
Sarcoiden: 

Sarcoiden zijn de meest voorkomende huidtumoren bij paarden. Ze komen bij alle rassen voor 

onafhankelijk van de kleur van het paard, wel kan er een genetische aanleg zijn. Het Bovine Papilloma 

virus (een virus dat wratten veroorzaakt bij koeien) lijkt verband te hebben met het ontstaan van 

sarcoiden. 

De localisatie is vaak de dunbehaarde huid (bv lippen, liezen, oogleden), maar ze kunnen overal op het 

lichaam voorkomen. Er bestaan verschillende vormen van sarcoiden o.a. een wratachtige vorm, een 

knobbel onderhuids, een vlakke ronde plek die op een huidschimmel lijkt, maar ook een gemende vorm 

kan voorkomen. 

Sarcoiden hoeven niet perse voor problemen te zorgen, wanneer ze klein blijven en niet kapot gaan of 

ontstoken raken is het niet altijd nodig om ze te behandelen. Zitten ze op plaatsen waar wrijving kan 

ontstaan, bijvoorbeeld onder het zadel, op het hoofd op de plaats van het hoofdstel of in de oksel waar de 

singel loopt, dan is het vaak wel nodig om een behandeling in te stellen. 

Sarcoiden zijn over het algemeen niet besmettelijk maar kunnen bij het zelfde paard wel op meerdere 

plaatsen voor gaan komen, ook is het mogelijk dat ze na een behandeling weer terug komen. 

De voorlopige diagnose kan gesteld worden a.d.v. het uitzicht, de localisatie, groeisnelheid en de aard van 

het weefsel. 

De definitieve diagnose kan worden gesteld door het nemen van een biopsie (wegnemen stukje weefsel, 

dit is minder wenselijk aangezien beschadiging van het sarcoid kan leiden tot versnelde groei), dan wel 

het volledig verwijderen van het aangetaste weefsel met daarbij ook wat gezond weefsel, maar ook door 

het nemen van een swab. Het weefsel monster of de swab zal vervolgens in een laboratorium worden 

onderzocht 

Sarcoiden zijn op verschillende manieren te behandelen o.a. met BCG vaccinaties (immuuntherapie) die 

in Utrecht aan de faculteit worden uitgevoerd, cryo-therapie (vriesbranden),  met Cisplatine beats 

(chemotherapie), daarnaast kunnen een aantal vormen van sarcoiden ook heel succesvol met een 

Acyclovir crème worden behandeld. 

Indien u meer informatie wenst over sarcoiden en de behandeling ervan kunt u contact opnemen met 

onze kliniek. 

 


