewricht  belast,  dan  overwint  de  mechanische  belasting  de 
electrohydrostatische  krachten  van  de  proteoglycanen  en wordt  er water 
naar  buiten  geperst;  het  kraakbeen  geeft  dan  mee,  is  dus  elastisch. 
Verdwijnt de belasting weer dan gebeurt het omgekeerde. Met de  zo naar 
binnen en naar buiten gepompte vloeistofstroom gaan voedingsstoffen en 

afvalproducten  mee  (fig.  5). 
Hiermee wordt  gecompenseerd 
voor  het  ontbreken  van 
bloedvaten  die  in  vrijwel  alle 
andere weefsels voor de aan‐ en 
afvoer  van  nutriënten  en 
afvalstoffen zorgen. De opbouw 
van  de  extracellulaire  matrix 
van  gewrichtskraakbeen  is  dus 
zodanig  dat  de  door  de 
beweging  gegenereerde 
biomechanische  krachten 
weerstaan kunnen worden. Het 
mooie van het systeem is dat dit 

Fig. 4 Schematische opbouw van de 
extracellulaire matrix van gewrichtskraakbeen 

Fig. 3 Tweedimensionale weergave van de arcaden van 
Benninghoff. 
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op een heel gedifferentieerde wijze gebeurt in de zin dat de per plaats in het 
gewricht  wisselende  biomechanische  belasting  correspondeert  met 
wisselende  samenstellingen  van  de  extracellulaire  matrix.  Collega  Brama 
heeft  deze  zogenaamde  topografische  heterogeniteit  van  de 
kraakbeenmatrix heel  fraai aangetoond  in het kootgewricht van het paard 
waarin  hij  op  een  groot  aantal  plaatsen  kraakbeenmonsters  nam  en  de 
samenstelling daarvan met  behulp  van  cartografische  technieken  in  beeld 
brachtvi  (fig.  6,  zie  binnenzijde  cover).  Datzelfde  deed  hij  met 
belastingsverschillen  in  het  gewricht  (fig.  7,  zie  binnenzijde  cover)  en  zo 
bleek  bijvoorbeeld  dat  plaatsen  die  constant  belast  worden  wanneer  het 
paard  in  de  benen  is  een  hoger  proteoglycaangehalte  hebben  terwijl 
plaatsen  die  maar  af  en  toe,  maar  wel  heel  zwaar,  belast  worden, 
bijvoorbeeld  tijdens  galop  of  springen,  een  hoger  collageengehalte 
hebbenvii. 

Die topografische heterogeniteit is heel mooi, maar de snelle denkers onder 
U  zullen  meteen  roepen:  maar  hoe  wordt  dat  paard  dan  geboren?  In  de 
baarmoeder maakt een veulen misschien wat zwembewegingen, maar  dat 
is  geen  werkelijke  belasting.  Dat  klopt  en  dat  betekent  dat  er  dus  twee 
mogelijkheden zijn: óf de topografische heterogeniteit zit in de genen, is dus 
aangeboren, óf deze ontstaat tijdens de eerste levensfase. Dat  laatste blijkt 
nu het geval. Het veulentje wordt geboren met wat we een “blank joint”, een 
“blanco  gewricht”,  noemen  en  de  variatie  in  de  samenstelling  van  de 
extracellulaire matrix wordt, bij het paard althans, gevormd in grofweg het 
eerste  levensjaar en eigenlijk nog voornamelijk  in de eerste 5, 6 maanden 
van  het  leven.  Dat  proces  wordt  “functionele  aanpassing”  genoemd  en 
verloopt onder  invloed van de biomechanische belastingviii. Het  is dus een 
rechtstreekse  afgeleide  van  de  hoeveelheid  beweging  die  het  dier 
gedurende die eerste paar maanden van het  leven krijgt.  In de osteologie, 

