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HOOFDSTUKI
INLEIDINGTOTHETDIERINTEGRATIEVAKPAARD
(inclusiefgeschiedenisvanhetpaard)
De Europese Zoötechnische Vereniging (E.A.A.P.)heeft inhetbeginvande
tachtiger jaren een aantal lange termijn studies het licht doen zien
(LivestockProd.Sc.vol.9nos.1,2(1982)).Eénhoofdstukdaarinhandelt
overpaarden.Dithoofdstukwordt inhoofdlijnenovergenomenmetuitzonderingvandegedeeltesoverfertiliteitendeFransepaardevleesproduktie.
20
Debedoelingvandeze studieswasmet éénoogopdehistorie eenbeeldte
schetsen van de veehouderij in de tachtiger jaren en enige lijnen te
trekkennaarheteindevanditmillenium.
Voorwatdetweegedeeltesdieweggelatenzijn,hetvolgende:
de fertiliteit is eenbelangrijk aspect van de paardenfokkerij en
houderijenkomtdaarominditdictaatdiepgaandaandeorde.
voorwatdeFransepaardevleesproduktiebetreftkanvolstaanwordenmet
de opmerking dat deconsumptie inFrankrijk en Italië zohoog is (en
nog steeds licht stijgend) dat deze landen 80%van het te consumeren
paardevleesmoetenimporteren.

Uit:
LivestockProductionScience,9(1982)217-234
VII HORSES
H.Staun(co-ordinator),E.Bruns,D.J.Forde,H.Haring,B.LangloisandD.
Minkema
Introduction
Sincetheearly 1950sthehorsepopulation inEuropehas decreasedsteadily,mainlybecauseofrapidtechnicaldevelopmentinfarmmechanizationand
specialization of agricultural production.As the number of tractors and
combines has increased the number of draught horses has decreased. Some
countries reached their lowest number of horses in the lates 1960s,but
since then the number has increased again owing to the demand for sport
horses. In other countries, especially those with a large population of
horses,thedeclinehasnotyetended.
Althoughmanydifferent classifications ofhorses areusedwithin theEAAP
countries,itwasdecidedtodistinguishbetweenthefollowingcategories:
a. thoroughbreds;
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b. trotters;
c. sporthorses (forridinganddriving);
d. heavyhorses;
e.ponies (<148cm).
Table IVshows thenumbersofhorsesslaughtered,exportedand importedin
1973 and 1978 for 14 countries for which data were available. Excluding
countries having a tradition of importing horses to slaughter formeat,
therewas aclear tendency for exports and imports ofhorses todecrease
markedlyduringthe1970s.
TableIV Numbersofhorsesslaughtered,exportedandimported
Country

Slaughtered

Exported

Ireland
France
FRG
Italy
TheNetherlands
Switzerland
Sweden
Norway
Iceland
Denmark
Finland
Yugoslavia
Poland
Hungary

8200
72500
214000
8000
13400
1900
8500
58000
9000

15300
1800
11540
12660
500
500
3500
5
30000
64000
800

9990
62600
282000
23000
16500
2800
3230
6500
3000
60000
7000

Imported
2080
2500
8500
15630
300
9
400
6300
20
74000
125000
600

2400
6500
17010
218000
15140
10005
2000
2500
700
9000
25

605
2500
10510
211000
4730
12990
400
455
260
240
14000
30

- :notavailable
It is reported from some countries that the number of covered mares and
registered foalsper year also decreased markedly during the late 1970s.
Therearemanypossiblereasonsforthis,but itislikelythatthereisa
cyclic trend forhorses aswell as for other types ofanimalproduction.
Thegenerallypooreconomic situationmayalsohave influenced thislatest
developmentinhorseproduction.

MAJORINLUENCESONHORSEPRODUCTION
Energy availability itself will not influence the numer of horses in
countries with technically highly developed agriculture. The demand for
heavy horses for draught work inagriculture and industry might,however
increase insomecountries inthecase ofenergy shortages.Energyavailability is closely linked to grassland management through the prices of
fertilizers and concentrates. Itwill also influence the overall economy
andthedemandforhorses,especiallysporthorses.
Economic growthwillhave anoverallpositive effectonthefuture demand
for horses,but in many countries the demand for heavy horses willdecrease. In others, especially the relatively rich countries, the urban
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1-4
populationwilldemandmorehorses,butofthesporthorsetype.Theeffect
ofeconomic growth is therefore closely linked to the rural/urbanpopulation ratio. In countries with large rural populations shifts in the
population will be very important. With a shift from rural toward urban
areas,thedemandforsporthorseswillprobablyincrease.
Developments in the racehorse industry (thoroughbreds and trotters) are
closely linkedtosponsorship andbetting.Bothfactorswillprobablyalso
dependentupontraditionandsocialbehaviour.Achangeinbettingturnover
doesnotdirectlyimplyachangeinthenumberofracehorsesneeded.
Low or negative economic growth will probably affect especially large
studs,because of the inability of owners topay staff.A high inflation
rate, ingeneral,will also influencehorseproduction,ashigh inflation
makesinvestmentinhorsesunattractive.
Incomedistributionanddisposable income areimportant factors forfuture
horseproduction.
Changes in national income, energy availability, population, etc.,have
differenteffectsonhorseproductionwithintheseregions,butprobablyon
the production of other species as well. Concerning income distribution,
changes indomestic racehorseproductionare stimulatedmostlybyincreasing differences in income, while sport horse production prospers with a
decreasing skewofincomedistribution.Demandingeneral isthoughttobe
more heavily influenced than productionby changes in any economicparameter.
Tradition might prove to be a strong indicator of the number of horses
produced.Infactthreetypesofbreederscanbedistinguished:
a. traditionalbreeders,not totally dependentuponhorseproduction,who
breedhorsesbecause oftradition,generalinterest inhorses (hobby),
orforgambling;
b. commercialbreeders,whobreedhorsesonlywhenpricesarehighandfor
whom economic growth ismuchmore important thanitisfortraditional
breeders;
c. casualbreeders,whobreedhorsesbecause of "fashion",etc.,andare
influenced by economic growth probably even more than are commercial
breeders.
Unfortunately, little isknown formost countries about the ratio ofthe
numbers of horses produced by these groups. This might prove to be a
limiting factorfor theelucidationoffuturechanges.Ingeneral,populationgrowthwillprobablyaffecthorseproduction.Itseffectmustbeseen,
however,inconnectionwithemploymentrates,economic growthandlegislation,especiallywhereavailablespaceisreduced.
Publicizing thehorseforvarioustypesofsport,shows,races,etc.,will
alsoplayaroleinhorseproduction.Heretraditionplayanimportantpart
anddiffergreatlybetweenregions.
Horsesareoftenregardedasstatussymbols inbothruralandurbanareas.
Social behaviour related to income growth will increase the demand for
sporthorses.
Farming structures and thenumber of farmers more or less dependentupon
horse production as a source of income are closely linked. Factors of
importanceare:
a. theintensivenessoffarming;
b. thesizeoffarms;
c. complementarity (beef production) and competitiveness (most other
animalproduction)ofotherspecies;
d. increaseofprotectedareas (landscapepreservation);
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e. statefarmsversusprivatefarms.
Toanswerquestionsabouttherelationshipbetweenhorseproductionandthe
above factors it is desirable to know how many horses of what type are
produced onwhattypeoffarms,andconsequently iffarming systemschange
how thiswillaffecthorseproduction.However,very fewstatisticsgiving
thistypeofinformationareavailable.
Education and extension will encourage people to become breeders and/or
trainers ofhorses. Inmany countries technicalknowledge, forexampleof
fertilityphysiology,islimited,resultinginlowfertilityrates.
Research in horse breeding, nutrition and management has had a very low
priority inmany countries and it isclear thatmorewill beenneeded in
thefuture.
Production of horse meat as a valuable (food) nutrient for humans,especiallybasedonthriftyheavyhorses,takesplace insomecountries.All
otherhorsesslaughtered (TableIV)maybeconsidered tobe culledanimals
fromvariousbreeds.
Worldmarketpricesvarygreatlyandinsomecountriesarelowcomparedto
those forothermeatsandtoconsumerprices.Insomecountrieslegislation
isrestrictivebecauseoftaxesorrestrictionsonmarketingandslaughter.
Ineastern Europe,horse milkproduction israther extensive,butbecause
of itsspecific andlocalusehorsemilk isnot consideredasveryimportantinrelationtootheragriculturalproducts.
Legislativepractices inseveralcountriesareinfluencinghorseproduction
anddemandforbothlivehorsesandhorsemeat.
Inmanycountriesenvironmentalrestrictionsaffectinghorseridingseemto
be becoming quite extensive. Furthermore, taxes on owning a ridinghorse
wille increase,thiswillreduce thedemand forsporthorses.Ontheother
hand, inmany countries special facilities areprovided forhorseriding,
throughdirectorindirectgovernmentalactions.
State involvement with horses may also occur through increasing use of
horsesbythepoliceforguarding,crowdcontrol,etc.
Free trade within Europe is very important for the horse production
industry. Because of rising health risks associated with an increasing
exchangeofhorsesmanyveterinaryrestrictionsarebeingpractised.
There is a need, therefore,tohave somekind of an internationalhealth
passport for horses. This raises in the first place the question of a
common registration and identification system for all countries. Such a
systemwouldalsobevaluableforbreedingpurposes.
Governmental involvement in breeding varies greatly between countries.
Wherenogovernmentalinvolvementexists (astheUK), itisusuallybecause
horses arenotregardedas "agricultural".InFrance,theFRG,Irelandand
eastern Europe, the state is involved in horse breeding for several
purposes,especiallyforresearch.
It isvery difficult topredictwhether the above factors will influence
horseproductioningeneral.Thefuturedevelopment ofhorseproductionin
eachcountrywilldependnotonlyonthesegeneralfactorsbutverymuchon
policies affecting trade and energy and on environmental restrictions.
Becauseofeconomicrecession,themarketforpleasurehorsesatpresentis
decreasinginmorecountries.
Ineastern Europehorseproduction ismuchhigher than inwesternEurope.
However,sinceinformationaboutthenatureofproductionineasternEurope
is lacking,itisdifficult tocome toanyconclusionaboutproductionin
countriesinthisregion.
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BIOLOGICALANDTECHNICALDEVELOPMENTS
With the dramatic decrease inhorse numbers during the 1950s and 1960s,
most research on horses stopped, but since 1970 it appears that some
investigationshave againbeen givenpriority.The followingpartofthis
chapter concerns mainly the effect of present research and prospects and
limitations concerning feeding, management, breeding, quality, fertility
andhorsemeatproduction.
Feeding,managementandhousing
Until about 20years ago,horseswere fedmostly according totraditions,
feelingsandby eye.A greatpartofthenutrientrequirements andfeeding
valueestimatesarestillbasedonresearchdoneonotherdomesticanimals,
often,cattleandpigs.Inthelastdecadeafewresultshavebeenavailable
from research on horses, but much more nutritional information is still
needed.Firstofall,itisnecessarytodeterminetherequirementsforthe
various nutrients more exactly than has been done. Very often problems
arise with horses that are fed according to recommendations but become
either toofatortoo thin.Whether itisthemaintenance requirementsfor
energy and/or proteinwhich are wrong or differ from horse tohorse,or
whether other factors such as feeding efficiency or different roughage
intakeoracombinationofthesefactors areinvolvedhasnotbeenclearly
established.Itisveryimportanttofindtheanswerstothesequestions.
Another areawherecurrentknowledge isinsufficient isthefeedingofthe
foalandtheyounggrowinghorse.Recommendationsforthisgroupofhorses
are very few, and the effects of high or low growth rates on the late
performanceofthematurehorsearenotknown.
Anareathathasbecomeincreasinglyimportant inthelastfewyearsisthe
estimationof the feedingvalues ofdifferent feeds,both the traditional
onessuchasoats,hayandartificialdriedgreenfodder,andnewonessuch
as industrial by-products of various industries and chemically treated
straw.Withagreaterknowledgeofthevaluesoffeeds,itwouldperhapsbe
possibletofeedhorsesinabetterandcheaperway.Researchinthisfield
hasbeguninsomecountries.
As mentioned previously, there canbe problems with feeding inpractice.
Many horse owners do not know how to calculate a well-balanced ration.
Furthermore, thedaily ration,although sufficient intheory,mayvary in
compositionandtotalquantitybecauseofinaccuracyintheactualfeeding.
The problems are greatest, for instance, in riding centers, where many
youngpeopleofvaryingexperiencehelpinfeedingthehorses.
Increasinguseoffeedmixturesfromthefeedindustryhashelpedwiththis
problem,buteventheindustrylacksinformationonhowtocomposemixtures
forhorses.
Such practices as watching over horses, careful cleaning of boxes every
day,andgivingtheanimalssufficientexerciseareofgreatimportancefor
thehealthandprosperityofhorses.Theverybigstudfarmshaveatleast
onemaninthestablesdayandnighttowatchoverthehorses.Thisisvery
expensive,butgoodinsuranceagainstmanyaccidentsandillnesses.
Toprotect against infectious diseases,especially around foaling,careful
cleaning anddesinfectionarenecessary.A growingproblem isthecareand
correction of the hoofs of young, growing animals. The possibility of
exercisinghorses inafencedareaondayswhentheyarenotworkinghasa
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goodeffectontheirtemperandappetite.
Stablesshouldbelightandwellventilated.Ifthewaals intheboxesare
smooth theyaremuch easier tocleanand inrecentyearsnewconstruction
materialshaveappearedonthemarket.The floorshouldbewelldrainedto
protect the horses against hoof diseases. Non of these management and
housing requirements are based on investigations, but on many years
experience. Although most of these requirements are well known to many
horse owners, many do not observe them. To cope with such practical
problems,newandoldhorse-ownersshouldbeprovidedwithmoreinformation
through theoretical and practical courses and informational material. It
wouldalsobemosthelpfulifolder,moreexperiencedhorsementaughtyoung
people good horsemanship. Most (sport)horses are bred on farms, or are
keptduringtheirgrowing-upperiodonpastures.Becauseoftheintensified
use of grassland for feeding milking-cows, it is becoming increasingly
difficulttocombinethiswiththegrazingofhorses.Researchintograzing
systems torearyounghorses and into thebotanical compositionofgrasslandforhorsegrazingisnecessary.
The training of horses at training centers for racehorses, trotters and
jumpers,aswellasmanaginghorsesinridingschools,requiremuchlabour
and time. Usually the social conditions for stable boys are poor: long
working days and lowwages.Infuture itwillbecomemoreandmoredifficulttogetskilledworkers,whichwillhavetoleadtotheintroductionof
labour-savingsystemsforfeeding,cleaningstallsandexercisinghorses.
Geneticsofhorses
Selection forridingperformance isbasedmainlyuponperformance testsof
stallions and less upon testing of progeny in competitions. In horse
breeding,at least inthebreeding ofracehorses,selectionmethodshave
been used for a long time butwith doubtful success. When applying such
methodstohorsesmoredifficultiesarisethanwithotherspecies,owingto
horses'low fertility rate, their long generation interval, their small
population size,theirunfavourable breeding structure (smallherds), and
thebroaddefinitionoftheirbreeding.
Inbreedingracehorsesthemainselectioncriterion,trackperformance,can
bemeasured intermsofwinning time,average race time,handicapweight,
orearnings.Heritability estimates for thesemeasures arebetween 0.2 and
0.4andindicatethepossibilityofsuccessfulselectiononperformance.
Althoughtherehasbeennodeclineinaveragedwinningtimesintheclassic
races for thoroughbreds since 1900.Several reasons are advanced forthis
phenomenonsuch as thatselectionhasbeentooweak orhasnotbeenbased
on performance, the population has reached a genetic plateau orenvironmentalchangeshavebalancedgeneticprogress.
In thebreeding of ridinghorses the definition of thebreeding goalsis
more complex and difficult,becausemany traits cannotbemeasuredobjectively.Theaimistoproduceanoble,large-framedandcorrecthorsewith
dynamic, spacious and elastic motions, and suited to any riding purpose
because of its temperament, its character and its ability to provide an
easyride.Thisaimcanbeachievedonlybycarefulselection.Themajority
ofridinghorses isused for leisure-time riding;only a smallpercentage
is used for performance riding. Since leisure-time riders generally are
poorlytrained,traitssuchastemperamentwithhandlingandridingability
aremoreimportantthanjumpinganddressageabilities.
Severalmethodshavebeensuccessfullytestedformeasuringtheseselection
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criteriamore objectively by reducing the influence of therider.Heritabillty estimates for themainselectioncriteria arebetween 0.2 and0.3,
so that genetic improvement should be possible. However, it is nearly
impossible to quantify how successsful past selection has been. Themain
selection pressure in the breeding of riding horses is on conformation.
Selection for riding performance on the basis of performance tests of
stallions andprogeny testing incompetitions ismuch less effective than
directselection.
In breeding racehorses and riding horses, the selection response canbe
increased by several means, i.e., by shortening the generation interval,
increasing selection intensity for track or riding performance, and
increasing the accuracy of performance tests and organizing an optimal
breeding programme. For this artificial insemination and high-speed
computers areuseful tools. Although acomputer cannot replace abreeding
programme, it isnecessary tomake all information aboutconformationand
performanceofthebreedingstockavailabletothebreeder.
Negative selection responses, such as fertility and leg problems, have
tendedtoincrease.Thereasonmaybefoundinselectionforraceorriding
performance. However, because of the low selection pressure on these
selection criteria it seems tobe more probable that such problems have
arisenbecause of environmental factors. Inbreeding couldbe aproblem in
somesmallbreeds,butuntilnownoadverseeffectsofthepresentmethods
ofhorsebreedinghavebeendocumented.
Thebreeding aimswithinvariousbreeds are almost the same inallcountries. The effectiveness of the selection schemes used in individual
countries depends primarily upon the amount of money invested in horse
breeding.Duringrecentyears SwedenandFrance inparticularhavestarted
newtestingschemesforthebreedingofridinghorses.
Qualityofhorses
Quality inhorses includes a large number of physical and mentalcharacteristics thatdeterminewhether ahorse ismore or lesssuitable forits
intendeduse.
Itisexpectedthatinfuturethepotentialbuyerwillbeincreasinglykeen
tohaveaguarantee ofahorse'generalphysical soundness.With thehelp
ofelaborateveterinarytestsandinspectionaratherreliablediagnosisof
physical.soundnesscanbemade,and infuturehealth certificateswillbe
asked for more frequently in the trade of sport and pleasure horses.
Nevertheless it is still very difficult to detect predispositions to
various disorders. In particular locomotive disorders that can cause
lameness at ayoung age.In this fieldmorebasic research isneededand
the same is true for complex metabolic diseases such as the tying-up
syndrome.
Furthermore, it is still largely unknown whether or to what extent the
various locomotive andmetabolic disorders areheritable.More insight in
thisareaisneededtoconducteffectivebreedingprogrammes.
Ofgreatinterestinrelationtoahorse'sintendeduseisitstemperament.
In particular, there is a need for objective methods for measuring the
learning ability ofhorses,preferably usable at anearly age. It isnot
necessarilythecasethatapleasurehorseshouldhavethesametemperament
as ahorseused inprofessionaljumping and riding. If this isso itmay
haveconsequences forbreedingprogrammesforridinghorses;i.e.,itcould
bethatspecificstrainsshouldbebredforspecificpurposes.
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It isvery likely that infuture,potentialbuyerswillbemoredemanding
about thequality ofhorseswith respect to their specific intendeduses.
Thus breeding organizations could be forced to supply buyers with young
horses that have undergone a certain period of training and that are
auctioned afterwards with an objective performance certificate (together
withaveterinary certificate ofgeneral soundness). Inthisrespectthere
isstillaneed forbetter objective criteria for theperformance ability
ofhorses,aswellasforstandardizedperformancetests.Someprogresshas
been made in research in recent years with regard to the relationship
betweenphysiologicalparameters (suchasheart rateand theconcentration
ofblood lactate)andperformanceabilityandtrainingstatus,butmuchis
stillunknown.
With the increases in the numbers of sport and pleasure horses and the
increase in competitions there is a greater risk of spreading contagious
diseases. Therefore there will be a need for effective health-care programmes,includingvaccinationandwormingschemes.Theprogrammescouldbe
setupwiththepresentstateofveterinaryknowledge.
Inprofessionalcompetitions thereisariskofincreaseduseofdrugsand
sedatives that may have a negative effect on performance- and progenytesting. Thus there is a need for dope testing. Fortunately, the horse
field can benefit from the increased knowledge of dope testing inhuman
sports.
In recent decades much research has been devoted to blood groups and
proteinpolymorphisms infarm animals,including thehorse.Atpresentat
leasteightblood antigen systems and13bloodprotein systems areknown,
and can be used for identification purposes and the clarification of
disputed parentage. Knowledge of blood groups also makes itpossible to
avoidhaemolytic disease inthenewborn foal. It isquite certain thatin
thenearfutureblood-groupresearchwillbefocusedonlymphocyteantigens
that define the major histocompatibility complex; this system plays an
important role in immune response and disease resistance. It isexpected
therefore that in future horse breeding may benefit from this type of
research.
Identification
There is an increasing emphasis generally on free trade and movement of
goods and.animals. However, this trend is somewhat counterbalanced as
regards animals, including horses, by stringent veterinary regulations
imposed by individual countries in order to protect their own animal
populationsfromnon-nativediseases.Atthesametime,movementofhorses,
especially in the sporting context, takes place regularly throughout the
worldandparticularly incontinentalEurope.Thereisthereforeaneedfor
a comprehensive yet straightforward identification system for animals,
ideallyacommonlyagreedsystemvalidinallrelevantcountries.
Methods ofidentification can,broadlyspeaking,bedevided intofourmain
categories,namely:
1. characterization of the animal's attributes, for example, chart
markings: photographing, or otherwise recording, details of chestnuts
("nighteyes"),blood-typing,etc.;
2. additions:ear-tagging,insertationofsubcutaneouscapsules,dyeingof
hair,tattooing;
3. subtractions:forexample,taildocking;
4. alterations:i.e.,changingsometissue intheanimaltoaidinidentiT50-Veef-65X
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filcation,forexample,hotbrandingorfreeze-marking.
Alltheabovesystemshaveadvantagesanddisadvantagesandwillundoubtedlycontinuetobeused indifferentcountries.However,thegoalshouldbe
an internationalpassport system thatcanbe used not only foridentificationbutalsoasahealthcontroldocumenttoalloweaseofinternational
movement.As ameans ofachieving this goal, the followingprinciplesare
recommendedasastart:
1. foalsshouldbeidentifiedwhilesucklingthedam;
2. awrittenandachartdescriptionshouldbemadeatthattime;
3. the identification should be done by an official approved by the
relevantbreedingorganization;
4. anagreed identification procedure should provide guidelines regarding
standardsforidentifyingfoals;
5. the registration number foreach animal shouldbe on the foalidentification document and subsequently inthepassport,and shouldcontain
theyearofbirth;
6. while the original identification may have been done by an appointed
official of the relevant breeding organization (see above), the subsequentverificationofthisidentificationneededwhenacomprehensive
passport is being issued (for example at the time a horse isbeing
enteredforcompetitionorbeingsoldabroad)mustbecarriedoutbyan
authorizedperson;
7. theidentificationdetails shoudbe recordedoncomputerbymeansofa
signalmentkey;
8. the country of origin shouldbe appended to thename of thehorse as
currentlyoccursforthoroughbredanimals;
9. while itwould be difficult tochange thepresentnumbering system in
countries where national registration systems including numbers are
already in existence, it is recommended that in countries initially
issuing registration numbers such numbers should include the year of
birth,thecountryoforigin,thebreed and theregistrationnumberof
theanimalconcerned.
None of the above recommendationsprecludes theaddition ofothermarking
techniques, such ashot-branding, freeze-branding or tattooing byindividual countries should they wish to do so. In addition to identifying a
horse, the passport should contain specification of vaccinations,bloodanddope-testingresults,andotherhealthendorsements.
Horsemeatconsumptionandproduction
Consumption ofhorsemeatnotonly offers apossible supplementary market
forheavybreedsbutcanleadtobetterutilizationofhardybreedswithin
naionaldevelopmentprogrammesandparticularly inmarginalruralareas.In
France, where horse meat is eaten traditionally (1.8kg per capita per
year), the stock of heavy horses is rather large.The example of France
willthereforebeusedformoredetaileddiscussion,althoughhorsemeatis
consumed also in other countries, such as Iceland (3,5 kg),the Benelux
countries (3kg)andItaly (1kg).
In the FRG. theUK, Ireland and Denmark there is almost a taboo on the
consumption ofhorsemeat,which according tosomepeople,stems fromthe
beginningofChristianizationinthosecountries.Apparentlythistaboowas
suppresses inFrance onlyduringtheNapoleonticperiod,whentheconsumptionofhorsemeatwaspromoted,especiallyinParis.Suchconsumptionthen
grew considerably among workers and employees of modest means and while
T50-Veef-65X
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regarded as the meat of the poor, horse meat was also considered tobe
healthful,tender,fortifying,not fat,andwas red,aswellascheap.It
waspopularandconsumedwidely infamilieswithyoungchildren.Theprice
ofhorsemeathasrisenconsiderably andnowtends toequal thatofbeef.
Nevertheless,thepopularityofhorsemeatinFrancecontinuestogrow.
Figuresontheaverageconsumptionofhorsemeatarenotvery significant
becausethereareverylargeconsumersandalsoahighpercentageofpeople
who do not eathorsemeat at all.Reasons for non-consumptionaremainly
that shops sellinghorsemeatareoftennotwithin convenient reach,many
people are not familiar with horse meat, and others do not like it.
Consumptionofhorsemeatinvariousformsandnotjustassteakorchopped
meatseemstodependmainlyontheefficiencyofdistribution.
Somehorse meat is also consumed inSpain,Switzerland and Sweden.Itis
possible that other countries will gradually become accustomed to eating
thistypeofmeat.
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WanneerwijonsbeperkentotNederland geldtdatdeomvangvandepaardenstapel niet bekend is. Er zijn wel gegevens die solide lijken, zoals
bijvoorbeeld uit onderstaande tabel 44a. Deze tabel is afkomstig uit
"Landbouwcijfers1989"eenuitgavevanhetcentraalbureauvoor destatistiek.
44-a.

Samenstellingvandepaardenstapel'oplandbouwbedrijven
tot3jaar

1970
1975
1980

22471
25541
19712

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

3jaar

enouder

totaal

landbouwpaarden

overige

45588
22569

18331
31168

bedrijven
metpaarden
enpony's

46802

86390
79278
66514

22722

16955
16880
18565
17931

42354
45536
45753
44644

59309
60416
64315
62075

19902
20041
20877
19483

18188
18669
18732

44872
45625
46068

63060
64294
64800

19778
19538
18652

Bron: CBSLandbouwtellingmei
15
Allepaardenoplandbouwbedrijven,incl.

ponys

Let wel dit zijn de paarden geteld op landbouwbedrijven. De paarden op
manegeseninhetbezitvanniet-agrariërswordendusnietmeegeteld.
Voor de onderlinge rassenverhoudingen binnen de Nederlandse paardenstapel
is een betere tabel te produceren, namelijk van de aantallen gedekte
merries (zieonderhoofdstuk2.6vanditdictaat).
Zonuendandoeteeninstellingeenpogingomhetaantalpaardenenpony's
in Nederland te schatten. De laatste jaren is er o.i. geen degelijke
schattinggeweest,zodatwijuhieroverinhetongewissemoetenlaten.
ORGANISATIEVANDEPAARDESPORT
De organisatie van de paardesport wordt sterk beïnvloed door deveelheid
vanvormenvanpaardesport.
DeNederlandsche Hippische Sportbond (N.H.S.)isdeoverkoepelendeorgani-
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satie,waarbijintotaal16organisatieszijnaangesloten.Deze16organisaties zijningedeeld invierafdelingen.Alle organisaties zijnvertegenwoordigdinhetAlgemeenBestuurvandeN.H.S.
OnderstaandvolgteenoverzichtvandebijdeN.H.S. aangeslotenorganisatieseneenkortesamenvattingvanhunactiviteiten.
1. AfdelingRecreatie
a. FederatievanNederlandseRijscholen(F.N.R.S.)
Vakgroeperingmetongeveer300leden-maneges,meteentweeledigdoel:
-behartigingvandebelangenvandeledenopveleterreinen.
-voorlichtingaandeconsumentover'VerantwoordPaardrijden'.
b. StichtingRecreatieruiter (S.R.R.)
Deze Stichting steltzichtendoelhetbehartigenvan debelangenvan
de recreatieruiter, met name door de uitgifte van het ruiter- en
koetsierbewijsendeerkenningdaarvandoordeterreineigenaren inons
land.
c. NederlandseRuiterSportVereniging (N.R.S.V.)
Deze vereniging organiseert jaarlijks een aantal rally's en tochten
voorderecreatieruiter.NamensdeN.H.S.onderhoudtdeN.R.S.V.ookde
internationalecontactenophetgebiedvandepaardesportrecreatie.
d. Nederlandse Bond van Verenigingen van het Aangespannen Paard
(N.B.V.A.P.). Bij deze bond zijn circa 50verenigingen aangesloten,
welkezichbezighoudenmethetorganiserenvanrecreatievewedstrijden
(tochten, etc.) voor aanspanningen. De leden van deze verenigingen
beschikken vaak over fraaie, antieke koetsen, waarmee zij -zelf
gestokeninbijbehorende klederdrachten-tochtenenrittenmaken.

2. Afdeling Basiswedstrijdsport
a. Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen
(K.N.F.)DeK.N.F,telteengrootaantalverenigingen inonsland,met
name inhetmidden,oostenennoorden.Jaarlijkswordenvelewedstrijdenvoorzowelpaardenalsponiesgeorganiseerd,meto.a.springrubrieken, dressuur (individueel en vier- en achttallen), samengestelde
wedstrijdenenmen-entuigpaardrubrieken.
b. NederlandseKatholiekeBondvanLandelijkeRijverenigingenenPonyclubs
T50-Veef-65X
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Ledenvan rijverenigingen
1965:
12.577
1970:
22.802
1977:
47.922
1980
63.519
1984
67.321
Aantal verenigingen
1965
1970
1977
1980
1984

»10

Aantal accommodaties
1960
1970
1980
1984

543
860
1.579
1.845
1.971

Fig. Deontwikkelingvandegeorganiseerdepaardesport
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(N.K.B.)- DeN.K.B,telteengrootaantalverenigingeninonsland,met
name inhetzuiden.Voorwatbetreftdewedstrijdactiviteitenzijndie
vandeN.K.B,tevergelijkenmetdievandeK.N.F.
c. NederlandseBondvanRij-enJachtverenigingen(N.B.V.R.)
DeN.B.V.R.heeftverenigingendoorhetgeheleland,welkeindemeeste
gevallen 'gehuisvest'zijninmaneges.Debijdebond aangeslotenverenigingenkennenuitsluitendwedstrijdenvoorpaardenenhebbendaarbij
alleen rijpaardrubrieken (springen, individuele dressuur en samengestelde wedstrijden)ophetprogrammastaan.
d. NederlandsePonyClub (N.P.C.)
De N.P.C, heeft verenigingen door het gehele land. De wedstrijden
kunnen bestaan uit de rubrieken springen, individuele dressuur en
samengesteldewedstrijden.
3. Afdelinggespecialiseerdewedstrijdsportrijpaarden
a. NationaleFederatievoorSpringruiters (N.F.S.)
De N.F.S. stelt zich ten doel debelangenbehartiging van diespringruitersen -amazones,welkebeschikkenovereenrijvergunning enaldus
gerechtigd zijn deel te nemen aan concoursen hippique, welke worden
gehoudenonderdereglementenvandeN.H.S.
b. VerenigingvanDressuurruiters (V.V.Dr.)
DeV.V.Dr,houdtzichbezigmethetbehartigenvandebelangenvandie
ruiters en amazones,welke zichhebben gespecialiseerd indedressuur
enovereenrijvergunningbeschikken.
c. NederlandseSamengesteldeWedstrijdVereniging (N.S.W.V.)
De N.S.W.V. is de vereniging,welke zich specifiek bezighoudt metde
military-ruitersen-amazones.
d. VerenigingvanConcoursHippiquegevendeOrganisaties (V.V.C.O.)
BijdeV.V.C.O.zijnaldieverenigingen,stichtingenencomiteesaangesloten,welke zichbezighoudenmethet organiserenvan eenconcours
hippiquedatonderdereglementenvandeN.H.S.wordtgehouden.
4. Afdelinggespecialiseerdewedstrijdsportaangespannenpaarden
a. DeVerenigingvanEigenarenenRijdersvanTuigpaarden(V.E.R.T.)
DeV.E.R.T.isdebelangenverenigingvaneigenarenenrijdersvantuigpaarden.
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Zij komenvaak uit opnationale concoursen hippique in rubriekenals
enkelspan,tweespanentandems.
b. NederlandseHackneyClub (N.H.C.)
Hierinzijnverenigddeeigenarenenrijdersvanhackneys,hetEngelse
tuigpaardenras met de karakteristieke bewegingen. Zij zijn eveneens
vaak te zienopnationale concoursenhippique,met dezelfderubrieksindelingalsdetuigpaarden.
c.VerenigingHetFriesTuigpaard (V.F.T.)
DezeverenigingwordtgevormddoorrijderseneigenarenvanhetFriese
tuigpaard,geheelzwartvankleur,methet 'behang' (lang,zwarthaar)
aandebenen.HetFriesetuigpaardisookopconcoursenhippiquebuiten
Friesland te zien. De rijders zijn gestoken in de ouderwets Friese
kledijenzijrijdenvaakmetantiekesjezen.
d. VerenigingSamengesteldeWedstrijdmensportNederland(V.S.W.M.N.)
Devereniging stelt zichtendoelhetbevorderenvan demensportvoor
een-,twee-envierspannen.Dewedstrijdenbestaanvaakuitvieronderdelen: presentatie (beoordeling van de gehele equipage), dressuur,
marathon (rit door het terrein, verdeeld in een aantal trajecten,
waarondereenhindernistraject)enhethindernisrijden.
VORMENVANPAARDESPORT
Dehippischesportofweldepaardesportiszeerveelzijdig.
Wekunnenonderscheidmakentussendegeorganiseerdewedstrijdsportenhet
recreatievepaardrijden.

