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Wat zijn fructanen?

Wat moeten we aan met

FRUCTAAN?

Fotosynthese is een biochemisch proces dat in planten,
onder invloed van daglicht, plaatsvindt. Water en
koolstofdioxide worden hierbij omgezet naar zuurstof
en suikers. Grassen die vooral in koude klimaten of
seizoenen gedijen kunnen de suikers zo nodig opslaan
in de vorm van fructanen. Fructanen zijn samengestelde
koolhydraten. Ze bestaan uit ketens van fructosemoleculen. Aan het einde van elke keten is een glucosemolecuul gekoppeld. Afhankelijk van de fructaansoort
is de keten langer of korter. De opslag in de vorm van
fructanen gebeurt als er meer suiker voorradig is dan
nodig voor de groei. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens
een frisse nacht als de groei even helemaal stil komt

Het is een april- of oktoberochtend na een nacht met lichte vorst.
De ochtendzon straalt vrolijk over een weiland vol Engels raaigras.
Alle fructaan-indexen slaan op rood. Je paard zal elk moment hoefbevangen
kunnen raken. Sinds Dr. Chris Pollitt vijftien jaar geleden hoefbevangenheid
experimenteel wist te veroorzaken door een grote hoeveelheid fructaan
via een neussonde in de maag van paarden te pompen, denken we de grote
boosdoener gevonden te hebben. De vraag is alleen of fructaan dat een
paard al grazend binnenkrijgt wel zo gevaarlijk is.

te liggen. Ook als andere belangrijke groeifactoren,
zoals water en voedingsstoffen, niet voldoende aanwezig zijn terwijl er wel fotosynthese plaatsvindt,
neemt de hoeveelheid fructaan in het gras toe.
Verbeteren de groeiomstandigheden, dan zal de omzetting in tegenovergestelde richting plaatsvinden. Er wordt
suiker vrijgemaakt en de plant gaat verder met groeien.
De omzetting van suiker naar fructaan en andersom
kan de hele dag door plaatsvinden. We kunnen fructaan
als een opslagkoolhydraat beschouwen.

"De opslag in de vorm van
fructanen gebeurt als er meer
suiker voorradig is dan nodig
voor de groei.”

Remco Sikkel
Remco Sikkel is sinds 2002 jaar actief
als hoefverzorger en is een expert
op het gebied van hoefbevangenheid.
Tijdens zijn werk krijgt hij vaak
te maken met hoefbevangen paarden en
het viel hem op hoe weinig eigenaren
en dierenartsen eigenlijk weten over
deze complexe ziekte. Dat motiveerde
hem om een boek te schrijven om
paardeneigenaren op een constructieve
manier te informeren. ‘Hoefbevangenheid: begrijpen, genezen, voorkomen’
is een absolute musthave
voor iedereen die zorgt voor
of werkt met een hoefbevangen paard, pony of ezel.
Dit boek is onder andere
hier te bestellen:
www.hoefbevangen.info

Verder maakt het gras fructaan aan als vorstbeschermingsmiddel. Als de temperatuur onder de min tien
komt, wordt fructaan omgezet in suiker. Zoals suikerwater moeilijker bevriest dan zuiver water, zal ook de
plant op deze manier beter beschermd zijn tegen de
vorst.

Hoe fructaan verteerd wordt
Suikers en zetmeel worden door enzymen in de maag
en de dunne darm afgebroken. Fructanen zijn ongevoelig
voor deze spijsverteringsenzymen. De vertering van
fructanen vindt hoofdzakelijk plaats in de dikke darm.
De daar aanwezige bacteriën zorgen via vergisting
voor afbraak van de koolhydraatketens. De vergisting
resulteert in de afgifte van stoffen die vluchtige vetzuren worden genoemd. Deze passeren de darmwand en
worden via het bloed door het lichaam getransporteerd
en gemetaboliseerd. Voor paarden die alleen op ruwvoer
gehouden worden zijn vluchtige vetzuren de belangrijkste
energiebron. Voedingsvezels, zoals cellulose en lignine,