Fig. 5 Schematische weergave van het biomechanische principe van gewrichtskraakbeen. 
A: onbelast (c=collageenfibrillen, p=proteoglycaanaggregaten); B: bij belasting wordt 
weefselvloeistof uitgeperst (waarin zich o.a. afvalstoffen bevinden); C: er is een nieuw 
evenwicht ontstaan, het kraakbeen is wat ingeveerd. Bij ontlasting vindt het omgekeerde 
plaats. 
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de leer van botten, is de zogenaamde wet van Wolff al sinds het einde van 
de 19e eeuw bekendix. Die wet zegt dat bot zich qua dichtheid en oriëntatie 
van  beenbalkjes  aanpast  aan  de  belasting.  Feitelijk  geldt  voor  het 
collageennetwerk van gewrichtskraakbeen een vergelijkbaar fenomeen. Er 
is  echter  één  zeer  essentieel  verschil  met  bot.  Het  botmetabolisme,  zeg 
maar de omzetsnelheid van bot, blijft gedurende het hele leven hoog en die 
aanpassing  aan  wisselende  belasting  kan  dan  ook  tot  op  hoge  leeftijd 
plaatsvinden.  Voor  de  collageencomponent  van  kraakbeen  geldt  dat  die 
omzetsnelheid ook hoog is bij het jonge groeiende dier (of de mens), maar 
extreem laag bij volwassen individuen. We spreken dan bij de mens van een 
turnover tijd van ca. 350 jaarx. Dat betekent dus dat die aanpassing van het 
collageenskelet  bij  het  jonge  dier  een  cruciaal  proces  is  voor  het  gehele 
latere leven van dat individu en onderstreept het enorme belang van (veel) 
beweging  op  jonge  leeftijd.  De  natuur  heeft  dat  prachtig  voor  elkaar.  Uit 
onderzoek  blijkt  dat  de  spontane  activiteit  van  veulentjes  in  de  wei 
nagenoeg  identiek  is  aan die  van wild  levende  veulens,  dat  reguleert  zich 
dus  keurig  zelfxi.  Daarbij moet wel worden  aangetekend dat, wanneer wij 
als mens bedenken dat we zonodig hele vroege veulens willen hebben die 
na  de  geboorte  om  klimatologische  redenen  niet  naar  buiten  kunnen,  de 
zaak  uiteraard  anders  wordt.  We  zouden  dan  wel  eens  heel 
paardonvriendelijk bezig kunnen zijn. Dat is een uitstekend item voor de op 
gang komende discussie rond paardenwelzijn. Het kraakbeen kan overigens 
ook de andere kant op beïnvloed worden. Enige tijd geleden hebben we een 
groot  onderzoek  gedaan  samen  met  onze  partners  van  de  zogenaamde 
Global  Equine  Research  Alliance  (dat  zijn  Massey  University  in  Nieuw 
Zeeland,  het  Royal  Veterinary  College  in  Engeland  en  Colorado  State 
University  in  de  VS)  waarin  jonge  veulens  extra  training  kregen  boven 
weidegangxii.  Het  blijkt  nu  dat  deze  extra  beweging  het  normale 
maturatieproces,  de  vorming  van  de  topografische  heterogeniteit  dus, 
versneltxiii. Het zou dus wel eens zo kunnen zijn dat we door het geven van 
uitgekiende  bewegingsrégimes  op  jonge  leeftijd  paarden  beter  kunnen 
wapenen voor hun latere atletische carrière. In de humane sector heeft het 
onderzoek naar de invloed van beweging op jonge leeftijd bij veulens nogal 
wat  aandacht  gekregen  en  heerst  er  duidelijke  bezorgdheid  over  de 
potentiële  gevolgen  van  de  sedentaire,  toetsenbord‐  dan  wel 
joystickgebonden, lifestyle van veel kinderen van de huidige generatie voor 
wat betreft de incidentie van OA over een jaar of 30 à 40xiv. Wanneer ik mijn 
nog jonge kinderen door de gang zie stuiteren en zich zo inefficiënt mogelijk 
van A naar B  zie  verplaatsen,  bedenk  ik  altijd  dat  ze  zonder het  te weten 
misschien wel eens heel gezond bezig zouden kunnen zijn.   
Over het geheel genomen heeft kraakbeen dus een schitterend en bijzonder 
functioneel  concept.  Maar,  wat  gebeurt  er  als  het  mis  gaat?  Wanneer  er 
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schade optreedt aan het collageen netwerk? Dan loopt alles mis natuurlijk 
want  als  het  netje  kapot  gaat  vallen  de  proteoglycaanaggregaten  eruit  en 
werkt  het  hele  systeem  niet  meer.  Dat  is  inderdaad  het  probleem  bij 
osteoarthrose  (OA).  En  hier  komt  die  gigantisch  lange  turnover  tijd  van 
collageen  van  meerdere  eeuwen  bij  volwassen  individuen  om  de  hoek 
kijken. Deze betekent dat bij alle personen van, zeg, 16 jaar en ouder in deze 
zaal, en dat is een ruime meerderheid, die kraakbeenschade hebben, en dat 
is  naar  ik  vrees  óók  een  ruime  meerderheid,  deze  schade  over  350  jaar 
geheel hersteld  zal  zijn. Dat  is  een geruststellende  lange  termijn  gedachte 
voor  Uw  kraakbeen,  maar  U  zult  zelf  verstek  moeten  laten  gaan  bij  het 
vieren van dat herstel. Hiermee hebben we de biologische achtergrond van 
het statement van Hunter te pakken en ook de reden waarom OA nog steeds 
zo’n  invaliderende en niet  te genezen ziekte  is. Het verklaart  ook waarom 
articulair  kraakbeen  één  van  de  belangrijkste  focusgebieden  is  van  een 
momenteel  sterk  in  opkomst  zijnde  nieuwe  tak  van  de  geneeskunde,  de 
zogenaamde  “regenerative  medicine”:  de  geneeskunde  die  probeert 
bepaalde weefsels functioneel te laten regenereren. 
 