Georganiseerdewedstrijdsport
De georganiseerde wedstrijdsportkunnenwe onderverdelen inhet rijdente
paardenhetaangespannenrijden.
Bijhetrijdentepaardkennenwedevolgendedisciplines:
Dressuur
Dedressuur iseropgerichtom inharmonieeengrootaantalbewegingenen
figuren tekunnenrijdenvanzeereenvoudig,waar allebeginnende ruiters
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zich mee bezig houden, tot zeer ingewikkelde en moeilijke voor de wedstrijdsport. Dressuur kan zowel individueel als in groepsverband worden
gereden.
Springen
Een springconcours is een wedstrijd, waarbij de combinatie ruiter-paard
onderverschillende omstandigheden in eenparcours methindernissenwordt
beoordeeld.Hetiseenwedstrijd,diebestemdisomdevrijmoedigheid,het
(spring-)vermogen,debehendigheid,hetrespectvanhetpaardvoordehindernissenenderijkunstvanderuitertetonen.
SamengesteldewedstrijdenenMilitary's
Dittypewedstrijdbestaatuitdrieonderdelen,waarbijdedeelnemersteeds
hetzelfdepaardberijdt,t.w.:
-eendressuurproef
-eenuithoudingsproef
-eenspringproef
De uithoudingsproef is een rit in het terrein, waarbij de combinatie
diverse inhet terreinstaandehindernissenmoetoverwinnen.Delengtevan
deuithoudingsproef isafhankelijkvande zwaartevandewedstrijd. Inde
klasse 'zwaar'b.v.bedraagtde lengte4à5km.Eenmilitary iseenverzwaardevormvandesamengesteldewedstrijd.
Voltigeren
Voltigerenisturnenopeengalopperendpaard.Ditisvooraleengoedevorm
omkinderenvertrouwd temakenmetdebewegingenvanhetpaard.Hetwordt
ookinwedstrijdverbandbeoefend.
Bijhetaangespannenrijdenkennenwedevolgendedisciplines:
Aangespannenrijden
Onderdezetermwordtindepaardesportverstaan:
hetrijdenmeteenlichteconcourswagenopeenwedstrijdterrein,waarbijde
aanspanning dooreenjurywordtbeoordeeld op typeenbouwvanhetpaard,
zijnhouding, deverzorgingvanhetgeheelendewijzevandravenvanhet
paard.Bij dezewedstrijdenworden depaarden ingedeeldnaar typeenras,
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zoals:tuigpaarden,hackney'senfriesras.
Mensport
De mensport is een veelzijdigheidssport. Met een aanspanning worden
dressuur-,vaardigheids-enuithoudingsproevenverreden.
Deuithoudingsproefwordtafgelegdopverhardeenonverhardewegen,waarin
opgenomennatuurlijkeenkunstmatigehindernissen.
Dressuur-envaardigheidsproevenwordenopeenwedstrijdterreinverreden.
Hetrecreatieverijden
Het recreatieve rijden laat zich slecht van een definitie voorzien; er
wordt alle paardesport mee aangeduid, die niet wedstrijdgericht is.Het
recreatieverijdenuitzichineengrootaantalvormen,zoweltepaardals
aangespannen.
Voorbeeldenvanrecreatiefrijdenzijn:
Hetrijdenineenmanegeofrijschool.Veelalwordterwekelijkseenuur
gereden, waarbij het leren paardrijden in een ontspannen sfeer op de
voorgrondstaat.
Hetrijdenvaneenbuitenrit.
Overwegendwordenerbuitenrittenvankorteduurgemaakt,1à2uur.
Hetrijdenvandagtochten.
Dagtochtenwordengedefinieerdalstochtendielangerdan6uurduren.
Hetrijdenvanmeerdaagsetochten.
Ditiseenvormvanrecreatiefpaardrijden,diedelaatstejarenmeerin
opkomst is.Men rijdt gedurende enkele dagen een lange tocht,waarbij
men dagelijks een gedeelte van het totale traject aflegt. Men kan
dagelijks vanaf hetzelfde punt starten en op hetzelfde punt eindigen,
waarbij men elke dag een andere route rijdt (streekgebonden). Menkan
ookeenlange tochtmakenvanpuntAnaarpuntB,waarbijmendagelijks
een gedeelte van de tocht aflegt en men steeds op een ander adres
overnacht.
Bij diversevormenvan recreatief rijdenworden ook elementenvanprestatieingebouwd,zoals:
Hetrijdenvaneenoriëntatierit.
Hetrijdenvaneenrally(eenofmeerdagen).
T50-Veef-65X

1-19
Hetrijdenvanjachten.
Hetrijdenvanjachten iseenvormvanpaardesport,waarbij eenaantal
ervarenruitersonderleidingvande "huntsman"eenmeutehondenvolgt,
dieeenmetvossemestgetrokkenreukspoorvolgen.
Hetrijdenenlatenbeoordelenvanoudeenauthentiekerijtuigen.
Het rijden van lange afstandsritten, waarbij o.a. het uithoudingsvermogenvanhetpaardwordtbeoordeeld.
Deze verschillende wijzen van gebruikvan paardenhebben geleid totzeer
verschillende paarden en pony-rassen vandaar dat het zinnig is op dit
momentaandachtteschenkenaandegeschiedenisvanhetpaard.
Degeschiedenisvanhetpaard
Het isniet debedoelinghier diep op de afstamming endusop allevooroudersvanhet paard inte gaan;ditligtmeer ophet gebied derPaleontologen. Speciaal ten aanzien van het paard zijn veel zaken bestudeerd,
zelfs zo,dat deontwikkeling vanhet paard tothet "paradepaard" vande
evolutietheorieisgeworden.
Vaneenkleindier(deEohippus)meteenschofthoogevan25à40cm,dusde
groottevaneenfoxterriermetvierbehoorlijke tenenaandevoorbenenen
vijf tenenaan de achterbenen,waarvan er slechts drie de grondraakten,
ontwikkelden zich via allerlei overgangsvormen niet alleen het huidige
paard, maar ook de ezel en de zebra. De Eohippus is zeer goed bekend,
vooraluitdeAmerikaansemusea;hoewelnadeeohippusdepaardachtigenin
Amerika zijn uitgestorven en in de tijd na Columbus weer geïmporteerd
moestenworden.
Beginnenwijmethetechtepaard,waarvanveleoverblijfselenuithetDilivium (tot 21.000 jaar voor Christus) gevonden werden. In deze periode
kunnen reeds tweeverschillende vormen onderscheiden worden,namelijkhet
lichteenhetzwareslag.
Wat het zware slag betreft zijn er resten gevonden o.a. in Duitsland
(Equusgermanicus,E.abeli).Volgensverschillendeonderzoekerszoudendit
degemeenschappelijkevooroudersvandehuidige,zwarepaardenrassenzijn.
Wat paarden vanhet lichte slag betreft worden twee (ookwel eens meer)
oorsprongsvormen onderscheiden, waarvan de onderlinge samenhang nog niet
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duidelijkis.
1.DeTarpan (Equusgmelini). Eenklein,muisgrijs,vrij edelpaardje,dat
omstreekshetbeginvanonzejaartelling ingeheelEuropaenKlein-Azië
inhet wildvoorkwam. Enerzijds gebruikt alshuisdier,anderzijdswerd
eropgejaagd.
2.Het Przewalskipaard (Equus przewalski). Dit paardje heeft een schofthoogtevan±1.30m,meteengrofhoofd,zwarehalsenveelbehang.
Ingedomesticeerde,praktischzuiverevormvindenweditpaard terugin
de Mongoolse, Tibethaanse en Chinese pony. Vermoedelijk zullen ponyrassen als de Shetlandse en de IJslandse pony ook wel van de Equus
Przewalskiafstammen.
Vermoedelijkheeft eenvan deTarpanafstammendevorm zichontwikkeld tot
de lichtere Oosterse paarden. Afstammelingen van dit paardvinden we in
alleW.-Aziatischelanden,zoalsbijv.hetSyrisch-Perzischepaard.
Na de Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen en ook de Chinezen die reeds
± 3000jaarvoor Chr.paarden domesticeerden,begonnen deArabiereneerst
veel latermet de paardenhouderij. De eerste berichten over deArabische
paardenfokkerij dateren uit 360 na Chr. Hieruit zijn de zeer fijne,gehardeArabierengefokt.

Door de verschillende omstandigheden van klimaat,voeding enverzorging,
alsmede doordezeerverschillendedoeleindenwaarvoorhetpaardwordtgebruikt:zijn erveel sterk uiteenlopende paarderassen ontstaan. Als grote
groepen steltmennaast elkaarpaardenenpony's.Voorwat depaardenbetreft:koudbloed-,warmbloed-halfbloed-envolbloedpaarden.
Hier dienen allereerst nog eenaantalbegrippen,verband houdende metde
thans inNederlandvoorkomende paarde- enpony-rassen (±15 intotaal)te
wordenuiteengezet.
De internationaalvastgesteldemaat,diedegrenstussenpaardenenpony's
uitmaaktis1.473m.Wanneerdegemiddeldemaatvaneenrashierbovenligt,
spreektmenvaneenpaarderas;enomgekeerdvaneenponyras.Bijdepaarderassenkentmenzoalsmedegedeeldo.a.volbloed-,warmbloed- enkoudbloedrassen.Dezeterminologie slaatophet temperament enhetrelatiefgewicht
vanpaarden,behorendetotdezerassen.
Devertegenwoordigersvaneenvolbloedrashebbeneenzeer levendigtemperament. Zij worden gekenmerkt door een relatief gering lichaamsgewicht,
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vergeten envergevenbeledigingen niet snel endienen steedsmetverstand
enzorgbehandeldteworden.Hetisomdezeredenennietaantebevelenhen
te pramen of in de noodstal te plaatsen. We kennen het Arabisch enhet
EngelsVolbloed.Wanneermenkortheidshalvevan"Volbloed"spreekt,bedoelt
menmeestalEngelsVolbloed.
De koudbloedpaarden hebben eenmeer flegmatisch temperament en zijnnaar
verhouding vanhun stokmaat zwaar. Zijblijvenb.v. rustig voor deploeg
wachten,terwijldeboerelders staattepraten,anderzijdskunnenookzij
zichheftigverweren indenoodstal.Typischekoudbloedrassen inNederland
zijnhetNederlandseTrekpaardenhetFjordenpaard.
Hiertussenin,zowelnaartemperamentalsnaargewicht,staandewarmbloedrassen: bijvoorbeeld Nederlands Warmbloedpaard, Westfaler, Hannoveraan,
Selle Francais enTrakehner. Warrabloedpaardenwordenveelalweerverdeeld
naarhetgebruik. Demeesterassenzijntypischerijpaardrassen.InNederlandkentmenbinnendewarmbloedpaardennaastrijpaarden,ooktuigpaarden.
Het EngelsVolbloed paard enhetArabischVolbloedpaard zijnook typische
rijpaarden. Kruist men deze met een warmbloed dan spreekt men van een
halfbloedpaard (als hetvoor 50%of meer Engels Volbloed is)ofvan een
Arabisch halfbloed. Naast het Nederlandse warmbloedtuigpaard is er het
typischtuigpaardenras:de Hackney.Hoewelditlaatsteraseenwarmbloedpaardenras is,spreektmeninNederlandbijdekruisingvaneenwarmbloedpaardmeteenHackneyookwelvaneenhalfbloed-Hackney.

Ondanks het feit dat algemeenwetenschappelijk aanvaard wordt dat aande
waarde van afstammingsgegevens -verder dan grootouders - zeer weinig
waardegehechtmoetworden,spreektmenindepaardenfokkerijnogwelover
bloedlijnenenmerriestammen.Doorsommige fokkerswordthieraan (te)veel
waarde gehecht."Bloedlijn"slaatopdevaderenzijnafstamming inmannelijkelijn. "Merriestam" slaatopdemoederenhaarafstamming invrouwelijke lijn. Men spreekt dan over het feit dat dit paard komt uit de
"bekendemerriestamvanfokkerX".

Hetismerkwaardigtezienhoehetgebruikvanhetpaardendusookdebouw
naarplaatsentijdverschillend is.Zokomen,mededoorklimatologischeen
voedselomstandigheden in de tropen en subtropen geen zware trekpaarden
voor.Welpony'seneventueelkleinelichtepaarden.
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Washetpaard inde18eeeuw inhetWestenhoofdzakelijk legerpaard, inde
loop van de 19e eeuw kreeg het vooral betekenis bij het transport van
mensen, post en industriële produkten maar ook als landbouwtrekdier.En
thans :Lsdoordevoortschrijdendemechanisatie hetlandbouwpaardpraktisch
verdwenen; het paard wordt als sportpaard gebruikt. In dit kader is de
opkomstvandeponyrassenindewestersewereldookteverklaren.
Indevolgendehoofdstukkenwordenonvermijdelijktermengebruikt dieverbandhoudenmetrassendie inNederlandvoorkomen.Ookwordtwelgesproken
over het gebruiksdoel. Daarom kan het, met name voor studenten die niet
bekend zijn met de betreffende terminologie, van belang zijn het deel
"Praktische Paardenhouderij" van de groene reeks (uitgeverij Terra,
Zutphen)aanteschaffen.Veleandereaspectendieinditdictaatnietaan
deordekomen,wordendaarindoordeheerWierdabehandeld.
Dit boekwerk is vollediger dan "Paardenhouderij, Praktisch Bekeken", dat
eenuitgaveisvanhetP.R.
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2.4. Beschrijvingvanhetfokdoelendekenmerken
2.4.1

Algemeen

Demeeste kenmerkenvanhet paardwordenbeïnvloed door een groot aantal
genen waarbij elk afzonderlijk gen een relatief geringe bijdrage heeft.
Zulkekenmerkenwordenkwantitatievekenmerkengenoemd.Eenaantalvandeze
kenmerkenkanmenmetenzoalsdesnelheidbij dravers,anderezijndaarentegenslechtssubjectiefvasttestellenzoalskarakter.
Het gemeten of gescoorde kenmerk van een dier is een resultante van de
genetischeaanlegvanhetdierenhetmilieuwaarinhetdierzichbevindt.
De fokkerij richtzichopdeverbeteringvandegenetische aanlegvaneen
dier.Omnudegenetischeaanlegtekunnenschattenenverbeterendienende
volgendefasentewordenonderscheiden (Arnason,1983):
-definiërenvanhetfokdoel;
-ontwikkelenvanmaatstavenomkenmerkentemeten;
-schattenvangenetischeparameters;
-schattenvanfokwaardenvanindividuen;
-planningenoptimalisatievanhetfokprogramma.
2A.2

Fokdoel

Voor de selectie van ouderdieren van de volgende generatie dient het
fokdoel eerst aangegeven teworden.Het fokdoel in de paardenteelt richt
zich op paardenwelke onder de te verwachten prestatie-omstandighedenen
marktverhoudingen het beste voldoen aan de doeleinden van gebruikers van
paarden waarbij de doeleinden in zowel economische als niet-economische
termenkunnenwordenomschreven.Het gaaternuomditfokdoel tekwantificeren.Binneneenpopulatiekunnendeopvattingenoverhetnatestreven
doelverschillendoordat:
-doeleindenendaarbijeconomischeverhoudingenvankenmerkennietgelijk
zijnvoorverschillende delenvandepopulatie.Hierbijkanmenbijvoorbeelddenkenaanhetonderscheid tusseneenbedrijfsmatigeaanpakvande
paardenteeltenhetfokkenvanpaardenalshobby. Eenandervoorbeeldis
het mogelijke onderscheid tussen dressuur- en springpaarden in de
rijpaardfokkerij.
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-verschillende paardenhouders op verschillende wijze inkomsten uit de
paardenhouderij verkrijgen. Zo is er bijvoorbeeld een groep paardenhouders die inkomsten verkrijgt uit de verkoop van jong fokmateriaal,
andere krijgen echter inkomsten door de toe te voegen waarden na
training.
Eenfokdoelmet eenaantalkenmerken leentzichvoor selectie doormiddel
vaneenselectie-index.Omdeselectie-indexprocedure tekunnentoepassen
dientaanenkelevoorwaardentewordenvoldaan:
-Debenodigde fenotypische en genetische parameters dienen (zonder fout)
bekendtezijn.
-De economische waarden moeten bekend zijn (v^) en dienen lineair en
constanttezijninhetbetreffendetrajectvanonderzoek.
In de Nederlandse draverfokkerij kan men sinds 1973 beschikken over
indexen,diegebaseerdzijnopdeselectie-indextheorie.IndeNederlandse
rijpaardenfokkerij wordt vanaf 1987 gebruik gemaakt van indexen voor
springenen dressuur die geschatwordenvolgens deBLUP-methode.DeBLUPmethodeisdemeestnauwkeurigemethodeomfokwaardenteschattenenmaakt
ook gebruikvande selectie-indextheorie.Redenenvoorhet later opgang
komenvandezebenaderinginderijpaardenfokkerijzijn:
-Dekennisvan debenodigde fenotypische engenetische paramters wastot
1987beperktvoordeNederlandsepopulatie.
-Demogelijkheid omkenmerkentemetenzijnbeperkt ofdekostenzijnte
hoog.
-Deeconomischewaardenzijnnietbekendofnietlineair.Ditgeldtinhet
algemeen voor subjectieve kenmerken terwijl voor kenmerken met een
optimum of een minimum waarde niet aan de voorwaarde van lineairiteit
voldaanis.
Indepraktijkvandepaardenfokkerijhoudtdefokkerwelrekeningmeteen
aantal kenmerken welke mogelijk ook nog een verschil in belangrijkheid
hebben.Daarnaastgaanindexeneensteedsbelangrijkere rolspelen.Totnu
toeisdefokkerij"moreanartthanascience".
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2.U.3

Kenmerken bij

rijpaarden

In de paardenfokkerij worden een groot aantal kenmerken in de selektieprocedure betrokken.Tabel 2.1 geefthet overzicht van de selectiestappen
ende'betrokkenkenmerken.
Tabel2.1 SelectiestappenengebruiktekenmerkenindeKWPN-fokkerij
ext.
1. Bezichtigingvarkens
2. Merriekeuring
3. Centralehengstenkeuring
4. Verrichtingsonderzoek
hengsten
5. Verrichtingsonderzoek
merries
6. Nakomelingenonderzoek
prestaties

*
*
*

(ext.-exterieur;gebr.=gebreken;

gebr.
*
*
*

gangen

prest.

gez.

*
*
*

*

*

*

*

*
*

prest. -prestatie;

gez. —gezondheid)

Huizinga (1986-1990)heeftenkelejarenonderzoekgedaannaardeprestatie
van KWPN-paarden. De andere kenmerken zijn in Nederland niet of summier
onderzocht. Voor deze kenmerken worden buitenlandse onderzoeksresultaten
gebruiktvoorzoverdezevantoepassingzijnopdeNederlandsesituatie.
Het exterieur is in de rijpaardfokkerij een belangrijk kenmerk. Hierbij
dient onderscheid gemaakt te worden tussen functioneel en esthetisch
exterieurhetgeeninrelatiedienttestaanmetdeproduktiedoeleinden.De
beoordeling van het functionele exterieur is een constatering terwijl de
beoordelingvanhet"esthetische"exterieureenwaarderingis.
Exterieurheeft temakenmetbouw,ontwikkeling enhet typevanhetdier.
Hierbij gaat het om een totale beoordeling van het dier op basis van
voorhand, middenhand, achterhand, ledematen enhoeven. Daarnaastwordtde
bewegingaandehandbeoordeeld.
Sinds 1989wordt het exterieur van deKWPN-paarden die aangeboden worden
voor stamboekinschrijving, lineair gescoord. Tabel 2.2 geefthet lineaire
scoringsformulier zoals datnu wordt gebruikt. De score ligt tussen twee
biologische uitersten. Het gemiddelde (de score 20) geeft het gemiddelde
van alle KWPN-paarden weer. Tijdens de beoordelingen brengen inspecteurs
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eenspreidingaanvan7eenhedenomzode (meestal)kleineverschillenmeer
uitelkaartetrekken.
Het lineaire scoringsformulier betreft debeoordeling vanhet functionele
exterieur. Bijvoorbeeld, de hoofd-halsverbinding moet niet te zwaar zijn
omdat anders de speekselklieren in de verdrukking komen. Schouderligging
moetvooral niet te steil zijn daar er anders teweinig schoudervrijheid
zalzijnwaardoorderuimte indegangeninhetalgemeenbeperktzalzijn.
Opcollegezalhete.e.a.metdia'snaderwordentoegelicht.
Detoegekende scorevoorhetbetreffende functionele exterieuronderdeelis
een niet inwoordenmaar incijfers gevatte constatering. Metbehulp van
dit lineaire scoringsprocédé zal de beoordelingsuniformiteit toenemen.
Immers,hetlineaire scorenisconstateren.Daardoorzullendeinspecteurs
middels analyses getoetst kunnenworden opuniformiteit.Als ervoldoende
nakomelingenvanhengstenzijnbeoordeeldkunnendescorenwordengeanalyseerd om inzicht in vererving van exterieur onderdelen te verkrijgen.
Vervolgens kan er een exterieurindex worden geconstrueerd om de fokker
informatie tebiedenhoe eenbepaalde hengstbepaalde exterieuronderdelen
vererft. Op college zalhet e.e.a. nader worden toegelicht, daar tijdens
het schrijven van dit dictaat de scoringsformulieren nog worden geanalyseerd.
In Frankrijk, Duitsland en Zweden is onderzoek gedaan naar de correlatie
tussen exterieur en sportprestatie. Echter, deze studies zijn doorgaans
gebaseerd op kleine aantallen en betreffen meestal objectief gescoorde
kenmerken (breedte,lengte en omvang incentimeters enhoeken ingraden).
Wanneerexterieurenprestatiewasgecorreleerd,wasdecorrelatielaag.
Thafvelin (1978)vond tussen subjectief beoordeelde exterieurkenmerken en
bewegingeenredelijkecorrelatie (r—0.22)

Prestatieheeftbinnenderijpaardfokkerijeensteedsbelangrijkereplaats
ingenomen. De koppeling sport/fokkerij is hiervan een illustratie. De
sportorganisaties verzamelen en registeren wedstrijdresultaten die het
stamboekgebruiktbijdefokwaardeschatting.
Huizinga (1987)heeft spring- en dressuurprestaties van de KWPN-paarden
geanalyseerd.Hetmateriaalbetrof205hengstenmet6899nakomelingeninde
dressuursport.Denakomelingenwaren4totenmet8jaaroud.Hetgebruikte
kengetaliseencumulatiefopgebouwdescore,welkehetniveauvanhetpaard
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Tabel2.2 Hetlineairescoringsformulier

Datum:

KWPN

Paardnaam en nr.:

3esl.: Me/He /Ru

Type: Rp/Tp/Bp/Ar

Vader:

Slokmaat:

Opgenomen: Ja/Nee

Paraaf Inspecteur:

TRAJECT
(0)

SCORE

KENMERK

Aid.
AFWIJKING / GEBREK

- (40)

Konditie

O overkonditie
O schraal

Mond

O onderbeet
O overbeet

Hoold

O ramshoofd
O grot
O lang

1. Hoold-hals verbinding

licht

zwaar

2. Halslengte

lang

kort

3. Halsrichting

verticaal

horizontaal

4. Halsbespiering

O diep uit de borst

arm

5. Schoftlengte

lang

kort

6. Hoogte van de scholt

hoog

laag

7. Schouderlengte

Jang__

kort

8. Schouderligging

schuin

steil

9. Lengte van rug en lendenen

lang

kort

10. Verloop van rug en lendenen

strak

week

hellend

recht

Lendenen

11. Kruisligging

O dakvormig

12. Kruislengte

lang

13. Bespiering van de dijen

veel

weinig

14. Stand voorbeen

bokbenig

hol

O onderstaand

sabelbenig

steil

O koehakkig

- kort

Bouwvoorbeen
15. Stand achterbeen
Bouw achterbeen

O ingestoken pijp
O afw. spronggewricht
O afw. kniegewricht

16. Kootstand

week

steil

17. Hoefvorm

breed

- smal

18. Verzenen

hoog

19. Kwaliteit benen

hard

laag

fijn

20. Omvang beenwerk
21. Stap: ruimte

O ongelijk

lang

- kort
- stug

22. Stap: souplesse

soepel

23. Korrektheid in stap

toontredend - frans

24. Dral: ruimte

lang

- kort

25. Oral: souplesse

soepel

- stug

26. Orat: kracht/impuls

krachtig

- slap

O onregelmatig

O onregelmatig
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in de sport reflecteert. Eenworteltransformatie van de score wordt als
meestgeschiktkengetalgezien.
Indeanalyseswordtgecorrigeerdvoormilieu-effectennl.rijverenigingen,
binnenwelke de sportprestaties tot standzijngekomen,leeftijd ensexe.
De kleinste kwadraten gemiddelden van de prestaties per klasse van de
effectenstaanvermeldintabel2.3.
Rijvereniging was verantwoordelijk voor meer dan 50% van de verklaarde
variantie, en bleek dus van zeer grote invloed op het niveau van de
prestatiesvandesportpaarden.Deinvloedvanleeftijdbleekookeengrote
bijdrage totverklaringvandewaargenomenvariatie televeren.Deinvloed
vandesexewashetkleinst,maarnogwelwezenlijk.
Tabel2.3 Overzichtvandeeffectenleeftijdensexeophetniveauvande
prestatie

SPRINGEN
Kleinstekwadr. standaard
gemiddelde
fout
Leeftijd:
4jaar
5jaar
6jaar
7jaar
8jaar
Sexe:
Hengsten
Merries
Ruinen

DRESSUUR
kleinstekwadr. standaard
gemiddelde
fout

11.6
20.6
27.6
33.8
40.0

1.5
1.3
1.3
1.4
1.6

11.9
15.6
20.3
22.1
24.4

0.9
0.8
0.8
0.9
1.0

32.1
20.2
27.8

2.2
1.0
0.8

22.2
14.9
19.3

0.5

De schattingenvoor de erfelijkheidsgraden voor springenen dressuurvoor
de jongere hengsten zijn respectievelijk .18 en .08. Voor de oudere
hengsten zijn deze .11 en .06.De genetische en fenotypische correlaties
tussen beiden kenmerken en het materiaal van de jongere hengsten zijn
gemiddeld respectievelijk -.06 en .25.Bij de oudere hengsten zijn deze
schattingen .10en .22.Degenetischeenfenotypischecorrelatiestussende
prestaties op 4,5 en 6jarige leeftijd zijn gemiddeld .90 en .75.De
genetischecorrelatieishoogwaardoorkanwordenaangenomendatprestaties
opverschillende leeftijdenopdezelfdegenenberusten.Dezehogecorrela-
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tie geeft aan dat een genetische evaluatie van hengsten op basis van
prestatiesvan"jonge"nakomelingengerechtvaardigdis.
Onderstaande tabellen gevenkengetallen, methoden en resulatenvansoortgelijk buitenlands onderzoek weer. Deze zijn overgenomen van Huizinga
(1987).
Tabel2.4 Kengetallen en de factoren, waarvoor in het buitenland wordt
gecorrigeerd

DUITS

FRANS

ZWEEDS

1. Auteur

Bruns,
1981

Langlois
1980

Tavernier,
1986

Philipsson,
1975

2. Kenmerken

springen&
dressuur
military

springen&
dressuur&

springen

springen&
dressuur

3.Kengetal

a.log(wins/st)d.log(winsom) f.log(winsom) g.£starts
b.relatief
e.log(wins/st)
h.£plaatsingen
plaatsnummer
i.£plaatsingen
c.plaatswaarde

4.Fixedeffecten
-jaar
X
-leeftijd
-sexe
X
-fokgebieden
-categorie
toernooiX
-fokbedrijf-maternale
effecten
-permanentmilieu
effecten
wins/st
:
£ :aantal
% :percentage

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

winsomperstart

Voordat een hengst wordt ingezet in de populatie, is zijn exterieur
beoordeeldopdecentralehengstenkeuring.Vervolgens isspermakwaliteiten
-kwantiteit onderzocht enheeftereenröntgenologisch onderzoekplaatsgevonden.Rijpaardhengstendieopdezeonderdelenvoldoende scorenondergaan
voordat ze als dekhengst worden ingezet, eenverrichtingsonderzoek ofwel
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eeneigenprestatietoets(EPT)
Tabel2.5 Gebruiktemethodieken
DUITS

FRANS

ZWEEDS

5.Methodes
-variantiecomponentschattingen
ANOVA
modelvolgensANIMAL
Kempthorne MODEL
fokwaardeschattingsmethode Selectieindex

hierarchischBLUPHARVEY

Selectieindex

BLUP
ANIMAL
MODEL

BLUP

Tabel2.6 Resultatenvanbuitenlandsonderzoek

DUITS

FRANS

ZWEEDS

A.Genetischeparameters
h2 s p r i n g e n

a . 0.14 0 . 0 1
b . 0.14 0.01
c . 0.13 0.01

d. 0.19 0.03
e . 0.15 0.02

h2 d r e s s u u r .

a . 0.15 0.02
b . 0.27 0.03

d. -.12 0.12
e . 0.05 0.13

f.

0,,20a0..25

g- 0.27 0.08
h . 0.23 0.08
i . 0.16 0.07
B- 0.06 0.05
h . 0.04 0.04

B.Herhaalbaarheid
-springen
-dressuur

0.21-0.34
0.29-0.39

0.46-0.53
0.46-0.54

0.45

C.Genetischecorrelaties
tussenfokwaardenvanspringenendressuur
< 0.10
at/miverwijzennaartabel2.4
InhetalgemeengeldtdateenEPTbelangrijkisinhetfokprogrammawanneer
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wetemakenhebbenmeteenkenmerkdattotuitdrukkingkomtinhetbetreffendegeslacht,deerfelijkheidsgraadmiddelmatigtothoogisenwanneerde
eigen,prestatieendeprestatievandenakomelingengecorreleerdzijn.
Huizinga (1989)heeft het Nederlandse verrichtingsonderzoek van de jaren
1978t/m1988geanalyseerdendevolgendeparametersgeschat:
1.Erfelijkgradenvandekenmerkengescoord tijdenshetverrichtingsonderzoekendefenotypischeengenetischecorrelatiestussendezekenmerken.
2.Erfelijke verbanden tussen kenmerken van het verrichtingsonderzoek en
dressuurenspringenvandenakomelingenindecompetitie.
3.Erfelijkeverbandentussenscoresvoordezelfdekenmerkengegevenop25,
50,80en100dagen.
DekenmerkengescoordtijdensdeEPTzijntelezenoppagina's 2-57 t/m261.
Tabel2.7geeftbepaaldescorenvoordeEPT-kenmerkenvandein1989inhet
stamboekingeschrevenrijpaardhengsten.
Tabel2.7 Overzichtverrichtingsonderzoek 1989;resultaatinhetstamboek ingeschrevenhengsten

Hengst

stap

draf

galop

rijpr.

spr.o.m. VT.SpX. ter.

kar.

cat.no.
stalrap. tx.rap. H.K.

Derrick

8

7

8

7

8,5

8,5

8

9

9

9

712

Einstein
Ekstein
Elcaro
ElCorona
Elmero

7
8
7
6
7
7
6,5

7
8,5
8,5
8,5
6,5
6,5
6
7,5
7,5
7,5
7,5
7
6

7,5
7,5
8
8,5
8
7
7
7,5
8,5
6,5
7,5
7,5
6,5

7
7,5
8
8
7
6,5
6
7
7
7
7
6,5
6,5

7, 5
9
7
7
8
7
9
7
9
6
5,5
7, 5
7

7,5
8,5
7,5
5,5
8
7,5
8
7,5

8
7,5
7
7
7,5
6,5
7
7,5
7,5
6
6,5
7
7

8
9
9
8
9
8
9
7

9
9
9
8
9
9
9
8
9
7
9
9
9

8
9
8
9
9
7
9
8
9
7
8
8
8

383
659
616
99
158
298
561
751
552
583
574
620
238

ElRosso
Emilion
Enrico
Equador
Erik
Esteban
Eusebio
Expert

6.5
7
7
7,5
7,5
7

7
7
5,5
8
8

9
7
7
9
8

1.De erfelijkheidsgraden gegeven intabel 2.8 variërenvan redelijkhoog
tothoog.Deschattingenvan deerfelijkheidsgradenvoor springenonder
demanenvrijspringenzijnhetlaagst.Bijdezekenmerkenspelennieterfelijkefactoreneengrotererolbijdewaargenomenverschillentussen
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dehengstendanbijdebasisgangenenderijproef.
Deze resultatenkomenovereenmetdatgenewatBruns etal (1985)heeft
gevonden in Duitsland. Echter, hij vond hogere schattingen voor de
erfelijkheidsgraden voor de springkenmerken. Overigens moet worden
opgemerkt danmenvoorzichtig moetzijnbij devergelijkingmetandere
onderzoeken.Immers,dekenmerkenzijnmeestalnietuniformgedefinieerd
en zijnniet zo objectiefvast te stellenals groei (kg/dag)ofmelkproduktie (kg). Verderkunnenmodelenmethodevananalyseverschillen.

2.De dressuurkenmerken (basisgangen+ rijproef)vande EPTvertonenhoge
erfelijkeverbandenmetdedressuursport (tabel2.9).Daaruitkunnenwe
concluderendatdressuuraanlegzoalsdatbeoordeeldwordttijdensdeEPT
goedovereenkomtmetdedressuuraanlegindesport.
Springen onder de man envrijspringen zijn ook zeer hoog gecorreleerd
metdespringsport.
Deze correlaties geven aan dat de kenmerken van de hengsten gescoord
tijdens de EPT erfelijke vooruitgang opleveren voor het niveau van
sportpaardenindressuurenspringen.
Tabel2.8 Schattingen van erfelijkheidsgraden (diagonaal), fenotypische
(boven diagonaal) en genetische (onder diagonaal) correlaties
van kenmerken gescoord tijdens het verrichtingsonderzoek van
hengsten.

(l)stap
(2)draf
(3)galop
(4)rijpr.
(5)springen
opdeman
(6)vrij
springen
(7)terreinproef
(8)karakter
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(2)
(3)
(4)
(1)
0.73
0.66
0.62
0.77
(0.14) (0.03) (0.04) (0.02)
0.92
0.65
0.78
0.87
(0.08) (0.16) (0.02) (0.01)
0.88
0.93
0.54
0.86
(0.10) (0.06) (0.16) (0.01)
0.97
0.95
0.94
0.64
(0.05) (0.04) (0.04) (0.15)
0.20
0.10
0.22
0.18
(0.27) (0.30) (0.30) (0.28)
0.05
0.07
0.13
0.05
(0.28) (0.30) (0.31) (0.30)
0.28
0.29
0.31
0.30
(0.23) (0.23) (0.24) (0.23)
0.47
0.24
0.36
0.42
(0.20) (0.23) (0.23) (0.21)

(5)
0.24
(0.05)
0.27
(0.05)
0.40
(0.05)
0.37
(0.05)
0.31
(0.17)
0.92
(0.06)
0.63
(0.23)
0.77
(0,24)

(6)
0.23
(0.05)
0.27
(0.05)
0.41
(0.05)
0.35
(0.05)
0.77
(0.02)
0.30
(0.17)
0.72
(0.21)
0.57
(0.27)

(7)
0.36
(0.05)
0.47
(0.05)
0.57
(0.04)
0.53
(0.04)
0.58
(0.04)
0.58
(0.04)
0.41
(0.18)
0.58
(0.22)

(8)
0.23
(0.06)
0.25
(0.06)
0.36
(0.05)
0.36
(0.05)
0.38
(0.05)
0.31
(0.05)
0.42
(0.05)
0.52
(0.18)
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Tabel2.9 Schattingen van genetische correlaties (en standaarddeviaties)
tussen kenmerken gescoord tijdens het hengstenverrichtenonderzoekendressuurenspringprestatievanhunnakomelingenin
desport.

EPT

Dressuur

stap
draf
galop
rijproef
springeno.d. man
vrijspringen
terreinproef
karakter

0.81
0.02
0.81
0.02
0.73
0.02
0.83
0.01
0.05
0.05
0.49 + 0.04
0.28 + 0.05
0.46±0.04

Springen
0.07
-0.04
-0.01
-0.07
0.84
0.95
0.47
-0.01

0.05
0.05
0.05
0.05
0.01
0.01
0.04
0.05

3.Tabel 2.10 geeft de erfelijkheidsgraden voor de opeenvolgende beoordelingentijdenshetverrichtingsonderzoekvanjongehengsten.
Tabel 2.11 geeft de correlaties tussen de opeenvolgende beoordelingen
vandezelfdekenmerken.