Bij de onderzoeken die aan
hebben getoond dat fructaan
acute hoefbevangenheid kan
veroorzaken, werd gebruik gemaakt van een andere fructaansoort dan die in gras voorkomt.
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worden op vergelijkbare wijze afgebroken, zij het dat de
vergisting van deze koolhydraten langzamer verloopt en

Als de temperatuur
onder de min 10
komt wordt fructaan
omgezet in suiker.

dat het eencellige microben zijn die de vergisting voor
hun rekening nemen in plaats van bacteriën.
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Fructaan en hoefbevangenheid

in verschillende oorzaken kan vinden. Beklaag je je bij

Een overmatige aanvoer van fructaan zorgt voor een

de huisarts over hoofdpijn, dan zal hij op zoek gaan in

productie van vetzuren die hoger is dan het bloed kan

welke hoek de oorzaak gezocht moeten worden. Een

afvoeren. De zuurgraad van de dikke darm gaat omlaag

goede dierenarts zal hoefbevangenheid eveneens als een

(verzuring). Doordat melkzuur-producerende bacteriën

manifestatie van problemen op een of meer plekken

beter gedijen in een zuurdere omgeving, zullen deze in

ergens anders in het paardenlichaam zien en niet als een

hoeveelheid toenemen. Deze zogeheten gram-positieve

op zichzelf staand probleem. ‘Ergens anders’ is dan een

bacteriën gebruiken de aanwezige koolhydraten en

wijd begrip. Onder andere de darmen, bloedvaten en

maken melkzuur dat zuurder is dan de vluchtige vet-

hormonale klieren zijn vaak betrokken bij het ontstaan

zuren. De zuurgraad gaat nu nog verder omlaag; een

van hoefbevangenheid.

vicieuze cirkel ontstaat. Dit proces wordt nog versterkt
doordat er niet alleen sprake is van een overvloed aan

Om de rol van fructaan te kunnen begrijpen moeten

fructaan. Suikers en zetmeel die niet goed in de dunne

we eerst weten dat er tegenwoordig onderscheid wordt

darm verteerd zijn en in de dikke darm terecht komen

gemaakt tussen drie soorten hoefbevangenheid:

dragen ook negatief bij. Bij een te lage zuurgraad

• Endocrinopathische hoefbevangenheid treedt op als

worden de zogenoemde gram-negatieve bacteriën en de

gevolg van hormonale problemen. Veel voorkomen-

cellulose-verwerkende eencellige microben in de dikke

de hormonale problemen zijn insulineresistentie, EMS

darm vernietigd. Hier komen gifstoffen (endotoxinen)

(paarden-stofwisselingssyndroom), PPID (voorheen

bij vrij. Er is nu sprake van zuurvergiftiging. Een te lage

foutief bekend als de ziekte van Cushing) en lang-		

zuurgraad brengt daarnaast schade toe aan de darmwand. Doordat de darmwand beschadigd raakt, kunnen
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durige toediening van langwerkende corticosteroïden.
• SIRS-gerelateerde hoefbevangenheid treedt op als 		

gifstoffen deze makkelijk passeren en in de bloedbaan

gevolg van gifstoffen in de bloedbaan. Denk hierbij 		

terecht komen. Dit zorgt voor een ontstekingsreactie en

aan gifstoffen die vrijkomen bij infecties zoals influ-

hadden. Met name de reeks ‘fructaan > verzuring >

de eerste plaats moet je kijken naar wat er aan de hoef-

kan bloedstolling binnen de bloedvaten en verminderde

enza, borstvliesontsteking, baarmoederontsteking

bacteriesterfte > endotoxinen > doorbloedingsprobleem’

bevangenheid vooraf is gegaan. Heeft je paard de voer-

doorbloeding van de hoeven tot gevolg hebben. Door

of een bacteriële infectie na het niet afkomen van de

kreeg de schuld. De kenmerkende klinische verschijn-

kist opengebroken en zich vervolgens rond gegeten aan

gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen zou hoefweefsel

placenta na een bevalling. SIRS staat voor systemisch

selen van deze vorm van hoefbevangenheid ontbreken

brokjes vol koolhydraten, dan kun je er donder op zeggen

dermate beschadigd kunnen raken dat het paard hoef-

inflammatoir respons-syndroom.