Bij  het  vallen  van  de  term  “regenerative medicine”  komt meteen  een  hele 
nieuwe link tussen mens en paard om de hoek kijken. De principes van de 
kraakbeenbiologie  van  mens  en  paard    (en  vele  andere  diersoorten 
overigens)  verschillen  niet  essentieel.  Dit  maakt  het  paard,  door  zijn 
formaat,  door  de  relatief  zware  biomechanische  belasting  van  zijn 
gewrichten  en  door  de  uitgebreide  expertise  bij  deze  diersoort  op  het 
gebied van biomechanica en ganganalyse,  tot een  ideaal proefdier voor de 
humane orthopaedie. Die geschiktheid van het paard wordt in toenemende 
mate  erkend  en  inmiddels  is  het  al  zo  ver  dat  de  Amerikaanse  Food  and 
Drug  Administration  (FDA)  verordonneerd  heeft  dat  sommige 
orthopaedische  ingrepen  of  hulpmiddelen  niet  op  de  humane  markt 
toegelaten  worden  indien  er  geen  voorstudies  bij  paarden  zijn  verricht. 
Onze onderzoeksgroep haakt hier op in en heeft al verkennend onderzoek 
verricht  naar  bijvoorbeeld  de  effecten  van  met  stamcellen  ingezaaide 
implantaten voor gewrichtsdefecten. Het ligt in de bedoeling dit, bij uitstek 
binnen  het  kader  van  het  facultaire  Tissue  Repair  programma  passende 
werk  in  de  komende  jaren  sterk  uit  te  breiden.  Een  nauwe  en  bijzonder 
gewaardeerde samenwerking is onlangs opgestart met de onderzoeksgroep 
Orthopaedie  van  het  Universitair  Medisch  Centrum  Utrecht.  Uiteraard 
verliezen we bij  al deze  translationale aspecten het paard zelf niet uit het 
oog. Vanuit zowel veterinair als ethisch oogpunt is het van groot belang dat 
het paard, als vrijwel enige diersoort, ook nog eens zelf doeldier is vanwege 
het grote belang van het spierskeletstelsel en het veelvuldig voorkomen van 
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Fig. 8 Schematische opbouw pees van 
macroscopisch zichtbare fasciculi tot de 
moleculaire opbouw van de peesfibrillen.  

gewrichtsproblemen. Behalve de mensheid heeft dus ook zeker de diersoort 
zelf baat bij de uitkomsten van dit type onderzoek.  
 
