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Een groot deel van de bestaande Belgisch-witblauwpopulatie lijkt in
aanmerking te kunnen komen voor afkalving zonder keizersneden

‘Natuurlijk’ geboortegemak
Er is weinig verschil in de wanverhouding tussen het bekken van
een koe en de lichaamsmaten van het kalf bij enerzijds dieren
die natuurlijk kalven en anderzijds dieren die een keizersnede
ondergaan, zo blijkt uit onderzoek. Dat is bemoedigend voor een
fokkerij zonder ingrepen in het Belgisch-witblauwras.
tekst Iris Kolkman

I

n het Belgisch-witblauwras wordt geselecteerd op hyperbespierdheid. Daardoor is een wanverhouding ontstaan tussen de grootte van het kalf en het bekken
van de koe. Het kalf is met andere woorden te groot en te zwaar in verhouding
tot het bekkenkanaal van de koe. Op het
moment van de kalving moet daarom in
veel gevallen een keizersnede worden
verricht.
Als gevolg van deze geboorteproblematiek worden er in Europa en voornamelijk in de Scandinavische landen vragen
gesteld bij het verder aanhouden van het
ras. Door te selecteren op kleinere kalveren en bredere bekkens bij de koeien kan
het ras zodanig veranderd worden dat
het aantal keizersneden sterkt daalt,
met behoud van de conformatie. Dit kan
het voortbestaan van het Belgisch-witblauwras veiligstellen.
Om die redenen startte de Katholieke
Hogeschool Sint Lieven te Sint Niklaas in
2005 een onderzoeksproject, in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent en de
Katholieke Universiteit Leuven. In dat
project wordt nagegaan in welke mate
de keizersnede met zijn eventuele complicaties het welzijn schaadt, en wat de
mogelijkheden zijn voor selectie op kleinere kalveren en bredere bekkens.

omdat het de integriteit van het dier
aantast. Ondanks dat Belgische dierenartsen in deze procedure technisch zeer
goed onderlegd zijn, blijft het een openbuikoperatie met risico op complicaties.
Door middel van een enquête is er een
onderzoek gehouden onder achttien die-

renartsen naar deze complicaties. Daaruit blijkt na 1275 keizersneden dat er
bij dieren van het Belgisch-witblauwras
minder zware complicaties waren in vergelijking tot dieren van andere rassen.
Dit komt waarschijnlijk doordat Belgische blauwen meestal in een vroeg stadium van de kalving worden geopereerd.
Dieren die twee of meer keizersneden
ondergingen, hadden wel meer kans op
complicaties.
Het systematisch gebruik van de keizersnede met de eventuele complicaties
roept bij veel mensen vragen op omdat
niemand goed weet in welke mate de
dieren pijn of ongemak ondervinden.
Om in te schatten in welke mate Belgisch-witblauwdieren gedragsveranderingen of ongemak ervaren na deze chirurgische ingreep in vergelijking tot een

Subtiel discomfort
Op dit moment wordt de keizersnede
systematisch uitgevoerd, maar deze toepassing krijgt steeds vaker tegenwerping
Een daling van het aantal keizersneden met
behoud van conformatie zal de fokkerij van
het ras moeten verzekeren
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natuurlijke kalving, werden dertig dieren geobserveerd, waarvan er zeventien
kalfden via een keizersnede en dertien
op natuurlijke wijze (VeeteeltVlees, februari 2007). Uit deze resultaten kan
geconcludeerd worden dat er enkele
gedragsveranderingen zijn na een keizersnede in vergelijking tot een natuurlijke kalving, maar dat deze veranderingen subtiel en van korte duur zijn.
Ondanks het feit dat er op dit moment
in België minder bezwaren zijn tegen de
keizersnede, is het niet ondenkbaar dat
er een Europees verbod komt op het systematisch uitvoeren van deze ingreep.
Selectie naar een daling van het aantal
keizersneden met behoud van de conformatie zal de fokkerij van het ras moeten
verzekeren.