echter bij deze paarden. Ze hebben geen koorts, mees-

dat er sprake is van SIRS-gerelateerde hoefbevangenheid.

tal geen diarree en bij bloedonderzoek worden er niet

Dit is ook het geval als je weet dat je paard een ont-

door een zuurstoftekort in het hoefweefsel. Dit is

meer witte bloedcellen waargenomen dan normaal.

steking heeft zoals influenza of een oogontsteking.

het gevolg van zware, langdurige, repetitieve en/of 		

Vooral dit laatste is een eigenschap van de systemische

Wordt je paard al bevangen van de lucht van gras,

verkeerde belasting van de hoeven. Koolhydraten en

ziekte die SIRS-gerelateerde hoefbevangenheid is. Deze

denk dan in de richting van een hormonaal probleem.

hormonen spelen hier geen enkele rol.

vorm van hoefbevangenheid komt eigenlijk maar weinig

Je paard heeft een abnormale respons op de inname

voor. Het overgrote deel (80 tot 90%) van alle gevallen

van suikers. Vaak zien we bij deze paarden de tekenen

van hoefbevangenheid blijkt endocrinopathisch te zijn.

van insulineresistentie, zoals een verhoogde vetopslag

bevangen raakt.

"Afbraak van het basale membraan
is een sleutelelement van
hoefbevangenheid.”

• Traumatische hoefbevangenheid wordt veroorzaakt 		

Lange tijd werd gedacht dat paarden die in het weiland

in de nek en boven de ogen. Ook hebben ze vaak een

hoefbevangen raakten met de tweede soort te maken
Een tweede risicofactor bij het ontstaan van hoefbe-

Onderzoek uit 2012 laat zien dat de consumptie van

hoge body condition score. PPID is ook een beruchte

vangenheid ligt in een tweede eigenschap van de

fructaan niet tot een verhoging van de insulinespiegel in

oorzaak. Paarden met PPID zijn vaak wat ouder en te

hierboven genoemde toegenomen hoeveelheid gram-

het bloed leidt. Dit komt doordat insuline alleen door de

herkennen aan een abnormale dikke krullende vacht

positieve bacteriën. Zij geven gifstoffen (exotoxinen) af

alvleesklier vrijgemaakt wordt om de bloedsuikerspiegel

en gewichtsverlies.

die in verband worden gebracht met de productie van

te reguleren. Fructaan is geen suiker, noch wordt het

bepaalde enzymen (MMPs) die bindweefsel in de hoef

afgebroken tot losse suikermoleculen. Het heeft dus

Als je geen enkel verband met voedsel kunt ontdekken

afbreken. Dit bindweefsel, het basale membraan, moet

geen invloed op de bloedsuikerspiegel.

zou het kunnen zijn dat er sprake is van overbelasting.
Denk hierbij aan stalhuisvesting, overgewicht of pijn

zorg dragen voor een stevige verbinding tussen de
hoefwand en het hoefbeen. Afbraak van het basale

Wie van de drie

ontzien na een operatie. Paarden die intensief in de

membraan is een sleutelelement van hoefbevangenheid.

Bij alle drie de vormen van hoefbevangenheid zien we

disciplines Endurance, Reining en springen worden ge-

dezelfde klinische verschijnselen, zoals een verhoogde

bruikt, lopen ook een verhoogd risico. Traumatische

Drie soorten hoefbevangenheid

hoeftemperatuur, niet willen bewegen en achterover

hoefbevangenheid kan ook veroorzaakt worden door

Geen dokter zal ooit de diagnose ‘hoofdpijn’ stellen.