“Het paard als modeldier” noodt tot een tweede klein uitstapje richting die 
andere belangrijke academische activiteit: het onderwijs.  In het onderwijs 
was  het  paard  van  oudsher  bij  de  meeste  veterinaire  opleidingen  het 
modeldier,  hetgeen  gebaseerd  was  op  het  grote  belang  van  de  diersoort 
voor de maatschappij. Dat belang nam door de mechanisatie na de Tweede 
Wereldoorlog ontegenzeggelijk af en daarmee het belang van de diersoort 
als modeldier. Net als wetgeving hebben onderwijsprogramma’s de neiging 
na te ijlen ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen en we zijn dus 
nu  ongeveer  zo  ver  dat  in  het  huidige  bacheloronderwijs  die 
voorbeeldfunctie geminimaliseerd is. Echter, het paard heeft inmiddels niet 
alleen in wetenschappelijke zin een zeer belangrijke rol gekregen, maar de 
diersoort  heeft  ook  maatschappelijk  gezien  een  meer  dan  glorieuze 
comeback gemaakt  als  sport‐  en  recreatiedier. Paardensport  is na voetbal 
de meest populaire sport in Nederland en de omzet in de sector is met ca. 2 
miljard  euro  ongeveer  het  tweevoudige  van  de  jaaromzet  van  onze 
wereldberoemde  bloembollensector.  In  ambtelijk‐planologische  kringen 
wordt  zelfs  al  zorgelijk  gesproken  over  de  “hippiatrisering”  van  het 
platteland. Ik voorspel dan ook dat we over een jaar of 12, dat betreft dus in 
het  huidige  tempo  van  curriculumwisselingen  het  2e  curriculum  na  de 
BaMa,  het  paard  wel  weer  zullen  zien  terugkomen.  In  ieder  geval  in  het 
medisch‐veterinaire  deel  van  de  opleiding  dat  zich  bezighoudt  met 
individueel  gehouden  diersoorten,  voor  de  bedrijfsmatig  gehouden 
diersoorten zullen we dan mogelijk te rade moeten gaan bij het Wageningse 
agroveterinaire kartel. 
 
Maar  laten we niet  te  ver  afdwalen. We waren  gebleven bij  het  paard  als 
modeldier  én  doeldier  voor  wetenschappelijk  onderzoek  aan  het 
spierskeletstelsel. Behalve articulair kraakbeen lenen ook de pezen (fig. 8), 
en dan met name de buigpezen, 
zich  voor  dat  zogenaamde 
translationele  onderzoek.  Het 
paard  is  een  uiterst  efficiënte 
loper en gebruikt zijn buigpezen 
als  een  soort  veermechanisme 
om  tijdelijk  energie  in  op  te 
slaan  als  elastische  energie  bij 
het neerzetten van het been. Die 
energie  wordt  dan  bij  de  afzet 
voor  de  volgende  stap weer  als 
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kinetische energie teruggegeven. De spieren dienen hierbij  feitelijk slechts 
als schokdemperxv. Deze pezen worden  “energy storing  tendons” genoemd. 
Het blijkt dat de humane Achillespees op dezelfde wijze fungeert en ook nog 
eens  anatomisch  gezien  grote  gelijkenis  vertoont  met  de  oppervlakkige 
buigpees  van  het  paard.  Wanneer  we  dan  ook  nog  weten  dat  het 
pezenonderzoek, als één van de weinige onderzoeksgebieden bij het paard 
feitelijk  verder  is  dan  bij  de mens,  dan  is  dat  een  uitstekende  basis  voor 
samenwerking  met  het  humane  veld.  Ik  ben  dan  ook  blij  met  de  recent 
opgestarte samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam 
op  het  gebied  van  de  klinische  tendinopathie. We  hebben  zelfs  een  echte 
trait d’union in de persoon van collega van Schie die een aanstelling heeft bij 
beide onderzoeksgroepen en zelf een zeer belangrijke bijdrage aan het veld 
geleverd heeft met zijn baanbrekende onderzoek naar de quantificering van 
het  ultrasonografisch  (echo‐)  onderzoek  van  de  pees  van  zowel mens  als 
paardxvi.  Wij  hopen  met  de  resultaten  van  het  onderzoek,  dat  zich 
momenteel  vooral  richt  op  het  testen  van  nieuwe  therapieën  en  het 
ontwikkelen van de middelen daarvoor een bijdrage te kunnen leveren aan 
het  beter  behandelbaar  maken  van  peesletsels.  Dat  is  voor  de  mens  van 
belang,  maar  zeer  zeker  ook  voor  het  paard  zelf  waar  peeslaesies, 
afhankelijk van de tak van paardensport, op nummer één of nummer twee 
staan  op  de  lijst  van  aandoeningen  van  het  spierskeletstelsel.  Dat  maakt 
onderzoek  naar  peesaandoeningen,  net  als  naar  gewrichtsaandoeningen 
overigens, ook van groot belang om in te investeren voor de paardensector. 
Niet alleen  ter voorkoming of betere behandeling van blessures waardoor 
er  betere  sportprestaties  geleverd  kunnen worden, maar  ook  om  te  laten 
zien dat het dierwelzijn door de sector serieus genomen wordt.  
 