Pelvimetrische resultaten
De vraag is of het mogelijk is om te selecteren naar vermindering van het aantal
keizersneden. Om dat vast te stellen is
nagegaan of er nog genoeg variatie is in
de bekkenmaten van de koeien en de lichaamsmaten van de kalveren. Selectie
is namelijk alleen mogelijk als er genoeg
variatie voor een bepaalde parameter

binnen een populatie is en als de erfelijkheidsgraad daarvan gemiddeld tot hoog
is. Deze variaties zijn onderzocht, net als
de specifieke bekkenmaten bij de moeder en de lichaamsmaten bij het kalf die
van belang kunnen zijn voor de individuele natuurlijke kalving.
Om te kunnen selecteren naar een groter bekkenoppervlak, waardoor de geboorteproblematiek minder kan worden,
moet het bekkenoppervlak bij levende
dieren worden bepaald. Pelvimetrie is
een manier om het inwendige bekkenkanaal op een accurate manier te meten,
maar deze werd in het ras nog niet toegepast.
Eerst moest de betrouwbaarheid van pelvimetrie worden getest. Door de selectie
naar hyperbespierdheid is er in het witblauwras namelijk ook een verkleining
van het skelet opgetreden, waardoor het
bekken van een witblauwdier vermoedelijk een andere vorm heeft dan dat van
andere vleesrassen. Door metingen met
de Rice-pelvimeter te vergelijken met
metingen op het eigenlijke karkas, blijkt
dat de Rice-pelvimeter geschikt is om
het inwendige bekken van een witblauwdier accuraat te meten. De Rice-pelvime-
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ter kan dus gebruikt worden in de selectie naar grotere bekkens.
De pelvimeter is ook gebruikt om de variatie te bepalen van bekkenmaten van
koeien in België die zowel via een keizersnede als natuurlijk gekalfd hadden
(VeeteeltVlees, maart 2007). De gemiddelde bekkenmaten waren voor bekkenbreedte, bekkenhoogte en bekkenoppervlak respectievelijk 15,2 (± 2,1) cm, 18,8
(± 1,9) cm en 288,5 (± 60,9) cm2. Natuurlijk kalvende witblauwen hadden grotere lichaams- en bekkenmaten in vergelijking tot witblauwen die met een
keizersnede kalfden.
Dit onderzoek toont aan dat selectie op
bekkenmaten binnen de populatie mogelijk is. In elke leeftijdscategorie bleek
voldoende variatie. Inwendige bekkenmaten kunnen dienen om een stap voorwaarts te zetten in het fokprogramma.

Wanverhouding maten
Ook bij de kalveren bleek er voldoende
variatie te bestaan in alle lichaamsmaten (VeeteeltVlees, november 2007).
Daarnaast blijkt dat kalveren geboren
met een keizersnede bredere schouders
en achterhand hebben vergeleken met
kalveren die natuurlijk geboren worden.
Omdat deze twee lichaamsmaten de
breedste maten zijn van een witblauwkalf, werd gedacht dat ze mogelijke beperkende factoren zouden zijn voor de
kalving. De significante variaties in een
aantal lichaamsmaten en de sterke correlatie tussen deze maten doet vermoeden dat het mogelijk is om te selecteren
naar kleinere kalveren om zo de geboorteproblematiek te verminderen.
Bij vergelijking van de wanverhouding
tussen de koe en haar kalf, door de gemiddelde schouderbreedte en achterhandbreedte van de kalveren te vergelijken met de gemiddelde bekkenhoogte
van de koeien, bleek dat ‘meetkundig gesproken’ een gemiddeld witblauwkalf te
groot is om de bekkeningang van een
witblauwe koe te passeren. Maar deze
resultaten tonen ook aan dat de grootste
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Bij vergelijking van koe-kalfcombinaties blijkt dat méér dieren natuurlijk kalfden dan meetkundig uitgerekend

koeien (met een bekkenhoogte van 23,0
cm) wél in staat zijn tot een natuurlijke
geboorte van het gemiddeld kalf.