hangen en apathisch gedrag. Hoe weet je nu met welke

normale belasting die wordt uitgeoefend op een hoef

vorm van hoefbevangenheid je paard te maken heeft? In

met een abnormale conformatie. Met name verkeerd

Hoofdpijn is een klinisch verschijnsel dat zijn oorsprong
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Wordt je paard al bevangen
van de lucht van gras, denk
dan in de richting van een
hormonaal probleem.
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bekappen en hoefbeslag kunnen traumatische hoefbe-

op die passen bij SIRS-gerelateerde hoefbevangenheid

merkelijk te noemen dat paardeneigenaren nog zo

vangenheid veroorzaken.Een belangrijk en eenvoudig

(koorts, diarree, witte bloedcellen die uit de bloedbaan

veel vertrouwen stellen in de fructaan-index. Toch is

waar te nemen verschil is dat bij SIRS-gerelateerde

treden en andere veranderingen in bloedwaarden).

deze niet helemaal nutteloos. Het nut van dit waar-

hoefbevangenheid het paard er ziek uit ziet, koorts en

Bij paarden die bevangen raken na weidegang is dit in

schuwingssysteem ligt er vooral in dat het een beeld

waterige diarree heeft. De gifstoffen circuleren in het

verreweg de meeste gevallen niet aan de orde.

geeft van hoeveel suiker er kortgeleden in de plant zat.

bloed en zijn hele lijf lijdt hieronder. Bij de twee andere

Hoge fructaangehaltes zijn immers niet mogelijk zonder

vormen is dit niet het geval.

Ten tijde van het onderzoek was nog niet doorslaggevend

dat er een suikeroverschot aan vooraf ging. Goede kans

Tenslotte kan je dierenarts de verschillende vormen aan

aangetoond welke rol insuline speelt bij het ontstaan van

dat dit beeld zich op korte termijn herhaalt en je paard

de hand van bloedonderzoek goed onderscheiden. Om

hoefbevangenheid. Enkel- en tweevoudige suikers werden

in gevaar kan brengen om endocrinopathische hoef-

endocrinopathische hoefbevangenheid bevestigd te zien

daarom niet meegenomen in het onderzoek.

bevangenheid te ontwikkelen. Daarnaast blijft het ver-

gaat hij op zoek naar afwijkende waarden van bepaalde
hormonen, zoals insuline, cortisol, leptine en ACTH. Bij
SIRS-gerelateerde hoefbevangenheid treft hij veel witte
bloedcellen en antistoffen (cytokines) aan in het bloed.

standig de fructaanconsumptie in de gaten te houden

"Er bestaat een wederzijds verband
tussen systemische ontstekingen
en insulineresistentie.”

om verzuring in de dikke darm te voorkomen. Graasbeperkende maatregelen kunnen hierbij helpen. Met
name het gebruik van een graasmasker is nuttig. Hoewel
de suikers in het blad van de grasplant geproduceerd

Kritiek

worden, vindt de opslag van fructaan vooral onderin de

Ondanks dat veel paardeneigenaren nog flink in paniek

grasstengel plaats. Met een graasmasker kan het paard

raken bij het woord fructaan, is het belang dat in de

Het huidige idee is niet zozeer dat een gezond paard

dit deel van de plant niet nuttigen. Het eettempo gaat

wetenschappelijke wereld aan de rol van dit koolhydraat

acuut hoefbevangen kan worden van een voor- of

bij het gebruik van een graasmasker ook omlaag.

wordt toegekend de afgelopen jaren steeds minder

najaarsochtend op een weiland met een hoog fructaan-

Het voedsel komt langzamer en gelijkmatiger in het

geworden. Er bestaat serieuze kritiek op de wetenschap-

gehalte. Wel kan een grote hoeveelheid fructaan het

spijsverteringskanaal. Suiker en zetmeel worden daar-

pelijke onderbouwing. Bij de onderzoeken die aan

laatste zetje geven aan een paard dat al insulineresi-

door volledig in de maag en dunne darm verteerd,

hebben getoond dat fructaan acute hoefbevangenheid

stent is en te maken heeft met een sluimerende, door

waardoor ze niet in de dikke darm terecht komen en

kan veroorzaken, werd gebruik gemaakt van een andere

suikers en zetmeel ontketende, endocrinopathische

dus niet kunnen bijdragen aan verzuring. Bacteriën en

fructaansoort dan die in gras voorkomt. De experimen-

hoefbevangenheid. Verder bestaat er een wederzijds

microben hebben meer tijd om fructanen te vergisten.

