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Weetjes Woensdag:PPID/de ziekte van Cushing en de dosering van Prascend/Pergolide.  

Als je paard de diagnose PPID/Cushing heeft gekregen, zal de dierenarts je voorstellen om met het 

medicijn Prascend te starten. Prascend bevat het werkzame bestanddeel pergolide en is in juni 2015 

door Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH geregistreerd (n.b. registratie is gewijzigd zie bron 1). 

Wisten jullie trouwens dat de registratie(wijziging) verloopt via het Ministerie van Economische 

Zaken? 🤔 

 

DE (START)DOSERING: WAT IS WIJSHEID? 
Al jaren hoor ik van ervaringsdeskundige eigenaren dat dierenartsen standaard beginnen met een 

tablet van 1mg Prascend voor een volwassen paard. Voor veel paarden lijkt dat een te hoge 

startdosering te zijn: het lichaam moet wennen aan het effect van het medicijn en een geleidelijke 

introductie lijkt voor minder bijwerkingen te zorgen. Bekende bijwerkingen zijn lethargie en een 

slechte eetlust. Vooral dat laatste kan een groot probleem zijn, omdat paarden met deze aandoening 

al vaak ondergewicht hebben en grote spierafbraak. Als ze dan niet goed eten, verslechtert hun 

conditie nog meer. 
In de meegestuurde link van KER - Kentucky Equine Research - vind je tips over hoe te doseren. 

Opvallend vind ik, dat KER een gemiddeld lagere dosering aanhoudt dan Boehringer: 0,5mg voor een 

volwassen paard, 0,25mg voor een pony. 
Boehringer komt uit op een startdosering 1mg voor een volwassen paard, 0,5mg voor een pony, al 

geven zij aan dat de uiteindelijke dosering per individu kan verschillen en moet worden aangepast. 

Feit is, dat de startdosering van KER beter lijkt aan te sluiten bij wat ik al jaren uit de praktijk terug 

krijg. 

 

Het oog van de meester (jou dus)! 
Belangrijk is, dat jij als eigenaar je paard goed blijft observeren. Tenslotte ken jij je paard (pony) het 

beste! Vertrouw daarop! Zo kun je stap voor stap de dosering van Prascend op de behoeften van 

jouw paard afstemmen.  
Maak foto's van je paard - bijv. een keer per week in dezelfde houding, beide zijkanten, achterhand 

van achteren - en doe dat eens een paar weken achter elkaar. Leg ze dan naast elkaar en zie wat er 

veranderd is. Vraag andere mensen mee te kijken, twee zien meer dan een.  
Bedenk ook, dat de dosering van Prascend niet het hele jaar hetzelfde hoeft te blijven: zeker bij de 

wisseling der seizoenen - the seasonal rise - gaat het cortisol niveau omhoog en kan het nodig zijn de 

dosering tijdelijk te verhogen. Zeker omdat net in die periodes het aantal gevallen van 

hoefbevangenheid stijgt, kan deze (tijdelijke) aanpassing veel ellende voorkomen. 

Paarden met PPID vragen om een zeer zorgvuldig management van voeding, stress en het 

afstemmen van de medicatie Prascend. Hilton & Herbs heeft een product genaamd CushX (Gold) op 

basis van kruiden dat naast of in plaats van Prascend kan worden gebruikt om je (oudere) paard te 

ondersteunen. 
PPID is helaas een progressieve aandoening, wat inhoud dat we het ziekteproces wel wat kunnen 

vertragen, maar niet kunnen stopzetten.  

Zo, dit was weer een Weetjes Woensdag. 

Fijne dag, Astrid 

Bron 1: https://www.boehringer-ingelheim.nl/…/2017.08.24_prascend_r… 
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