Het  laten  vallen  van  de  kreet  “dierwelzijn”  rechtvaardigt  een  derde  kort 
uitstapje. Dit onderwerp ligt immers iedere dierenarts na aan het hart. We 
leven  in een  tijd waarin dierwelzijn hoog  in het vaandel  staat. We hebben 
een Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer en we hebben nog nooit zo’n 
strenge proefdierwetgeving gehad. Dat is op zich allemaal heel mooi, maar 
er  zijn  wel  wat  onevenwichtigheden.  Piet  Borst,  de  voormalige  directeur 
van het Nederlands Kanker  Instituut, merkte onlangs  in een column al op 
dat er nogal wat verschillen waren in rechtspositie tussen zijn proefmuizen 
bij wie elke handeling gedocumenteerd en verantwoord dient te worden en 
hun  wilde  soortgenoten  in  een  te  renoveren  en  leegstaand  deel  van 
hetzelfde  gebouw  die  en masse  met  het  gemeenste  gif  verdelgd  werden. 
Deze zeer selectieve aandacht voor dierenleed geldt voor meer sectoren. Er 
wordt altijd veel ophef gemaakt, en in sommige gevallen ook terecht, over 
misstanden  in de  agro‐industriële  sector.  Er wordt nooit  iets  gezegd over 
het oudere echtpaar, allebei keurig betalend lid van de antivivisectie bond, 



14 
  

dat z’n 10‐jarige met een uitgezaaid osteosarcoom behepte boxer nog 2 of 3 
maanden in leven houdt met cytostatica of bestraling omdat ze zo moeilijk 
afscheid  van  het  dier  kunnen  nemen.  Dat  is  óók  dierenmishandeling.  In 
beide gevallen gaat het om het  laten prevaleren van humaan eigenbelang, 
financieel dan wel emotioneel, boven het welzijn van het dier. In feite wordt 
vrijwel alles wat wij met dieren doen gedreven door eigenbelang. Of we nu 
een paar duizend schapen van Polen naar Spanje verslepen om ze met winst 
te kunnen verkopen, op de rug van het paard gaan zitten om medailles  te 
winnen, of een hond nemen omdat we anders zo eenzaam zijn. We zullen de 
moed  moeten  opbrengen  dat  ten  eerste  te  erkennen,  vervolgens  te 
accepteren en er tenslotte de consequentie aan te verbinden dat het aan ons 
is om de balans  te  vinden  tussen dat  eigenbelang en het  respect  voor het 
dier als individu.  
 
We zijn met dit uitstapje al op een onderwerp gekomen dat van een ander 
abstractieniveau  is  dan  het  vakgebied  van  de  biologie  van  het 
spierskeletstelsel. Een goed moment om over te gaan tot het laatste en wat 
meer  algemene  deel  van  deze  overpeinzing.  Mijn  leerstoel  is  vooral  een 
onderzoeksleerstoel  en  de  vraag  dringt  zich  dan  direct  op  wat  is 
wetenschap en wat is eigenlijk het doel van onderzoek?  
Er bestaat een redelijke consensus dat de moderne wetenschapsbeoefening 
zijn  oorsprong  vindt  in de Grieks  ‐ Klein Aziatische  cultuur  van  rond 800 
voor Christus. Uit de rond die tijd ontstane scholen kwamen enkele eeuwen 
later de grote filosofen zoals Socrates, Plato en Aristoteles voort. In die tijd 
bestond wetenschapsbeoefening  uit  drie  onderdelen:  observeren,  over  de 
observaties  nadenken  en  vervolgens  het  opstellen  van wetenschappelijke 
theorieën. De experimentele  toetsing komt pas  in de 17e en 18e eeuw van 
onze  jaartelling  in  zwang.  Het  lijdt  geen  twijfel  dat  die  toetsing  een 
essentiële en broodnodige aanvulling was die nu dan ook niet meer weg te 
denken  is.  Sterker  nog,  het  lijkt  soms  de  essentie  van  de  wetenschap 
geworden en kan dan doorschieten. Menig student die een project doet kijkt 
bij  de  resultaten  snel  of  er  statistisch  significante  verschillen  zijn,  is 
dolgelukkig wanneer dat zo is en meent vervolgens dat de proef geslaagd en 
klaar is. Mijn ruime ervaring als reviewer van wetenschappelijke artikelen 
heeft mij  geleerd  dat  een  dergelijke  houding  ook  in  andere  échelons  dan 
van  studenten  niet  onbekend  is.  Uiteraard  is  deze  attitude  onjuist.  Het  is 
mooi, en noodzakelijk, dat de resultaten solide en significant zijn, maar dan 
komt de vraag of ze ook biologisch relevant zijn. Zo ja, hoe zijn de resultaten 
dan te  interpreteren tegen de achtergrond van  literatuurdata en tot welke 
theorie  kunnen  ze  leiden?  Dat  vereist  werkelijk  academisch  denkwerk, 
maar gaat nogal eens verloren in de nadruk op p‐waarden, foutenanalyses 
en wat  dies meer  zij,  hoe waardevol  deze  analytische methoden  ook  zijn. 