Elliptische bekkenvorm
Bij een vergelijking van de individuele
koe-kalfcombinaties blijkt dat méér dieren – zowel koeien als vaarzen — natuurlijk kalfden dan meetkundig uitgerekend.
Dit is hoopvol voor de selectie naar vermindering van de afkalfproblematiek.
Daarnaast zou dit er ook op kunnen duiden dat er zeer waarschijnlijk nog andere factoren een rol spelen in de afkalfproblematiek naast het bekken van
de moeder en de lichaamsmaten van
het kalf. Dat zou bijvoorbeeld kunnen
betekenen dat de bekkenopening van de
koe een beetje kan openen tijdens de
kalving.
De resultaten van dit vergelijkend onderzoek tonen aan dat witblauwdieren
die met een keizersnede kalfden een significant grotere bekkenhoogte hadden
op het moment van de kalving in vergelijking tot een maand vóór de kalving
(0,45 cm). Dieren die natuurlijk hadden
gekalfd, vertoonden echter een significant verschil in alle drie bekkenmaten
gemeten op het moment van de kalving
in vergelijking tot een maand vóór de
kalving: bekkenhoogte 1,42 cm, bekkenbreedte 0,53 cm en bekkenoppervlak
35,64 cm2. Naast het bekken van de
moeder en de schouder- en achterhandbreedte van het kalf speelt in het ras dus
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ook de kalving zelf een belangrijke rol
op het geboortegemak.
Een andere hypothese die mogelijk een
rol speelt bij de individuele kalving, de
vorm van de bekkeningang, werd eveneens onderzocht. Hiervoor is de bekkenhoogte vergeleken met de diagonale bekkenhoogte en er blijkt er een significant
verschil van 0,4 cm te bestaan tussen

deze twee. Voor individuele dieren kan
deze 0,4 cm een verschil uitmaken in de
beslissing of een natuurlijke kalving mogelijk is of niet.
De elliptische vorm van de bekkeningang kan ook een verklaring zijn voor de
zeldzame gevallen waarin het kalf toch
geboren wordt ondanks dat het theoretisch onmogelijk werd geacht. l

Conclusies
– Belgisch witblauwe dieren ervaren
significant minder zware complicaties tijdens een keizersnede in vergelijking tot andere rassen. Bij dieren
die al een keizersnede ondergaan
hebben, bestaat een verhoogd risico
op milde en zware complicaties.
– Er kunnen enkele gedragsverschillen geobserveerd worden tussen
koeien die een goed uitgevoerde keizersnede ondergaan hebben in vergelijking tot een natuurlijke kalving,
maar deze gedragsverschillen zijn
subtiel en van korte duur.
– Pelvimetrie is een geschikt hulpmiddel voor veehouders in de selectie
naar grotere bekkens in het ras en
daardoor naar minder geboorteproblemen.
– De aangetoonde variatie in zowel het
bekkenkanaal van de moeder als de
lichaamsmaten van het kalf, samen
met de bestaande hoge erfelijkheid-

graden voor bekkenmaten suggereert dat selectie in het Belgisch-witblauwras naar een daling van het
aantal keizersneden mogelijk is.
– Het kleine verschil in wanverhouding tussen koe en haar kalf in dieren die natuurlijk kalfden in vergelijking tot dieren die een keizersnede
ondergingen, is bemoedigend voor
de selectie naar natuurlijke kalving,
aangezien een groot deel van de bestaande populatie geschikt lijkt.
– Voor de individuele partus blijkt dat
zowel de vorm van de bekkeningang
als de partus zelf een belangrijke rol
spelen in het geboorteproces. Deze
factoren kunnen een mogelijke verklaring zijn voor de zeldzame gevallen waarbij een kalf wordt geboren
terwijl de schouders en/of de heupen
groter zijn dan de bekkenhoogte van
de moeder en dus eigenlijk de partus
theoretisch niet kan.
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