Tabel2.10 Schattingenvanerfelijkheidsgradenenstandaardfoutenvoorde
opeenvolgende beoordelingen tijdens het verrichtingsonderzoek
vanjongehengsten.
Beoordeling
II

I
stap
draf
galop
rijproef
springeno.m.
vrijspringen
terreinproef
karakter
stalgedrag
trainingsrapport
I -25dagen
II -tot50dagen
III-tot80dagen
IV -tot100dagen
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0.55±0.29
0.87±0.31
0.62±0.29
0.61±0.30

0.40
0.91
0.84
0.86
0.33
0.49
0.59
0.52
0.31
0.54

± 0.25
± 0.12
±0.17
± 0.16
± 0.27
± 0.28
±0.26
± 0.28
± 0.26
±0.26

III
0.54±0.21
0.88±0.15
0.72±0.13
0.55±0.18
0.29±0.26
0.40±0.28
0.55±0.25
0.38±0.26
0.51±0.28
0.37±0.24

IV
0.64±0.21
0.85±0.07
0.68±0.25
0.54±0.24
0.28±0.26
0.38±0.27
0.39±0.27
0.24±0.26
0.65±0.30
0.38±0.27
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Tabel2.11 Gemiddeldeschattingenvanfenotypische (bovendediagonaal)en
genetische (beneden de diagonaal) correlaties voor de opeenvolgendebeoordelingenvandezelfdekenmerken.
Beoordeling
beoordeling
I
II
III
IV

I

II
0,89(4)*

0,94 (4)
0,97 (4)
0,95 (4)

0,90(10)
0,89 (10)

III

IV

0,79 (4)
0,77 (10)

0,73 (4)
0,71 (10)
0,87 (10)

0,94 (10)

* aantal kenmerken waarop de schatting betrekking heeft staat tussen
haakjes
Uitdezetabellenkanwordengeconcludeerddatdegenetischevariatievoor
de opeenvolgende beoordelingen van kenmerken, gescoord tijdens de EPT,
groot is. Verder zijn de genetische correlaties hoog. Deze conclusies
zoudeneenverkortingvandeEPTrechtvaardigen.Echter,welzalmenerdan
voor moeten waken dat de "voorgeschiedenis" gelijk is en niet teveel
invloed zalhebben.Ofeenanderemogelijkheidis:"Neverchangeawinning
team".
Eensoortgelijkonderzoek isdoorHuizingaetal (1989)uitgevoerdvoorde
verrichtingen van de merries. Dit verrichtingsonderzoek van merries heet
IBOP(InstituutBruikbaarheidOnderzoekPaarden).Eengoedeeigenprestatie
toetsvoor merries moetvoldoen aandezelfde eisen diewe gesteldhebben
aan de eigen prestatie toets van hengsten. De gebruikte IBOP gegevens
dateren van de jaren 1983 t/m 1987.Tabel 2.12 geeft schattingenvan de
erfelijkheidsgradenencorrelatiesvanentussendekenmerkenvandeIBOP.
Invergelijkingmetdeerfelijkheidsgradengevondenbijhetverrichtingsonderzoekbijhengsten, zijnde erfelijkheidsgraden bij dezeveldtestvoor
merries laag.Invloedvanruiter,jurye.d. zijntegrootendegenetische
verschillenkomendaardoornietvoldoendetotexpressie.
Tabel 2.13 geeft de genetische correlatie weer tussen de IBOP en de
sportresultaten van hun half sibs. Gezien de kleine aantallen zijn de
standaard deviaties groot en moeten de resultaten voorzichtig worden
geïnterpreteerd. De genetische correlaties metde sportzijn laag.Erkan
dan ookworden geconcludeerd dat de IBOPvanbeperktewaarde isomdatde
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voorspellendewaardevoorprestatieaanlegvoordesportlaagis.
In1990 is een5-weekse stationsmerrie test opgezet om, analoog aanhet
hengstenverrichtingsonderzoek, de merries op aanleg tot prestatie te
onderzoeken.Tijdenshetschrijvenvanditdictaatzijndeproevennogniet
beëindigd.Opcollegezalnaderopheteenenanderwordeningegaan.
Tabel2.12 Schattingenvanerfelijkheidsgraden (diagonaal)enfenotypische
(bovendiagonaal)engenetische (benedendiagonaal)correlaties
vanentussenalleIBOPkenmerken

(1) stap
(2) draf
(3) galop
(4) rijproef
(5) karakter
(6) springeno.d.
(7) totaalscore

(1)
0.22
(0.07)
0.62
(0.17)
0.67
(0.16)
0.67
(0.35)
0.87
(0.20)
man 0.34
(0.23)
0.88
(0.08)

(2)
0.50
(0.02)
0.14
(0.06)
0.44
(0.21)
0.72
(0.32)
0.42
(0.32)
0.07
(0.29)
0.66
(0.15)

(5)
(3)
(4)
(6)
(7)
0.44
0.31
0.37
0.27
0.68
(0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.01)
0.58
0.43
0.42
0.31
0.75
(0.02) (0.02) (0.02) (0.02) (0.01)
0.18
0.51
0.53
0.49
0.80
(0.06) (0.02) (0.02) (0.02) (0.01)
0.49
0.03
0.69
0.47
0.70
(0.37) (0.03) (0.01) (0.02) (0.01)
0.76
0.77
0.06
0.61
0.78
(0.21) (0.26) (0.04) (0.02) (0.01)
0.67
0.50
0.58
0.15
0.71
(0.17) (0.37) (0.25) (0.06) (0.01)
0.87
0.81
0.91
0.66
0.17
(0.07) (0.21) (0.11) (0.15) (0.06)

* standaarddeviatiestussenhaakjes
Tabel2.13 Genetische correlatie tussen IBOP-kenmerken van merries en
sportprestatiesvanhunhalfsibs
IBOP

stap
draf
galop
rijproef
karakter
springeno .d.man
totaalscore

2.4.4 Kenmerken bij

dressuur

0.05±0.24
0.27±0.24
0.36±0.23
0.83±0.29
0.60±0.32
0.17±0.26
0.41±0.25

springen
0.03±0.23
-0.23±0.23
0.36±0.22
-0.44±0.26
-0.05±0.32
0.48±0.23
0.05±0.24

dravers

Het belangrijkste kenmerk bij dravers is de verrichting van het paard
gedurende zijn koerscarrière op de baan. Hierbij wordt gelet op aantal
verrichtingen,tijden,afstandenvandekoersenendegewonnenbedragen.
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InNederlands onderzoek (Minkema, 1975)werd aangetoond dat dewerkelijke
winsomvaneendraverhetbesteselectiecriterium is.Ditkenmerkgeeftde
mogelijkheid om niet gestarte dieren in de schatting van parameters te
betrekkendoorzeeenwaarde0tegeven.
Tabel2.14 Gemiddeldegecorrigeerde totalewinson(gld)enschattingenvan
deerfelijkheidsgraadperleeftijdsklasse
Kenmerk

Y2-2j.
Y3-2t/m 3j.
Y4- 2t/m 4j.
Y 5=2t/m 5j.
Y6=2t/m 6j.
Y7-2t/m 7j.
Y8-2t/m 8j.

winsom
H
H
H

»
H
ii

gem

gem

Erfelijkheidsgraad
A
B

409
2128
4210
6300
8027
9405
10444

436
2329
5050
8198
11010
13301
15103

0.25±0.08
0.28±0.07
0.30±0.08
0.35±0.09
0.38±0.10
0.38±0.10
0.37±0.10

0.24±0.06
0.31±0.06
0.36±0.07
0.39±0.07
0.41±0.07
0.41±0.07
0.40±0.07

A—normaleschaal
B•=getransformeerdeschaal (worteltransformatie)
Minkema (1982)heeft gegevens,werkelijkewinsommen,van 5115Nederlandse
dravers geanalyseerd. Dewinsommenwarenbehaald opde langebaan,d.w.z.
voor 2-jarige dravers overafstandenvanminimaal 1300m envoor 3-jarige
dravers over afstanden van minimaal 1600 m. De gemiddelde gecorrigeerde
(voorjaareffect)winsomperleeftijdsklasseendeerfelijkheidsgraad isin
tabel2.14aangegeven.
Gezien de scheefheid van deverdeling van dewinsom is een transformatie
uitgevoerd."Detransformatielevertnauwelijkshogerh2-schattingen.
De belangrijkste storende factoren voor fokwaardeschatting bij draverhengstenzijn:jaar,leeftijd,sexeendekwaliteitvandemoeders.
Minkema (1982) beschrijft de aanpassing van de fokwaardeschatting voor
draverhengsten binnen een leeftijdsklasse. De vroegere correctiemethode
voor jaarsinvloeden, welke gebaseerd was op de gemiddelde winsom per
gestarte draver,werdvervangendooreencorrectiemethode,gebaseerdopde
gemiddeldewinsompergeboren,duspotentieelstartgerechtigdedraver.Deze
aanpassingwasnoodzakelijkvanwegehetfeit,dathetpercentagestartende
dravers (in procenten van het aantal geboren dravers) de laatste jaren
geleidelijkafgenomenwas.
T50-Veef-65X
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KOERS JAAR

Fig. 4.2 Gemiddelde jaarwinsom per gestarte en per "geboren" 3 t/m 8jarigedraver (Minkema,1982).

In figuur 4.3 is nog eens voor koers
jaren 1946 en later de gemiddelde
winsompergestarteenper"geboren"3jarigeenouderedraverweergegeven.
Duidelijk is dat beide lijnen vooral na 1964 sterk gaan divergeren. De
gemiddelde winsom per "geboren" draver vertoont een veel mindere sterke
toename.

,

Minkema (1982) geeft tevens correctiefactoren voor de sexe. De merries
verdienengemiddeldminderdanhengstenofruinen.Deverhouding tussende
winsommenvandezebeidesexenneemtgeleidelijkafvan0.94voor 2-jarige
winsom tot0.69voor2t/m8-jarigewinsom.
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Buitenlandse studies hebben aangetoond dat de trainer een grote invloed
heeftopdeprestaties.Indiennietvoor trainerwordtgecorrigeerdzullen
de additief genetische variantie en de genetische vooruitgang worden
overschat (Preisinger,1990).
2.4.5

Algemene benadering

van selectie

index

Het volgende gedeelte over Selectie Index en Fokwaardeschatting isovergenomenvanJ.v.d.Werf (dictaatFokwaardeschatting).
Vooriedervaneengroepdieren(dekandidatenvoorselectie)kunnenweeen
bepaalde fokwaardeassociëren.Deze fokwaarde isnietwaarneembaar enmoet
wordengeschat aandehandvanobservaties/waarnemingen. Fokwaardenworden
verondersteld normaal verdeeld te zijn. De verwachting van de fokwaarde
wordt bij het ontbreken van verdere informatie, gelijk gesteld aan het
groepsgemiddelde. Indien alle dieren van eenzelfde (basis-)populatie
afkomstig zijnwaarinniet geselecteerd is,wordt dieverwachtingmeestal
opnulgesteld.Wekunnen echter temakenhebbenmet dierenvanverschillenderassen.Indiegevallentreedteendifferentiatieopinverwachtingswaardendiedangelijkwordtgesteldaaneenrasgemiddelde.
De fokwaarden voor s dieren kunnen we weergeven d.m.v. een vector g
(lengtes)waarbijdeverwachtingvangkanwordenweergegevendoorE(g)en
devariantievang :var(g)=G.Giseenmatrixmetuitsluitendgenetische
varianties encovarianties tussendefokwaardenvansdieren (tevergelijkenmetdeC-matrix).
Dewaarnemingenkunnenweweergevendooreenvectorymetlengten.

Model
v

i j - /*ij+ Si+ eij

Waarbij/xiJisdeverwachtingvandej-dewaarnemingvanheti-dedier.
(^^
is bijvoorbeeld het populatiegemiddelde, bedrijfsgemiddelde of gemiddelde
vanmelkproduktiesopeenbepaaldbedrijfineenbepaald seizoen),gtisde
fokwaardedieweassociërenmetdewaarneming,eiJ iseenresteffect.
We definiëren E(y) - n en var(y) - V, de variantie-covariantie matrix
tussendefenotypischewaarnemingen.Verdernoemener cov(y,g)-Q isde
(n*m) covariantie-matrix tussen de waarnemingen en de te schatten fokT50-Veef-65X
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waarden.Indienyengnormaalverdeeld zijndanisdebeste schattervoor
ggelijk,aan
BLP=g=E(g)+Q'V"1(y-M)-E(g)+B'(y-/i)

(10)

DeterraBLPkomtvoortuithetfeitdatdeschatter:
-volgenseenLineair (additief)modeltotstandkomt;
-van alle lineaire schatters de kleinste schattingsfout heeft (Beste
schatter);
-eenvoorspelling (Prediction)isvandefokwaarde.
De schatting van de fokwaarde is een regressie van de gecorrigeerde
waarnemingen (gecorrigeerd voor verwacht gemiddelde) op de fokwaarde.
Selectie-indexschattingenzijnBLPschattingen.
Voorbeeld
Stel we willen de fokwaarde schatten voor prestatie (hoe dit cijfer tot
standkomtdoet ernuniet toe)voor 3hengsten.BijrijverenigingAkomt
hengst1voor (met2fullsibs)enhengst2(met1fullsib).Hengst3komt
bij rijvereniging B voor zonder verwanten. Rijvereniging A heeft KWPNpaarden (gemiddelde prestatie 750).Eenrassenvergelijking tussenKWPNen
Holstein leverde volgens de literatuur een rasverschil op van 20 inhet
voordeelvanHolstein,
dat hengst1 900

entweefullsibs:

hengst2 850

600,800

eenfullsib :

100

hengst3 1050
BLPvergelijkingenvolgens (10)zijnnualsvolgt,
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Wehaddeninditgevalookperg±eenselectie-indexopkunnenstellen(met
resp. 3, 2 en 1 informatiebronnen),de vergelijkingen zijn immers op te
splitsen in 3onafhankelijkestukken.Erkunnen zichmeer complexesituaties voordoen waarbij er meer (additief genetische) relaties tussen de
waarnemingenvoorkomen.Indienbijvoorbeeldalle5dierenvanrijvereniging
A van dezelfde vader afstammen vertonen alle eerste 5waarnemingen een
covariantie. Indatgeval zouzowelvoor g1 alsvoor g2dezelfdeV-matrix
van5*5geïnverteerdmoetenworden.
Verder ishet belangrijk te realiseren datbij de selectie-indexmethode
(BLP)deverwachte gemiddelden(^*) bekendmoeten zijn evenals deverwachtingenvandefokwaarden (E(g)).Vaakmoetenweditechternogschattenuit
dedatasetwaarmeewefokwaardenwillenberekenen.Wezoudenonsdankunnen
beperken tot een eenvoudige schatting, bijvoorbeeld door het rijverenigings-gemiddeldetenemenofhetrasgemiddelde.Deschatting isechterruw
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enstatistischgezienalleenzuiveralsbijalle rijverenigingengemiddeld
dezelfdedierenvoorkomenendedierenvanverschillenderassengelijkelijk
zijn verdeeld over de rijverenigingen (-=gebalanceerde dataset). Bij de
analyse van veldgegevens is dit meestal niethet geval en voor correcte
fokwaardeschattingen hebben we dan eenbeter model nodig. In zo'n model
dienenwedan:
-deverwachte gemiddelden (Mij)t e schatten (effectenvanrijverenigingen,
seizoen,leeftijdenz.)
-uitdeafwijkingvanhetgemiddelde (yti - ny) schattenwedefokwaarden
volgensdeprincipesvanselectie-index.
Een dergelijk modelbevat zowelvaste als stochastische effecten (fokwaarden) en wordt daarom een gemengd model (mixed model) genoemd. In het
volgendedeelkomenwehieropterug.
De selectie-indexmethode optimaliseert, onder normaliteit van fokwaarden
enwaarnemingen,defokwaardeschatting.Aspectenhierbijzijn:
-het verwachte gemiddelde van eenwaarneming wordt als bekendverondersteld;
-deverwachtingvandefokwaardewordtalsbekendverondersteld;
-voor de fokwaardeschatting wordt alleen de informatie die betrekking
heeftopdefokwaardevanhetdiermeegenomen;.
voordierenmetongelijkehoeveelhedenaaninformatiedienenverschillende
wegingsfactorentewordenafgeleid.
Selectie-index is vooral goed bruikbaar voor het rangschikken van dieren
als:
-wegeen'vergelijkingenhoeventemakendiewordenbeïnvloeddoorstorende
invloedenvanrijvereniging,seizoenenz.;
-de hoeveelheid informatie voor deverschillende dierenniet al teveel
varieert.
De selektie-index methode wordt vaak toegepast bij het doorrekenen van
fokprogramma's waarbij het belang van meerdere kenmerken moet worden
nagegaaan. Indatgevalwordteenindexberekendvooreen 'gemiddelddier'
enligtdenadruknietzozeer ophetvindenvanwegingsfactorenmaarmeer
ophetbepalenvan:
-denauwkeurigheidvaneenfokwaardeschattingvanhetfokdoel;
T50-Veef-65X
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-deverwachtegenetischevooruitgangbijselectie;
-hetbelangvanhetmetenvankenmerkenalsinformatiebron;
-de invloedvan eenwijziging van economische waarden op hetbelangvan
informatiebronnen;
-de invloed van economische waarden op de te verwachten genetische
vooruitgang.
Zijn we echter geïnteresseerd in fokwaardeschattingen waarbij we gebruik
moeten maken van veldgegevens, dan zal in de meeste gevallen een mixed
modelteprefererenzijnwaarbijtevensvasteeffectenwordengeschat.
LITERATUUR
Brascamp, E.W., 1984. Selection Index with constraints. Anim. Breeding
Abstract52:645-654.
Cunningham, E.P., 1969. Animal Breeding theory. Internordic licenciât
course inquantitative genetics.Inst,ofAnim.GeneticandBreeding,Agr.
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Statisticalgeneticsandplantbreedings.NAS-NRC-982.
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2.U.6

Best Lineair

Unbiased Prediction

(BLUP)

2.4.6.1 Inleiding
De selectie-index procedure voor het schatten van fokwaarden, heeft als
eigenschap dat de verschillende informatiebronnen op een zodanige wijze
worden ingewogendatfokwaardenzonauwkeurigmogelijkworden geschat.Een
nadeelvandezeprocedure isdat de 'gemiddelden',voor decorrectievoor
verschillen in systematische milieuinvloeden, zonder fout bekend moeten
zijn. Invele gevallenzijndezenietbekendenmoetendaaromvaakuitde
datasetwordenafgeleid.
De problemen als gevolg van verschillen in systematische milieuinvloeden
kunnenworden geïllustreerd met de dochter-bedrijven (DB)methodevoorde
fokwaardeschattingvanstierenvoormelkproduktie(tot1981).DeDBmethode
was gebaseerd op de selectie-index theorie.Om rekening tehouden metde
invloedvanbedrijven opdeproduktie,wordt deproduktievaneendochter
van een stier uitgedrukt als afwijking van de gemiddelde produktie van
bedrijfsgenoten. DevadersvanbedrijfsgenotenopbedrijfA kondenechter
gemiddeldgezienbeterzijndandevadersvanbedrijfsgenotenopbedrijfB.
Indatgevalwashetvooreenstierveelmoeilijkerom 'positieve'dochters
tehebbenopbedrijfAdanopbedrijfB.Alsgevolghiervankonhetbedrijf
waarop de dochters van een stier vóórkomen een invloed hebben op de
fokwaardeschatting.MetdeDB-methodewashetdaaromnietgoedmogelijkom
correct (zuiver)voordebedrijfsinvloedentecorrigeren.Verschilleninde
gemiddeldeproduktievanbedrijfsgenotenwordennaastverschilleninmilieu
veroorzaaktdoorverschilleningenetischniveauvandebedrijven.Vooreen
correcte fokwaardeschatting dienen effecten van stieren en van bedrijven
'voorelkaar'gecorrigeerdteworden.
Als de fokwaarde-schattingenniet worden vertroebeld door de invloed van
vaste effecten, dannoemenwe de schatting zuiver. Een BLP schatting die
zuiver isnoemenwe daneenBLUP (BestLineairUnbiased Prediction).Voor
eennauwkeurige enzuivere fokwaardeschatting dienenweeenselectie-index
achtige procedure (BLP) te hanteren die op een juiste (zuivere)manier
corrigeert voor de invloed vanvaste effecten. Zuiver schatten van fixed
effectenenzuivervoorspellenvanfokwaarden ismogelijkdoorhetgebruik
van een gemengd (mixed)model.BLUP schattingenvolgens eengemengdmodel
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iseenalgemeen statistischeprincipewaarvanookgebruikwordt gemaaktin
eenaantalanderedisciplines.
Bijvaste effecten zijnwemeestal geïnteresseerd ingemiddelden,dushet
effectvan eenbepaaldvoer, eenseizoen of eenbepaaldbedrijf. Opalle
waarnemingen verwachten we dezelfde invloed van een zeker vast effect,
oftewel we veronderstellen geenvariantie ophet effect. Bij hetbepalen
vanfokwaardenwillenwevaakvoorsystematischemilieuinvloedencorrigeren
endezewordendaartoealsvasteffectindeberekeningenopgenomen.
Van stochastische effectenwordt verondersteld dat ze afkomstig zijnuit
een populatie van effecten. Rond een bepaald gemiddelde (meestal op nul
gesteld)komendeeffectenvoorvolgenseenbepaaldeverdeling (meestalde
normale)enmeteenbepaaldevariantie.Fokwaardenkunnenwordengezienals
randomeffecten.
Zonder informatieomtrentdeprestatiesvandierenveronderstellenwealle
fokwaarden gemiddeld gelijk (b.v. aan nul),terwijl ze normaal verdeeld
zijn.Zoverwachtenwevaneenmerrieeenfokwaardenulmaarwewetendat
zeeenbepaaldekansheeftom (genetisch)heelgoedofheelslechttezijn.
Bijhet inschattenvaneenstochastisch effectwordtrekening gehoudenmet
de omvang van variantie als gevolg van dat effect in verhouding tot de
totalevariantieopdewaarnemingen.Ditbetekentbijvoorbeeld datwanneer
de prestatie van een merrie 500 punten afwijkt van het gemiddelde de
geschattefokwaardenietgelijkisaan+500maaraanh2*500.
Hetkwantificerenvaneenrandomeffectwordtmeestalaangeduidmetdeterm
'voorspelling'of 'prediction'.Wewillenfokwaardenvoorspellend.w.z.,we
willen voorspellen wat een individu of,wat nog vaker voorkomt, eennakomelingdaarvanzalgaanpresteren.

2.4.6.2 Theoretischebenadering
Ineenmixedmodelgaanweervanuitdatdewaarnemingenzoweldoorvaste
als door random effecten (fokwaarden) worden beïnvloed. Bij fokwaardeschatting moeten we vaak voor vaste storende invloeden corrigeren. Een
mixedmodelkaninmatrixnotatieopdevolgendemanierwordenomschreven,
y-Xb+Zg+e
waarbijy-vectormetnwaarnemingen(n*l)
b-vectormetfvasteeffecten(f*l)
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g-vectormetsrandomeffecten(s*l)
(s«aantaldierenwaarvoorfokwaardebepaald)
e-vectormetnietverklaardeafwijkingen(n*l)
X-incidentie-matrix waarin per waarneming wordt aangegeven door
welkevandefixedeffectenhetwordtbeinvloed (n*f).
Z-incidentie-matrix waarin per waarneming wordt aangegeven door
welke van de random effecten de waarneming wordt beïnvloed
(n*s).
Verdergeldtmetbetrekkingtotdeverwachtingen:
E(y)-Xb
E(g)-0
E(e)-0
endevarianties:
var(y)-V=var(Zg+e)
var(g)-G
var(e)=R
cov(y.g)=ZG
Door oplossing van de mixed model vergelijkingen worden gelijktijdig de
beste schattingen (nauwkeurig enzuiver)voordevasteeffecten (BLUE)als
voor de fokwaarden (BLUP)verkregen.BLUE schattingenkomen totstandvia
de vergelijkingen (1),en BLUP schattingen komen tot stand viavergelijkingen (2)waarbij de correctievoor devaste effectentotstandkomtvia
(E(y)-X£).
Een probleem voor het oplossen van zowel (1) als (2) vormt vaak het
inverteren'van devariantie-covariantie matrix V. Bij het analyseren van
veldgegevens komt het aantal waarnemingen al snel boven 1000 waardoor
inverteren vanV teveel rekenwerk oplevert. Een oplossing hiervoor werd
geleverd door Henderson (1949). Hij gaf aan dat demixed modelvergelijkingenkunnenwordenweergegevendoor:
X'R^X X'R_1Z
1

Z'R^X Z'R^Z+G"

g

X'R'V
Z'R'V

Dematrixdiebij (3)moetwordengeïnverteerdheefteengroottegelijkaan
het aantal fixed en random effecten (f+s). Dit is meestal aanzienlijk
T50-Veef-65X
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kleinerdandegroottevanVdiegelijkisaanhetaantalwaarnemingen(n).
Hetduurdeechternoggeruimetijdvoordatcomputersver genoegontwikkeld
waren om op praktijkschaal dergelijke vergelijkingen in één keer op te
lossen.
Laten we echter eerst nagaan wat we precies uitrekenen bij mixed model
vergelijkingenvolgens(3).
Defokwaarden (g)kunnenuit(3)geschatwordenals:
g= (Z'R^Z+G"1)"(Z'R'V-Z'R_1XZ+G"1)" (y-Xb*)

(4)

Deeffectenvanbedrijven,seizoene.d.wordenweergegevendoordevectorb
enwordengeschatals:
£- (X'R_1X)_X'R_1(y-Zg).
Henderson heeft aangetoond dat dit Least Squares schattingen zijn, dus
schattingendietotstandkomenvolgens (1).Infeitezijnde oplossingen
dus gecorrigeerde klassegemiddelden. De vaste effecten (b) worden dan
zuivergeschat.Watonsechtervooralinteresseertzijndeschattingenvoor
defokwaarden (g). IndienBgelijkisaanbdanzijndeschattingenvoorde
fokwaardenzoalsweergegeven door (4)gelijkaande selectie indexschattingen(BLP)volgens(2):
g-GZ'V"1(y-A)-GZ'V'^y-Xo)

(2)

/t,devergel'ijkingswaardenvanselectieindex,wordenhierweergegevendoor
XE; bepaalde combinaties vanvaste effecten,b.v. eenbepaald seizoenop
een bepaald bedrijf. De schatting voor g is dus een regressie van de
waarnemingenopdeverwachtewaarden(Xb).
Datdemixedmodelvergelijkingen (3)hetzelfdeopleverenals(2),kanals
volgt worden ingezien. Als de covarianties tussen de fokwaarden en de
milieueffecten gelijk zijn aan nul, dan is V te schrijven als
V-var(Zg+e)=var(Zg+var(e)-ZGZ'+R

De s e l e c t i e index oplossingen zijn dan gelijk aan,
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g-GZV"1(y-Xß)
=GZ(ZGZ'+R)"(y-X6)

(5)

Hendersonheeftbewezendatdezeoplossingengelijkzijnaandeoplossingen
voor demixedmodelvergelijkingenzoalsdiezijnweergegevenvolgens(4).
De overeenkomst tussen (4)en (5)kanworden geïllustreerd met eenvoorbeeld van éénvergelijking voor eenbepaald dierwaarvanwe de fokwaarde
willenschatten.Gaanweuitvaneengemiddeldevannwaarnemingen
(y)voordatdier,danisvar(y)=var(g)+var(e)/n
cov(y,g)-var(g)
Vergelijking (5)kandanwordengeschrevenals:
g CT
- 2(a+2aVn)" 1 (y-Xß)-nCn+a)"1(y-XB)
8

8

6

' w a a r b i i a = a2/a2
t e r w i j l v e r g e l i j k i n g (4) kan worden u i t g e w e r k t t o t ,
g = ( Z'Z/a 2 + l/ff 2 )" 1
= ( n/a2

n/a2

(y-Xß)

+ l/a2)"1 n/a2
g

e

(y-Xß)
e

- n (n + a ) " 1 (y-Xß)
De mixed model vergelijkingen worden meestal vereenvoudigd door aan te
nemen dat er geen covarianties optreden tussen de resteffecten (milieueffecten).Men kan dan de variantie-covariantie matrix van de resttermen
weergevenals

var(e)-R-Iaz.
n e

Devergelijkingenvolgens (3)kunnendanwordenvermenigvuldigdmet a .
Indienbovendiengeencovariantiesoptredentussendefokwaardendankunnen
devergelijkingenwordenwordenweergegevenals,

X'X

X'Z

X'y
(6)

Z'X
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Hierbijis:
X'Y

een vector met de som van de waarnemingen per fixed effect
klasse (b.v.somperrijvereniging)

Z'y

eenvector met som van waarnemingen per random effect klasse
(b.v.totalenperhengst)

X'X

deel van de coefficientenmatrix dat het aantal waaarnemingen
aangeeftpercombinatievanfixedeffecten (aantalwaarnemingen
bijrijverenigingiinleeftijdsklassej)

X'Z

deel met aantal waarnemingen voor elke fixed*random klasse
(b.v.voorhengstkbijrijverenigingi)

Z'Z

deelmetaantalwaarnemingenvoorelkerandom*randomklasse.De
deelmatrix Z'Z ismeestal diagonaal aangezienwe meestalmaar
met eensoortvan random effect temakenhebben (fokwaarden).
De k-de diagonaal van Z'Z bevat het aaantal waarnemingen dat
behoortbijgk,b.v.aantalnakomelingenperhengst

Denauwkeurigheidvandegeschattefokwaardevaneenhengst isafhankelijk
vanhetaantalnakomelingenendematevanerfelijkheid.

2.4.7 Sire

model

Het schattenvan fokwaarden voorhengsten gebeurtm.b.v. een siremodel.
Gegevensvannakomelingenwordenhiervoorgebruikt(nakomelingenonderzoek).
Debijdragevandeoudersaanhunnakomelingenis:
aAs+aAD
met

a=0.5
As,AD

tenzijbijdeouderssprakeisvaninteelt
de additief gentische waardevan devader enmoeder
respectievelijk.

OmAsteschattenveronderstellenwehetvolgende:
eennakomelingenrecordis

,5AS+ .5AD+E
T50-Veef-65X
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Het gttmicldelde van n nakomelingen i s

. 5AS + .5AD + E
VerondersteldwordtnudatdedamseenaselectesteekproefuitdepopulatieisendatADvoorallesiresgelijkis. Èishetgemiddeldevande
error,dierandomwordenverondersteld.DevariatievanEneemtafwanneer
hetaantalnakomelingentoeneemt.
2.A.8

Animal model

Mixedmodelswordenvoornamelijkgebruiktvoordeevaluatievanvaderdieren
(zoalshengsten).Zoalsuithetvoorgaandeblijkt,wordende "dams" inhet
siremodelverondersteldnietverwantengemiddelde "dams"uitdepopulatie
tezijn.Echter,doorde selectie dieheeftplaatsgevonden isdeverwachtingvan"dams"nietgelijk.
Omdezeaannamesniettehoevenmakenishetnoodzakelijkomde "dams"ook
indeanalyses tebetrekken. Eenbetere analyse zullenwekrijgenwanneer
weelkewaarneming schrijvenalseenfunctievandefokwaardevanhetdier
diedeprestatieheeftgeleverd.Eendergelijkmodelwordteenanimalmodel
genoemd. Voor een animal model is hetbelangrijk dat de relaties tussen
dierenwordtmeegenomen (relatiematrix).Opdezemanierwordt gecorrigeerd
voordecovariantietussendieren.
Hetzalduidelijkzijndateenanimalmodeluitveelvergelijkingenbestaat
(opzijnminstéénperdier).Omditaantalnutekunnenoplossen,zalveel
rekentLjdengeldvragen.Sinds1980ishetmogelijkomeenanimalmodelte
construeren en op te lossen omdat enerzijds genetische en statistische
inzichtenzijntoegenomen.Anderzijdszijnerproceduresontwikkelddiehet
oplossenvanmillioenenvergelijkingenmogelijkmaken.
Anno 1990worden indiverse fokkerijen (melkvee,varkens)gebruik gemaakt
vanhetanimalmodel.
2.4.9 Fokwaardeschatting

voor

dravers

De fokwaardeschatting voor dravers is beschreven door Minkema (1976 en
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1982).
Hetfokdoelis:2-t/m8-jarigewinsomper"geboren"draver.
Deindexisalsvolgtopgebouwd:
=E(^((Yi-Xo> -ci8(D80-M80))+M8
i=2
i

- 2 ,3,

Y±

-gemiddelde gecorrigeerde (jaar, sexe)winsom vannakomelingen
van

8 - leeftijdsklasse

een

hengst,

waarbij

de

dieren

behoren

tot

leeftijdsklassei.
HierbijisY2degecorrigeerdewinsomvan2-jarige nakomelingen
Mi0
ci8

enY3degecorrigeerdewinsomvoor2t/m3jarige.
-gemiddeldegecorrigeerdewinsomvanallemerriesinklassei.

D8i

-binnen hengst regressiecoëfficiënt vanactuele winsomnakomelingenopmoederdiereninklassei.
—gemiddeldegecorrigeerdewinsommoederdiereninklassei.

M80

-gemiddeldegecorrigeerdewinsomallemerries.

M8

—gemiddeldetotalewinsomvanvrouwelijkeenmannelijkedieren.

Hetwaargenomenkenmerk,winsom "geboren"nakomelingvaneenhengst,wordt
niet getransformeerd m.b.v. eenworteltransformatie,Minkema (1982)geeft
aandatdeverschilleninh2'sheelgeringzijn.
De factor ci8 (D8i -M8o) corrigeert voor verschillen tussen hengsten in
aangeboden merries (niet random inzet van hengsten). De regressiecoëfficiëntenperkenmerkensexezijnintabel2.15aangegeven.
Tabel2.15 Binnen vader regressie-coëfficiënten van deelwinsommen van
nakomelingenopdetotalewinsomvanmoeders (Y8).
suxu
kenmerk
Y2—2j.winsom
Y3-2t/m3j.
Y4=2t/m4j.
Y5-2t/m5j.
Y6-2t/m6j.
Y7-2t/m7j.
Y 8-2t/m8j.

T50-Veef-65X

W
winsom
winsom
winsom
winsom
winsom
winsom

0.006±0.003
0.022±0.009
0.032±0.013
0.048±0.019
0.068±0.024
0.094±0.029
0.113±0.033

oV
0.005±0.003
0.031±0.009
0.061±0.016
0.098±0.025
0.130±0.033
0.157±0.041
0.186±0.049
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De regressie neemt toe, naarmate de deelwinsom betrekking heeft op een
groter gedeelte van de totale koerscarrière. Bij het kenmerk Y8 is de
deelwinsom gelijk aan de totale winsom en is de regressie gelijk aande
helftvandeerfelijkheidsgraad.
In tabel 2.16 zijn de gebruikte fenotypische en genetische correlaties
aangegeven. De correlaties zijn lager, naarmate de bij de winsommen
behorende leeftijdsklassen een geringere tijdsperiode gemeenschappelijk
hebben. De genetische correlaties zijnhoger dan de fenotypischecorrelaties.
Tabel2.16 Fenotypische (boven de diagnonaal en genetische correlaties
(beneden de diagonaal) tussen en erfelijkheidsgraden van
winsommenbijhengstenenruinen.

Y2
Y3
Y<
Y5
Y6
Y7
Y8

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

0.25
0.96
0.87
0.72
0.63
0.52
0.43

0.74
0.28
0.99
0.94
0.91
0.85
0.82

0.55
0.88
0.30
0.99
0.98
0.95
0.95

0.43
0.78
0.94
0.35
1.00
0.98
0.98

0.37
0.70
0.89
0.97
0.38
0.99
0.99

0.32
0.63
0.83
0.93
0.98
1.00
1.00

0.28
0.57
0.78
0.88
0.94
0.37
0.37

Dewegingsfactoren (bi's)indefokwaardeschattingzijnafhankelijkvanhet
aantalnakomelingenperleeftijdsklasse,defenotypischespreiding,demate
vanerfelijkheidendecorrelatiestussendewaarnemingen.
-De naviwkeurigheid van de index (rIH) is afhankelijk van de hoeveelheid
informatie.Indienmen 10waarnemingenheeftvoor resp.Y2,Y3 enY<,dan
resulteertditineenrIHvanongeveer0.65.
-Kleineverschillenbestaanertussensexen.
-Gemiddelden infokwaardeschatting zijnvooraf gecorrigeerdvoorjaar-en
sexeverschillen.
2.4.10

Het

fokprogramma

Indithoofdstukzaleersthethuidigefokprogrammabijdewarmbloedpaarden
worden besproken en summier dat bij de dravers. Vervolgens zal naar de
optimalisatievanhetfokprogrammawordengekeken.
T50-Veef-65X
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2.4.10.1 Fokprogrammabijdewarmbloedpaarden.
In figuur 2.17 is de hengstenselectie weergegeven. Het wachthengstensysteemisweggelatenomdathierslechtsweinighengstenaandeelnemen.

Ugft^4 Uty^t
CENTRALEKEURING
afstamming,exterieur,bewegingen

3 jW-

INSPECTIEMOEDERS
VERRICHT1NGSONDERZOEK
100dagencentraletraining
STAMBOEKJNSCHRUVING

BEOORDELINGVEULENS
RAPPORTAGE3-JARK3E
NAKOMEUNGEN +
EIGENSPORTPRESTATIES
(evt.3-en4-jarige nakomelingen)

I*A to laar

SPORTPRESTATIES NAKOMEUNGEN

+
STAMBOEKGEGEVENS

Fig.2.17 Selectieschemahengsten-Nederland.
Intabel2.18.isaangegevenwelkematevan selectiewordt toegepast opde
verschillendemomenten.
Het zal duidelijk zijn dat de selectie-intensiteit aan de merriezijde
beduidend lager is. In 1989 werden er 2.555 merries opgenomen in het
stamboek. Indatzelfde jaar kregen969merrieshet ster-predikaat (ditis
eenwaarderingvoorexterieurenbewegingenaandehand).Verderkregen347
merries het keurpredikaat (hiervoor is een ster-predikaat, een verrichtingenonderzoek (IBOP)eneenfokproduktnodig.Tevenswordthetexterieur
endebeweging aandehand opnieuwbeoordeeld).Verderkaneenmerrienog
2predikateninhaarlevenbehalennamelijk,hetpreferent-enhetprestatie-predikaat.Preferentwordtdemerriealsze3geregistreerdekinderen
T50-Veef-65X
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heeftdieexcellerenquaexterieur;Prestatiewanneer3kinderenexcelleren
indesporten/ofverrichtingen.
Tabel2.18 Matevanselectieindehengstenpopulatie.
1985

1986

1987

1988

1989

664

625

800

647

779

RP
TP
BP

39
5
1

43
8
3

47
8
2

35
8
-

52
10
2

RP
TP
BP

19
4
0

18
6
1

21
1
2

16
5
0

14
2
1

RP
TP
BP

17
4
0

15
4
1

11
1
2

CentraleKeuring
Aangewezenvoor
verrichtingen onderzoek

-Ingezetinde
populatie
Overgeblevenna
veulens

tonen

2.4.10.2 Fokprogrammabijdedravers
DeselectiebijdraversinNederlandvindtvoornamelijkplaatsopbasisvan
resultaten op de baan. Dit geldt in het bijzonder voor de hengsten.
Hengsten worden door het stamboek en daarmee voor de fokkerij slechts
geaccepteerd na uitstekende baanresultaten en voldoende informatie van
verwanten.'Vervolgensvindt eenbeoordelingplaats opbasisvanderesultatenvande2-,3-en4-jarigenakomelingen.Hetexterieurkomtpasopde
tweedeplaatsnaprestatie.
Bijdemerriesisdeselectieduidelijkminderstreng.

2.4.11

Theoretische

benadering

In figuur 2.18 is aangegeven hoe men een fokprogramma kan opstellen.
Hierbij isvooralvanbelanghet onderscheid tussen enerzijds de selectie
binnen een populatie en anderzijds kruisingen. In de praktische paardenfokkerijvindtvaakeenmengvormplaats.
T50-Veef-65X
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De optimalisatie vaneen fokprogramma houdt in dat opbrengsten enzo
mogelijk kosten vanalternatieve fokprogramma's met elkaar worden vergeleken.Allereerstzalworden ingegaanopdegenetischevooruitgang.

