Konijnen : Splay Leg
Bron: http://www.disabledrabbits.com/splay- leg.html

Splay Leg - Gespreide benen
“Splay leg “een ontwikkelings musculoskeletale aandoening
(“Musculoskeletale aandoeningen “ is een verzamelnaam voor de problemen
ter hoogte van de musculoskeletale structuren :de spieren, de gewrichten,
de pezen, de ligamenten en de zenuwen ) waarbij een konijn het vermogen
mist één of meer van hun ledematen vanuit het gewricht te bewegen.
Wat zijn de oorzaken Splay Leg?
Splay leg wordt meestal gezien als een aangeboren aandoening, wat
betekent dat het geërfd wordt van de ouders, en wordt beschouwd als
het gevolg van slechte genen die resulteren in zwak bindweefsel.
Veel splay leg konijnen worden geboren met een gespreide benen of deze
ontwikkeling start in de eerste paar weken tot maanden na de geboorte.
Splay leg kan ook worden veroorzaakt door bepaalde omgevingsfactoren.

Bijvoorbeeld door gladde vloeren van het konijnen hok of door een
trauma/letsel.
Wat zijn de symptomen van Splay Been?
Splay leg wordt gekenmerkt door een been (of poten) die zich uitstrekt
van het lichaam. De ernst van de splay kan variëren van konijn tot konijn.
In de meeste gevallen, steekt een been uit van 45 tot 90 graden van het
lichaam. In ernstige gevallen kan een been zelfs achteruit zijn gevouwen.
Splay leg kan invloed hebben op een ledemaat of ledematen.

Het kan invloed hebben op de voorste ledematen of achterpoten. Meestal
beïnvloedt het zowel de voor- of achterkant beide ledematen. Naast
ledematen plaatsing, kan een konijn moeite hebben staan en / of bewegen.
Ze gebruiken over het algemeen een flopping of wiebelen beweging om
zich voort te stuwen.
Hoe behandel je Splay Leg?
Er is geen specifieke medische behandeling voor splay leg.
Splay leg kan soms worden verbeterd door het gebruik van beugels aan de
aangetaste poten (in geval van bilaterale = tweezijdig splay been).
Zie: http://www.bio.miami.edu/hare/splayleg.html
Bracing kan succesvol zijn, vooral bij jonge konijnen die worden geboren
met of vroege ontwikkeling van de aandoening. Praat met uw dierenarts
over braces of andere corrigerende opties die beschikbaar kunnen zijn. In
sommige gevallen kan amputatie worden overwogen. Dit komt vaker voor
wanneer slechts één been wordt gespreid en wanneer dat been normale
beweging belemmert.
Splay leg konijnen zullen een zachte, gewatteerde behuizing nodig hebben
om hun benen te ondersteunen.
Maar er zullen meer problemen zijn: kan het konijn bij het voerbakje en
drinkfles? Kan hij zijn behoefte op de juiste plaats doen en/of zichzelf
daarbij bevuilen, meer kans op gewrichtsslijtage.
Splay leg konijnen zullen hun gewicht anders verdelen en hebben niet het
voordeel van een goede houding, ze zijn gevoelig voor pijnlijke hakken.
Een splay leg
konijn kan
problemen
hebben met
het reinigen
één of beide
oren.

Voor de konijnenfokker
Worden er bij u meerdere malen konijnen geboren met Splay leg , dan
kunt u uit er van gaan dat het een erfelijke afwijking betreft en is het
verstandig deze dieren uit te sluiten van de fok.
Ontstaat Splay leg in een later stadium, dan is het mogelijk dat u
konijnenhokken-vloeren te glad zijn.
Zie ook:
http://www.medirabbit.com/NL/Botziektes/Mechanisch/splayleg_nl.htm
http://www.bio.miami.edu/hare/splayleg.html

