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Laminitis = ontsteking van de laminae 

450 - 500 primaire lamellen 

100 - 200 secundaire lamellen 

0,82 m² 
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Laminitis = ontsteking van de laminae 

https://www.google.nl/url?q=http://www.parkerfarrierservice.com/laminitis_founder.html&sa=U&ei=3FcoU_iZDoaZ0QXil4DADw&ved=0CD4Q9QEwBw&sig2=ME-muO4Jl1BBW4VtgcXB0w&usg=AFQjCNHiE0KzwUpjtOC_oTBIlTQy8ZZ2zw


Laminitis – verschillende stadia 

 





• acute laminitis 

 

 

 

 

• chronische laminitis 
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<48 uur kanteling hoefbeen 

 

• ijzers afnemen 

 

• dorsale hoefwand verdunnen 

 

• koelen (nat zand / cocosbox) 

 

• wigvormige zool van polystyreen 
(piepschuim) 

 

• Röfo (LM opname) 

 



<48 uur kanteling hoefbeen 

 

DJM Sole Support  
 
Ideaal voor transport 

Medium: 13 x 15 cm. 

Large    : 15 x 17 cm.  

 

Droog: 4 - 5 minuten 

Nat    : 2 – 3 minuten 



<48 uur kanteling hoefbeen 

Medicatie NSAID - ontstekingremmend / pijnstillend 

Carbasalaatcalcium (ascal) bloedverdunnend 

Acepromazine (relaquine/tranquigel) 

 

 

Metacam® 

 

 

 

 

 

Phenylbutazone 





Draagvlak verplaatsen naar het niet pijnlijke gedeelte van de voet 

ontlasten         belasten  





Draagvlak verplaatsen naar het niet pijnlijke gedeelte van de voet 

Open-toon ijzer opgevuld met 
(werk) hennep en teer 



Draagvlak verplaatsen naar het niet pijnlijke gedeelte van de voet 

Open-toon ijzer met wigvormige 
zool om DDFT (diepe buigpees) 
te ontlasten 



foto’s C. Pollit 



Draagvlak verplaatsen naar het niet pijnlijke gedeelte van de voet 

Handgesmeed aluminium beslag 

Opvulling equibuild shore A 80 

Gelijmd met Glue-U 



Draagvlak verplaatsen naar het niet pijnlijke gedeelte van de voet 

Dynamix (urethaanshoe) 

 

Gue-U (acryllaatlijm) 

 

Equi Pak (shore A 69) 

https://www.google.nl/url?q=http://www.farrier-shop.com/glue-u-150ml-adhesive/&sa=U&ei=fA4sU47VHqbNygPa44GwCw&ved=0CDEQ9QEwAg&sig2=6TK1WQYTPhhwmZGrg9GnRQ&usg=AFQjCNHghTv19JStRR2sZbz8bDubanyEtg


    -Heartbar vorm: de straal draagt mee 

    -Afrolling in het toongedeelte 

    -Geen druk op de zool 

    -Vervormbaar, licht materiaal 

Andrew Poynton  







® 

equipak shore A 69 

foto’s Glushu 



® 

foto’s Glushu 



silpak shore A 38 

equipak shore A 69 
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• 30-1-2013 

• Shire 12 jaar 

• 675 kg 

• Kreupel LA sinds 1½ jaar 

 









17-10-2014 



07-08-2015 



04-02-2016 



1995 2016 

2015 



 

Papillea of outer 

zone tubulus 

 

 

Papillea of 

middle zone 

tubulus 

 

Papillea of inner 

zone tubulus 

 

 

 

Vascular casts 

of dermal 

lamellae 

 

 

foto’s C. Pollit 



foto’s C. Pollit 



foto’s C. Pollit 





foto’s: hoofcare 





• Durf te te schakelen 