1 C P Cu«f""9fttm )

Omschrijving fokdotl
miling ktnmtrkcn

• • • t l M I «r*wric*HU<

N

Gtmiqdttdtj

8 « U a t tr htttrons

j

IG«ring

J8**taat w n *trost«

K9UIS1NGSSYSTEMEN

Kits i«ruifingtn *•
«ystttm omh*t t r a n t
tt m i i i m i l i u r t A

ONtWIKXElEN VAN SPECIALE
VAOER. EN MOEDEPCJNEN

W«img p*rsp*cti«f
«oor dt9*r«tttcnt
vooruitgang

£valu«*r do li)n«n
Optimalster d« t t t t c t i t
binntn dalijn«ft

Fig.2.18 Leidraadbijhetopstellenvaneenfokprogramma

rIHi.CTH
AG/jaar-

waar:

rIH nauwkeurigheid fokwaardeschatting
i

selectie-intensiteit

CTH standaardafwijkingfokdoel
L

generatie-interval, ditisde gemiddelde tijdsduur tussen
geboorteouderennakomeling
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Tabel2,19 De selectie-intensiteit afhankelijk van de geselecteerde
fractie
geselecteerde
fractie

selectieintensiteit

geselecteerde
fractie

selectieintensiteit

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07

2.66
2.42
2.27
2.15
2.06
1.98
1.92

0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70

1.76
1.40
1.16
0.97
0.80
0.64
0.50

Indefokkerijzijndevierselectiewegenvanbelang (HH,HM,MH,MM)
HENGSTEN

MERRIES

HENGSTEN

MERRIES

Detotalegenetischevooruitgangperjaarineenpopulatieisnu:
AG/jaar
Waarbij

H

HHH+HHM+HMH+H ^

ï.rIHU H

De genetische vooruitgang is enerzijds van fokdoel en index (rIH enCTH)
afhankelijk en anderzijds van de selectie-intensiteit en generatieinterval. Hier zullen enkele alternatieven qua selectie-intensiteit en
generatie-.intervalworden aangegeven. De rijpaarden fokkerij is alsvoorbeeldgenomen.Rekenditna!
Uitgangspunten:-populatie-omvangmerries;10000
1hengstper50merries;200hengstenperjaar
15%vervangingvandemerriesperjaar
50%vandemerriesheefteenfokwaardeschatting
70%vandemerrieswordtperjaardrachtig
20%uitvalvangeboortetot3jaar
20%vandefokhengstenwordthengstenvader
20%vandehengstenwordtperjaarvervangen
- bij3jaareersteveulen
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HH
HM
MH
MM

geselecteerde
fractie

generatieinterval

0.59
2.94
2.29
85.70*

7
7
8
8

*Dit gaat uit van de veronderstelling dat slechts merries met eenfokwaardevrouwelijkenakomelingenmogenleveren
Bijhetberekenenvandeopbrengstenuiteenfokprogrammamoetmennaastde
erfelijkevooruitgangperselectieweg (l.rIH
CTH)
nogrekeninghoudenmet:
wanneerkomtdegenetischesuperioriteittotuitdrukking;
hoeveel superioriteit komt tot uitdrukking en om hoeveel nakomelingen
gaathet.
DezebenaderingisuitgebreidbeschrevendoorBrascamp (1975).
2.4.12

Enkele voorbeelden

van evaluaties

van

fokprogramma's

Ophetgebiedvanhetoptimaliserenvanfokprogramma'sinwarmbloedpaarden
populaties zijn er een aantal Zweedse studies uitgevoerd. Ström en
Philippson (1978)vergeleken een 1-staps (massa-selectie) en een 2-staps
(massaselectie+nakomelingenonderzoek) selectieschema indehengstenkant
van het fokprogramma. Zij concludeerden dat een eigen prestatietest van
zoveelmogelijkhengstenvan overwegend belang isvoor kenmerken meteen
middelgrotetothogeerfelijkheidsgraadendatdeselectie-intensiteithoog
moet zijnna deeigenpresatie testom eenhoge genetischevooruitgangte
bereiken.Bijkenmerkenmetlagereerfelijkheidsgradenblijktnakomelingenonderzoek relatief iets belangrijker te worden. Philpsson (1987) onderschrijft nogmaals die conclusie envoegt daar aan toe dat selectie van
hengsten opbasisvanpresaties vandenakomelingen inde sport degenetischevooruitgangzelfskanverlagenalsgevolgvaneenverlengingvanhet
generatie-interval enweinig mogelijkheden tot eenhoge selectie-intensiteit.VerderconcludeertPhilipsson(1987)dathetbetrekkenvanprestatiekenmerken in de merrieselectie enige waarde heeft,maar dat de algemene
invloedopdegenetischvooruitgangbeperktis.
Demeest recente Zweedse studie isvanHugason et al. (1987). Zijonder-

T50-Veef-65X

11-36
zochten hoe scherp de selectie in de hengstenkant van het fokprogranuna
moest zijnomeenmaximalegenetischevooruitgang tebereiken.Hetfokdoel
was aanleg voor prestatie. Bij de selectie in de hengsten werden drie
stappenonderscheiden. De eerste stapwordt gevormd door een selectievan
jonge hengstveulens op basis van prestaties van beide ouders. In tweede
stap worden hengsten op basis van hun eigen prestaties en dat van hun
oudersgeselecteerd.Tijdensdelaatstestapwordttevensdeinformatievan
(30)nakomelingen betrokken. De gebruikte indexen werden als volgtweergegeven:

I

i - biix i + b12 X 2

^2 *""21X l + "22 X 2 + "23 X 3
I3 ~ b 3 1 X l + b 3 2 X 2 + b 33 X 3 + b 3 4 X 4

Het fokprogrammawerd bij 4verschillende erfelijkheidsgradengeoptimaliseerd. Om het aantal alternatieven verder in te perken werden 3uiteenlopendefractiesgeselecteerdehengstveulens (eerstestap)doorgerekendnl.
0.13, 0.21 en0.43. Deresultaten staanvermeld inonderstaande tabel.De
aannamehierbijwasdatdepopulatiegrootte geenbeperkingen opleverdewat
betreft:eventuele inteeltproblemen endathengstenpasmerries dekkenals
zeeeneigenprestatietesthebbenafgelegd.
De geconstateerde waarden voor a2, a3, m2en m3 werden per alternatief
(bepaalde h 2 en aj)berekend tijdens de optimalisatie van de genetische
vooruitgang inprestatiebinnenderandvoorwaarde.Bijrandvoorwaardenkan
mendenkenaaneenbepaaldaantaltedekkenmerriesperhengst,natuurlijke
uitval van hengsten, aantal jaren in dekdienst en gemiddelde generatie
intervalvanvadernaarnakomeling.
Uittabel2.20blijktdatdemogelijktebehalengenetischevooruitgangerg
afhankelijk isvande erfelijkheidsgraadvanhet kenmerk. Daarnaastwordt
de fractie te dekken merries door de hengstenwaarvan de prestaties van
nakomelingen bekend zijn kleiner naarmate de erfelijkheidsgraad stijgt.
Beidebevindingen stemmen overeenmetdeverwachting. Inde tweede selectiestap wordt geen rekening gehouden met een beperkte capaciteit om
hengstenophuneigenprestatietetesten.Metanderewoordenindestudie
iservanuitgegaandatallegeselecteerdehengstveulenslaterophuneigen
prestatiegetestkondenworden.Dezeaannamesluitniethelemaalaanbijde
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Tabel2.20 Fracties geselecteerde hengsten en aandeel in het totaal
gedektemerriesdoorhengstenvandetweedeenderdeselectiestap

a 2 - 0.13

a

2

a

3

m2
m3

G/jr
a x = 0.21

a

2

a

3

m2
m3

G/jr
a x - 0.43

a

2

a

3

m2
m3

G/jr

h 2 - 0.10

h 2 - 0.25

h 2 - 0.40

h 2 - 0.60

0.16
0.40
0.69
0.31
0.013

0.16
0.40
0.69
0.31
0.028

0.18
0.30
0.75
0.25
0.040

0.19
0.20
0.82
0.18
0.053

0.10
0.35
0.72
0.28
0.014

0.11
0.30
0.75
0.25
0.031

0.11
0.20
0.82
0.18
0.045

0.13
0.05
0.95
0.05
0.060

0.05
0.30
0.75
0.25
0.015

0.06
0.20
0.82
0.18
0.033

0.06
0.10
0.90
0.10
0.047

0.07
0.05
0.95
0.05
0.064

geselecteerdefractiehengstennadetweedeselectiestap
geselecteerdefractiehengstennadederdeselectiestap
m2 : fractie van het totale aantal te dekken merries door hengsten die
geselecteerdzijnnadeeigenprestatietest
m3 : fractie van het totale aantal te dekken merries door hengsten die
geselecteerdzijnnadederdeselectiestap
situatieszoalswediekennenindemeesterijpaardfokprogramma's.Echter,
watwelblijktisdatindienweallereerststreng (a1 =0.13)selecterenin
de veulens (en daarmee in feite rekening houden met een beperkte testcapaciteit)er daarbovenop nog zeer streng indehengsten,die eeneigen
prestatie testafleggen,geselecteerdmoetworden.Bijbijvoorbeeld eenh
= 0.25 wordt eenover tehouden fractievan slechts 0.16 vande opeigen
prestatie getestehengsten als optimaalbeschouwd omeenmaximalegenetischevooruitgang teboeken.Hugasonetal. (1987)stellendanookdateen
lage selectie-intensiteit tijdens de tweede selectiestap een enormeverlaging van de mogelijke genetische vooruitgang veroorzaakt, en dat dit
onafhankelijk van de hoogte van de erfelijkheidsgraden het geval is.
Hiermee onderstrepen zij nog eens de conclusies van eerder uitgevoerde
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Zweedse studies dat een eigen prestatie test van hengsten van voldoende
capaciteit,waarinstrenggeselecteerdkanworden,debelangrijksteschakel
isineenfokprogramma.
Huizinga (1989)heeftm.b.t.eendeterministischmodelhetfokprogrammavan
hetNederlandseWarmbloedPaardenstamboek (KWPN)geëvalueerd. Debenodigde
parameters zijnafkomstig uit zijnvorige onderzoek enhebbendusbetrekking op de Nederlandse situatie. De selectie-stappen die Hugason etal.
(1987)onderkendenzijnookvantoepassingopdeNederlandse situatie.Aan
heteindvanzijnonderzoekconcludeerdeHuizingadat:
1.Jonge hengsten streng op eigenprestatie zoudenmoetenwordengeselecteerd.Daarna zoudendezejongehengsten ineenzokortmogelijke tijd
veelmerriesmoetendekken.
2.Genetisch gezien, eennakomelingenonderzoek waardevolblijft. Ingeval
van een zeer kort generatie-interval en veel dekkingen door jonge
hengsten, zouhet nietuitvoerenvan eennakomelingenonderzoek slechts
eenbeperktverliesopleverenindevooruitgang.
3.Strengere selectie bij hengstvaders een grotere genetische vooruitgang
geeft.
4.Uitbreiding van de testcapaciteit van het verrichtingsonderzoek van
jongehengsteneenaanzienlijke,genetischevooruitganggeeft.
5.De Laatste jarenhet f
okprogrammavanhet KWPN meer naar eenoptimaal
fokprogrammagaat.
Minkema (1981)heeft de genetische vooruitgang per jaar gekwantificeerd
voordeNederlandsedravers.Eénvandekenmerkenwelkehijbestudeerdewas
detotale'winsomvaneendravergedurendezijngehelebaancarrière.Bijde
analyse van de gegevens is gecorrigeerd voor jaar en sexe. Gezien de
verdeling van het kenmerk is gewerkt met het getransformeerde kenmerk
(worteltransformatie).
Tweebenaderingenzijnvoordeberekeningengehanteerd:
Analysevangerealiseerdewinsommen.
Berekeningvan selectie-intensiteit, generatie-interval enspreidingen
opbasisdaarvangenetischevooruitgangperjaar.
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Deanalysevandegerealiseerdewinsommenisgebaseerdop:
jaar1
Fulsibs-geboreninjaar1en2
populatiegemiddelde

y

jaar2

y+e
x

x+e+g

y -x

y-x -g

Deze analyse leverde voor deperiode 1929/1958 eengenetische vooruitgang
opvan5.39±3.24 (getransformeerdeguldens/worteltransformatie).
Intabel2.21 isdeselectie-intensiteitenspreidingpersexeaangegeven.
De genetische vooruitgang is 3.61 (worteltransformatie). De verwachte
genetischevooruitgangwaslagerdandegerealiseerdevooruitgang.Hierbij
moet rekening gehoudenworden met de standaard afwijking van degerealiseerdevooruitgangendaarnaast ishetmogelijkdatnietvolkomengecorrigeerdisvoordegeïmporteerdehengsten.
Tabel2.21 De verwachte genetische vooruitgang voor de getransformeerde
winsom

gecorrigeerdeselectie-intensiteit
geselecteerdefractie
erfelijkheidsgraad
gecorrigeerdespreiding
generatie-interval
Selectierespons (getransform.Dfl.)

2.4.13

Kruising

en

oV

a

2.17
3.9 %
.40
109.2
15.8

0.16
92.3 %
.40
99.9
12.1

3.61

inteelt

Bijhetrealiserenvangenetischevooruitgangdoormiddelvaneensystematischfokbeleidzijntweeaspectenvanbelang:
selectie, de keuze van de ouderdieren op grond van een te verwachten
fokwaarde voor een bepaald fokdoel, en het aantal nakomelingen per
fokdier;
het paringssysteem, de wijze waarop de geselecteerde dieren worden
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gecombineerd.
Inhet:college Diergenetica isuitgebreid aandachtbesteed aandetheoretische aspectenvanparingssystemen (heterosis, inteeltdepressie).Indit
hoofdstuk zullen een aantal vormen van paringssystemen in de paardenhouderijaandeordekomen.
Naast paring volgens toeval (random mating) is in de paardenhouderijhet
kruisenvanbelang.Kruisen is eenvormvanuitteelt.Datwil zeggendat
die dierenmet elkaar gepaard worden, dieminder verwant zijn aanelkaar
dande gemiddelde verwantschapsgraad indepopulatie waaruit zeafkomstig
zijn.Determuitteeltkanzowelbetrekkinghebbenopparingvanonverwante
dierenbinnenpopulaties,alsophetkruisenvanstammen,lijnenofrassen.
Eenanderevormvansystematischeparing isinteelt.Hierbijwordendieren
gepaard, dienauwerverwantzijnaanelkaardandegemiddeldeverwantschap
indepopulatie,waaruitzeafkomstigzijn.Hoewelinteeltdoorindividuele
fokkers met succes is toegepast is dit geenparingssysteem watmogelijkhedenbiedtvooreenfokbeleidvoordepopulatiealsgeheel.
Naastdezeparingssystemenwaarbijdeverwantschapsgraadtussendepartners
eencriterium is,bestaanernogparingssystemenwaarbij rekeninggehouden
wordt met de mate van genotypische gelijkheid (assortive mating) of
ongelijkheid (compensatieparing).

Deredenenvoorkruisingzijn:
hetbenuttenvanheterosiseffectenvoordiekenmerkendiedaargevoelig
voorzijn;
hetcreërenvaneengunstigecombinatievaneigenschappenvandeouders
ofouderrassen.
Heterosis wordt gedefinieerd als het verschil in niveau tussen de kruisingsdlerenenhetgemiddeldevandeouderrassen:
-_n

(gem.kruisingen-gem.ouders)
gem.ouders

Dikwijls wordt heterosis als één van de hoofdargumenten voor kruising
gebruikt.Heterosis isechter slechts danvanbetekenis alsdekruisings-
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dieren beter zijn dan de beste van beide ouderrassen. Wel moet worden
bedacht dathet resultaat vankruising niet per individueel kenmerkmoet
worden bekeken. Het kan zijn dat kruisingsdieren per individueel kenmerk
niet beter zijn dan het beste ouderras, terwijl het totale economische
resultaat van de kruisingsdieren beter dan elk der beide ouderrassenkan
zijn.
Hieronder worden enkele algemene lijnen aangegeven met betrekking tot
inteeltdepressie,heterosisenmatevanerfelijkheid.
Kenmerk

h2

Reproductie

low

Fitness

0

-.10

inteeltdepressie

heterosis

high

high%

me
dim

medium%

low

low%

Mortality
Groei

medium

Gangen

.10-.30
> .30

??

Er is een groot aantal verschillende kruisingsmethoden. De keuze van
kruisingsmethodehangtafvan:
benuttingvanheterosis;
kostenvanhetinstandhoudenvanlijnen/populaties;
combinatievangewenstekenmerken.
Enkelebelangrijkekruisingssystemenzijn:
gebruikskruising(Fxmethode,tweewegkruising):
MenkruisttweepopulatiesomeenFj^generatievoorttebrengen,waarvan
de dieren alleen als gebruiksdieren worden benut en waarvan dus geen
nakomelingenworden aangehouden.Eendeelvan dekruisingen tussenhet
NederlandserijpaardendevolbloedofdeTrakehnerofanderesubpopulaties is gericht ophet gebruiksdier. Eenandervoorbeeld ishettuigpaardendeHackney.
3-en4-wegkruising:HierbijkruistmenF^merriesmethengstenuiteen
derdepopulatie ofmenpaartdierenuitverschillende Fj^-kruisingenmet
elkaar. Het voordeel van een 3- en 4-wegkruising is, dat zowel de
heterosis inindividueleeigenschappenalsinmaternaleeigenschappenen
eventueel ineigenschappenvandevaderbenutkanworden.Nadeel isdat
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het systeem een aantal stappen vraagt, terwijl meerdere populaties
beschikbaarmoetenzijn.
Verdringingskruising (gradingup):HierbijwordenvrouwelijkeFx-dieren
gepaard met één van de superieure ouderrassen en vervolgens herhaald
teruggekruist. Hierbij ishet benutten van deheterosis niet het doel
van de kruising. Men tracht het bestaande ras door een ander ras te
vervangen zonder merries te moeten importeren. Na 4-5 generaties is
vervangingvrijwelgeheel.
Veredelingskruising: Hierbij worden twee rassen op een zodanige wijze
gekruist,dat eenoptimale combinatie vaneigenschappen ontstaat inde
kruisingspopulatie,waarbinnenweerverderwordtgeselecteerd.
Rotatiekruising: Bijeenrotatiekruisingkanmenuitgaanvan2,3,4of
zelfs meer rassen. De vrouwelijke dieren zijn gekruiste dieren. Men
trachtmaximaalgebruiktemakenvanheterosis.
Enkelealgemeneopmerkingen
* BijdeNederlandserijpaardfokkerij ismengestartmethetzgn.Gelderse
paard waarbij men een veredelingskruising heeft toegepast met hoofdzakelijk de volbloed. Vervolgens is men gaan selecteren binnen deze
kruisingspopulatie. Naast deze selectie wordt de gebruikskruising
uitgevoerdeninbeperktemateeenvormvanveredelingskruising.
* BijdefokwaardeschattingvanmerriesenhengstenbinnenhetNederlandse
rijpaard dient men rekening te houden met de genetische groep
(populatie(s)/kruisingscombinatie). Kruising kan gepaard gaan met
herterosis en heterosis wordt veroorzaakt door dominantie, overdominaritieenepistasie.Dezeeffectenzijnnietoftendeleovererfbaar
en dit in tegenstelling tot de additief genetische effecten. Bijfokwaardeschattingzijnweslechtsgeïnteresseerd indelaatstecomponent.
Inteelt ishetparenvan individuenuiteenpopulatiewelkenauwerverwant
zijndandegemiddeldeverwantschap indebetreffendepopulatie.Ditheeft
eenheterozygotie-verlies totgevolg.
Hierbijdienttewordenopgemerkt:
1.De homozygoteringsdepressie is recht evenredig met de inteeltcoëfficiënt.
2.De achteruitgang vande gemiddelde genotypische waardekomt totuiting
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inkenmerkenbetreffendefitness.
Indepraktijk zijnerenkelemoeilijkheden diehet rechtevenredigeverbandtussendeinteeltcoëfficiëntendehomozygoteringsdepressievertroebelen.Eenervanishetfeitdatwanneerdeinteeltineenpopulatietoeneemt
endevruchtbaarheidafneemt,hetverliesvansommigelijnenonvermijdelijk
is. De rest van de populatie is dan een geselecteerde groep waarin de
theoretischeverwachtingennietlangeropgaan.

De theoretisch teberekenen toenamevande inteelt (F)isafhankelijkvan
heteffectieveaantal(Ne).

(Wright,1939)enF
Ne
4Nf
(f-female;m-male).

4Nm

2Ne

Eenduidelijkvoorbeeldvaneenkleinepopulatiemet inteelt ishetFriese
paard. De omvang was in 1979 bijvoorbeeld 19 hengsten en 913merries.
Volgens van de Ploeg (1981)worden een groot aantal hengsten afgekeurd
vanwege onvoldoende spermakwaliteit. In deperiode 1972 t/m 1981 wasdat
37%.Hetgemiddeldevanhetdrachtigheidspercentagevandemerries overde
periode 1970 tot 1980 was 50%, en ter vergelijking 62% voor de KWPNrijpaarden69%voordedraver.
Hetgemiddelde inteeltpercentage bijhetFriesepaard istussendeperiode
1955 en 1979 gestegen van 8.6% tot 9.4%. Dit is ca. 0.2% per generatie
hetgeenlagerisdandetheoretischberekendetoenamebijeenomvangvande
populatievan900merriesen20dekhengsten.
Huizinga en DeRoo (1988)hebben onderzochthoe streng doorhetKWPNkan
worden geselecteerd zonder dat de nadelen van inteelt te groot worden.
Vooral in kleine populaties is de kans op inteelt groter dan in grote
populaties. Het betrof hier een modelonderzoek waarin meerdere alternatievenzijndoorgerekend.
Uit hun berekeningen bleek dat in een optimaal fokprogramma 20 à 30
hengstvaders per generatie ingezet dienen te worden. Hierbij zouden de
hengstvaders niet langer dan éénjaar moeten worden gebruikt.Verder zou
elke hengstvader een gelijk aantal zonen moeten leveren. Deze scherpe
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selectieenhetkortegeneratie-intervaldragenbijtoteengroteerfelijke
vooruitgang. De inteelttoename zou in dit optimale fokprogramma beperkt
blijven omdat van een voldoend aantal hengstvaders zonenworden geselecteerd. Strengere selectiezalopkortere termijnweliswaarmeergenetische
vooruitgang brengen echter op de langere termijn zullen problemen met
inteeltontstaanmeteentegroteafnameinerfelijkeverschillen.
In de praktijk worden veel meer hengstvaders per generatie-interval
gebruikt: dan in de optimale situatie. In de periode 1977-1988 zijn
140hengstvaders gebruikt. Bovendien is het generatie-interval lang
namelijk±10-11jaar.
VerderconcludeerdenHuizingaenDeRoo (1988)dathetbewustvermijdenvan
inteelt alleen leidt totuitstel maar niet tot afstel.Bijhetvermijden
vaninteeltzullendierenwordengepaarddiemeerverschilleninfokwaarden
dan in het geval waarbij geen rekening wordt gehouden met inteelt. De
volgende generatie zalhierdoor lagere fokwaardenhebben danmogelijk zou
zijnen deverschillen tussen dieren zullenkleinerworden.Mogelijkheden
voor verdere selectie zijn hierdoor beperkt. Echter, door een jaarlijks
voldoendaantalnieuwemannelijkedierenintezettenzaldeinteelttoename
beperkt blijven. Bovendien is de Nederlandse rijpaardfokkerij een open
fokkerij.
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2.5 Kleuroverervingenerfelijkegebreken
Voorwatbetreft dekleurovererving wordtverwezennaar debetreffende
paragraafinhetboekje "PraktischePaardenhouderijvanWierda.Voorhen
diezichmeerhierinwillenverdiepen,zijnoggenoemd:
Geurts,R.: "Dehaarkleurbijhetpaard"Pudoc (1973).
Enkeleerfelijkegebrekenwordenhierkortweergegeven:
Debekendstehandboekenzijn:
1.Wiesner, E und Willer, S.: "Veterinärmedizinische Pathogenetik".
GustavFischerVerlag,Jena(1974).
2.Jones, E.W.: "Genetics and Horse breeding". Lea and Febiger, Philadelphia(1982)biz.255-288.
3.Hamori, D.: "Constitutional disorders and hereditary diseases in
domesticAnimals".Elsevier (1983).
RecentisinNederlandaangetoonddatdevolgende3gebrekenerfelijkzijn.
1. Varkensmond (detekorteonderkaak).
2. Hazehakachtigeaandoeningenvanhetspronggewricht.
3. Afwijkendekniegewrichten gepaard gaandemet afwijkendebewegingendan
welonvoldoendeonderbrengingvandeachterhand.
Deze drie afwijkingen zijn significant frequenter geconstateerd bij
Nederlandse warmbloedpaarden die afstammen van Engels Volbloedhensten
ofrijpaardhengstenvanbuitenlandseoorsprong,danbijhetoorspronkelijkeNederlandse (basis)-paard.
Binnenhet stamboek (K.W.P.N.),waarditonderzoek isuitgevoerd,maar
ook binnen andere paarden- enponystamboeken worden merries met deze
drie afwijkingen geweigerd voor de stamboekopname, evenals hengsten
voordedekdienst.
4. Cornage (d.i.eenverlammingvandestemband(en)).Betreffendedeerfelijkheid enhet beeld van cornage zijnveel onderzoekingenverricht.
VanLentheeft duidelijk aangetoond dathet inbepaalde familiesveel
en in andere weinig voorkomt. Intussen isvastgesteld dat hetvooral
bijgrote (hogerdan1.70mstokmaat)paardenvoorkomt,terwijlhetbij
pony'snognimmer isvastgesteld. Bijverschillendepaarden-stamboeken
wordenhengstenmetditlijdenniettoegelatentotdedekdienst.
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5. Cryptorchidie. Op welke wijze de erfelijkheid precies een rol speelt
bij het tot stand komenvan deze afwijking isnietbekend.Voor alle
paarden-enponystamboekeninNederlandgeldtdateengoedgekeurdedekhengstgeencryptorchmagzijn.
6. Herniaumbilicalis.Indeliteratuurkomtmentotdeconclusiedathier
bij zekersprake isvaneenerfelijkmomentbijdeontwikkelingvande
breuk.Hetkomtbijjongeveulensnogal eensvoor,maar geneestvaak,
ookzondertherapie.
7. Herniascrotalis.Deze afwijkingenvertoont eentoenemendefrequentie.
Erfelijkheid bij varkens is aangetoond. Bij paarden ligt het voorde
hand.
8. Kruislamheid.Ookwel "Wobblers"genoemd.Ditwordtnietdoor iedereen
als erfelijk beschouwd. Toch zijnervrij sterke aanwijzingen.Dimock
vond in een bepaalde Volbloedfamilie 43% en in andere familie 1 tot
14%.
9. Hanetred. Sommige onderzoekersbeschouwendeaanlegalsrecessief.Het
isnietonlogischdatditverschijnselnogaleensoptreedt indeHackney-fokkerij.
10.Podotrochleose. Dat er eenerfelijk moment is,inhet proces dattot
het ziektebeeld leidt,wordt vrijwel algemeen aanvaard op grond van
Nederlandse publikaties.Ook Spat (11)wordt op grondvan eenNederlandsepublikatiebeschouwd als (mede)erfelijkbepaald.Metbetrekking
totOsteochondrosis dissecans (12)wordthetzelfdeverondersteld,maar
nuopgrondvanZweedsegegevens.Watdezedrieafwijkingen (diealleen
röntgenologisch zijn vast te stellen) betekenen, wordt nauwkeurig
aangegevenaanheteindevanhoofdstuk4vanditdictaat.
13.Dorsalepatellafixatie.Hetblijktbij koudbloed enWelshpony'snog
weleensvoortekomen.
14.Melanomen.Juistbijveranderlijkeschimmelskomenmelanomenvaakvoor.
Hetwordtvaakheteerstzichtbaarronddeanus.Metastasenkunnenoptreden. Eenenander isderedendatoudeveranderlijke schimmelseen
lageslachtwaardehebben.
15.Met name inWest-Duitslandheeft menbij warmbloedpaarden een zestal
(erfelijke) oogafwijkingen geconstateerd. Nu dewarmbloed-fokkerij in
Nederland zeerverwant isgeraakt aan de Duitse,kunnenwe dezehier
ookverwachten.Microphthalmie is inNederland alenkelemalengeconT50-Veef-65X
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stateerd.
2.6 Fokkerijvanpaardenenpony'sinNederland
Het zal intussen duidelijk zijn dat er 16 stamboeken zijn dievaakverschillenderegistersbijhouden.
Ditzegtechternognietsoverhetaantalpaarden inNederland,terwijlde
populatie-groottevanbelang is om inzicht tekrijgen indemogelijkheden
dieeenfokkerijheeft.Inhetbeginvanditdictaatisookreedsingegaan
op het aantal paarden in Nederland en de bezwaren die aan de tellingen
kleven.Veelbeterisereeninzichtindefokkerijtekrijgen,aandehand
vanhetaantalgedektemerries,omdat iederehengstenhouderhetaantalgedektemerriesmoetopgeven.
Een hengstenhouder is hiertoe verplicht volgens de Paardenwet 1939. De
hengstenhouder doetditcorrectomdatuitdeze gegevens dievoor 1-11van
hetbetreffende dekjaaropgestuurdmoetenwordennaarhet stamboek,later
geputwordtomtebeziendoorwelkehengstdemerriegedektwas.Zokrijgt
een stamboek-vereniging de juiste gegevens, de merriehouder een gewenst
stamboekpapier bij het veulen en de hengstenhouder zijn dekgeld. Dit
laatste omdat hij veelal met behulp van deze bescheiden rekeningen uitschrijft.
De gegevensvandestamboekenwordenweergetotaliseerdophetministerie.
Metbehulpvandezegegevenskondehiernavolgendetabelopgesteldworden.
Helaas iserdelaatstejareneenpraktijkontwikkelddiehetbovenstaande
enthousiasteverhaalgedeeltelijktenietdoet.Hetkomtnamelijknogaleens
voor dat hengsten- enmerriehouder het volgende overeenkomen. De dekking
wordt pas geregistreerd op het moment dat de merrie ± 20 dagen dragend
blijkt (echoscopisch te diagnosticeren). Jammergenoeg hebben beide
(hengsten-enmerriehouder)hiervoordeelbij:demerriehouderbehoeftniet
hetvolledige dekgeld tebetalen als demerrie niet dragendwordt; ende
hengstenhouder ziet zijn hengsten met een hoger registratiepercentage
tevoorschijn komen (het registratiepercentage wordt op de volgende bladzijdebesproken).Hetregistratie-percentagewordtbeschouwdalseenparameteromdefertiliteitvandehengstaantegeven.

T50-Veef-65X

11-48
Aantallen gedektemerries in1974resp. 1989 enhet registratiepercentage
in1989
Ras

1974

1989

Reg.%'89

Shetland
Welsh
NewForest
IJsland
Dartmoor
Connemara
Merens
N.R.P.S.

9.000
8.250
3.000
200
250
200
-

6.000
2.250
900
100
30
60
25
800

48
55
62
72
56
54
233
-

Tussenmaat: Appaloosa
Fjorden
Haflinger

250
1.000
950

250
1.200
1.300

58
69
59

20.000
750
1.600
225
1.000
200
100

14.000
100
2.200
1.300
150
1.400
300
1.100
13

73
53
66
46
68
75
49
30
-

Pony:

Paard:

K.W.P.N.
Groninger
Fries
Koudbloed
EngelsVolbloed
Draver
Hackney
Arabier
Lipizaner

+
±47.000

+
±33.500

Opmerkingenbijdetabel
1. De resultatenvan 1989wordenvergelekenmet 1974, omdat indatjaar
het: hoogste aantal gedekte merries van de laatste decennia werd
bereikt. Indejarenna 1945daaldehetaantalpaarden zeer snel,tot
inde loopvande zestigerjarendeaantallenweer groterwerden.Dit
werd mede veroorzaakt door de opkomst van de rij-pony-stamboeken
(eerste importenvan deNew Forest en deWelsh eind vijftigerjaren.
Het. aantal gedekte merries bereikte zijn top in 1974 (1973 eerste
oliecrisis). Daarna is de daling doorgegaan tot het midden van de
tachtiger-jaren. Sindsdien gaathet omhoog. Sommige stamboekenvormen
hieropeenuitzondering.Datwordthieronderaangegeven.
2. Hetregistratie-percentage 1989komtalsvolgttotstand:
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Perraswordthetpercentageuitgerekenddathetaantalveulens datin
1989 door het stamboek werd geregistreerd, uitmaakt van het aantal
dekkingenuitgevoerdin1988.
Nadrukkelijkmoetenweeropwijzendathetregistratiepercentage
géén drachtigheidspercentage is.Het drachtigheidspercentage vormt de
natuurlijke bovengrens van het registratiepercentage. Na herhaalde
dekkingen wordt het gemiddelde drachtigheidspercentage geschat op
± 66%.Bij goede veterinaire begeleiding en niet te oude (>18 jaar)
merrieskomtmensomstotbovende80%.
Lage registratiepercentages kunnen ookbetekenen dat de eigenaar geen
prijs stelt op stambroekregistratie van het veulen (koudbloed).
Maximaleregistratiepercentageskunnenookverbandhoudenmetdehoogte
vanhetdekgeld,datbinnendeK.W.P.N,gemiddeldevenbovenƒ1.000,ligt.Voordebeterehengstenbovenƒ1.500,-.
3. Qua aantallen weet de Shetland-pony zich -als typische kinderspeelpony - redelijk te handhaven. Het lage registratiepercentage spreekt
echter voor zich. De groep mini-Shetlandser is duidelijk in opkomst
binnenditras.
4. Defokkerijvandetypischerijpony-stamboekeniszeersterkgedaald.
5. De nog maar sinds kort geïmporteerde Merens-pony heeft inderdaad dit
ogenschijnlijk veel te hoge registratiepercentage. Dit wordtveroorzaaktdoordeimportvandrachtigemerries.
6. De letters N.R.P.S. stan voor het Nederlandse Rijpaarden en Pony
Stamboek.Hetmerendeelvanhuningeschrevendierenzijnechterpony's,
vandaar deplaats onder depony-stamboeken. Binnendit stamboekwordt
veelgekruistmetArabischehengsten.Vandaarookhetlageregistratiepercentage (30)bijdeArabischehengsten:dedekkingwordtuitgevoerd
binnen het Arabisch stamboek, maar de registratie vindt nogal eens
plaats binnen het N.R.P.S. Jammer is dat de opgave van het aantal
gedektemerriesbinnenhetN.R.P.S.over1988nietteachterhalenisen
erdusgeenregistratie-percentage teberekenenisover1989.
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7. De drie rassen tussenmaatse paarden blijken gestaag iets aanpopulariteittewinnen.
8. Binnen het K.W.P.N, is -globaal gesproken - sprake geweest van een
halvering tothetbeginvande tachtiger-jaren.Er iseenstijgingvan
meerdan10%van1988naar1989.
BinnenhetK.W.P.N,zijn3fokrichtingen:
a.Het oude Gelderse paard en somshet Groninger paard dat thanshet
basispaardwordtgenoemd:2%;
b.hettuigpaard:13%;
c.hetrijpaard:85%;
De rijpaard-merries worden voor ± 15% gedekt door Engels Volbloedhengsten, deze worden ook qua dekkingen binnen het K.W.P.N,geregistreerd. Arabisch Volbloed wordt weinig gebruikt binnen dit stamboek,
voornamelijk omdat de nakomelingen van Arabische hengsten te klein
zijn.

9. HetGroningerpaardenStamboek iseenafsplitsingvanhetK.W.P.N.Hun
hoofddoelstelling ishetoudeGroningerpaardzuivertefokken.
10.Het Friesch Paarden Stamboek wint snel aan populariteit. Het is een
exclusief zwart ras dat meestal tot de warmbloeds wordt gerekend,
hoewel er ookredenenzijnomhet totdekoudbloed-rassenterekenen.
Het:ras isvooral geschikt alskoets- en tuigpaard. Er isveelvraag
uitDuitsland,België,FrankrijkendeV.S.vanAmerika.

11.De daling in de koudbloedfokkerij is de laatste jaren tot stilstand
gekomen. Het lage registratie-percentage zalvoornamelijk veroorzaakt
wordendoorhetslachtenvandehengstveulens;ietsdatrendabellijkt.
12.DezeerkleinefokkerijvanEngelsVolbloedslooptterug.Nagenoegelke
Engels Volbloedhengst dektveelmeerwarmbloedmerries danmerriesvan
heteigenras.
13.Buiten het land van oorsprong (Groot Brittannië) is de mondiaal
gesprokenkleineHackney-fokkerijinNederlanderggroot.
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Voorgaande geefteen eerste indrukvande foktechnische mogelijkhedenper
ras. Toch zijner daarnaast nog enkele gegevensvanbelangvoor eengoed
selectie-programma.Namelijk:
a.hetgemiddeldaantalgedektemerriesperhengst;
b.hettotaalaantalgeregistreerdeveulensperjaar.
Wanneerwevandeaantallen over 1989uitgaaneneenminimum perstamboek
hanterenvan500gedektemerriesperjaar,komenwetotonderstaandetabel.

Aantalgeregistreerde
veulensin1989
K.W.P.N.
Shetland
Welsh
Frieseh
Draver
Fjord
Haflinger
N.R.P.S.
Trekpaard

Gem.aantalgedektemerries
perhengstin1989

9.200
2.600
1.200
1.200
1.000
750
700
700
600

59
32
14
70
24
42
28
14
30

Binnen dit groepje van 9paardenstamboeken zijn erg grote verschillen.
Wanneer er gemiddeld 14merries dooreenhengst gedektworden,levertdit
nauwelijks 10veulensop.Opbasisdaarvankanergeensprakezijnvaneen
serieuzeselectieopnakomelingenonderdehengsten.
Binnen het Trekpaarden Stamboek, maar ook binnen de Haflingers en de
Shetlanderswordtvrijweluitsluitendopexterieurgeselecteerd.
De in dezojuist genoemde tabelnietgenoemde rassen gaathetvaak omde
instandhoudingvaneen(internationaal)rasinNederland.
De4Stamboeken(K.W.P.N.,Fries,DraverenFjord)diedanoverblijven
hebbenalle4een"produktie"diegericht isopprestatie.Vandaar dataan
ditaspectindevolgendeparagraafaandachtwordtgeschonken.
A Prestatie-onderzoekvanpaardeninNederland
Erkomen4verschillendetypesonderzoekaandeorde,namelijk:
1.Trekproeven.voornamelijkvoorFjordenpaarden.
2.OnderzoekingenaandehandvanrennendoorEngelsVolbloedpaarden.
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3.OnderzoekingenaandehandvanprestatiesindedraverijenvoorDravers.
4. Proevenoprij-entuigpaard-capaciteitenbijpaardenenpony's.
Sub 1en4.Dit zijngerichteproevenvoorpaardenenpony's.Sub 2en3
zijnonderzoekingenvandegeregeldafgelegdeprestaties.
1.Trekproevenvoorderemwagen
ReedsLangwordentrekproevengeorganiseerd.Sinds35jaargebeurtditdoor
deInstellingBruikbaarheidsonderzoekvanPaarden (I.B.O.P.),ondergebracht
bijhetLandbouwschap.
Deremwageniszogeconstrueerd,datdoormiddelvanhet instellenvaneen
oliepomp,deachterwielenlichterofzwaarderkunnendraaien.Verschillende
bedrijfsomstandighedenwaarbij zwaarofminder zwaar geladenwagensmoeten
wordengetrokken,kunnendanwordennagebootst.
Deaardenwerkwijzebijhetbruikbaarheidsonderzoek
Hetonderzoekdatzoveelmogelijkplaatsvindtopeenvlakke grasbodem,in
enkelspan,enomvateendrietalonderdelen.
1. Een afstand van 50 meter moet verscheidene
keren ononderbroken in stap
voor de remwagen worden afgelegd,
waarbij steeds na elke 50 meter de
krachtsinspanning
wordt verhoogd. Deze verrichting
wordt herhaald,
zo
lang de Cie. van Deskundigen van oordeel is dat zulks toelaatbaar
is.
2. Een bepaalde afstand moet ononderbroken in stap worden afgelegd,
terwijl
de remwagen een trekkracht
vergt die gelijk is aan de op één na
laatste
verrichting
onder 1.
3. Een bepaalde
afstand moet ononderbroken in draf binnen de
toegestane
tijd
met een vastgestelde
trekkracht
worden afgelegd.
De eisen met betrekking
tot trekkracht
en tijd zijn afhankelijk
van het ras van het
paard.