15 
 

Cogito  ergo  sum  (ik  denk  dus  ik  besta)  is  een  grote  gedachte  van  de  in 
Utrecht  niet  onbekende  Franse  filosoof  en  vrijdenker  René  Descartesxvii. 
Computo  ergo  sum  (ik  reken  dus  ik  besta)  is  een  goed  devies  voor  een 
grootgrutter, maar geen wetenschappelijk motto. 
Waartoe doen wij eigenlijk onderzoek? Wanneer ik de richtlijnen erbij pak 
is  het  antwoord  simpel:  om  zoveel mogelijk  te  publiceren  in  de  bovenste 
15% van het wetenschapsveld  en om als het  even kan ook nog wat  extra 
financiering  binnen  te  halen  uit  diverse  bronnen.  Natuurlijk  ken  ik  de 
praktijk van alledag maar al  te goed en steun  ik zonder enige reserves de 
gedachte dat onderzoeksoutput en –inkomsten meetbaar gemaakt moeten 
worden. Ik denk ook dat het Instituut voor Veterinaire Wetenschappen van 
de  Faculteit  der  Diergeneeskunde  daar  uitstekende  instrumenten  voor 
ontwikkeld heeft die vaak veel beter zijn dan wat men elders gebruikt. Toch 
denk  ik  dat  het  goed  is  zich  zo  nu  en  dan,  en  misschien  is  de  dag  van 
vandaag  daar  een  goede  gelegenheid  voor,  te  realiseren  dat  het  feitelijke 
doel van onderzoek natuurlijk niet die publicatie in Nature of Science is en 
niet  het  binnenhalen  van  die  topsubsidie.  Zouden  dat  de  hoogste  doelen 
zijn,  dan  zou de  academische wereld  terecht  beschuldigd  kunnen worden 
van narcistische navelstaarderij. Het is de taak van de academia ten dienste 
te  staan  van  de  maatschappij  als  geheel,  waarbij  maatschappij  in  deze 
context  gezien  dient  te  worden  als  het  hele  planetaire  ecosysteem.  De 
mensheid verkeert door het wegvallen, overigens mede door  toedoen van 
diezelfde  wetenschap,  van  vele  technische  beperkingen  in  een  kritieke 
overgangsfase van een situatie waarin keuzes grotendeels bepaald werden 
door  factoren  van  buiten  naar  een  situatie  waarin  actief  keuzes  gemaakt 
kunnen, maar ook móeten worden. Hoewel wij  onszelf  al  lang geleden op 
basis  van  onze  vermeende  cerebrale  superioriteit  tot  de  belangrijkste  en 
maatgevende soort van deze planeet geproclameerd hebben, leert één blik 
in  de  kranten  dat  wij  de  grootst  mogelijke  moeite  hebben  die  opgeëiste 
leidersrol  waar  te  maken.  De  wetenschap  kan  en  moet  daarin  helpen. 
Wetenschap  is  dan  ook  absoluut  niet waardevrij  om maar  even  een  oude 
discussie  uit  de  jaren  ’60  op  te  rakelen.  Het  zijn  juist  de 
levenswetenschappen die een grote rol kunnen hebben door het inzicht dat 
zij  genereren  in  de  levende  natuur.  Een  intuïtieve  eenheid met  de  natuur 
zoals  in  de  tijden  van Ayla  en  haar  paard Whinney  zullen we  nooit meer 
bereiken,  daarvoor  zijn  we  met  te  veel  en  is  de  samenleving  te  sterk 
vertechnologiseerd. We zijn echter als Homo sapiens nolens volens integraal 
deel van de    levende natuur, óók  in dit digitaal‐virtuele  tijdperk, en het  is 
goed  zich  die  verbondenheid  te  blijven  realiseren.  Sommige  Noord‐
Amerikaanse  indianen  plachten  hun  paarden  als  “broeder  paard”  aan  te 
duiden en ik hoop U duidelijk te hebben gemaakt dat er  inderdaad in veel 
opzichten  een  grote  verwantschap  tussen  de  soorten  bestaat.  De 
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wetenschap  kan  inzicht  verschaffen  in  belangrijke  biologische  concepten, 
maar  minstens  even  belangrijk  is  de  werkelijk  academische  reflectie  op 
deze  kennis  in  de  zin  van  de  filosofische  beschouwingen  zoals  onze 
wetenschappelijke godfathers  uit  Griekenland  en Klein Azië  die, wars  van 
de  waan  van  de  dag,  plachten  te  houden.  Kennis  én  wijsheid  zijn  beide 
cruciaal voor het nemen van de beste beslissingen voor de toekomst van het 
door ons gedomineerde ecosysteem.  
 