teel gebruikte soort, raftilose genaamd, bevat minder

verband tussen systemische ontstekingen en insuline-

fructosemoleculen per keten en wordt daardoor makke-

resistentie. Systemische ontstekingen (ontstekings-

lijker afgebroken en leidt sneller tot meer verzuring in de

reacties van het hele lichaam) dragen bij aan het

dikke darm. De toegediende doses fructaan in de onder-

ontstaan van insulineresistentie; insulineresistentie kan

zoeken waren dermate hoog dat het onwaarschijnlijk

systemische ontstekingen verergeren. Een eerste geval

is dat een paard die grazend zou kunnen consumeren.

van een dergelijke ‘gecombineerde’ hoefbevangenheid

Bovendien werd de totale hoeveelheid fructaan in één

zou een aanleiding moeten zijn het paard op PPID

keer via een slang in de maag geplaatst. De resulterende

en EMS te laten testen. Beide syndromen hebben

Een volwassen paard mag al grazend tot 2,5% van zijn

melkzuurvorming en zuurvergiftiging in de dikke darm

insulineresistentie als belangrijk kenmerk.

lichaamsgewicht aan fructaan per dag eten zonder dat

zou waarschijnlijk niet optreden als een paard dezelfde

"Het gebruik van een graasmasker
is nuttig om de inname van
fructaan te beperken.”

Verklarende woordenlijst
• ACTH: Adrenocorticotroop hormoon. Een hormoon 		
dat door de hypofyse wordt afgescheiden en de
productie van cortisol bepaalt.
• Basale membraan: bindweefselvlies dat de
hoefwand en het hoefbeen aan elkaar hecht.
• Body Condition Score: beoordelingssysteem om de
lichaamsconditie van paarden te classificeren.
• Corticosteroïde: chemische variant op het
lichaamseigen bijnierschorshormoon cortisol.
• Cortisol: bijnierschorshormoon dat wordt afgescheiden om (in stress situaties) eiwitten en vetten snel
in glucose om te zetten.
• Cytokine: eiwit dat een rol speelt in het afweer-		
systeem. Het kan de activiteit van MMPs verhogen.
• EMS: Equine Metabool Syndroom.
Paardenstofwisselingssyndroom dat vergelijkbaar is 		
met diabetes type 2 bij mensen.
• Endotoxine: giftig celwandbestanddeel van gram-		
negatieve bacteriën dat vrijkomt als deze bacteriën
sterven.
• Exotoxine: door gram-positieve bacteriën
afgescheiden gifstof.
• Gram-negatieve bacterie: bacterie met een extra
membraan om de celwand heen. Als deze bacterie 		
sterft komen er endotoxinen vrij.
• Gram-positieve bacterie: bacterie met één dikke
celwand die anders is van samenstelling dan
lichaamscellen van het paard. Deze bacterie geeft
exotoxinen af.

dit problematisch is. Het lastige is dat de meeste labora-

hoeveelheid fructaan in een etmaal, al grazend, gelei-

Preventie

toria voor grond- en gewasonderzoek geen onderscheid

delijk zou binnenkrijgen.

Als je bedenkt dat tot 90% van alle gevallen van hoef-

maken tussen suikers, zetmeel en fructanen. Als je

Bij de experimenteel veroorzaakte hoefbevangenheid

bevangenheid endocrinopathisch is en fructaan geen

een bovengrens van 10% koolhydraten aanhoudt, zit je

traden de hierboven genoemde klinische verschijnselen

enkele rol speelt bij deze vorm, is het op zijn minst op-

eigenlijk altijd goed.

• Insuline: hormoon dat door de alvleesklier geprodu-		
ceerd wordt. Het reguleert het glucosemetabolisme.
• Insulineresistentie: omstandigheid waarbij het
lichaam niet goed reageert op insuline. Hierdoor
wordt bloedsuiker niet optimaal opgenomen en
blijft de bloedsuikerspiegel te hoog.
• Leptine: eetlust-regulerend hormoon dat geprodu-		
ceerd wordt in de vetcellen.
• MMP: Matrix metalloproteïnase. Eiwit-afbrekend
enzym.
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