Tijdens dezeverrichtingen wordt hetpaard door de Commissie vanDeskundigenopdevolgendeeigenschappenbeoordeeld:
gedragbijhetoptuigenenaanspannen;
wijzevanaanzetten
werkwilligheid;
trekhouding;
trekvastheid;
ruimte,vlotheidenregelmaatdergangen;
T50-Veef-65X

11-53
temperament;
gedragtijdensdeverrichtingen.
Opgrondvandevoordezeeigenschappenbehaaldecijfersverdienthetpaard
eenA-,B-ofC-certificaat. IndiennietaandeeisenvooreenC-certificaat wordtvoldaan,wordteenD-certificaat opgesteld tenbehoevevande
administratie, hetgeen wil zeggen dathet paard is afgewezen en geen
bruikbaarheidscertificaatkrijgt.
HetFjordenpaardenstamboekhoudterbijdeselectieveelrekeningmee.
2.OnderzoekingenaandehandvanrennendoorEngelsVolbloedpaarden
Hoeweldeomvangvandeze populatie klein isinNederland,wordt erhier
enige aandachtgeschonkeni.v.m.debekendheidendegroteomvangvandeze
internationalefokkerij.
Degalopprestatieswordendoorfokkerszeernauwlettendinhetooggehouden
enbepalen reeds2eeuwendefokkerij binnenditras.Bijdehengstente
keuren voor de openbare dekdienst worden de volgende criteria (in
prioriteitsvolgorde)vanbelanggeacht:
a.eigenprestatie,bijvoorkeurgedurendemeerderejaren;
b.prestaties dervoorouders,waarbij deregelmaatvandeoverervingvan
belangis.SprintersbloedgenietdaarbijinNederlanddevoorkeur;
c.exterieurvandehengst;goedegewrichteneneencorrectgebit.
Bijhetouderwordenvandehengstwordendeprestatiesvanzijnnakomelingen doorslaggevend. Helaas wordenvele Engels Volbloedmerries reeds
zeerjong(3jaar)voordefokkerijbestemd,omdatzijhetinderennen
niet kondenvolhouden.Uitselectie-oogpunt bezien isditteleurstellend. De Engels Volbloed wordt veel gebruikt inderijpaardfokkerij.
Hoewel zijveel selecteren opprestatie, isdeze selectie gerichtop
jeugdprestatie(vooralop2,3en4-jarigeleeftijd).
In derijpaardfokkerij isechtereenlangdurig gebruikvangrootbelang.
Beideselectie-systemenzijndusnietaanelkaargelijk(zieonder4).
N.B. Het belangrijkste
bij de selectie
op eigen prestatie
zijn de zgn.
"klassiekers".
Klassieke rennen worden ieder jaar onder
dezelfde
voorwaarden verreden.
Alle deelnemende paarden zijn even oud en dragen gelijke
gewichten
(merries dragen 2 kg minder dan hengsten). Ruinen worden niet toegelaten. Telkenjare worden twee klassieke programma's afgewerkt:
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één voor de tweejarigen
en één voor de driejarigen.
De afstand van de
rennen wordt groter naarmate het seizoen
vordert.
Namen van enkele klassiekers
voor tweejarigen:
van Brienen's
Memoriaal (1.000 m), Clingendaalren
(1.350 m) en Criterium (1.800 m). Voor
driejarigen:
Produktenrennen
(1.800 m), Derby (2 AOO m) (In Engeland
ook Derby en in Frankrijk Prix du Jockey Club) De Derby is in ieder
land de belangrijkste
ren van het jaar. De laatste
klassieker
voor
driejarigen
is de St. Leger (2.900 m) (In Engeland ook St. Leger en
in Frankrijk Prix Royal Oak).
Een goede volbloed kan bij deze wedstrijden
een snelheid halen van
ruim 60 km per uur.
3.OnderzoekingenaandehandvanprestatiesindedraverijenvanDravers
Indefokkerijvandraverszijndekilometertijdenbepalendindefokkerij.
Hieronder staanenkele goede enslechtekilometertijden inrelatiemetde
leeftijd.
goed
2jaar
7jaar

1.18
1.16

slecht
1.28
1.23

Tenaanzienvan de draverfokkerij geldendevolgende criteriametbetrekkingtotdekeuzederdekhengsten;
a.Verrichtingen: alle verrichtingen van het paard, gedurende zijn hele
koerscarrière worden in de beoordeling betrokken. Gelet wordt op het
aantalverrichtingen,degetoondetijden,kwaliteitendeafstandvande
koersenendegewonnenbedragen.
b.Afstamming,totenmet5(!) generatieswordtdebloedopbouwbeoordeeld.
De waarde die aan de bloedopbouw wordt gehecht, hangt samen met de
gangbarefilosofieindetotaleNederlandsepaardenfokkerij.
c.Exterieur,hierbijwordtdevoorkeurgegevenaaneenmiddelgrotedraver,
metvoldoende adel.Ookrichtdebeoordelingzichopdecorrectheidvan
bouw enhardheid enkwaliteitvan debenen en gewrichten,het typeis
niet van doorslaggevende betekenis. Afwijkingen, waarvan wordt aangenomen datzeerfelijkzijn,kunnentotafkeuringaanleidinggeven.
Dezedrieonderdelenstaanhierindeprioriteitsvolgorde.
Ookvoordedraverfokkerijgeldtdatvelemerriesreedsjongvoordefokkerijbestemdworden,omdatzijopdebaannietvoldoen.Ditkomtdevooruitgangindefokkerijniettengoede.Minkemaheeftruim30jaargeledeneen
belangrijke studieverrichtnaardeerfelijkheidvanhetprestatievermogen.
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Deze studie isnog steedsvanbelang ende resultatenworden onderstaand
kortvermeld.
Alscriteriavoorditprestatie-vermogenwerdendewinsommenenderecords
gekozen. Voor dit doel werden de gegevens van 2867 Nederlandse dravers,
geborenvan1929totenmet1958geanalyseerd.
Erblekenduidelijk sexe-verschillentebestaantussenmerries enhengsten
en ruins. Betrokken op de gehele koersloopbaan was de totale winsom van
hengstenenruinsbijna25%hogerdandievandemerriesenwashetbeste
recordvandehengstenenruinsgemiddeldruim1secondebeter.Demerries
bleken relatief gezienvroegrijper danhengsten en ruins.Omgekeerdvertoondenhengstenenruinsietsmeerstayervermogendandemerries.
Deerfelijkheidsgraadvandetotalewerkelijkewinsomwas0,26ennatransformatie van de winsom zelfs 0,40. De erfelijkheidsgraad van het beste
recordbehaald tijdens degehelekoerscarrièrewas 0,36. Dithoudt indat
selectieopbovengenoemdeeigenschappengunstigeperspectievenbiedtomhet
prestatieniveau der dravers op tevoeren.Minkemakon dan ookfokwaardeindexen opstellen voor hengsten. Deze index kan gebaseerd worden op de
prestatievan2-,3-en4-jarigenakomelingen.Deberekendeerfelijkevooruitgang kwam hoofdzakelijk tot stand via de selectie onder dehengsten,
waar de selectiescherpte 2,6 bedroeg,bij een generatie-intervalvan15,8
jaar!
Onder demerrieswas, tengevolgevanhet feitdatdetotale draversstapel
zich in de loop der onderzoekperiode sterk uitgebreid had, nauwelijks
selectie toegepast.De gerealiseerde selectie-scherptewas daar 95,4%bij
een generatie-interval van 12,1 jaar! Indien de draversstapel echter
numeriekcoristantkanblijven,danisonderdemerrieseenselectiedrukvan
40à50%haalbaar.
Delaatstejarenvindter-metoverheidssubsidie -nogalwatsperma-import
plaatsomdeNederlandsedraver-fokkerijalsgeheelwatoptekrikken.Dit
zalookhet gevalzijnalsdebeteredierenook inNederlandblijven.Het
zou echter kunnen blijken dat de betere dieren geëxporteerd worden naar
landen waar meer coursen met hoger prijzengeld worden gehouden. Binnen
enkelejarenwordtduidelijkwatergebeurt.

4.Proevenoprijpaard-oftuigpaard-capaciteitenbij paardenenpony's
Bij verschillende stamboeken worden de hengsten voor 50 of 100 dagen
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centraalbijelkaargebrachtomgetestteworden.Bijdemerriesneemthet
K.W.P.N, in 1990 (sept./okt.) een proef met een centrale test. In het
algemeenwordendemerries (enruins)d.m.v.eenI.B.O.P.-proefgetest.
Deindelingvandezeparagraafisalsvolgt:
a.CentraalonderzoekK.W.P.N,rijpaardhengsten;
b.CentraalonderzoekK.W.P.N,tuigpaardhengsten;
c.Centraal onderzoek Engels Volbloed hengsten aangewezen voor de warmbloedfokkerij;
d.CentraalonderzoekFriesehengsten;
e.CentraalonderzoekPony-hengsten (WelshenNewForest);
f.I.B.O.P.-proevenvoorpaardenpony.
Alvorens deverschillende onderzoekingen aandeorde te stellenlijkthet
noodzakelijk -alsvoorbeeld -delevensloopvaneenK.W.P.N.-dekhengstte
schetsen.
Zoals gebruikelijkwordthethengstveulen opeenleeftijdvan± 5maanden
gespeend. Meestal verblijft hij dan gedurende een vol jaar in de weide
(vaakmetleeftijdsgenoten).Detweedewinterwordthijopgestald.Dederde
zomer verblijft hij in de weide. Hij wordt dan opgestald op een zodanig
tijdstip dathijnoggeenwinterhaarheeft (beginseptember).Daarnawordt
hij gedurende het najaar o.a. gelongeerd en wordt hij verder dooroefeningenaandehandklaar gemaaktvoor dekeuringenop exterieur engangen
± 1februari.Vande800aangevoerderij-entuigpaardhengstenwordt±10%
aangewezen voor het Centraal Onderzoek in Ermelo (Uddel). Tijdens de
hengstenkeuringvindt ookeeneersteveterinairekeuringplaats.Gedurende
deze vrij'snelle keuring wordt vooral gelet op beengebreken, mond,geslachtsapparaat,hart-enademhalingsorganen (cornage).
Na deze keuring blijven zij bij de opfokker die ze begin maart inhet
trainingscentrumteErmelovoor100dagenaflevert.Infebruarikrijgenzij
eenbepaaldaangepastrantsoenomdevoedingsovergang inErmelogemakkelijk
temaken.InfebruarikomenzeopdeFaculteitderDiergeneeskundevooreen
onderzoek op spermaproduktie en -kwaliteit,maar ookvoor eenröntgenologisch onderzoek naar spat, o.cd. en podotrochleose (zie later in dit
dictaat voor de betekenis van deze termen). Op basis van dit onderzoek
vallen gemiddeld ± 10hengsten af.Zodatbeginmaart ruim 60hengsten in
Ermelowordengeleverd.
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Inde eerste trainingsperiode (beginmaart -± 1mei)worden dehengsten
zadelmak gemaakt, hun vrije galop wordt beoordeeld. Bovendien wordt hun
stalgedrag, hun karakter en hun (natuurlijk)bewegingsmechanisme indrie
gangenvoorlopigbeoordeeld.Aanheteindevandezeperiode (±1mei)wordt
een tussentijdse beoordeling doorgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door een Commissie van het Landbouwschap die een beoordelingscie. een
trainingsleider eneen groep ruiters aanwijst.De grootstmogelijkeonafhankelijkheidwordtbetracht zowelm.b.t.dejury alsderuitersmaarook
deveterinairendiebelangrijkebeslissingenslechtsincommissienemen.
Teneinde eenmogelijknegatieve (oftepositieve)invloedvanderuiterop
eenhengst zoveelmogelijk uit te schakelen isbesloten om de specifieke
kwaliteitenvaneenruiteruittebuitend.w.z.datb.v.debestedressuurruitersdressuurrijdenendebestespringruitersspringenmetdehengsten.
Geziendeleeftijdvandehengsten (nl.krap3jaar)moetmetnadruk
gesteldwordendathetcentraalonderzoekgeenszinsdepretentiemaghebben
vaneenprestatieonderzoek.Hetenigedatgesteldmagwordenisdatgepoogd
wordt een onderzoek in te stellen naar de aanleg als rijpaard. Bij zo'n
onderzoek moet uiteraard wel het een en ander van de hengsten gevraagd
worden, maar de mate waarin dit gevraagd wordt, moge uit bovenstaande
formuleringwelduidelijkzijn.De100dagen-periode isuiteraardarbitrair
gekozen.Van1966t/m 1977isereen8à9wekendurendonderzoekgeweest,
datmenalgemeentekortachtte.De100dagenzijnookgekozenomdatditde
minimaleperiodeisdieinWest-Duitslandhiervoorgebruiktwordt.
Deperiode maart t/m half juni is gekozen opdat dehengsten geenveulens
kunnenverwekkenalvorensditcentraalonderzoek isafgesloten.Hetblijkt
datbijna50%vandeaangevoerdehengstengedurendeofaanheteindevande
trainingsperiode alsnog afgewezen wordt voor de dekdienst. Het is ook
mogelijk dat de inspectie van de moeder van de jonge hengst die in
februari/maartplaatsvindt,medeaanleidingisomdehengstaftekeuren.
Nade goedkeuring teErmelo (halfjuni)kunnendehengsten ingezetworden
in de fokkerij.De hengsten dekken in de periode half juni tot en met
september 10-70merries. Selectie-technischwordt met deze produkten geen
rekening gehouden. In de twee hierop volgende jaren kunnen zij 2volle
seizoenenbenutworden.
Aan het eindevanhet tweede dekseizoenworden de veulens van dehengst
beoordeeld. Ongeveer eenderde deel van de veulens met een minimum van
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10stuks moet met de moeder getoond worden. De helft hiervan door de
hengstenhouderuit tekiezen en de andere helftbij loting. Erwordtdan
vooral gelet op ontwikkeling (waaronder ook het type wordt begrepen),
bewegingengebreken.
Hierbijkaneeneersteoordeelgevormdwordenoverdefokkwaliteitenvande
betreffende hengst. Besloten is dat dehengst, éénmaal door dezekeuring
heen,voordriejaarkanwordengoedgekeurd;hijisdan8jaaroud.Opdeze
leeftijdzalermetbehulpvaneenaantalzakeneensolidebeslissingover
deloopbaanvandehengstgenomenkunnenworden.Dezezakenzijn:
Indeeersteplaatshetresultaatvande 3-jarige dochters enruinsop
destamboekkeuringen,speciaalmethetoogopdeoverervingvangebreken
enofanderetekortkomingen.
Ook zijneventueel eenaantalzonen (3jaaroud)opdehengstenkeuring
infebruaribeoordeeld.
In de tweede plaats deprimeringenvan de één-,twee- envooraldriejarigedochters.
Inde derdeplaats -nevengeschikt aandebeidevoorgaandepunten-op
grondvandeprestatiesvandehengst,dieimmersnuzelfwatkanlaten
zienomdathijdaarvoordeleeftijdheeftbereikt.
Door het lange generatieinterval enhet feit dat een fokmerrie gemiddeld
2veulens brengt in 3fokjaren is het paard inhet nadeel t.o.v. andere
dierfokkerijen,ookdievanhet rund (eerstekalfop± 2-jarige leeftijd,
exacttemetenmelkproduktieend.m.v.K.I.zeerveelnakomelingenvaneen
stierb.v.700inhetproefjaar).
Metbetrekking totprestaties zijn depaarden inhetvoordeel:hengst en
merriekunhenophetzelfdegebruiksdoelgetoetstworden.
In het begin van dit hoofdstuk is het onderzoek van de prestaties van
nakomelLngenvanderijpaardhengstenalaandeordegesteld.Dit leidttot
een lijst van oudere hengsten die op volorde van de index (apart voor
dressuur en springen) geplaatst worden. Hengsten, waarvan de kinderen
slechtpresterenwordenuitdefokkerijgenomen.
Hengsten met hoge indices worden door de fokkers veel gebruikt; dit in
tegenstelling tot de andere groep.Dit is een selectie-voordeel datvaak
nietgemetenwordt.
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a.Centraalonderzoekwarmbloedrijpaardhengsten
"Centraal"betekentindezeénindevolgende4paragrafendatdehengsten
enigetijdopeenbepaaldstationverblijven.Bijallestamboekenisditde
laatstejarenhetFederatiecentrumteUddel(gemeenteErmelo).
Aan dehandvan de exameneisen teUddel zal duidelijk wordenwaarvoor de
trainingplaatsvindt.
BijdeexameneisenwordthetK.W.P.N.-fokdoelvoorogengehouden.Naasteen
aantalexterieureisen,noemenzijhetvolgende:eenpaardmeteenvriendelijkkarakter,eenrustigtemperament,vrijvanstalondeugden zoalsweven,
kribbebijten e.d. Luie, flegmatieke paarden worden afgestraft evenals te
overmoedige paarden die een ervaren ruiter vragen. Bijhet examenworden
puntengegevenvolgenseenhiernavolgend schema.Maximaalkunnen10punten
peronderdeelwordengegeven.
stap

^

draf

• dezogenaamdebasisgangen

galop

J

rijproef
springenonderdeman
vrijspringen
terreinproef
karakter
stalgedrag
trainingsrapport
Gedurende de 100dagenworden dehengstenwekelijks,door dejurybeoordeeld.
Voorwat dedriebasisgangenbetreft,wordt ervooral gelet op deregelmaat, de ruimte, de souplesse en de stuwing. Onregelmatigheden worden
bestraft. De ongewenste telgang kan in stap goed vastgesteld worden, al
moeterrekeningmeegehoudenwordendatgespannenpaardenditsomsalleen
uitspanningdoen.InhetverledenzijnerinErmelopaslengtengemetenvan
de hengsten in draf en galop op een ovale baan met een lengte van
317meter.Van elke gangwerden4waarnemingenverrichtbij eenvariërend
tempo.Dewaarnemingenwerden gecorrigeerd naar een constant tempom.b.v.
degepoolderegressiecoëfficiëntvanpaslengteoptempo.Alsconstanttempo
werdhettotaalgemiddeldetempoaangehouden.
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De volgende resultaten
konden genoteerd
worden.
De gemiddelde paslengten
(— beenverplaatsingen)
waren in 1981 voor de
draf 296 cm en voor de galop 402 cm. De tempi waren resp. 250 m/min. en
442 m/min.
De range in de draf was van 269 - 322 cm =53 cm.
De range bij de galop was van 384 - 417 cm - 33 cm.
Er blijkt
dus weinig variatie
in paslengte in galop en meer variatie
in
de draf.
De corre lat ie-coëfficiënt
tussen stap en draf (+ 0.2) bleek
onderzoek lager dan tussen stap en galop (+ 0.5). Tussen
± 0.3.

in een eerder
draf en galop

Rijproef
Deinvloedvanderuiterisbijditonderdeelgroot.Tochachtmendezeeen
voudige dressuurproefvanbetekenis omdeaanlegvan dehengst t.a.v.dit
onderdeeltekunnenschatten,m.b.t.deontspanningdeimpuls,dewendbaarheidendewijzewaaropopdehulpenvanderuiterwordtgereageerd.
Hetvrijspringen
Bijditonderdeelspringtdehengstzonderruiteraandelangezijdevande
manege overeenhindernis.Hijvoertdusgeheelzelfstandigdespronguit,
zijhet dathij somsmeer ofminder sterk aangemoedigdmoetworden.Omdat
er geen ruiter is,zijn demilieu-invloeden tot een minimum gereduceerd.
Bij dit onderdeelwordt de springtechniek van dehengst zo goedmogelijk
vastgesteld. Hieronder wordt verstaan de keuze van het afzetmoment, het
basculerenvandehengstbovendehindernis,debeentechniek (hetmeerof
minderbuigenvandebenen),hetrug-enhalsgebruik (soepel,gespannenof
opgericht)endewijzevanlanden,alsmedehetrespectvoordehindernis.

Springenonderdeman
Ditonderdeelwordtook indemanegeuitgevoerd (uniformeomstandigheden).
Toch is de invloedvan de ruiter groot.Ons inziensmoethier dusminder
waarde aangehechtworden danaanhet "vrij springen";hoewel anderendit
eenbelangrijkonderdeelachten.

Terreinrit
Erissprakevaneenwerkelijke testinhetterrein,waarinbehalvedehandigheidvandehengst ookeenaantalvanzijnkaraktereigenschappenkunnen
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wordengetoetst.
Vanveelbelang isdewijzevan onderbrengenvan deachterbenen enofde
hengst al dan niet gaat "liggen" in het terrein. Ook het uithoudingsvermogenvandehengstwordtglobaalbeoordeeld.
Karakter
Dat dit onderdeel zo duidelijk mede beoordeeld wordt, vindt -zoals
gezegd-mede zijn oorzaak inhet fokdoel.Het karakter wordtbeoordeeld
n.a.v. het gedragvan de hengst tijdens de training enhet examen.Toch
blijft eenkarakterbeoordeling eenzeercomplexe zaak,die ookhet liefst
goedomschrevenmoetworden.Ditluktnietgoed,wato.a.veroorzaaktwordt
doorhet feit dat een goede definitie van "karakter" ontbreekt;maar ook
omdateronvoldoende gegevens zijnm.b.t.decriteriawaarophetkarakter
moetwordenbeoordeeld.
De laatste jarenprobeertmenhet karakter te omschrijven alshet gedrag
ten opzichte van de mens en ten opzichte van soortgenoten.Beoordelingsfactorenzijno.ahethumeur,degehoorzaamheid,dedurf,deaard(attent,
flegmatiek, speels, aanhankelijk, nerveus etc.) en de betrouwbaarheid.
Naastdezefactorenspeeltookdeintelligentieeenrol.

Staleedrag
Inditonderdeelwordendegedragingenvandehengstop stal,bijvoorbeeld
tijdenshetvoerenenhetverzorgen,beschrevenenbeoordeeld.Stalondeugdenzoalskribbebijtenenwevenkunnenzowordenvastgelegd.Wevenblijkt
vrijwel jaarlijks bij één of meer hengsten voor te komen en leidt tot
afkeuringvandehengst.

Trainingsgedrag
Vastlegging enbeoordeling van het gevoel dat een hengst geeft aan zijn
ruiterofrijder (éénderjuryledenrijdtsomszelfeenhengst).Daarnaast
zijn inzet,looplust endewijzewaarophet gevraagdewerkwordtervaren,
vanbelang. Beoordelingsfactoren zijno.a.het gehoorwillen gevenaande
hulpen,delichtheid indehandvanderuiter/rijder,de impulsiviteit,de
souplesseenhetgemakwaarmeehetruitergewichtwordtgedragen.
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Tenslotte is er een, vaak vrij uitvoerig veterinair rapport dat ook
betrekking heeft op conditie en hardheid. De veterinaire aspecten zijn
vooral huidaandoeningen, kreupelheden (m.n. peesaandoeningen) hoefaandoeningen,mondproblemenensomskoliek.

Huizinga heeft in 1991 aangetoond dat de genetische correlatie tussende
resultatenvande100dagen-testvoorspringenendressuurenerzijds ende
resultaten van de nakomelingen in de sport zowelvoor springen als voor
dressuurtussen .8en .85ligt.
Opbasisvandatzelfdemateriaalkomthijtotonderstaandeschattingenvoor
deerfelijkheidsgraad:
basisgangenenrijproef: .65
springen:

.30

terreinrit:

.Al

karakter:

.52

Deze resultaten geven veel moed voor het foktechnische succes van de
100dagen-testvoorhengsteninhetkadervande (toekomstige)fokkerijvan
het Nederlandse rijpaard. Soortgelijke onderzoeksresultaten in WestDuitsland,ZwedenenFrankrijkgeveninhetalgemeenwatlagereresultaten.
Overigens zijn internationale vergelijkingen moeilijk te maken, omdat de
cijferbeoordelingvandehengstenzosubjectiefzijn.

b.Centraalonderzoekwarmbloedtuigpaardhengsten
De inde inleiding gemaakte opmerkingen geldenmutatis mutandis ookvoor
dezehengsten.
Deonderdelenwaaropbeoordeeldwordtzijndevolgende:
stap
draf

}

'

zoalsdieindetotaleverrichtingtotuitingkomen

menproef
showwagen
karakter
stalgedrag
trainingsrapport.
Ookhierissprakevan100dagenverblijfopeencentrum.
Dealgemenegangvanzakenisidentiekaandievanderijpaardhengsten.
Erwordtoverigensgéénpaslengte-metinggedaan.
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Galop is een bewegingsvorm die bij tuigpaarden in het algemeen niet
gevraagdwordt.Dezegangwordtdusookinditonderzoeknietbeoordeeld.
Menproef
Hetpaardwordtvooreenlichtwagentje gespannenenbeoordeeldalsbijde
rijproef.
Showwagenproef
De hengstwordt nu gespannenvoor een concourswagentje. Hij wordtbeoordeeldmétenzonderhetgebruikvanhulpmiddelen.Algemeengeldtuiteraard
dat de geschiktheid als tuigpaard wordt beoordeeld. Zonder hulpmiddelen:
menwensthetpaardopnatuurlijkewijzeinzijngedragingentebeoordelen.
Menletdanopcorrectheid,ruimte,kracht,balansenheffingvandebenen.
Stelling,buiging, orenspel en staartdracht worden eveneens in debeoordeling betrokken. Vanzelfsprekend worden bij dit onderdeel de hengsten
alleenindrafbeoordeeld.
Methulpmiddelen: dehengstwordt op dezelfde onderdelenbeoordeeld,maar
erwordtgebruikgemaaktvaneenopzet,eenstaartbeugelendubbelbeslag.
Eenbeoordelingmét enzonderhulpmiddelen isnogmaarkort inzwang.Het
blijktdatdecijfersvoordeze2beoordelingennietveeluiteenlopen.
c.Centraal onderzoek van Engels Volbloedhengsten aangewezen voor de
warmbloedfokkerii
Omdat deze hengstenvaakwat ouder zijn alvorens ze aangewezenwordenom
warmbloedmerries te dekken, isereenandere regeling gemaakt.Eentweede
redenomeenandereopzettemakenisdatdezehengstenenkelejareninde
rennengelopenhebben.
Het enige dat van deze hengsten gevraagd kan worden, zijn naast hun 3
gangen, het karakter en het stalgedrag. Zij verblijven op het centrum
gedurendemini^maal 21enmaximaal 50dagen.De duurvanhetverblijfis
voornamelijkafhankelijkvanhetveterinaireteam:bijvermoedenopdoping
wordt een lange^re periode gekozen. Tot nu toe bleek steeds 21 dagen
voldoende.
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d.CentraalonderzoekvanFriesehengsten
De onclerzoekperiode voor Friese hengsten duurt 50dagen. Bij het examen
wordenpuntengegevenvolgensonderstaandschema.
Onderdeel
rijproef'
menproef
trekproef
showwagenproef
karakter
stal-entrainingsrapport
Omdathet Friese paardbekend staatom zijnkarakter en zijnmanieren in
het tuigwordthieraanveel aandachtbesteed.HetonderzoekvandeFriese
hengsten vond voor het eerst plaats in 1980.Ook dit onderzoek vindt in
Ermeloplaats.
e.CentraalonderzoekvanPony-hengsten (WelshenNewForest)
Hetbetreft ook 50dagenenwordtpas sinds enkelejarenuitgevoerd.Alle
New Foresthengsten zijnhiertoeverplicht,maarbijhetWelsh-ponystamboekverplichtmenalleendegroterehengstenhiertoe (sectieK ) .
I.B.O.P.-proevenvoorpaardenpony
Doormerries enruinsvanverschillende stamboekenkunnenallerleiproeven
wordenafgelegddiebeoordeeldwordendooreenonafhankelijkeinstantievan
het Landbouwschap (de I.B.O.P.). De stamboeken stellen deelname met
behoorlijkeresultatenverplichtvoorhunbeteremerriesmethetoogopeen
eventueeltebeoordelenzoonvoordeopenbaredekdienst.
Erwordtookwelaandezeproevendeelgenomenoma.h.w. eenobjectiefpredikaatbij eenpaard tebezitten,vergelijk demelklijstbij derunderen.
Hoewelerverschillende proevenafgenomenkunnenworden,noemer we ermaar
vieralsvoorbeeld:
a.Rijpaard
Hetonderzoekbestaatuitdevolgendeverrichtingen:

*InstellingBruikbaarheidOnderzoekPaarden
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1.Het paard ten aanschouwe van de jury aan de hand, voorbrengen, het
hoofdstelaandoen,opzadelenenbestijgen.
2.Hetafleggenvaneenrijproef.
3.Een springproef. Er dienen 8 sprongen teworden gemaakt.Na driemaal
ongehoorzaamhedenbijditonderdeelzaldeproefmoetenwordengestaakt.
(Beoordeling:
a. Gedrag bij het opzadelen,
opstijgen,
aanvaarden van het
afstijgen
en
afzadelen.
b. Wijze van gaan in stap.
c. Wijze van gaan in draf.
d. Wijze van gaan in galop.
e. Houding en wendbaarheid.
f. Gehoorzaamheid en temperament.
g. Karakter
h. Gewilligheid
bij het springen over enkele goed gebouwde
i. Algemene indruk van de verrichtingen
x 3.
Maximaal zijn er dus 110 punten te
verzamelen.)

ruitergewicht,

hindernissen,

b.Sportrijpaard
Hetonderzoek isvoorpunt1gelijkaandatvoorhetrijpaard.Derijproef
endespringproefzijnzwaardero.a.dehoogteendebreedtederhindernissen.
c.Aangespannenpaard
Hetonderzoekbestaatuitdevolgendeverrichtingen:
1.Hetpaardtenaanschouwevandejuryoptuigenenaanspannen.
Er mag opgetuigd worden met eenhaam ofborsttuig. Hulpmiddelenmogen
nietwordengebruikt.
2.Menprogrâmma
d. Tuigpaard
Hetonderzoekbestaatuitdevolgendeverrichtingen:
1.Hetpaardtenaanschouwevandejuryoptuigenenaanspannen.
Hulpmiddelenmogennietwordengebruikt.
2.Menprogrâmma.Ditisa.h.w.eendressuurproefinhettuig.
Dit gedeelte van de proef kanverredenworden met een twee- ofvierwieligvoertuig (showwagen)naarkeuze.
3.Bij deze proef dienthet te onderzoekenpaard zijnmanieren alstuigpaard voor de showwagen te tonen.Het gebruik van hulpmiddelen,zoals
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verzwaardbeslag,opzetteugels,staartlepels,oordoppen,gembere.d. is
ookbierbijniettoegestaan.Weliswaarmogendeijzerseendiktebebben
vanmaximaal13mm.
Onderstaandwordendeklasseringengegeven.
Klasse
AAWanneer desomdercijfers tenminste 90bedraagtengeencijfer lager
dan8voorkomt.
A Wanneerdesomdercijferstenminste88bedraagt.
B Wanneerdesomdercijferstenminste77bedraagt.
Ç Wanneerdesomdercijferstenminste66bedraagt.
Géén indeling ineen klasse volgt, als niet isvoldaan aan dehierboven
gesteldeeisen.
SamenvattingenresultatenI.B.O.P.-proeven1989:
Voorderemwagen(trekproef):Fjord:100
Aangespannen proef(mennen): Fjorden, Friezen, Haflingers, K.W.P.N.
ShetlandersenWelshPony's:137
- Tuigpaard:FriesenK.W.P.N.:110
- Zadelproeven:K.W.P.N.,Fries,N.R.P.S.,NewForest,WelshenHaflinger:
800.
De grootste groep -elkjaar opnieuw -zijndezadelproeven afgelegddoor
K.W.P.N.-paarden(in1989nl.670paarden).

^yau c&z-(ao+ïf«j'arçu,

De resultaten zijnaan eenonderzoek onderworpen.Hetblijkt foktechnisch
van teweinigbetekenis.Dit isooknietonlogisch. Indepraktijkvande
I.B.O.P. is het volgende gebeurd: Sommige mensen blijven (als in de
begintijd van de I.B.O.P.)hun paarden zelf berijden. Anderen geven hun
paardenkelemaandenafaanminofmeerprofessionele"I.B.O.P.-trainers".
Kortom devariatie inhetmilieu (inditgevalderuiters enamazoneswas
tegroot,zekervoor eenproefvanenkeleminuten.Devergelijking metde
melklijstbijrunderengaatdanookniet(meer)op.
Daarom heeft het K.W.P.N. besloten (in analogie met Duitse warmbloedpaardenstamboeken) in het najaar van 1990 een proef te nemen met een
centraal onderzoekvan± 5wekenmet 3-jarige merries.Dit indeverwachT50-Veef-65X

11-67
ting dat het soortgelijke resultaten zal opleveren als met het centraal
onderzoekvandehengstenhetgevalis.Opcollegekunnenderesultatenvan
deproefnemingaandeordewordengesteld.
SELECTIEENIDENTIFICATIEBIJEENAANTALNEDERLANDSESTAMBOEKEN.
Draf-enrenpaarden
Voorwatdeeerste selectievandehengstenbetreftzijnreeds eenaantal
opmerkingen gemaakt. Het blijkt dat op deze wijze de toekomstige dekhengstengoedgeselecteerdworden.
Hebben dehengstennakomelingenmetprestaties, danbenutmen dekansom
moeder/dochter enmoeder/zoonvergelijkingenoptestellen.Uiteraardmoet
danrekeningwordengehoudenmetdekwaliteitvandebetreffende rennenof
draverijen,degesteldheidvandebodeme.d.
DeN.D.R.vervolgt dan: "Hierbijspelendewinsommeneenbelangrijkerol.
Deze beoordelingvindt jaarlijks opnieuwplaats.Hengsten die onvoldoende
verbeterendwerken,wordennietmeergoedgekeurd".
K.W.P.N.
Voorwatdehengstenbetreftzijntotenmet8jaaralopmerkingengemaakt.
Daarnavindtervoortdurendeselectieplaatsopbasisvandeprestatiesvan
nakome1ingen(indexering).
Erisechterooknogdemogelijkheideenalternatiefsysteemtevolgen,dat
overigenszeldenbenutwordt.
Daarbijmoet op de februari-keuringvoor een (bijna)driejarigehengstde
keuze gemaaktwordenófheteerderbeschrevensysteemmetdeverrichtingsproef te Ermelo, ôf dehengst gaatvoor enkele weken naar Ermelo omhet
stalgedrag enhet gedrag t.o.v.anderehengstenvast testellen,entegelijkertijd een diepgaandveterinair onderzoek. Indiendit inorde is,mag
de hengst datzelfde jaar maximaal 40 merries dekken. Hij moet dan het
volgende jaar minimaal 16 veulens tonen. Dat jaar en de daarop volgende
jarenmaghijniet dekken,maar wordthij inde sport gebruikt.Hijmoet
danop7-jarigeleeftijdtot(zeer)goedeprestatiesgekomenzijn.Eendeel
vandenakomelingenwordt op 3jarige leeftijd centraalophun aanlegals
gebruikspaard getest.Valt allespositiefuitdanwordt dehengstgoedgekeurd.
Voordemerrie-selectiekunnenwehetonderstaandenoteren:
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Eén-entwee-jarigemerrieskunnenoppremie-keuringenwordenaangebodenen
daneeneersteoftweedepremiekrijgen,danwelhelemaalgeenpremie.
Op drie-jarige leeftijd kan de merrie voor stamboekopname gekeurd worden
m.b.v. het formulier dat op college wordt uitgereikt. Zij wordt inhet
stamboek opgenomen alszijaanminimum-eisenvoldoet.Minimum-eisenm.b.t.
exterieurenbewegingenengeengebreken(hazehak)vertoont.
Daarnakan de stamboek-merrie deelnemenaandepremiekeuring. Zijkandan
een eerste premie ontvangen en heet dan stermerrie. Als ze een tweede
premiekrijgt,magzehetpredikaatpremie-merrievoeren.Uiteraardbestaat
ook de mogelijkheid dat de merrie geen premie krijgt; ze blijft dan
stamboek-merrie.
Wat bovenstaand voor driejarige merries isbeschreven,kan ook op oudere
leeftijd,alsdatomeenofandereredengewenstis.
Nadateenmerriestermerrieisgeworden,kanzijkeurmerriewordenindien:
a.zijonderdestermerriesquaexterieurenbewegingenuitblinkt;
b. indien zij een (zogend)veulen kan tonen dat aan redelijke eisenvoldoet;
c.zijeenI.B.0.P-proefheeftafgelegdmetminimaaleenB-certificaat.
Indien eenmerrie meerdere ster- ofkeur-dochters heeft kan zij de titel
preferentkrijgen.Hiervoorbehoeftdemerriezelfgeenpredikaattehebben
(uiteraardweleenstamboekmerriezijn).
Als een merriemeerdere kinderenheeft die inde sport goedvoldoen,kan
zijhetpredikaatprestatie-merrieontvangen.
Bij de selectie van merries is de hengstemoeder van het allergrootste
belang.Bijvoorkeurwordenhengstengoedgekeurd dieeenmoedermeteenof
meerpredikatenheeft.Behalvedatwordendemoedersvandejongehengsten
bezichtigd in deperiode dat dehengst inErmelo is.Het oordeel overde
moederwordtbetrokkeninhetoordeeloverdehengstnaafloopvandetrainingsperiode.
Van een selectie op grondvaneennakomelingenonderzoek vanhengstenmoet
men, invergelijkingmetdeeigenprestatietoets,niettehogeverwachtingenhebben. Het nakomelingenonderzoek heefthet nadeel dat pas op oudere
leeftijdvandehengstonderzoekplaatskanvinden.Hetgeneratie-interval
islang.Zoisvastgestelddatspringpaardenop± 8à9jaaropdetopvan
hunkunnenzijn.Bijdressuurpaardenisditnogéénoftweejaarlater.Wil
menhieropwachtendanisinhetenesysteemdehengst±13jaareninhet
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anderesysteemnogouder.
OmdatdeNederlandsewarmbloedfokkerijdelaatstejareninternationaalgoed
aangeschreven staat, worden er nogal wat veelbelovende jonge paarden
geëxporteerd. Dezekunnennognietwordenmeegenomen inde indexeringvan
dehengsten.Ditwordtalgemeenalseengrootnadeelbeschouwd.
Wellicht iseeneerste stap omhierinverbetering tebrengen eensluitend
identificatie-systeem.Najaar1990wordenopditgebiedproevengenomenmet
behulp van elektronische chips. Ook hierover kunnen op college nader
mededelingenwordengedaan.