Tot slot wil ik een kort persoonlijk woord van dank uitspreken. Het is mooi 
hier te staan, maar dat is alleen maar mogelijk geweest dankzij de directe of 
indirecte  steun  van  velen,  dan  wel  door  hun  inspirerende  invloed.  Ten 
eerste  van mijn  ouders.  Ik  ben  heel  blij  dat  zij,  ondanks  recente  ernstige 
gezondheidsperikelen, hier vandaag toch kunnen zijn. Ik ben ook blij met de 
aanwezigheid van mijn broer met  zijn  familie en van mijn oudste dochter 
die  dit  jaar  de  sprong  naar  de  academische  wereld  wil  gaan  maken.  De 
jongste twee zijn zoet aan het spelen – dat hoop ik tenminste‐ ergens in dit 
gebouw.  Veel  dank  ben  ik  verschuldigd  aan  mijn  schoonouders  die  ons 
altijd  tot  grote  steun  zijn  en  de  beste  oppassers  zijn  die  ik  ooit  ben 
tegengekomen.  
Op het professionele vlak is het onmogelijk alle namen te noemen en ik wil 
niet graag iemand vergeten. Ik maak een uitzondering voor de mensen die 
mijn  onderzoekscarrière mogelijk  gemaakt  hebben.  Dat  zijn  prof.  Kersjes, 
die  in mij als  jong dierenarts‐assistent voldoende vertrouwen had om een 
promotietraject  aan  te bieden en zo aan de basis van alles  stond,  en prof. 
Barneveld  die  mij  de  gelegenheid  heeft  geboden  door  te  groeien  in  het 
onderzoek en te worden wat ik nu ben. Verder dank ik, zonder hen bij naam 
te  kunnen  noemen,  alle  medewerkers,  OBP  zowel  als  WP,  van  het 
Departement Gezondheidszorg Paard en de voormalige Vakgroep Algemene 
Heelkunde  en  Heelkunde  der  Grote  Huisdieren  voor  hun  collegialiteit  en 
voor het creëren van een altijd ver van saaie werkomgeving.  
We  hebben  nog  twee  ereplaatsen  over  in  het  dankwoord.  Eén  daarvan  is 
uiteraard voor mijn vrouw en maatje Madelon die mij altijd tot grote steun 
geweest is maar vooral een bron van inspiratie is. De andere is voor de vele 
paarden  die  ik  in  mijn  carrière  tegengekomen  ben.  Velen  als  patiënt, 
anderen  als  proefpaard. Het  stilzwijgende  vertrouwen dat  zij  uitstralen  is 
altijd een grote bron van  inspiratie geweest en blijft herinneren aan waar 
het  uiteindelijk  om  gaat  in  de  diergeneeskunde:  hominum  animaliumque 
saluti, ofwel tot heil van mens en dier. 
 
Ik heb gezegd. 
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