
Paard met PPID voor de behandeling 

Hetzelfde paard 4 maanden na de behandeling 

 

 

PPID (Ziekte van Cushing) bij paarden 
 
We zien regelmatig paarden en pony’s met PPID, ook wel bekend als ‘de ziekte van Cushing’.  
PPID staat voor pars pituitary dysfunction, of te wel een niet goed functionerende hypofyse. De 
hypofyse is een klein kliertje dat hormonen produceert in de hersenen (o.a. ACTH). Bij paarden met PPID 
is de productie van ACTH ontregeld, er wordt daardoor te veel ACTH geproduceerd. PPID komt voor bij 
wat oudere dieren, meestal vanaf een jaar of 15 en heeft verschillende symptomen. 

 
Symptomen 
Met name in het najaar stijgt het ACTH gehalte van paarden en pony’s met PPID flink. In het najaar is het 
onderscheid tussen wel of geen PPID dan ook het beste te meten. 
Heeft uw paard (een van) deze symptomen? 

 Verminderd presteren 
 Gedragsverandering 
 Vertraagde verharing, te lange en/of krullerige vacht 
 Regelmatig hoefbevangen 
 Veranderde lichaamsbouw  
 Vetophoping (boven de ogen) 
 Lusteloos 

Dan kan uw paard PPID (ziekte van Cushing) hebben.  

 
PPID test 

Van 1 september t/m 31 oktober 2019 kunt u uw paard of  
pony laten testen door middel van een ACTH test. De ACTH  
test wordt in september en oktober aangeboden 
met 50% korting. 

 
Behandeling 

PPID is goed te behandelen met Prascend. Als de diagnose 
van PPID is bevestigd dan kan er gelijk gestart worden met de  
behandeling. Afhankelijk van het gewicht van het paard of  
pony wordt gestart er met een half tot een heel tablet per dag. 
Vervolgens moet er 4 tot 6 weken daarna de ACTH waarde  
opnieuw gemeten worden, om te kijken of de dosering goed is  
voor het paard of pony.  
   

 
 
 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak 
kunt u contact met ons opnemen via 0593- 33 12 53. 

 