Fjordenpaarden
HetNederlandseFjordenpaardenStamboekheeftdeproblemenmetdeidentificatiederquakleuruniforme dieren,solideopgelost,doorbij elkveulen
eenverschillendgecodeerdbrandmerkopdelinkerbiltebrengen.Vanbelang
is ook dat alle dekhengsten eigendom vanhet stamboek zijn.Het stamboek
foktookzelfdejongehengstenop,zodatmenop3-jarige leeftijdalveel
in formatie heeft o.a. over groei en karakter. Naast exterieurkeuringen
selec- terenzij inbelangrijkemateviaderemwagenproef (I.B.O.P.). Zij
stellen, zelfs in deze kleine populatie, moeder/nakomeling-vergelijkingen
op.Eenselectiealsrijponykomtmaarmoeilijkvandegrond.Hetisookde
vraagofditzogewenstis.

Friesepaarden
Bij deze uniform zwarte paarden heeft men het identificatie-probleem
opgelostdoôreennummerindetongbijdeveulenstetatoueren.
Dehengsten-selectienahetcentraalonderzoekbestaatvoornamelijkuiteen
nakomelingen-onderzoek op exterieur en gangen na 5 dekseizoenen van de
hengst. De merrie-selectie vertoont veel overeenkomst met die van het
K.W.P.N.
Trekpaard
Devereniging "HetNederlandscheTrekpaard"heeftnogalwatproblemenomde
fokpaardenstapel numeriek in stand tehouden. Dit belemmert deselectiemogelijkhedenaanzienlijk.Hetstamboekkentweldeafstammelingenkeuringen
vanhengstenop6-jarigeleeftijd.
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Hackney
"HetNederlandsHackney Stamboek"kentevenalsdemeesteanderestamboeken
een stamboekkeuring van hengsten en merries op 3-jarige leeftijd. Op 6jarige leeftijdmoet dehengstmeedoenaanderubriekHackney dekhengsten
in het:tuig tijdens een belangrijk landelijk concours-hippique. Hierbij
moeteenvoldoendeverrichtinggetoondwordenominhetstamboek teworden
ingeschreven. Later wordt uiteraard voornamelijk gelet op de kwaliteit
(•=bewegingen)vandenakomelingen.
Arabier
Deze zeer internationale fokkerij is vooral een lijnen-fokkerij (b.v.:
Russisch, Egyptisch en Spaans).Het iseenabsoluut gesloten fokkerijdie
-internationaalstrenge regelshanteert.Verhoudingsgewijs iserbinnendit
stamboek sprake van veel grote stoeterijen die internationaal goed aangeschrevenstaan.
N,R,P,S,
Binnenditstamboekfoktmenopkleineschaalmetpaardenenopwatgrotere
schaalmetpony's.Dehengstenwordenookaaneenprestatie-onderzoekonderworpen,maar dit onderzoekheeftmeer analogiemethetI.B.O.P.-onderzoekdanmeteenCentraalVerrichtingonderzoek.
Devrij grote rijpony, indit stamboekmoetenminimaal 25%Arabischbloed
voeren.Dezepony'spresterengoed,ookopinternationalewedstrijden.
Depaardenfokkerij binnenditstamboek,wilniet goedvandegrondkomen.
Wellicht dat er mogelijkheden zijn om een tussenmaats rijpaard (1.481.58m)tefokken.
Overigefokkerijen
Bijdepony-stamboeken-inclusiefHaflingerenAppaloosa-indevoornaamsteselectieopdriejarigeleeftijdbijdestamboekinschrijving.Ditiseen
keuring op exterieur engangen.Bijdehengstenkomtdaarnogeenveterinaire keuring bij.Bij sommige stamboeken hecht men veel waarde aan de
I.B.O.P.-proeven. Zo eist men bij het New Forest Pony-stamboek een
I.B.O.P.-proef voor de keurmerries. Afstammelingen-keuringen worden soms
wel georganiseerd, maar het probleem vanhet (te)geringe aantalnakomelingen speelt danweer eennegatieve rol om tot eenafgewogen oordeelte
komen.
T50-Veef-65X

III-l
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VRUCHTBAARHEIDENVOORTPLANTING

MetbehulpvanhetUtrechtsedictaat"VoortplantingPaard"
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3 FYSIOLOGISCHEASPECTENVANDEVOORTPLANTINGBIJDEMERRIE
Oestrischecyclus
Algemeen
De merrie behoort tot de groep poly-oestrische dieren, maar de ovariële
activiteit is bij het merendeel van de paarden seizoensgebonden. De
activiteitbereiktoponzebreedtegraadhaarhoogtepunt indemaandenmei,
juni enjuli.Tijdens deperiodenovember totfebruariensomsnoglanger
vertonen de ovaria bij de meeste merries slechts een geringe mate van
folliculaire activiteit; de dieren worden dan veelal niet hengstig
(anoestrus-periode).
Verschillendeexternefactorenbeïnvloedenviahethypothalamus-hypofysaire
systeemhet op gangkomenvandeovariële activiteit.Vooralhet toenemen
van de daglichtlengte is eenbelangrijke stimulus, evenals deomgevingstemperatuur. Warm voorjaarsweer werkt in deze sterk positief,koudnegatief. Andere van belang zijnde positief werkende externe factoren zijn
o.a.:
voeding
beweging
aanwezigheidvananderepaarden.
Negatievefactorenzijno.a.:
hetafnemenvandedaglichtlengte
slechteconditie (t.g.v.slechtevoeding/worminfectie)
onrust
- Pijn
solitairverblijf.
Op± 14-jarige leeftijd isdemerrie geslachtsrijp. Dekking geschiedtals
regelnietvoor 2-à 3-jarige leeftijd.Erontwikkeltzicheentendensom
2-jarige merriestelatendekken.Ofdezehandelwijzevandepaardenhouder
nuzogunstigisvoordemerrieiszeerdevraag.
Oestrusduur, cycluslengte

en

ovulatie

Hetop gangkomenvandeovariële activiteitverlooptveelal geleidelijk,
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hetgeeno.a.totuitingkomtindesterkevariatievandeoestrusduur (5à
7 dagen)inhetbeginvanhet seizoen en inhetveelvuldigvoorkomenvan
anovulatoire cycli,waardoor ook de dioestrusperiode sterk kanvariëren.
Soortgelijkeafwijkingenkunnenookaanheteindevanhetseizoenoptreden.
De percentages ovulatoire cyclibedragen in de verschillende maandenvan
hetjaar:
december -januari

1tot 8

februari maart

15tot20

april

45

mei

70

juni-juli

80tot90

augustus

70

september

60

Na september daalt het percentage geleidelijk tot het dieptepunt in
december-januari.
De gemiddelde lengtevandeoestrische cyclusbedraagt dan21à 23dagen,
bestaandeuiteenoestrusduurvan 5à 7dageneneendioestrusperiodevan
14à16dagen.
Oestrussymptomen
Inveelgevallenvertoontdemerriegedurende deoestrus eengedragsverandering. Ze is "liever"gewordenenzoekt (meernogdananders)hetgezelschapvan anderepaarden.Daarnaast zalzebij zijdelingse druk tegenhet
achterstel gâan "leunen" en aanraking inde liesstreek roeptgeenafweerreactiemeer op.Devulva isverslapt,overigens iservanenigeslijmige
uitvloeiingmeestalgeensprake(i.t.t.hetrund).
Bijveelmerries ishetschouwenmeteenhengstonontbeerlijkvooreenbetrouwbareoestrusdetectie.
Langzamerhandishetvolgendeschouw-protocolingeburgerd:
+:

demerrielaatdehengstaandevoorzijdetoeenslaatdusnietecht
af;

++:

demerrie laat dehengst ook inde flanken toe enblitzt zonuen
dan;
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+++: demerrie draaitregelmatig naar dehengst toe,blitzt en laatwat
urinevallen;
till: demerriegaat (vaakwijdbeens)staanvoordehengst,blitztenlaat
volop*urine vallen. Hierbij kan nog onderscheid gemaakt worden in
heldere en troebele urine. De meeste merries laten, indien zij
optimaalhengstigzijntroebeleurinevallen.
Indieneenmerrie+++hengstig is,kanzijvoorheteerstwordenaangeboden
vooronderzoeki.v.m.debegeleidingvoork.i.ofnatuurlijkedekking.
Tijdens de dioestrusvertoont demerrie dezeverschijnselen niet enneemt
eenafwerendehoudingaan:
- zebijtnaardehengst
- gilt
- slaatmetvoor-enachterbenenen
- maaktsomseenzwiependebewegingmetdestaart.
Somsurinerendemerries zelfsuit "nijd",hetgeenwel eensverwardwordt
metheturinerenvaneenhengstigemerrie.
Graviditeit
Algemeen
Bijdemerriebereikt debevruchte eiceldeuterus op de 5eof 6edagna
ovulatie.Gedurendedeeerstehelftvande graviditeitbestaatereenaanzienlijk folliculaire activiteit. De follikelactiviteit tijdens dedracht
wordtzeerwaarschijnlijkgeïnitieerddoorFSH-pieken,welkemeteeninterval van 10 dagen optreden, zoals dit ook plaatsvindt bij de cyclische
merrie.
Drachtigheidsduur
De gemiddelde drachtigheidsduur van het paard is ± 340 dagen, er komen
echtervrij grotevariatiesvoor.BijhetFriese ras endeShetlandpony's
ishetgemiddeld±337dagenenbijkoudbloeds±343.Devariatieindrachtigheidsduur isveelgroterdanbijdeanderehuisdiersoorten;zokomteen
drachtigheidsduur vanmeer daneenjaarvrijvaakvoor (±2%). Merriesdie
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'szomers (na1juni)afveulenvertonen inhetalgemeeneenkorteredracht
dan merries die eerder in het jaar werpen. Aangetoond is dat Shetland
pony-merries dieop 2jaar gedektworden langer dragendanmerries dieop
oudereleeftijddragendzijn.*
Puerperiumenveulenhengstigheid
Puerperium
Bij merries waarbij de partus normaal en à terme is verlopen en denageboortetijdigisafgekomen (binnenéénuur)verlooptoverhetalgemeende
involutiovanhetgeslachtsapparaat snel.Zoisdeuterus2à3dagenpost
partum (p.p.)alweer geheelaftetastenenteomvatten.Er isdanreeds
geenuitvloeiinguitdevulvameerwaartenemen.
Veulenhengstigheid
Reedsenkeledagenp.p.kanbijrectaalonderzoekweerfolliculaireactiviteit van de ovaria wordenvastgesteld. Deze activiteit resulteert inhet
optredenvan de zgn.veulenhengstigheid, diemeestal rond de 9e dagp.p.
optreedt.Somsechtertreedtdezehengstigheidvroeger (3-5dagenp.p.)op,
soms later (16-18 dagen p.p.). De duurvan deze veulenoestrus is inhet
algemeen 1 à 2 dagen korter dan de later bij dezelfde merrie optredende
hengstigheid.
Als bijzonderheid van de veulenhengstigheid kan worden genoemd datdeze,
onafhankelijk'vandetijdvanhetjaar,(dusookindecember-januari)vrijwelaltijdeenovulatoireoestrusis.
Hetovulatiepercentagevande2eoestrusp.p. (meestalzo'n30dagenp.p.)
isechterwelweerduidelijkseizoensgebonden.
Moge het ovulatiepercentage tijdens de veulenhengstigheid voor de merrie
ongekend hoog zijn (95-100), toch vallen de drachtigheidsresultaten van
dekkingen tijdens deze oestrustegen.Verschillende onderzoekersvermelden

* Bos,H.andvanderMeij,G.J.W.:Length ofgestationperiodsofhorses
and ponies belonging to different breeds Livest. Prod. Sc. 7, 181
(1980).
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drachtigheidspercentagesvan40-46.Volgens onzewaarnemingenbedraagthet
percentage Levendgeborenveulensca.30.Inhetalgemeenwordtwaargenomen
dater eenverhoogdekans opvroeg embryonale sterftebestaatbijmerries
diedrachtiggewordenzijnnaeendekkingtijdensdeveulenhengstigheid.
Voortszouermeerabortusendoodgeborenveulenbijdezecategoriemerries
optreden. Speciaal het hoge percentage embryonale sterfte (15% of meer
tegen±6%"normaal")zouteverklarenzijnuithetonvoldoendeherstelvan
hetendometrium.
Vanveterinaire zijdebestaanerdusnogalwatbedenkingentegenhetlaten
dekkenvandemerrieindeveulenoestrus.
Demerrie-eigenaarzaltochvaakeropaandringenomdemerrieindeveulen
hengstigheidtelatendekken.Alsargumentenvoerthijdanmeestalaan:
1.dewenseen"vroeg"veulentewillenhebbenen
2.zoudeveulenoestrus nietwordenbenut,danzoudemerrienietmeerop
tijdhengstigworden.
Ad.1 Defokkersvandraf-enrenpaardenhebbenalsargument,datvoorde
belangrijke coursen op 2- en 3-jarige leeftijd, alle paarden als
bijvoorbeeld 3-jarigen, meedoen aan de wedstrijd als of ze op
1januarivandatjaargeborenzijn.Juli-veulenszoudendaninhet
nadeelzijnt.o.v.januari-veulens.
Fokkerswilleninhetalgemeenhunmerrieweer zosnelmogelijklatendekkenvanwege derelatief lange draagtijd enhetbetrekkelijk
kortedekseizoen.
Ad2 Hetnietoptijdvertonenvande2eoestrusp.p.moetwordentoegeschreven aaneennietoptimale oestrusdetectie enerzijds enuitde
zorg Van demerrie voor het veulen anderzijds.Demerrie vertoont
danminderinteressevoordehengst.
Eenpunt,waar zeervelemerrie-eigenaars opafgaan,ishetoptredenvan
diarree bij het veulen. Diarree bij het veulen wordt door de merrieeigenaar gekoppeld aan het optreden van de veulenoestrus bij demerrie.
Recent onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat deze diarree moet worden
toegeschreven aan een (worm)infectie met Strongloïdes Westeri, verkregen
viademoedermelk.
Ditbetekent dusdatnoch de "zekere"9edagp.p.,nochhet optredenvan
veulendiarree zekerheidbiedtdateenveulenmerrie inderdaad "dekrijp"is.
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Wanneer geenveterinairebegeleidingbeschikbaar is,zalditbetekenendat
eenveulenmerrienogmeeraandachtvraagtdoor:
1.hetophetjuistetijdstipschouwen
2.intensiefschouwen(tenminste10minuten)
3.frequentschouwen(minstenselkedag).
Iswelveterinaire begeleiding aanwezig,danzaldedierenarts,om tebepalen of een veulenmerrie al dan niet in de veulenoestrus kan worden
gedekt,devolgendecriteriadoengelden:
-demerriemoetvlot,normaalenàtermegeveulendhebben;
denageboortemoetbinnenéénuurspontaanzijnafgekomenengeenafwijkingenhebbenvertoond(vlekken);
demerrie isnietouderdan12jaar (bijouderemerriesverlooptdein
volutiouteritrager);
dehengstigheidtreedtnietvoor9dagenp.p.op;
bijvaginoscopischonderzoekisgeensecretumindevaginaaanwezig
bij rectaal onderzoek dient deonbevrucht geweest zijndehoorn denormale omvang tehebben teruggekregen. De bevrucht geweest zijnde hoorn
mag hoogstens ± 2 x de omvang van de onbevruchte hoornhebben. Beide
hoornenvoelenstevigaan.
opéénderovaria (meestalaandekantvandeonbevruchtgeweestzijnde
hoorn)bevindtzichéénpre-ovulatoirefollikel.
Ook alvoldoet eenmerrie tijdens deveulenoestrus aanalle gestelde criteria,danblijkttochdekansopeenlevendgeborenveulennietveelmeer
dan 30% tebedragen. Het veterinaire advies dient dan ook te zijn: geen
dekking tijdens de veulenoestrus. Frequent en intensief schouwen en een
goedeveterinaire begeleiding dienenhetprobleem "vannietmeerhengstig
zien"vanmerries dieniet tijdens deveulenoestrus zijngedekt,tevoorkomen.
Tochvalt teverwachtendatbij± 10%dermerries de2eoestrusp.p.niet
spontaanzaloptreden.Hiervoorzijntweeoorzakenaantewijzen:
a.eencorpusluteumpersistens
b.onvoldoendeactieveovaria.
Een andere benadering van het vraagstuk: wel of niet dekken tijdens de
veulenoestrus, vormt de toepassing van Prostaglandine. De veulenoestrus
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wordtnietbenut,maar19à20dagenp.p.wordtdemerriemetPGbehandeld.
Nuvolgt regressievanhetcorpus luteum en2à4dagennadebehandeling
wordthetdierhengstig.
Devoordelenvandezewerkwijzezijn:
deuterusheeftmeertijdvoorherstelgehad;
het schouwenkan zeer intensief geschieden omdatbekend is wanneerde
merrieweerhengstigkanworden;
eentijdwinstvan7à10dagenwordtgeboektt.o.v.hetnormaleoptreden
vaneentweedeoestrusp.p.;
eencorpusluteumpersistenswordtvoorkomen;
hetovulatiepercentage bij deze geïnduceerdehengstigheid isnauwelijks
seizoensgebonden.
Pathologischeaspectenvandevoortplanting
Inleiding
Bijhetgedomesticeerdepaardligthetdrachtigheidspercentage tussen50en
70. Dit te lage drachtigheidspercentage wordt door genitale en extragenitalefactorenveroorzaakt.
Wanneermendeextragenitalefactorenzogunstigmogelijkmaaktenhetfokmateriaalregelmatig onderzoekt,kunnendrachtigheidspercentagesvan80en
zelfs 90wordenbereikt,hetgeennaaftrekvanembryonale sterfte,abortus
en dystocia, kan resulteren in een levendgeboren veulenpercentage van
75-80.

Extragenitale

factoren

-Hetniet samenvallenvanhet fysiologisch enoperationeel dekseizoenis
één van de belangrijkste oorzaken van verminderde fertiliteit. Helaas
begintbijveel fokkershetdekseizoenreedsinfebruari,wanneernogmaar
weinigmerriesovuleren,eneindigtinjuli,wanneerdeovariëleactiviteit
nog maximaal is. Illustratief zijn de gegevens van Osborne* over dit

*Osborne,V.E.:An analysis of thepattern of ovulation as itoccurs in
theannual reproductive cycle ofthemare inAustralia.Austr.Vet.J.,
42,149,(1966).
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onderwerp.Inhetbeginvanhetoperationeledekseizoenovuleerdenruim20%
vandemerriestegen80%aanheteinde.
Daarnaastwerkthetvroegtijdig latendekkenvanmerries met (nog)onvoldoende ovariële activiteit preadisponerend voor het ontstaan van endometritis.
Oestrusdetectieenhettijdstipvandedekking.
Slechtshetregelmatigschouwenmeteenhengstgarandeertdatbijpraktisch
allemerriesdeoestruszalwordenvastgesteld.Onvoldoende frequenten/of
onregelmatigschouwen,hetgedurendetekortetijdschouwenenhetverkeerd
interpreterenvande soms uiteenlopende reactiesvandemerries zijnveel
gemaakte fouten,waardoor eenoestrusperiodeniet ofte laatwordtonderkend. Ook gebeurthetwel dat eenmerrie tenonrechte alshengstigwordt
beschouwd.
Doordesterkeonderlingevariatievandeoestrusduurbijhetpaard -mede
bepaald doorseizoensinvloeden- wordendemerriesveelalopeenverkeerd
momentgedekt,d.w.z.wanneereenpreovulatoirefollikel(nog)nietofniet
meeraanwezigis.
Klimatologischeinvloeden
De van jaar tot jaar wisselende drachtigheidspercentages worden mede
bepaald door klimatologische invloeden. Zohebben koude en natte zomers
een duidelijk negatieve invloed op deze percentages. Een koud voorjaar
betekenteenlaatbeginvanhetfysiologischdekseizoentengevolgevanhet
vertraagdopgangkomenvandeovariëleactiviteit.
Huisvesting
Het gunstig effectvan licht op de ovariële activiteit van demerrie is
reeds lang bekend en het is noodzakelijk dat voldoende daglicht de stal
binnendringt. Erkan dan ook gebruikworden gemaakt vankunstlicht omde
cyclische activiteitvande ovariatebevorderen.Eennegatieve factoris
voorts dat merries vaak om allerlei redenen geen of te weinig weidegang
krijgenendaardoorteweinigcontactmetanderepaardenhebben.Ooklicht,
voedingenbewegingkunnenbijweideganggunstigefactorenzijn.
Overbevolking van een dekstationheeft eennadelig effect op defertiliteit.
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Voeding
Uit verschillende proeven blijkt dat door kwalitatief goede voeding de
ovariële activiteittoeneemtenoestrusenovulatieseerder inhetseizoen
optreden. Van Niekerk* vond een correlatie tussen embryonale sterfte en
kwalitatiefonvoldoendevoedingbijmerriestussende25een31edagvande
dracht.

Erfelijkefactoren
Selectieopvruchtbaarheidheeftbijhetpaardvrijwelnietplaatsgevonden.
Waarschijnlijk ishiervanverbetering teverwachten.Zozijneraanwijzingen dat embryonale sterfte meervoorkomt inbepaalde families. Ookdoodgeboorteenperinatalesterftewordendoorerfelijkefactorenbeïnvloed.

Vulva
Sluitingvanvulvaendiafragma
Eenslechte sluitingvan devulvakomtbij denietdrachtigemerrieherhaaldelijkvoor,eenenkelemaalbij dedrachtigemerrie.Vooralbijvolbloedmerries, maar ook bij draver- en warmbloedmerries, komen we deze
afwijkingentegen.
Hoewel bijvolbloeds een slecht sluitende vulva zelfs bij maidenmerries
kanoptreden,zienwe dittoch inhetalgemeenbij ouderemerries,vooral
wanneerzeineenslechteofmatigevoedingstoestandverkeren.
Een slecht sluitende vulva kan ook ontstaan t.g.v. inscheuring ofoverrekkingvanditweefseltijdenseenzwarepartus.

Uterus
Endometritis
Algemeen
BijmerriesmetfertiliteitsproblemenaangebodenaandekliniekinUtrecht,
bedroeg het percentage endometritisgevallen 70. De onderzochte merries

* Niekerk,C.H.van:Early embryonic resorption inmares.J.S.Afr.Vet.
Med.Assoc,36,61(1965).
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waren of gust van het vorige dekseizoen of reeds in tweehengstigheidsperiodes zonder resultaat gedekt. De diagnose endometritis werd door ons
gesteldopgrondvaneenklinischonderzoek,gekoppeldaaneenbacteriologisch onderzoek van zowel uterussecretum als endometriumbiopsie en een
histopathologischonderzoekvaneenendometriumbiopsie.
Aetiologie
Intra-uteriene infecties kunnen bij het niet drachtige paard tot stand
komen:
tijdensdecoïtus;
tijdensofvlaknadepartus;
bijaanwezigheidvaneenpneumovagina;
t.g.v.onhygiënischonderzoekofbehandelingsmethoden.
In het algemeen kan worden gesteld dat intra-uteriene infecties alleen
aanslaanalshetzogenaamdezelfreinigendemechanismevandeuterustekort
schieten/ofdeinfectiedrukerggrootis.
Tijdensdecoïtuskomenbacteriënmethetspermaindeuterusterecht,het
bacteriologisch onderzoek vanhet uterussecretum verloopt dan ook 24uur
p.c.inderegelpositief.
Bij optimaal oestrische merries zal, zoals ook uit onderzoekingen bij
andere diersoorten is gebleken*, door een optimaal functioneren van het
afweermechanismevandeuterus,deinfectiesnelwordengeëlimineerd.Zijn
de gedekte merries niet optimaal hengstig (onvoldoende ovariële activiteit), zoals inhetvroege dekseizoennogal eenshetgeval is,dankande
infectieaanslaanenzalereenendometritisontstaan.
Naast het afweermechanisme van de uterus en de infectiedruk speelt de
virulentie van de ingebrachte bacteriën een rolbij het aanslaan van de
infectie.Voordepraktijkbetekentéénenanderdatereenstriktehygiëne
bijhengstenmerrietijdenshetdekkeninachtmoetwordengenomen.
Bij merries die normaal en à terme hebben geveulend en waarbij denageboorte op tijd is afgekomen tredenvrijwel altijd intra-uteriene infec-

* Gunnink,J.W.: Een onderzoek naar het afweermechanisme van deuterus.
Thesis,Utrecht,1973.
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tiesop.Indeeerstedagennadepartusverdwijnendezeinfectiesbijeen
deel van de merries spontaan, bij een ander deel worden nog ß-haemolytische Streptococcen gevonden in het uterussecretum op de 9e dag post
partum,vooralbijouderemerries,maarooknogaleensbijmerriesdievoor
heteerstgeveulendhebben.

Vanzelfsprekendraaktdeuterusnaiedereabnormalepartusen/ofPuerperium
geïnfecteerd. De infectiegraad is tevens groter, verschillende soorten
bacteriën kunnen worden aangetroffen en de eliminatie hiervan neemtmeer
tijdinbeslagdantijdenshetPuerperiumnaaannormalepartus.
Merrieswaarbijdevulvaenhetdiafragmanietgoedsluiteneneenpneumovaginaisontstaan,lijdenvrijwelaltijdaaneencervicitiseneenendometritis.Naarwijmoetenaannemenontstaatdeendometritisdoorascenderende
infecties,vanuitdegeïnfecteerdevagina.

Vanzelfsprekend dienen ter vermijding van intra-uteriene infecties alle
intra-uteriene onderzoekingen ofbehandelingen met een gesteriliseerdinstrument en op aseptische wijze tegeschieden.Ookbijhetvaginoscopisch
onderzoekdienendezeregelsinachttewordengenomen.
Symptomen
De variatie inklinische beelden is groot,maarhelaas zijn dezebeelden
nooitspecifiekvooreenbepaaldekiem,zodatvooreenjuistediagnosehet
nemen van monsters voor bacteriologisch onderzoek onontbeerlijk is. Het
apart bespreken van de verschillende endometritiden heeft o.i. dan ook
weinig zin. Wat betreft de "Contagious Equine Metritis 1977" zullen we
hieropeenuitzonderingmaken(zielater).
Samengevatkunnendesymptomenvaneenendometritisdevolgendezijn:
somsblijktuitdeanamneseeenveranderdofafwijkendcycluspatroon.Zo
zijndehengstigheidsperiodesveelallangerdannormaalendedioestrusperiodesvaakkorter.Vooralmerriesmetzeerchronischeendometritiden
ovulerertnietmeer.Verlengde dioestrusperiodes komen echter ookvoor.
Somskandeverminderde folliculaireactiviteitzichuiteninanoestrusperiodes.
we zienhet optredenvanuitvloeiing uitdevulvabij eenendometritis
speciaal gedurende dehengstigheid, maar ook dit symptoom is dikwijls
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nietaanwezig.Deeventueleuitvloeiing isgrijsachtig (muceus)ofgeel
(mucopurulent of purulent) van kleur en is behalve aan de ventrale
commissuur van de vulva, soms zelfs zichtbaar aan de staart, aan de
dijenenzelfsopdehakken.
hetvagina- encervixslijmvlies isterooden tevochtig,eventueelis
devaginabodemen/ofdecervixbedektmetsecretum.
In20%vande gevallenzijnerklinischnauwelijks ofgeenafwijkingente
vinden,maarverloopthetbacteriologisch onderzoekvanhetuterussecretum
ofde endometriumbiopsiepositief.Wordthet optredenvanuitvloeiingbij
eenendometritisspeciaalgedurendedehengstigheidwaargenomen,ookenkele
dagennahetdekkenwordtditwelopgemerkt.
Opdatmomentishetklinischmoeilijkuittemakenofhethiereenendometritis betreft: het komt nl. wel vaker voor dat merries na het dekken
enkeledagenwatuitvloeiinguitdevulvavertonen.Bacteriologischonderzoek heeft op dat moment geen zin meer en er kan beter een afwachtende
houdingwordenaangenomentoteventueeldevolgendehengstigheidsperiode.
Prognose
Defertiliteitsprognosevaneenmerrielijdendeaaneenendometritisisbij
demeeracuteinfectiesgunstig,bijdezeerchronischedubieustotongunstig.Vaakwordendemerriespasaangebodennadatzeéénoftweeseizoenen
gustzijngebleven.Eengenezingvandeendometritisenherstelvandefertiliteitbinnenenkelewekenofzelfsmaanden, isdanvaaknietmogelijk.
Op langere termijn isdeprognosevaak gunstiger,maarhet isdevraagof
demerriezoveelgeduldwaard isenofeeneigenaarhiermee akkoordgaat.
Deprognoseismedeafhankelijkvandeleeftijdvandemerrie.
Eengoedhulpmiddelbijhetmakenvandeprognosekanookdehistologische
beoordelingvandeendometriumbiopsiezijn.
Enkeleaspectenvan"ContagiousEquineMetritis1977"
C.E.M, is in1987 inNederland aangetoond,mede daarom iseenvrijuitgebreidebesprekinggerechtvaardigd,aangezien:
hetagenszeerinfectieusisen
de financiële consequenties aanzienlijk zijn,vooral door exportbelemmeringen.
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Devolbloedfokkerij inEngelandwerd in1977 inernstigemate doorC.E.M,
getroffen.Definanciëleschadebedroegvelemiljoenenguldens.Behalvebij
volbloedsijsdeinfectieinmiddelsookbijanderepaardenrassenaangetoond.
Aetiologie
De C.E.M, wordt veroorzaakt door een Gram negatieve cocco bacillus, de
Haemophilusequigenitalis.
Klinischebevindingen
Methetoogophetzeerbesmettelijkkaraktervandeinfectieishetnoodzakelijkdatdebehandelenddierenartsuitersthygiënischtewerkgaat.
Merrie
Eénàtweedagennadedekkingkanbijdemerriegrauwemucopurulenteuitvloeiing optreden, soms zeer overvloedig van aard. In andere gevallen
blijktalleenbijvaginoscopischonderzoekspraketezijnvaneenabnormaal
secretumofwordennauwelijksofgeenafwijkingengevonden.
Deernstvandeendometritisvarieertnogalenisvrijwelaltijdvergezeld
vaneenvaginitis encervicitis.Deuteruskanbij rectaal onderzoekvergrootaanvoelen.
Bijeen aantalmerries kandedioestrusperiodeverkort zijn -somskorter
danzevendagen-vermoedelijkdooreenluteolytischeffecttengevolgevan
deacuteendometritis (vrijkomenvanProstaglandinevanuitmacrophagen).
De infectie kan ook subklinisch verlopen en latent aanwezig blijven. De
gezondheidvandegeïnfecteerdemerrieisnietverstoord.
Hengst
De infectie geeftbij de hengsten geen afwijking te zien,wel kunnen ze
zeerlangdurigdragerblijven.
Bacteriologischebevindingen
Erblijkenverschillende stammenvandeHaemophilusequigenitalis tezijn,
hetgeen o.a. blijkt uit de gevoeligheid t.o.v. Streptomycine. De kiem
groeit uitsluitend onder micro-aerofiele omstandigheden (10%C02)waarbij
gebruikwordtgemaaktvanbloed-enchocoladeagarplatenwaaraaneengeringe
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hoeveelheid Streptomycine is toegevoegd. De eerste twee dagen worden de
bodemsniet gecontroleerd, eventueelwordendeplaten 5dagenbebroed.De
koloniesgroeientraag,zijnzeerkleinenminofmeertransparant.
Infectieproeven
Verschillende onderzoekers hebben infectieproeven verricht waarbij ponymerries cervicaal of intra-uterien werdenbesmet met een culture vanhet
gekweektemicro-organismeofdoordemerrie telatendekkendooreenexperimenteel geïnfecteerde pony-hengst. Binnen 24 uur is er reeds bij de
meestemerrieseenontstekingsbeeldvanhetvoorstegedeeltevandevagina
envan deportiovaginalisuteriwaarneembaar. Indeloopvan 1à2dagen
traderuitvloeiingop.
Devaginitis, de cervicitis en uitvloeiinghielden 13à 18 dagen aan.De
endometrititsbleeflangerbestaan.Zolangersprakewasvaneenabnormale
uitvloeiing verliep overhet algemeenhetbacteriologisch onderzoekpositief.
Nahetverdwijnenvandeklinische symptomenkunnendedierenlang"draagster"blijven.Inmiddelszijnbijenkelemerriesdekiemennog215dagenna
een opgetreden infectie uit de clitorisplooi geïsoleerd. Onbekend isnog
hoelangdekiemenzichdaarmaximaal wetentehandhaven.
Hengstenblekengemakkelijktekunnenwordengeïnfecteerdenlangdragerte
blijven(ookhierisdemaximaleduurnogonbekend).
Diagnose
Deklinischesymptomenzijntewisselendenteweinigspecifiekomopgrond
hiervaneenbetrouwbarediagnosetestellen.
Hetbacteriologisch onderzoekmoethieruitkomstbrengen,zijhet dateen
negatievebevindingnognietbewijzend isvoordeafwezigheidvandeinfectie.
Bij dehengst wordtmateriaalverzameld vanhet preputium, de fossaurethralis,deurethraenzomogelijkvandepreëjaculatoirevloeistof.
Therapie
Overhet algemeenbestaat de indrukdathetmicro-organisme zeergevoelig
isvoorantibioticazoalspenicilline,ampicilline,chloramphenicol,framoT50-Veef-65X
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mycine,nciomycineen tetracycline.Het isnietof slechts gering gevoelig
voor streptomycine. Het middel dient intra-uterien en/of parenteraal te
wordentoegediendgedurende3à5opeenvolgendedagen.
Merriesdienennadebehandelingzorgvuldigtewordengecontroleerd.
Inmiddels isgeblekendatbijmerriesdetendens totspontanezelfgenezing
zeersterkis,zodaterthansgeredetwijfelbestaatoverhetnuttigeffect
van hetbehandelen met antibiotica. Debehandeling van dehengstbestaat
uiteenzorgvuldige reinigingvanpenis enpreputiumm.b.v.water enzeep
enuiteenlocalebehandelingmeteenoplossingvanchloorhexidine.
Ookhiergeldtdathengstenzorgvuldigophetresultaatvandebehandeling
moetenwordengecontroleerd.
Preventie
Eenernstigebelemmering voor depreventievanC.E.M,vormt de inadequate
diagnostiekvoorhetopsporenvan"drager"-merries.ToepassingvanK.I.bij
alleverdachte merries is de enige enmeest efficiënte maatregel diekan
wordengetroffen.
Onder verdachte merries verstaan we die merries die of zelf aan C.E.M.
hebben geleden,of ooit contacthebben gehadmet C.E.M.-positieve ofvan
C.E.M.-verdachtedieren.
Ovarium
Onderscheidkanwordengemaakttussendeveelvuldigvoorkomendefunctionele
afwijkingen en de weinig voorkomende niet functionele (tumoren,ontstekingen).
Functioneleafwijkingen
Functionele afwijkingenvanhet ovariumvormennaast endometritis éénvan
debelangrijksteoorzakenvanverminderdefertiliteit.
Tussenbeidevormenvanafwijkingenkanoverigenseensamenhangbestaan.Zo
kanbijvoorbeeldbijeenmerriemeteennietoptimale folliculaireactiviteit(zoalsvaakinhetvoorjaarvoorkomt)nadekkingeenendometritisontstaandoordathetzogenaamde "zelfreinigendemechanisme"vandeuterusniet
optimaalfunctioneert.Omgekeerdkant.g.v.eenendometritiseenverstoring
vandeoestrischecyclusoptreden.
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Zoals uit de verdere bespreking moge blijken ishet onderkennen van een
functioneleovariëlestoornisbijdemerrienietaltijdeveneenvoudig.Een
optimale oestrusdetectie is hierbij een noodzakelijke voorwaarde (merrie
minimaal omde dag schouwen). Tevens dienendeovariarectaal tweeàdrie
maalperweektewordenonderzochtenallegegevensnauwgezettewordengeregistreerd.
Voorts dient rekening teworden gehoudenmetverschillende variabelefactorenwelkedeovariëleactiviteitmedebeïnvloeden,zoalsseizoen,rasverschillen,leeftijd,conditieenarbeid.
Achtereenvolgens zullen we eerst aandacht aan deze belangrijke factoren
besteden.
Seizoen
Een onvoldoende folliculaire activiteit dient inhet vroege voorjaar als
fysiologisch tewordenbeschouwd.Wanneer "onvoldoende" folliculaireactiviteit in mei t/m augustus voorkomt, dan beschouwen we dit alspathologisch.

Inhet algemeen zalevenwel reedsveel eerder zijn overgegaan tothet in
stellenvaneentherapieomdeoestrischecyclusopgangtebrengenc.q.te
normaliseren.Veelfokkerswillenhunmerriesnl. graagvroeg inhetvoorjaar laten dekken. Vroeggeboren veulens zouden beter uitgroeien, veulens
van sportpaardenzoudenalstweejarigenquakrachtentrainingservaringin
het voordeel zijn t.o.v. jaargenoten die later inhet (voor)jaar geboren
zijn.Vervroeging vanhet dekseizoenbiedtvoorts meer kans op eenhoger
einddrachtigh'eidspercentage. De laatste jarenwordt dan ook meer enmeer
aandachtbesteed aanhet inducerenvaneenovulatoire cyclus indevroege
voorjaarsmaanden. Men tracht dit doel te bereiken d.m.v. het kunstmatig
verlengenvandedaglichtlengte,hetoptimaliserenvanandereomstandighedenzoalsdevoedingen/ofd.m.v.toedieningvanhormoonpreparaten.

Rasverschillen
Bij het ene ras (bijvoorbeeld Arabisch en Hannoveraan) treedt in het
vroege voorjaar eerder een ovulatoire oestrische cyclus op dan bij het
andere(koudbloed).
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Leeftijd
De leeftijd waarop merries geslachtsrijp zijnvarieert, zowelbinnen een
ras als tussenverschillende rassen. Inprincipe dienenmerries vanafde
leeftijdvandriejarentijdenshetfysiologischdekseizoenactieveOvaria
tehebben (vaakhebbenzeditalop 14-of2-jarige leeftijd).Opjongere
leeftijdkunnen de ovaria kleinenhardvanconsistentie zijn,vergelijkbaarmetinactieveovariagedurendedewinteranoestrus.
Bijmerriesouderdanca.20jaarkunnensoms,hardeinactieveovariawordenwaargenomen,ookgedurendehetfysiologischdekseizoen.
Conditie
Deconditiewaarineenmerrieverkeert iseveneens eenfactorvanbelang.
Eenslechteconditie,mager,langdorhaar,t.g.v.welkeoorzaakdanook
(voeding, parasitaire aandoeningen, ziektes) is funest voor normale ovariëleactiviteit.
Overigens,ookbijtevettepaardenzienwedergelijkeproblemen.
Arbeid
Merries die een zware training ondergaan of hebben ondergaan, vertonen
eveneensvaak teweinig folliculaire activiteit.Ditkan gepaard gaanmet
een door een eigenaar of trainer als zeer hinderlijk ervaren langdurige
hengstigheid.
In het algemeen begint na enkele weken of maanden weidegang de normale
cyclischeactiviteitweeropgangtekomen.
Theoretisch houden de functionele afwijkingen van het ovarium als volgt
globaalkunnenwordeningedeeldin:
stoornissenvandefollikelvormingen-groeien-rijping.
stoornissenvandeovulatie,
stoornissen van de corpus luteumfunctie, speciaal in de functionele
levensduur.
Stoornissenvandefollikelvorming, -groei,of-rijpingkunnengepaardgaan
met:
hetuitblijvenvandehengstigheidsverschijnselen,
hetonregelmatigoptredenvandehengstigheidsverschijnselen,
hetvoortdurendaanwezigzijnvandehengstigheidsverschijnselen.
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Stoornissenvan de ovulatie gaanveelal gepaardmet eenverlengde oestrus
duurenstoornissenvandecorpusluteumfunctiekunnengepaardgaanmet:
- het uitblijven van de hengstigheidsverschijnselen als de functionele
levensduurvanhetc l . verlengdisofmet
het onregelmatig optreden van hengstigheidsverschijnselen t.g.v.
verkortingvandefunctionelelevensduurvanhetc l .
EenindelinggebaseerdopperiferebloedwaardenvanFSH,LH,progesteronen
oestradiol,zoumeer gefundeerd zijnmaar dit isvooralsnog ompraktische
redenenniet goedmogelijk. Dergelijkehormoonbepalingen zijnvaak gecompliceerd enkostbaar.Bovendienzijndeuitkomsteneerstnaenigetijdbekend enkunnen dannog slechts dienst doen alsbevestiging ofontkenning
vaneenklinischediagnose.

Gedragsafwijkingen;

welke

ten onrechte

gecorreleerd

worden met

ovariële

dysfuncties
Suboestrus
Onder suboestrus wordt verstaan het niet tonen van uitwendige hengstigheidsverschijnselenbijschouwen,terwijlhetgeslachtsapparaatzichineen
normaleoestrischetoestandbevindtenovulatieplaatsvindt.
Ditverschijnselzaloverigensbijzorgvuldigenfrequentschouwennietzo
vaakwordengezienalsweleenswordtaangenomen.
Tochgebeurthetweldatmerriesspeciaaldeveulenoestrusniettonen.Wanneerzegeschouwdwordeninaanwezigheidvanhetveulen,beschermensommige
merrieshetveulentegendeindringer,deschouwhengst,anderemerrieszullenjuist geenhengstigheidsverschijnselen vertonenwanneer zewordenverwijderdvanhetveulenbijhetschouwen.
Vaakduseenkwestievandejuistemethodevindenvooreenbepaaldemerrie.
Ook bij verwijdering van een koppelgenote is wel eens suboestrusgedrag
waargenomen.Demerrievertoondeweerhengstigheidsverschijnselen zodraze
weeringezelschapwasvanhaarkoppelgenote.
Somshebbenmerriesvoorkeurvooreenbepaaldehengst.
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"Nymfomanie"
Wanneernymfomaniebijdemerriegedefinieerdwordtalshetvoortdurendof
bijnavoortdurendaanwezigzijnvanhengstigheidsverschijnselen,danishet
duidelijk dat dit bij iedere merrie kan voorkomen gedurende kortere of
langere tijd inhetvoor- ofnajaar,zonderdatersprake isvaneenovariëleafwijking.Inhetspraakgebruikwordtmeteennymfomanemerrienogal
eensbedoeld eenmerriewaarbij deklaarblijkelijke tekenenvanhengstigheidgepaardgaanmeteenzeerlastigkarakter.
"Nymfomanie" ishier gekoppeld aaneenbepaald gedragspatroon,waarbij in
demeestextremevorm,slaan,gillen,bijten,urinerenenblitzenbijbenaderingofaanrakingwordenwaargenomen.
Dergelijkemerrieskunnenlevensgevaarlijk zijnenzijnsomsnauwelijkste
onderzoeken,zelfsnietbij gebruikvaneengoedenoodstal.Het onderzoek
vanhetgeslachtsapparaatlevertoverigensnietsbijzondersop.Hoeweldoor
het frequenturinerenenblitzenlijktofzevoortdurendhengstigzijn,is
ditniethetgeval;zelatenzichdanooknietdekken.
Arthur* vond na ovariectomie bij dergelijke merries dat normale ovaria
aanwezig waren geweest, in verschillende stadia van de cyclus. Vrij
frequent worden dergelijke onhandelbare merries aangeboden voor ovariectomie. Het zal duidelijk zijn dat in dergelijke gevallen, waar de
oorzaak buiten het geslachtsapparaat ligt, ovariectomie geen enkele zin
heeft.Voortdurende hengstigheidsverschijnselen kunnen diverse functionele
ennietfunctioneleovariëleafwijkingenvoorkomen.
Embryonale s Cerfte
Algemeen
Onderembryonalesterfte (e.s.)wordtverstaanhetafstervenvandevrucht(en)inhetalgemeenvoorde60edagvandegraviditeit.Embryonalesterfte
isalleenmet:zekerheidvasttestellenwanneer,naeenaanvankelijkepositievedrachtigheidsdiagnose,eenmerrielater gustblijkt tezijn,meestal
zonder dathet afkomenvan devrucht(en) iswaargenomen. De grens tussen

* Arthur,G.H.:EquineOvariectomy.VetR e e , 75,465,(1963)
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e.s.enabortus isnietgoed te trekken.E.s.moet inhetalgemeenworden
beschouwd alseenvroege abortus;incidenteelzijndergelijkevruchtenwel
indevaginagevonden.Inhoeverrezekunnen"verdwijnen"doorlysisenresorptieisnietduidelijk,maarnietwaarschijnlijk.
E.s.komtvooral voorbijmerries gedekt indeveulenhengstigheid.Merkt*
noemt een percentage van 17, wat overeenkomt met onze waarnemingen. Het
percentage e.s. bij merries welke voor het eerst gedekt worden is veel
lager,ni.±2.
Factoren

welke e.s.

ten gevolge

kunnen

hebben

Onderstaand wordenverschillende factoren genoemdwelkevanbelangkunnen
zijnvoor het optredenvane.s.,maarwe zullener direct aanmoetentoe
gevendatdeaetiologievane.s.voor eengrootgedeelteonbekendenonbewezenis.
Volgens Kenney**zou inhet vroegevoorjaar na een ovulatoire oestrushet
endometrium a.h.w. nog niet "rijp" zijn. Eerst moet er een voldoende
"priming" met progesteron geweest zijnwaardoor o.a. er een ontwikkeling
optreedtvandeklierbuizen.Het laatste isvooralvanbelangvoorhetin
standhoudenvandegraviditeit.
Endometritis
Uiteigen,nietgepubliceerde,gegevensblijktruim35%vandemerriesmet
e.s.eenendometritis (Str.zoöep.)tehebben.Mogelijkwordtookhethoge
percentage e.s.vanmerries gedekt indeveulenhengstigheid, hierdoor ten
deleverklaard.

* Merkt,H.:FohlenrosseundFruchtresorption.Zuchthyg.,1,102,(1966)
**Kenney,R.M.: Cyclic andpathologie changes of themare endometriumas
detected by biopsy, with a note on early embryonic death.J.A.V.M.A.
172, 24(1978).
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Onvoldoendeinvolutiouteri
Herstelvanbetuterusepitheelkansnelnahetveulenenoptreden,maartoch
zalhet vaak 13à 25dagen durenvoordatvolledig herstel isopgetreden.
Mogelijkkanookhethogepercentage e.s.vanmerries,gedektindeveulen
oestrus, tendelewordenverklaarddooronvolledigherstelvanhetendometriumtentijdevandekkingindeveulenoestrus.
Twee1ingdracht
Vooralbijvolbloedmerrieszouditvanbelangkunnenzijn.Onderbepaalde
omstandigheden kanhetpercentage multipele ovulaties bij dit rasoplopen
tot25.Hetpercentage tweeling-abortusbedraagtmaximaal 5.Dediscrepantie tussen deze twee percentages wordt tenminste gedeeltelijk verklaard
doore.s.
Voeding
Bijmerrieswelkeineenvroegstadiumvandedrachtinadequaatwerdengevoerd,bleekbeduidendmeere.s.optetreden.Inditverbandkunnenweons
ookafvragenof(zware)worminfectieseenfactorzoudenkunnenzijn.
Chromosomaleafwijkingen
Naaranalogievanwatisvastgesteldbijanderezoogdiersoortenzoudenverschillende chromosomale afwijkingen een factor kunnen zijnvoor het ontstaanvane.s.
Abortus
Algemeen
Onder abortuswordtverstaanhetverwerpenvandevrucht(en)voor de300e
dagvan de graviditeit.Tussende 300e en320e dag sprekenwebij degeboortevandevrucht(en)vaneenpartusprematures.
Uiteraardzijndegrenzennietduidelijkaantegevenenisdekeuzevande
vermeldedagenarbitrair.
Een indeling kanworden gemaaktnaar infectieuze enniet-infectieuzeoorzaken van abortus. Er zijn vele infectieuze oorzaken van abortus aante
geven,slechtsdebelangrijkstezullenwebespreken.
Verder dienen we te bedenken dat abortus kan optreden in het beeld van
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iederemetkoortsgepaardgaandeinfectieziekte.Zokomtinhetziektebeeld
van de paarde-influenza abortus niet voor,maar ookhier geldt weer,dat
wanneer eenmerrieernstigziekiskortvoorhetveulenen,delevenskansen
voorhetveulenslechtzijn.
Deoorzaakvanabortusisnietaltijdvasttestellen.Speciaalbijdeniet
infectieuze oorzaken van abortus zijn factoren als "stress", "hormonale
disbalans" of "toediening van bepaalde stoffen" zelfs bij laboratiumonderzoek nogal ongrijpbaar. Desalniettemin is het toch belangrijk om
iedere geaborteerde vrucht, zo mogelijk met secundinae, op een daartoe
ingerichtlaboratoriumtelatenonderzoeken.

Als niet-infectieuze

oorzaken van abortus kunnen o.a. worden genoemd:

Tweelingdracht
Tweelingabortus komt vanaf de 5emaand van de dracht voor en kanworden
beschouwd als debelangrijkste oorzaakvanniet-infectieuze abortus.Soms
wordtnaasteenlevendveuleneenkleinere gemummificeerdevruchtgeboren.
Zeerincidenteelwordteendrielingverworpen.
Stressfactoren
Transport,ruwebehandeling,verminderdewater-envoedselopnameenopstallenkunneneenabortustengevolgehebben,speciaaltussen100en150dagen
dracht.Ooktraumaenangstwordenwelalsoorzaakgenoemd.
Toedieningvanbepaaldestoffen
De veronderstelling, dat bepaalde wormmiddelen, purgativa en organische
fosforverbindingenabortuskunnenveroorzaken,berustvaakopdevermelding
vanincidentelegevallen,zonderdateendirectbewijsgeleverdis.
Onderbepaaldeomstandighedenzalhetonthoudenvanwormmiddelenaandrachtige merries schadelijker kunnen zijn dan het toedienen van dergelijke
middelen.

Preventieve

maatregelen na abortus

Wanneereenmerrieaborteertweetmeninhetalgemeennietofmentemaken
heeftmeteeninfectieuze ofmeteenniet-infectieuzeoorzaak.Devolgende
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maatregelendienentewordengenomen,zolangnietisaangetoonddatdeoorzaakniet-infectieusis:
afzonderingvandegeaborteerdemerrienazogoedmogelijkedesinfectie
vandeachterhand,
onderzoek vanvruchtenvruchtvliezenopeendaartoegeschiktlaboratorium,
desinfectievandestal,
- verbrandingvanhetstro;totnade"veulenhengstigheid"blijftmenhet
gebruiktestroverbranden,
desinfectievandekleding,hetschoeiselenhetmateriaal.
In de "veulenhengstigheid" of de daaropvolgende hengstigheid controleert
men de involutio vanhet geslachtsapparaat en controleert menhet ophet
voorkomenvanendometritis.
Ongewenstedekking
Dergelijkedekkingenvindennogaleensplaatsomdatmendecapaciteitenvan
dejaarlinghengstjesonderschatwelkebij (ofindebuurtvan)demerries
wordengeweid.
Vaak ishetnieteenszekerofeenbepaaldemerriewelgedekt isen/ofis
hetonbekendwanneerditpreciesisgebeurd.
Debegeleidingvandekstations
Doorintensievebegeleiding ishetmogelijkdeuiteindelijkedrachtigheidspercentagesopdekstations teverbeterenvan50à70tot90.Eenevenwichtigveterinairbeleid ishiervoornodig,waarbijdedierenartsnietalleen
de zorgheeft:voor de fokmerries,hengsten enveulens,maar tevens letop
aspectenalsvoeding,huisvestingenhygiëne.
Verder zijn goede faciliteiten voor het onderzoek en vakbekwaamheid en
motivatievanhetpersoneelonontbeerlijk.Eenefficiënteadministratievan
allegegevensisvooreengoedbeleideennoodzaak.
Alvorens merries tot een dekstation toe te laten, worden bepaalde eisen
gesteldt.a.v.gezondheidstoestand,vaccinatieenontwormen.
De zorgvoor de fokmerriebegint reeds inhetnajaar,wanneer de laatste
controle op drachtigheid plaatsvindt.Vanalle gedektemerries,dieniet
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(meer)drachtigblijken tezijn,wordteenuterusslijmmonstereneenendometriumbiopsie genomenvoorbacteriologisch onderzoek.Voormonsternameis
hetvaaknodig dat eenkunstmatigehengstigheidwordt geïnduceerd doorde
intramusculaire toedieningvan 15à 20mgr stilboestrol.Doornureedsen
dometritismerries tebehandelen enniet tewachten tothetbegin vanhet
dekseizoen,iseenlangerustperiodetussengenezingvandeendometritisen
dekkingmogelijk,tevenswordtopdezewijzedechroniciteitvandeontstekingbeperkt.
Controle en eventueel een nieuwe behandeling vinden drie weken later
plaats.
Toch dienende gust geblevenmerries inhetvoorjaarnogmaals tijdenseen
spontaan optredende oestrusperiode te worden gecontroleerd, waarbij weer
bacteriologischonderzoekvanhetuterussecretumeneventueelvaneenendometriumbiopsieplaatsvindt.
Dedekhengstendieneniedervoorjaarnieteerdervoordefokkerijteworden
gebruikt dan na klinisch enbacteriologisch onderzoek van hetgeslachtsapparaat enmacroscopisch, microscopisch enbacteriologisch onderzoekvan
hetsperma.
Verder wordt er voor gewaakt dat een bepaalde hengst in een bepaalde
periodetefrequentdekt.Doorfollikelcontrolebijdemerrieendooreventueel gebruik temaken van K.I.,waarbij een sprong verdeeld kan worden
overenkelemerries,isdedekfrequentietebeperken.
Praeputiumenpeniswordenregelmatiggewassen.
Dekkingen vinden bij voorkeur plaats in een aparte, stofvrije dekruimte.
Voor dekking'wordt de merrie gekluisterd, de staart gebandageerd en de
vulva zorgvuldiggereinigd.Doorfollikelcontrole ishetvaakmogelijkeen
merrie 24uurvoor de ovulatie te laten dekken,zodat een tweede dekking
tweedagenlaternietnodigis.
Nietalleenbijdedekking,ookbijhetonderzoek,c.q.behandelingvande
merries en bij het afveulenen is een strikte hygiëne noodzakelijk. Een
aparte ruimtevoor onderzoekvan demerries, een aparte dekruimte eneen
afveulenbox,welkeallengemakkelijktereinigenentedesinfecterenzijn,
is dan ook gewenst. Door middel van partusinductie kunnen de merries
eventueel over dag onder controle afveulenen. Dit kan ook geschieden
wanneermengebruikmaaktvanéénvandeverschillendealarmsystemen.
T50-Veef-65X
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Voor een goede oestrusdetectie ishet zorgvuldig en frequent schouwenvan
demerrieszeerbelangrijk;hiervoordienteenaparteschouwhengstgebruikt
teworden.
Het schouwen van de merries kan op verschillende manieren gebeuren. Een
betrouwbare, doch arbeidsintensieve, manier is iedere merrie individueel
voordeschouwhengstteleiden.Dehengstkanalleenmethoofdenhalsover
eenmetrubberbekledescheidingswanddemerriebereiken.Aanvankelijklaat
men de hengst alleenhoofd en hals van de merrie besnuffelen, likken en
(zachtjes) bijten. Sommige merries zullen in dit stadium reedshengstigheidsverschijnselentonen,anderemerrieszullendat(nog)nietdoeneneen
enkele merrie zal,hoewel later toch blijkt dat ze hengstig is,met een
voorbeen naar dehengst slaan,gillen en/ofbijten.Daarna draaitmende
merriezodanigdatdehengsthaar flankenkanbereikenenvervolgenshaar
achter hand. Wanneer men voor deze procedure voldoende tijd uittrekt en
zeker wanneer men de eigenaardigheden van een individuele merrie inhet
gedragbijhetschouwenreedskent,isditeenzeerbetrouwbaremaniervan
schouwen.
Zozijnermerriesdiealleenhengstigheidsverschijnselen tonenwanneerze
gepraamd zijn maar ook sommige dioestrische merries tonenhengstigheidsverschijnselenonderdergelijkeomstandigheden*.
Sommige merries moeten in direct contact kunnen blijven met het veulen
wanneer zewordengeschouwd,anderezullenhetveulenfelverdedigentegen
deschouwhengstendaardoorgeenhengstigheidlatenzien.
Klinischonderzoekisomaldezeredenensomsnodigomuittemakenofeen
merriealdanniethengstigis.
Een andere methode van oestrusdetectie welke kanworden toegepast ismet
eenschouwhengst langs demerries gaanwelke zich ineenweide ofpaddock
bevinden.Vooralwanneerveelmerriesopeendekstationaanwezigzijnwordt
dezemethode toegepast.Merrieswelkehengstig zijnzullennaar dehengst
komen, sommige niet-hengstige merries echter ook om hun agressiviteit te
tonen. Een aantal merries zal zich echter indifferent gedragenen endeze
zullen toch individueel geschouwd moeten worden. Ook de gedekte merries

* Rossdale,P.D.andRicketts,S.W.:Thepracticeofequinestudmedicine.
Baillière,Tindall,London,1974.
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wordenaanvankelijkfrequentgeschouwd.
Merries die kennelijk zijn opgebroken worden niet eerder gedekt dan na
klinisch onderzoek i.v.m.demogelijke aanwezigheid van eenendometritis,
maarookomdatdrachtigheidnietisuittesluiten.
Een eerste echoscopisch onderzoek op drachtigheid vindt tegenwoordigvaak
alop±18dagenp.c.plaats.
Verstandigisomditteherhalenomv.e.s.uittesluiten.
Meeressentiëlemaatregelenomdefertiliteittebevorderenzijn:
selectievanfokmateriaalopvruchtbaarheid,
hetlatenweidenvaneenbeperktaantalmerriesmeteenhengst,
verschuiving van het begin van het dekseizoen van half februari naar
halfapril.
DeK.I.bijhetpaard
Inleiding
DetoepassingvanK.I.bijhetpaardisnaeenlangeperiodevanbetrekkelijkbeperkt gebruik,de laatstejarenveelmeer indebelangstellingvan
de paardenfokkerijkomentestaan.
Eenverantwoorde fokkerijmetdehedentendagehoge dekgelden, isalleen
uit te voeren door een strenge voortplantingsbegeleiding vanhengsten en
merries.
VoortplantingsbegeleidingvandehengstisspermaafnemenvoorK.I.
DevoordelenvanK.I.zijn:
a. Bestrijdinggeslachtsziekten.
b. Dekansopletselvoorhengst,merrieenbegeleiderverkleint.
c. Controlevansperma-kwaliteit.
d. Voorkomingoverbelastingvandehengst.
e. Foktechnisch:debeterehengstenkunnenmeernakomelingenkrijgen.
f. Minder reizen met de merries (plus jonge veulens) als in de nabije
toekomsthuis-K.I.mogelijkwordt.

DenadelenvanK.I.zijn:
a. Dekosten (laboratoriumendierenarts).
b. Het bevruchtingspercentage kan dalen: onzorgvuldige behandeling van
sperma,teverdoorverdunnenvansperma,telangbewarenvansperma(na
T50-Veef-65X
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verdunningmax.3à4dg.).
d. Inteelt(zievoordeel e.).
e. Verwisselingvanspermagemakkelijkerdanverwisselingvanhengst.
f. Merries dienietnatuurlijk gedektkunnen (willen)worden,wordentoch
gebruikt:voordevoortplanting.

Praktische

uitvoering

Verzamelen van het sperma
Ditvindtplaatsm.b.v.dekunstschede.
Dekunstschedevoor dehengst is inbouw eigenlijk gelijk aan dievande
stier,maarverschiltintweeopzichtentochduidelijk.Omdatdehengsteen
penisvasculosabezit,zaldepenisinuitersteerectieerggezwollenzijn,
zodat de doorsnede van dekunstschede daarop aangepast moet zijn. Bijde
natuurlijke dekkingondervindt dehengsttegendruk indeschede doortegen
decervixvandemerrieaanteduwen.Daaromisdeachterwandvandekunstschede van de hengst gedeeltelijk gesloten om dit na te kunnenbootsen,
waardoordehengstgemakkelijker totejaculatiezoukunnenwordengebracht.
Vanbelangechterisookdezijdelingsedrukopdepenisendetemperatuur
gebleken.
Navullingmetwarmwater (45°C)enopspanningbrengen,isdekunstschede
na insmeren van de voorste helft met een glijmiddel acceptabel geworden
voor98%vandehengsten.
Wij kunnen de hengst ten behoeve van het spermavangen op een hengstige
merrie laten springen of op een fantoom. Deze laatste methode vergtwel
enigetrainin'gvandehengst.
Ookkangebruikwordengemaaktvaneengeovariectomeerde merriedie inhet
dekseizoenom de dagbehandeldwordtmet 15mg Stilboestrol intravaginaal
toegediend. Eenbelangrijkevoorwaarde voorhet gebruikvan eenmerrie is
hetbandagerenvandestaart,opdatgeenstaartharenindekunstschedenaar
binnengaan,waardoor depenisvandehengstverwond zoukunnenworden.De
beide achterbenenvandemerrie dienengekluisterd teworden,opdatzowel
dehengst alsdehengstgeleider aande linkerkant,ende spermavangeraan
derechter,beschermdwordentegenslaanvandemerrie.
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Beoordeling

en bewaren van sperma

De beoordeling van het sperma vindt plaats op basis van de volgende
criteria:
kleur:grauw-wit;
- volume:varieert:25-300ml;
- beweeglijkheid (microscopisch). Het percentage beweeglijke zaadcellen
bedraagtgemiddeld70-75%.
concentratie (microscopisch).Gemiddeld±100miljoenperml.
- bouwvandezaadcellen (microscopisch).Hetpercentagenormaalgebouwde
zaadcellenmoetmeerdan50%bedragen.
Ter beoordeling van hengstensperma wordt inNederland de term T.N.B,gehanteerd.DitbetekentTotaalaantalNormaalBewegendezaadcellen.
Bijvoorbeeld:volume
beweeglijkheid (%)
spermaconcentratie

30ml
75
200milj/m.1.

normaalgebouwdezaadcellen(%) 70
T.N.B.=30x200x106x75x70-3050x106
Het aantal normaal gebouwde goed bewegende zaadcellen dat een
inseminatie-dosis minimaal moet bevatten is 300 x 106. In ons voorbeeld
zijnerbijeengoedeverdelingdus10merriesteinsemineren.
De levensduur van de zaadcel is,na ejaculatie,vrij beperkt. Indienhet
ejaculaatonverdundwordtbewaard,zullendezaadcellenbinnenenkeleuren
sterven. Inhetvrouwelijk geslachtsapparaat blijven zaadcellenvan goede
kwaliteitzekertweedageninleven.
Wilmenhet sperma enkele dagenbewaren,danzalmenhetmoetenverdunnen
enafkoelen. De spermacelverliest door zijnbeweging energie;duszullen
aan de verdunner voedingsstoffen worden toegevoegd (suikers). De lage
temperatuur doet de beweeglijkheid afnemen en dus het energieverbruik.
Helaasgaatbijelkebewaarmethodedespermakwaliteitachteruit.Spermavan
deenehengst reageertveelbeter opeenbewaarmethode danspermavaneen
anderehengst.Ookzijnerverschillentussensprongenopgemerkt.
Bijdiepvriezengeldtbovenstaandenogveelduidelijker.Tochwordenerin
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Nederlandhoopgevendeproevengedaanmethetinvriezenvanhengstensperma.

Het

inseminatietijdstip

Het bepalenvanhet juiste inseminatietijdstipbij demerrie kanslechts
m.b.v. "follikelcontrole" plaatsvinden. Dit vereist een specialisatie en
eengroteervaringvandedierenarts.
De inseminatie dient± 12uur aandeovulatievooraf tegaanenerdient
naar gestreefd te worden het aantal inseminaties zo laag mogelijk te
houden.
Indepraktijkisgeblekendatde"huis-K.I."juistopdezepuntenmoeilijk
uitvoerbaarwas,hetgeenookinderesultatentotuitingkomt (gem.veulenpercentagevan330merries: 58).
De resultaten bij de "bedrijfs-K.I.", waar de merries op de dekstations
drie maal per week gecontroleerd worden liggen aanmerkelijk hoger (gem.
veulenpercentagevan490merries: 74).
Een andere methode is om de merrie om de 36 à 48 uur zonder follikelcontrole teinsemineren.Wanneer inhetoestrusseizoendemeestecyclibij
demerriesovulatoirverlopen,kunnengelijkeresultatenbehaaldwordenals
metdenatuurlijke dekkingzonderfollikelcontrole.Inhetvroegevoorjaar
zijnderesultatenvan"blindinsemineren"duidelijkmindergebleken,omdat
danmeermerrieseenanovulatoirecyclushebben,uitgezonderdnatuurlijkde
veulenmerries. Daarom is follikelcontrole voor het optimaal functioneren
vandeK.I.bijhetpaardinhetvroegevoorjaaressentieelgebleken.

De inseminatïe
Dehengst richt de slappe cervixvan dehengstigemerrie,door de enorme
zwelling van de glanspenis, op van devaginabodem en loost via hetnaar
voren uitstekende processus urethralis van de opengesperde cervixopening
hetspermaindeuterus.Dezegangvanzakenbepaaltsterkdetechniekvan
insemineren.
Na het rectale onderzoek waarbij gebleken is dat de merrie "op tijd" is
voor inseminatie,wordt devulvaenomgeving zorgvuldig gereinigdmeteen
milddesinfectansenweerzozorgvuldigmogelijkgedroogd.
Degehandschoendevingerswordenmetheelweinigglijmiddelbedekt.Hierna
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legt men de insemlnatiepipet in de palm van de hand en schuift met de
verticaal geplaatste hand de pipet via de vulva, de schede binnen. Na
omvattingvandecervix,wordtdepipetindecervixgeschoven,totdatdeze
inhetuteruslumen isaangekomen.Weproberendaarna depuntvandepipet
indiehoorntebrengen,aanwelke zijdezichookophet ovariumderijpe
follikelbevindt.Hetplasticknijpflesjemet spermawordtnu aandepipet
gekoppeldenleeggedrukt.

TechnischeaspectenvanK.I.enembryotransplantatie

K^i
De reglementering is inhandenvanhet Landbouwschap. Dit schapheeftde
nadereuitwerkingweer inhandengelegdvaneencommissie.Deze commissie
steltnogalwatdetailbepalingenvast.ZomochtdeK.I.totophedenalleen
uitgevoerd worden door dierenartsen. Met ingang van het dekseizoen 1990
mogen ook hengstenhouders die daartoe opgeleid zijn bepaalde handelingen
verrichten.Eenstamboekkandanweernaderebepalingenmakendieuiteraard
niet strijdigmogenzijnmetdebepalingenvanhetLandbouwschap.Zogeldt
binnenhetK.W.P.N, eenmaximumvan 250gedekte ofgeïnsemineerde merries
perjaar.

BijpaardenK.I.spreektmenvan3verschillendemanierenvantoepassing:
!•) Bedriifs-K.I
Demerrieswordengebrachtnaarhetstationwaardehengststaat.Hierkan
de dierenarts de merries onderzoeken en al danniet (laten)insemineren.
BedrijfsK.I."isinNederlandmomenteelhetmeesttoegepastmetnamebinnen
hetK.W.P.N,endeN.D.R.,voorwatditlaatstestamboekbetreftalleenbij
dravers. Vooral inhet kadervan de C.E.M.-bestrijding neemt dezemanier
vantoepassingeengrotevlucht.Erwordenookgoederesultatenbehaald.
2V'Huis-K.I."
Hetspermawordtthuisbezorgdbijdemerriehouder,ofopeencentraalpunt
inhet dorp of de regio.Deze vormvanK.I.wordt inNederland officieel
niettoegepast.In1991wordtditopkleineschaaltoegestaan.
Drieproblemenmetdezetoepassing:
a.Gebrek aan kennis bij de merriehouder m.b.t. het juiste inseminatieT50-Veef-65X
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moment.
b.Onvoldoende equipment op de lokatie waar de merrie geïnsemineerdmoet
worden.
c.Organisatorische problemen:verzendenvanvers sperma datnietoptijd
aanwezig is (kanzijn).Hetgebruikvandiepvriesspermazalhierbijeen
(grote)uitkomstbieden.
3)K.I.vanuiteenS.W.S
Dit betekent sperma winstation. De hengsten moeten na een gezondheidskeuringhet gehele dekseizoen ophet stationverblijven.Op eendergelijk
stationwordtBedrijfsK.I.toegepast,maardaarnaastkanvers spermaverzondenwordennaar ontvangst-stations. Eenontvangststation isdan inhet
algemeeneenhengstenhouderijalwaarbedrijfsK.I.meteigenhengstenwordt
uitgevoerd. Indienzichophetontvangststationeenmerriehoudermeldtdie
demerrie geïnsemineerdwilhebbenvanéénvandeS.W.S.- hengsten ishet
mogelijkperijlbodeversspermatebestellenvaneenhengst gestationeerd
opeenS.W.S.-station.
Met betrekking tothet diepvriezenvanhengstensperma zijn er nog steeds
eenaantalproblemen.Hoewelderesultatenvanhetonderzoek indeV.S.op
kleineschaalhoopgevendzijn.
Een groot probleem is het uitkiezen der ejaculaten. Sommige hengsten
leveren geen invriesbaar sperma;bij anderenverschilt de invriesbaarheid
per ejaculaat. Het toetsen van de resultaten is een ander probleem,
namelijktekleineaantallenmerries.
Ook het pubTiceren van de resultaten is een probleem. Gaat men uit van
drachtighedennaenkelewekenofmaandenofkiestmenvoorhetwerkelijke
veulenpercentage? Inhetlaatstegeval,heeftmenderesultatenpasnaeen
jaar terbeschikking enwat doetdeonderzoeker dan inhettussenliggende
dekseizoen?
Tenslotte ishet ookvanbetekeniswelkemerries (qua fertiliteitsstatus)
menkiest.
Indien de onderzoeksresultaten praktisch uitvoerbaar zijn dan ontstaaner
interessantemogelijkheden.
"Huis-K.I."kentgeenorganisatorischeproblemenmeer;langdurigeopslag
isimmersmogelijk.
T50-Veef-65X
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Men kan de hengsten buiten het dekseizoen laten dekken en het sperma
invriezen,zodateenhengstveelmeermerrieskanbedienen.
Doorhetbovenstaandewordtookinternationale spermahandel gemakkelijk
mogelijk.
Men kan een sperma-bank aanleggen. Sperma van jonge hengsten kan men
bewaren om later bij goede fokresultaten op grote schaal gebruikt te
worden.
Embryotransplantatie
Bij runderen is de embryotransplantatie gemeengoed geworden inNederland.
Erwordenerenkelehonderdengedaaninonsland.Het blijkteenvrijdure
aangelegenheiddieinhoofdzaakopverzoekvanK.I.
verenigingenplaatsvindt.Hetbeoogdedoelisdanvanéénkoeverschillende
eicellenmetspermavaneenzeergoedestiertebevruchtenendeembryonen
vervolgens van de donor-koe af te nemen en te plaatsen inverschillende
ontvangster-koeien.
-Menpastbijkoeienaltijd superovulatie toe.Ditwil zeggendatmende
koevoordatzij tochtigwordt inspuitmetP.M.S. opdater inééntochtigheidmeerdere eicellenvrijkomen,zeg 6-8 bevruchte eicellen. Bijmerries
lukthet niet ommet succes superovulatie toe tepassen. Dezelfdehandelingenbijdedonor-merriemoetenwordenuitgevoerd oméénbevruchteeicel
tespoelen.Ditbetekentdatembryotransplantatiebijpaardeneenzeerdure
aangelegenheid is.Daaromwordt hetvrijwelniet toegepast.Het luktzeer
wel en gebeurt ook wel met name in de V.S.van Amerika. In West-Europa
blijkt het ook te kunnen, zo is er in Nederland ook één veulen ooit
geboren,maar"hijkosttemeerdanƒ10.000,-aanveterinairezorg.

Het laatste decennium is de echografie een belangrijk diagnostischhulpmiddel geworden om de actuele situatie van de weke delen tebestuderen.
Röntgenologisch onderzoek gaf indediergeneeskunde reeds langduidelijkheid overhet skelet;mededaaromblijkt de echografie zo'ngoedeaanvulling.Zoalsgezegdbetrefthetvooraldewekedelen.Peesaandoeningen,maar
vooral alsaanvulling ophetgynaecologischonderzoek ishetwaardevol.Op
dezewijzekanbijvoorbeeldeenvruchtreedsop18dagen"gezien"worden.
TerillustratiewordteenhoofdstukuitTaverne,M.A.M,andWillemse,A.H.,
"Diagnostic Ultrasound and Animal Reproduction"

(Kluwer Academic

Publishers)overgenomen.Erwordtvooralgewezenopdefiguren7en8.
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THE USE OF ULTRASONOGRAPHY IN THE REPRODUCTIVE
MANAGEMENT OF MARES IN THE FIELD.

P.. Fontijne and C. Hennis
* Department of Herd Health and Reproduction
State University of Utrecht
Xalelaan 7, 3584 CLUtrecht, The Netherlands
** Veterinary practitioner,
Garijp, The Netherlands
INTRODUCTION
Since the early eighties ultrasound equipment has been available for
veterinary use. After a tentative start an explosive growth in the
application of this technique in veterinary practice followed. Besides
being of use within other disciplines, ultrasound has proved to be a
valuableasset inthereproductivemanagement ofmares.
The application of this technique forphysiological and pathological studies has accelerated reproduction research. Apart from this
scientific importance it also offers the practitioner new diagnostic
possibilities. Instead of having to form avirtualmental image of the
uterusandovariesduring rectalpalpation,itisnowpossible toobtain
arealimageusing asimpleprocedure.
Inaddition toitsdiagnosticvalue inapractice,ascannermaybe
usedasateachingaid inrectalexploration orforpersonal training.
The:practical application of real-time ultrasound in the reproductiveitianagementofmareswillbediscussed in thefollowing section.In
anumber of cases the scannerwill provide extra information,but there
are instances where the information obtained using ultrasound will be
more of lessthesame as that obtained bymanual rectal palpation.What
thenistheadditionaldiagnosticvalueoffered bytheuseofascanner,
compared tothemoreconservative investigativemethods?

U L T R A S O N O G R A P H Y YIELDS M O R E INFORMATION T H A N M A N U A L R E C T A L
PALPATION.
Theovary
Ultrasound is useful for visualizing the funtional structures of the
ovary.Pathological changes inand around theovary may alsobediagnosed.The'5mHz transducer isbest suited for the evaluation of ovarian
activity because of its good resolution: follicles as small as 2-4 mm
maybediscerned (GintherandPierson, 1984a).
Because of itstypical location,thepresence ofthe corpusluteum
in the ovary cannot be determined by manual means. However, using a
scanner the corpus luteum can be visualized in about 88%of the cases
(GintherandPierson, 1984b).

M.M.TaverneandA. H. Willemse(eds.),DiagnosticUltrasoundandAnimalReproduction, 11-19.
© 1989byKluwerAcademicPublishers.
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IV-1
HOOFDSTUKIV
HUISVESTING,VERZORGING,GEDRAGENZIEKTE

SamengesteldmetbehulpvanverschillendeUtrechtsedictaten.
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Huisvesting
Inhetalgemeenishetuitgangspuntdatpaardendieperdagofindetijd
gezienveel opstal staanbijvoorkeur ineenbox (dusniet aangebonden)
opgestaldmoetenworden.
Eenboxvooreenrijpaardisminstens3,50x3,50m,d.w.z.12m 2 inoppervlakte.Voorfokmerriesenhengstenhoudtmeneenwatroyalereboxmaataan
d.w.z.minstens4,00x4,00of16m2.
Schnitzer geeftvoorpaardenenponiesalsvuistregelvoordeoppervlakte
vaneenbox:hetkwadraatvantweemaaldestokmaat (-schofthoogte incm).
Zetmenpaardenvastineenstanddanzijndeze1,50-2,00mbreed.Achter
dekribeenlengtevan3,00-3,50m.Danvolgteenurinegootjeenvervolgens eenpadvan 2,50-3,50m breedte. Hoe meer paarden er op eenrij
staanhoebrederbijvoorkeur hetpadi.v.m.hetnaar achteren staanen
eventueelslaanvandeanderepaarden.
De opstellingvanstanden iszotemaken datmenomdetwee paardeneen
afscheidingheeftoverdehelelengtevandestand.Bijzo'ndubbelestand
wordt tussen de twee paarden een latierboom gehangen op± 0,90-1,00m
boven degrond en2,50m lang. Desgewenst kanvaneendergelijke dubbele
standeenboxgemaaktworden.
Hetpaardineenstandmoet1,10tot1,20mbovendevloervastgezetworden
indehoektussenkribenzijmuur.Eenzeergoedemethodeishetvastmaken
aaneenkettingdiedooreenooglooptenwaaraaneengewichtisbevestigd.
Dekettinghangtdannooit slapenerisgeenkansdathetpaard overde
kettingheenstapt.
Als afscheidfng tussen de standen ofboxen wordt eenmuur of schotvan
±1,40hoogaangehoudenmetdaarboveneentraliewerk.Ookeenpaardiseen
kuddedier!Zekunnen elkaarbijeendergelijke afscheidingwelzien,maar
nietmeerbijten.

Deplafondhoogte isongeveer 3,00-3,50m.Watbetreft de inhoudvande
stalkanmenuitgaanvanongeveer30m perdier.
Een paardenstalmoet licht enfris zijn.Licht i.v.m.eengoedehygiëne.
Ditwordtbereiktmeteenraamoppervlak 1/15vanhetvloeroppervlak.Fris
moeteenpaardenstal zijnopdathetdierbijgebruik indewinterniette
grotetemperatuurwisselingenbehoeftteondergaan.MeestalwordteentempeT50-Veef-65X
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ratuurvan± 10°Caangegeven,maar temperaturenonderhetvriespuntkunnen
bijeengoedeverzorginglangeretijdgoedverdragenworden.
Tervoorkomingvanaerogene infectiesvandeluchtwegenwordtduidelijkde
voorkeur gegeven aan zgn. buitenboxen met een onder- en bovendeur. De
aanvoervanluchtkangeschiedendoorkiepramenenonderdorpels,terwijlde
afvoerplaatsvindtdoorgroteafsluitbareluikenindezolder.
Voorhetvoerenwordtdelaatstejarensteedseenhooibakofgrondruif,met
daarnaast eenhaverbak, gebruikt. Het drinkbakje wordt onder dehaverbak
geplaatst.Debovenrandvandehooibak,dieliefstvanafdevoergangofde
deelmoetkunnenwordengevuld,moetvoorpaardenopmaximaal1,05mboven
de stand liggen. De binnenafmetingen zijn: 0,70m diep, 0,70m breed en
0,60mwijd. Onder indebak iseenroostervoor het doorlatenvanstof.
Eengrondruifheeftdezelfdeafmetingen,maarisaandenaarhetpaardtoegekeerde zijde voorzien van ijzeren spijlen. Eenvoordeel hiervan isdat
ook andere dieren (jongvee)enponieshieruitkunnen eten.Afstand tussen
despijlenmaximaal 6cmomtevoorkomendateenponyhoefertussenbeklemd
zoukunnenraken.
Eenvoordeelvandegrondruifofhooibakisverderdatdepaardenhethooi
niet meer abnormaal hoog uit een ruif hoeven trekken,waarbij bovendien
stofenhooizaade.d.ophethoofd vanhetpaardzouvallen.
Van belang is uitstekende delen van de stalinrichting goed rond af te
werken, omdat paarden zich bij snelle wendingen anders ernstig kunnen
verwonden.
De beste vloervan eenpaardenstal iswel de straatklinker op eenbeton
ondervloer.Ook eenasfaltvloer ismogelijk.Als strooiselkanbijv.stro
ofturfstrooiselgebruiktworden.Vooreenenkeleboxkangewooneenzandbodem gebruiktworden.Hetbezwaar is datkuilengekrabdkunnenwordenen
dateengoedereinigingendesinfectievrijwelonmogelijkis.Anderzijdsis
hetzo,datookwanneermenveelpaardenheeft,hetnuttigisomtenminste
één box met een zachte bodem te hebben voor een dier dat om de één of
andereredenveelligtofnietkanopstaan.Indergelijkegevallenmoeteen
zachtebodemaanwezigzijnomdateenpaardzichsneldoorligt.Daarkanook
een takelinstallatie aangebracht worden. Bij een harde vloer wordt een
T50-Veef-65X
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afschotaangebrachtvan1,5 -2cmpermeternaargiergootjeofputje.
Naastdeopstailinginboxenofstandenwordenpaardenenpony'sookwelin
open stallen met uitloop op weiden gehouden of in groepshuisvesting met
alleeneenuitloop.
Vooral pony's zijnheel goed onder tebrengen inopen stallenmetweidegang. In de eerste plaats ishunhaarkleed indewinter doorgaans dikker
dan van paarden en in de tweede plaats geeft het meestal geen bezwaren
m.b.t.voeding,verzorging ofgebruik.Ookopgroeiendepaardenkunnenvaak
zo gehoudenworden,waarbijvoldoendebeweging gegarandeerd is enontwikkelingvanstal-"ondeugden"wordtvoorkomen.
Degroepshuisvesting isnaardemeningvanPirkelmannc.s.slechtsbeperkt
toepasbaar. Het meest geschikt zou het zijn voor merries met veulen of
jonge paarden. Debeperkte gebruiksmogelijkhedenhangen samenmet o.a.de
voeding van krachtvoer. Misschien is het gebruik van aparte individuele
eetstanden (zoalsbij zeugenwel toegepast)hier eventueel nogeenoplossing. Eenanderbezwaar is echter dat deoppervlakte teklein isvoorde
gebruikelijke instelling van afzonderlijke groepen.Als er dan ooknogal
eenswisselingen optreden indegroep,danleidtditgemakkelijk totrang
orde-problemenenverwondingen. Inditverband isookhetrasof typevan
belang.Ditbetekentdatdegroepshuisvestingeigenlijkalleengeschiktis
voor paardenrassen met een grote tolerantie (geringe uitwijkafstand)ten
opzichtevanelkaar.

Voormeer uitvoerige informatie zij ineerste instantieverwezennaarhet
hoofdstuk "Huisvesting" inhetboekje "Paardenhouderij Praktischbekeken"
eenuitgavevanhetP.R. teLelystad.
Verzorgingvanenomgaanmetpaarden
a. Verzorgingvanpaarden
Deverzorgingvanhuid enhoevenneemtbijpaardeneenbelangrijkeplaats
in.Hetgezegde"poetsenisvoeren"isalheeloudenheeftalsachtergrond
dathetvermogentotsterkzwetenbijpaardenextraaandachtvraagtendat
een goede huidverzorging belangrijk is om huidaandoeningen en irritatie
doorectoparasietentevoorkomen.
T50-Veef-65X
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Watvoor lichaamshuid geldt,geldtmisschien innog sterkerematevoorde
huidderonderbenen.Dezeishetmeestblootgesteldaanvervuilingenoverbekend isdemokindekootholte.Delast,diepaardenvandelaatsteziek
teondervinden,isgroot.Hetpaardheeftgedurendedebewegingpijnenom
eenspoedigegenezing teverkrijgen,isrustnoodzakelijk.Teneindemokte
vermijden moeten debenen geregeld gereinigd (gewassen)worden en daarna
flinkafgespoeldendrooggewreven.Vooralzwarepaardenmeteensterkontwikkeldbehangaandebenen,lijdenvaakaandezehuidaandoening.Opvallend
is dat niet gepigmenteerde ondervoeten (met witte haren) veel vaker
aangetastwordendandewelgepigmenteerde.
Dehoefzolenmoetenregelmatiggecontroleerdenuitgekrabdworden.
Hoefverzorgingwordtnogaleensverwaarloosd.Paardenmoetenoptijdworden
beslagen of bekapt. Afwijkende standen, strijken, klappen in de ijzers,
verwondingen der ondervoeten, slechter worden derhoeven enkreupelheden,
zijndegevolgenvaneenverwaarloosdehoefverzorging.
Omrijpaardenkortinhethaar tehouden,legtmenze inherfstenwinter
wel eendekenop.Paardenwordenookwelgeheelofgedeeltelijkgeschoren,
danishetgebruikvaneendeknuttig.
Ookbijziekteofwanneerdedierendoorinspanningbezweetzijnendaarna
voor een rustpauze stilgezet worden, is het gebruik van een dek nodig.
Wanneerhetvriestmoeteraangedachtwordeneenpaardgeenbitindemond
tebrengen dat een temperatuur onder hetvriespunt heeft. Tong enslijmvlieszoudeneraanvastvriezen.
Na zwaarwerkenensterkzwetenniet teveelkoud drinkwater ineensgeven,
wegens gevaarvoorkoliek door te snelle afkoeling derbuikorganen.Eveneensmethetoogopkoliekeenpaardnooitmeteenvollemaaglatenwerken.
Een paard met bronchitis mag niet gebruikt worden, aangezien het gevaar
voor een acuut en ongeneeslijk longemphyseem (dampigheid) hierbij zeer
grootis.
Bij dampigheid: hooi nat maken, frisse stal en zoveel mogelijk buiten
laten.
Eenpaardurineertnietgraagopeenkalehardevloer.Somsishetdanook
gewenstzeopzachtegrondofinhetstrotezetten.
Een paard ligt (alshetnog liggen gaat!)op oudere leeftijd vaak opde
zelfde zijde. Gebeurt het nu dat het dier op de "andere" zijde komt te
liggen,danzalhettestijfzijnomvanafdiezijdeoptestaan;omrollen
T50-Veef-65X
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dus.Vaakisdeoorzaakvanhetweiniggaanliggenvanpaardendatzemoeilijkheden'hebbenmethetopstaan.Ditisbijv.hetgevalbijstijveenoude
paarden. Deze dieren "staan"dus te slapen.Ruimte,bijv. inbox ofwei,
maaktdatpaardendikwijlsweergaanliggen.
Kaneenpaardnietmeeropstaanofstaan,dan iseenzachte ligplaatsvan
grootbelang omdatpaarden zich gauw "doorliggen".Het kannodig zijnom
eendergelLjkpaard (afentoe)tochineenminofmeerstaandehoudingte
brengen.Verwondingenbijpaardenkomenfrequentvoor.Deoorzaakhiervan
kan zijnhet slaan door andere paarden.Vaak ook is deweide-afrastering
hierdebetaan.Prikkeldraadomeenweide iszeergevaarlijk,daaromwordt
devoorkeurgegevenaaneenafrasteringmetplankenofhuiswerk.
Veulenswordenop eenleeftijdvan4-6 maandengespeend.Nahet spenenis
het gewenst om de merrie de eerste dagen goed te controleren opuierontsteking.

b. Omgaanmetpaarden
Hetverkeerd omgaanmetpaardengebeurtmeestal doorgebrek aankennisen
inzicht.Met eenrustig engeduldig optreden ismeestalhet gesteldedoel
tebereiken. Straffen dienenweloverwogen endirectgegeven teworden,om
dat anders de kans bestaat dat het dier de straf niet meer in verband
brengt methet ongewenste gedrag.Omgekeerd geldthetzelfdevoorbeloningen!Wanneermenhetpaardwilbenaderen,bijv.opeenstandofineenbox,
praatertegenvóórhetaanteraken.Benaderhetdiervandelinkerkanten
raak zomogelijk eersthoofdenhalsaan.Raakbijeenvreemdpaardnooit
de achterhand of de achterbenen aanvoorhet hoofd hoog gehouden eneen
voorheenopgenomenis.
Probeer alles watvan eenpaardverlangd wordt met geduld teverkrijgen.
Lastige paarden zijn dikwijls zo gewordendoor eenverkeerdebehandeling.
Dat er soms dwangmiddelen gebruikt moeten worden wanneer met kalmte en
zachtheidniet dat tebereikenvalt,watmenwenst enwatredelijkerwijze
vanhet paard geëistkanworden, zalniemand ontkennen. Doch dezedwangmiddelen moeten met verstand worden gehanteerd. Alvorens men tot dwang
overgaat,dienteerst tewordennagegaanofdatgenewatmenvanhetpaard
verlangt,misschienniet geëistkanworden.Wilmenbijvoorbeeld eenbeen
opnemenenverzet eenpaard zich,dankanditverzetwelvoortvloeienuit
het feit, dat de drie andere benen zodanig onder het lichaam geplaatst
T50-Veef-65X
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zijn, dat bij het opnemen van het ene been een onmogelijke evenwichtstoestandhetgevolgzouzijn.Wordthetpaardeerstvierkantgeplaatst,dan
geefthetmisschienzonder enigemoeitehetbeenop,wanneermeneerstde
romp ietsnaar deandere zijde overdrukt endaarnamet devrijehandhet
beenopneemt.
Als dwangmiddel wordt meestalhet eerst gegrepennaar de praam die,mits
verstandiggebruikt,eenuitstekendhulpmiddelis.Onderverstandiggebruik
isteverstaandetoepassingzuiveralsafleidendmiddel.Doorhet
aandraaienvanhetstukjetouwdoormiddelvandraaiingvanhethout,wordt
debovenlip samengesnoerd enheefthetpaardvoordezebewerkingmeeraandachtdanvoordatgenewatmenvanhemverlangt;ditlaatstewordtdanvaak
zonderverzet gedaan.Hoofdzaak isechter datdepraam afwisselend losser
envastergedraaidwordt;doetmenditnietdanverdooftdelipenwenthet
paard alshetware aanhetpramen;eengrootdeelvanhet gunstigeeffect
gaatdanverloren.Naastpijnafleiding,ishetookmogelijkdatheteffect
van de praam berust op endogene sedatie (endorfinen). Het vaak gebruiken
van eenpraam, opverkeerde wijze,geeft aanleiding tothet ontstaanvan
eenkringvanwitteharenopdebovenlip.

Wilmeneenpaard ineenvreemde omgeving,eenstal,schuurbinnenleiden,
dankanmenproberenhetrustigvóórtegaan,zonderomkijkenenzonderaan
de teugels te rukken. Meestal volgt het dan, de geleider vertrouwend.
Draaitmenzichom,kijktmenhetpaardvoortdurendaan,danwordthetvaak
onrustigenverliestzijnvertrouwen.
Voorhet inladenvanveeauto'swilbijmoeilijkhedenooknogweleensnuttigzijn,hetopdeklepplaatsenvanéénofbeidevoorbenen.Bijhetvervoer inveewagenskanmenhetdierhetbestplaatseninderichtingvande
voortbeweging; andersvalthet gemakkelijk.Moeten ze overdwars staandan
moetmen ze een steuntje geven.Hetbeste zijn dichte schotten totopde
grond. Zijn er geen schotten, dan moeten ze goed vastgebonden worden.
Vooral wanneer tussenschotten ontbreken,kunnen gevallen dieren somsniet
meer opstaanenkomenernstigverwond ofdoodopdeplaatsvanbestemming
aan.Bijhetinladeninhetdonkerishetgoedeenlampjetegebruikenopdatdedierengeen"spronginhetduister"hoeventedoen.Zeergoedisook
datveleveeauto'stegenwoordiglichtdoorlatendeplateninhetdakhebben.
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Trekken
De tuigenworden in twee groepenverdeeld inborsttuigen engareeltuigen.
Zowel van het borst- als het gareeltuig bestaan landbouw- en luxeuitvoeringen.Welktuigdevoorkeurheeft,iszeersterkafhankelijkvande
streek.ZogebruiktmeninNoord-BrabantenLiraburgeenzwaargareelonder
de naam haam en karhaam. Een haam is enigszins hoefijzervormig en drukt
tegendevoorzijdevandeschouderbladen.
Belangrijkisvooriedertuig,dathetpastenbijvoorkeurdienteenpaard
gedurendezijnlevennietvaakvantuigtypeteverwisselen.Zokomenernog
wel eensmoeilijkheden met eenpaard, datvanjongs afgewend ismeteen
haam te werken en nu plotseling moet overgaan op eenborsttuig. Wathet
passendzijnvanhettuigbetreft,dientdithetpaardopdejuisteplaatsentedrukkentijdenshettrekken.Isditpuntbijhetborsttuigbijv.te
hoog dan wordt de trachea dichtgesnoerd en bij een te laag aangebracht
borsttuigbestaatdekans,dathetjuistopdeboegendrukt,waardoorbij
hetgaangemakkelijkbeschadigingvandehuidkanoptreden.Inbeidegevallenishetfout;hetdrukpunthoortopdevoorborst teliggen.Debevestigingaanhettetrekkenwerktuiggebeurt"metlossestrengen"of"tussende
stokken" (lemoen).Inhet laatstegevalheefteenvolledig opgetuigdpaard
ookeen "broek"op,o.a.methetstaartriempjebevestigd.Dezebroekmaakt
het mogelijk om de wagen enkele stappen terug te laten duwen of af te
remmen.
Bij tweewieligewagenswordteenzadelgebruiktomhet (geringe)vooroverhangenvan de wagenoptevangen.Uiteraardmoetendezezadelsgoedpassen.
Hoegroterzezijndestegeringerisdedrukpercm2.Eengoedeafstelling
vandebuiksihgelishierbijookvanveelbelang.
Weonderscheidenéén-entweepaardsleidsels.Bijv.inZeelandwordtnogwel
gebruik gemaaktvaneenleidselmetéénlijn.Doormiddelvaneenaanhet
paard geleerde codevankorte rukjes enwoordenwordthet diernaarlinks
ofnaarrechts geleid. Inspanlopendepaardenwordenaanhethalsteronderlingverbonden.
Hethoofdstelwordtpassendvoorhetpaard gemaakt,door deverschillende
onderdelenopdejuisteplaatstegespen.Vanveelbelang is,dathetnergensstrakzit.
Hetbit of de stang is het belangrijkste hulpmiddel bij het rijden.Het
meest gebruikt wordenhet Utrechtse stangetje ofbokkebit enookwelhet
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Hollandse stangetje. Stangenmet lange scharenaandebeideuiteindenvan
hetbitzijnongewenst,tenzijmenmeteenzeerervarenkoetsier temaken
heeft.Inhetalgemeenishetzo,datvoorpaardeninhetdagelijksgebruik
de eenvoudigste bitten de beste zijn. Oogkleppen worden niet veel meer
gebruikt, behalve bij de aanspanning op concoursen hippique. In enkele
gevallenbijv.bij temperamentvollepaardendieeenseenkeer indedrukte
komenkanhetzinhebben.

Berijden
Een rijzadelmoet goedpassen op de rug en schoftvan hetpaard. Debij
rijpaardenvrijhogeschoftwordtvrijgelaten,omdatandersgemakkelijk
drukplekken op de huid voorkomen. Om dezelfde reden is het gewenst een
dekje onder het zadel te leggen. De singel om de borst moet voldoende
vrijheid latenvoor denormalelichaamsbewegingen.Bijhetrijdenkentmen
"lichtrijden" of "doorzitten".Bijhet doorzitten (tijdens de draf)volgt
deruitergewoondeopenneergaandebewegingenvanhetpaard.Eenervaren
ruiter doet dit eigenlijk alleenvoor dressuur doeleinden. Eerst sindsde
vorigeeeuwismengaanlichtrijdenofEngelsdraven.Voordietijdwerdop
elkpaarddoorgezeten.Bijhetlichtrijdenslaatderuitersteedséénneergaandebewegingvanhetpaardover,doorzijnlichaamietsoptehoudenen
vervolgens bij de volgende neergaande beweging van het paard weer soepel
bijhet paard aan te sluiten.Voor deze goede aansluiting moet deruiter
zichzominmogelijkopheffen.Dehulpenzijndemiddelen,waarvanderuiterzichbedientomzijnwilaanhetpaardkenbaartemaken.Zijvormende
taal tussen ruiter en paard. We onderscheiden: de stem, de teugel, de
zweep,debeenhulpendegewichtshulp.

Beleren
Het beleren, opvoeden of trainen heeft tot doel het dier geleidelijk te
latenwennenaanhetgeenlaterdoordemensverlangdwordt.Hetzogenaamde
"breken"vandedierenopoudereleeftijdkandanvermedenworden.
Ensminger meent dan ook dat een vakman zeer vroeg met het beleren moet
beginnen. Wanneer eenveulen 10-14dagen oud iswordt eenhalsteraangedaan. Bijna dagelijks kandangeoefendwordenwaarbij geleidelijkovergegaanwordtvanvasthouden,naar leiden,naarvastgebondenworden.Dankan
huidverzorging, eventueel gesimuleerd,plaatsvinden,waarbij ookgeleideT50-Veef-65X
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lijkaandebenenbetrokkenworden.
Dejaarlingkanhetcommando "ho"(stop)geleerdwordenenkanopleggenvan
het zadel, later met bevestiging van de buikriem plaatsvinden. Vanaf de
leeftijdvan18maandenvolgtdanoefeningmetwendendoorleidselaanhet
halster.Optweejarigeleeftijdkangewichtophetzadelgebrachtwordenen
vervolgenseenruiter,enz.enz.
Analoge oefeningen zijn mogelijk voor trekpaarden, renpaarden, dravers,
e.a.
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3 HETGEDRAGVANPAARDENINVERBANDMETHETGEBRUIKINDERUITERSPORT
F.o.ödberg,Gent.
(Hetvolgende iseendeelvande inleidinggehoudenopdePaardendag1977,
vandeNed.ZoötechnischeVereniging).
Paarden communiceren via visuele signalen, geluiden, geuren en tactiele
signalen. De visuele signalen bestaan uit de algemene houdingen van het
lichaam,demanieromzichteverplaatsen,deverschillendepositiesvande
oren,demond,deneusgaten,dehals,destaart,debenenenexpressiesvan
de ogen. Men weet nog heel weinig over de chemische samenstelling, de
produktieplaats en despecifieke invloedvandeverschillende geuren,die
het paard produceert. De zeer gevarieerde geluiden zijn echter beter
gekend.Hetheeftgeenzinhierallemogelijkeuitdrukkingenensignalenop
te sommen. Alle paardenliefhebbers weten hoe paarden dreigen, aandacht
vertonen, pijn ofvreugde uitdrukken,enz.Ik zal enkele voorbeeldenvan
communicatiesituatiesdierpsychologischanalyseren.
Paardenbegroetenelkaar door eerstnaso-nasaalcontactop tenemen.Vaak
volgt er een naso-anaal en genitaal contact en/of een besnuffelen van
andere lichaamsdelen, hoofdzakelijk de schouders. Het zijn vermoedelijk
geuren, die deze begroetingsceremonie bepalen. Het paard bezit bepaalde
klieren ronddemondendeanus (volgens Schaffer).Waarschijnlijkspelen
degeurvandeadem,hetzweet,deanusendegenitaliënzelfookeenrol.
Hetisnooitslechtwanneerjeeenvreemdpaardbenadert,jeeersttelaten
beruiken,er (natuurlijk)oplettenddathetnietverderexploreertmetzijn
tanden!.Desequentievandeexploratie isnamelijkdevolgende:bekijken,
berieken,tastenmetdelippenenvervolgensbijten.Datbijtenisdusgeen
agressie. Bernhard Grzimek observeerde, dat paarden zelfs bij vrij eenvoudig geschetste,tweedimensionele,paardensilhouettenookopdegebruikelijkewijzegingenbegroeten.
Hetkomtvaakvoordateenpaard zijnverzorger "bijt"tijdenshetpoetsen
vandehals.Meestalwordt ditalsagressiebestempeldenwordthetpaard
derhalvegestraft.Nochtanswilhijalleenzijnsympathieuiten.
Paarden vertonen, net zoals vele zoogdieren, een wederzijds sociaal
poetsen.Zijstaandanmeestaldiametraaltenopzichtevanelkaarenraspen
met hun tanden of met hun lippen de hals en de schouder, soms andere
lichaamsdelen,vanhunpartner.
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Dat gedrag,heeft een sociale betekenis naast dehygiënische functie.Het
wordt gebruikt ombepaalde individuele sympathieënuit tedrukken,enkan
dusookgerichtwordenopdemens.Aangeziendemeestepaardenindatgeval
alleenraspenennietbijten,laatjezeditgewoondoen.
Paardenkunnenookhunsympathieuitendoorzichtegenhunpartnermethun
hoofd tewrijven,ofgewoonwegdoorzonderfysischcontactsamentestaan.
Heteenvoudigegezelschapvaneenvertrouwdepersoonwordtdusookgeapprecieerd.
Het is zeer belangrijk enige vorm van dreiging of uitgesproken agressie
vlugteherkennen.Hetisdooragressie,datdehiërarchieopgesteldwordt,
zowelinvrijekuddenalsingevangenschap.
Eenmaal opgesteld is een minimale dreiging van het dominerend paard
voldoende omdeondergeschikte teverdrijven.Demensmoethetalpha-dier
blijvenwilhijvlotmetzijnpaardenomgaan.
Het vlug reageren betekent meestal dat kleine dreigingen (bijvoorbeeld
bevelenmetdestem)ookvoldoendezullenzijn.Dithangtnatuurlijkookaf
vanhet karaktervan de individuele paarden.Hengsten zullenbijvoorbeeld
vaker eens "testen"ofhunverzorger ofruiternog steedsweldebaasis.
Het is tevens aan te raden niet met jonge veulens als gelijkwaardige
socialepartnerstespelen.Ikhebzelfgeobserveerd,datdieveulenslater
heelwatmoeilijker zijnbijhetafrichten.Ditissystematischbestudeerd
doorGeorgWaring indeV.S.,dieveulensmeteenverschillende graadvan
contact met de mens opvoedde. Sommigenhadden zelfs permanent eenmenselijkemannequin inhun stal.Waringvond ookdatveulensmetveelcontact
heelwatmoeilijkerwaren.Contact iswelnodig (leidingaandestalband,
voetjesheffeYi,enz.)maardehiërarchiemoetvanjongsafbepaaldworden.
Menmoetookrekeninghoudenmethetfeit,datdehiërarchieendeindividuelesympathieënkunnenvariërennaargelangdesituatie.Tweedikkevriendenkunnenvijandenwordenbijhetgemeenschappelijkvoederenindeweide,
zodat de dominante praktisch alles opeet. Dergelijke verschijnselen zijn
reeds goedgekendbijderunderen;menhoudtdanhiermee rekeningbijhet
bouwenvan stallen.Bijhetpaardbestaanechterheelweinig studiesover
hetdierpsychologischeverantwoordbouwenvanstallen.
Menkan zichookdevraag stellenof dehiërarchische positie geengoede
aanduiding isbijhetuitkiezenvaneensportpaard. Verschillendestudies
hebben uitgemaakt, dat verscheidene factoren een rol spelen (leeftijd,
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geslacht, gewicht)waaronder de agressiviteit vrij belangrijk schijnt te
zijn.DeDuitse dierenarts BarbareGröngröftbeweert,datpaardenmeteen
hoge rang in de hiërarchie ideaal zijn om individueelbereden teworden,
maardatzijvaakmoeilijkworden ineengroep daarzijsteeds deleiding
willennemen.Anderzijdsblijvenpaardenmeteenlagerangkalm ingroepswandelingen ofjachten,maarworden schichtigwanneer zij de groepmoeten
verlaten,endoenhet trouwensmet tegenzin.Zoals reedsbesprokenbijde
begroetingsceremonie blijkt de olfactorische communicatie een vrij grote
roltespelen.Nietalleenbesnuffelendepaardenelkaar,maarzijexploreren regelmatig hun uitwerpselen en urine.Alhoewel men het nooitwetenschappelijkbewezenheeft,weetmenempirischdatpaardenbijhetberuiken
van uitwerpselenkunnenuitmakenofzijvaneenhengstofeenmerriezijn,
enofhetbetreffende paardkalm ofangstigwas.Vandaar de gewoontemest
testrooienopeenplaats (bijvoorbeeldeenonbekendevrachtwagen),waarin
meneenpaardmoetleiden,datgemakkelijkinpaniekraakt.
Deze uitwerpselen moeten geproduceerd geworden zijn in gerelaxeerde
toestand.Misschienkunnenpaardennogheelwatmeerhalenuithetberieken
vanmest,zoalsbijvoorbeeldvanwelkindividuhetafkomstig is.Tevensis
heel weinig bekend over de reactie van paarden op menselijke geuren. Ik
spreek wel over de geuren geproduceerd door de mensen zelf, want het
gebeurt datje onbewust paardengeuren opjezelfdraagt.Zowetenhengsten
heel goed of je pas uit de stal van een merrie komt. Men beweert dat
paarden gewaar worden dat een ruiter bevreesd is door de "geur" van
adrenaline inhetmenselijkzweet.Ditisnognietbewezen,enhet isgoed
mogelijk, dat paardenminieme veranderingen in onze gebaren ofhoudingen
kunnenwaarnemen, en daaraan "vrees"bij de ruiterherkennen. Dit sluit
niet uit,datpaardenbepaalde geurenaantrekkelijk ofonaangenaamkunnen
vinden. Volgens Jean de Goldfiem zijn bijvoorbeeld ginger en kaneel
aantrekkelijk,terwijlbloedenmuffegeurenvermedenworden.
De akoestische communicatie is ook heel belangrijk. Het paard kan drie
soortengeluidenvoortbrengen, die zinvolzijnofkunnen zijnvoorsoortgenoten. Eerst, vocale geluiden, voortgebracht door larynx (bijvoorbeeld
hinniken, grommen, schreeuwen, kreunen), vervolgens geluiden die door de
neusgatenendeneusholte geproduceerd zijn (bijvoorbeeld tappen,kauwen).
Deze laatste interesseren onsnu niet.Bij de tweede soort isbelangrijk
voor de menshet snurken, dat alarm en schrik uitdrukt. Het gebeurt dat

T50-Veef-65X

IV-14
paardendat:geluiduitentijdenseenwandelingwanneerzijietsonbekends
zien,meestalvoordat deruiterbewust isvanhetbetreffende object.Het
voorspelt dikwijls een zijsprong. Ook tijdens het africhten geeft dat
geluid een indicatie over hetgeen het dier nog vreest. Het is ook een
signaaltotaandachtenvluchtvooranderepaarden.
Gedrag
Voor eengoedbegripvanhet sociale gedragvanpaardenkanhetonderzoek
vanwildepaardenzinvolzijn.ödberg(PaardendagNZV,1977)zegthierover:
HetEuropeeswildepaard,deTarpan,isreedsuitgestorvenendebestaande
zogenaamde "Tarpans"zijnofwelnakomelingenvanonzuivereTarpans (Polen),
ofwel dieren die er op gelijken, maar die er genetisch geenverband mee
hebben(Duitsland).
De onderzoeker, die het gedrag van paarden in de natuur wil observeren,
moet zichdus tevreden stellenmet gedomesticeerde rassen,dieofwelverwilderdzijn,ofweleenrelatievegraadvanvrijheidgenieten.
Deze studies tonen aan, dat de sociale structuur van het paard uit een
reeksstabielefamiliegroepenbestaat.Dezegroepenbestaanuitéénhengst,
dieééntotachtmerries enhunveulensdomineert.Deze laatstenverlaten
hun familie rond de leeftijdvan 2à 3jaar: demerries worden ontvoerd
doorvreemdehengstenendejongehengstenwordentijdelijke "eenzaten"of
sluitenzichaanbijeenkudde "vrijgezellen",waarvandeomvangvan2tot
8 individuen kanvariëren.Rond de leeftijd van 5jaar pogen zijmerries
vanfamiliehengstenwegtekapenofzelfszo'nhengstteverdrijvenenzich
zijn familie toe te eigenen.De tegenwoordigheid van de hengstversterkt
zeker decohesievan de familiegroepen,hoewelhij echternietonontbeerlijk is.De studies van gestoorde populaties met weinig of geenhengsten
tonen immers aan, dat de merries samen of met hun nakomelingen ook de
tendensvertonenvrijstabielegroepentevormen.Ikwilevenopmerken,dat
eenindividueleherkenningnoodzakelijk isvoorhet instandhoudenvande
sociale structuur.Eenpaardmoetnietalleenkunnencommunicerenmetzijn
soortgenoten,maardezecommunicatiemoettevens informatie inhoudenover
de identiteit van de partner. Dit laat tevens het opstellen van een
hiërarchie toe,dat degroepscohesiebevordert doorhet aantalagressieve
conflictenteverminderen.
Hetisookgebleken,dathetpaardgeenterritoriumverdedigt.Destelling,
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dathetpaardeenterritoriaaldieris,steuntopinterpretatiesvanenkele
geïsoleerdegedragingen.
Afwijkend gedrag bij paarden zienwe speciaal bij die dieren dievrijwel
geheel op stal gehouden worden en weinig beweging krijgen. Waar het om
karaktereigenschappen gaat is er een erfelijke factor in het spel doch
daarnaastspelenvaakmilieufactoreneenrol.
Volgens Houpt (Int.J. Stud.Anim.Prob. 2, 1981,331)zijn de meestvoorkomende gedragsproblemen bij paarden de zogenaamde "stal-ondeugden"
(klauwen,rondlopen,weven,slaan,luchtzuigen)enagressie.
Kribbebiiten-luchtzuigen
Kribbebijten-luchtzuigen is een ongewenste gewoonte ofwel ondeugd van
paarden. Door aanspannenvan de voorste halsmusculatuur wordt de pharynx
geforceerd geopend,waarbij doorhetplotseling instromenvan lucht inde
slokdarmeenduidelijkhoorbaarenmeestalbrommendgeluidontstaat(luchtzuigen).Ditkanuitgevoerdworden:
Met gefixeerd hoofd: hetpaard zetdeboventandenvast op dekribrand
(ofeenandereharderand)ofpaktmetboven-enondertandendekribrand
vast.Dit ishetechtekribbebijten.Nade fixatievanhethoofdvolgt
danhet luchtzuigen.Hetkribbebijten leidt totvaak sterke afslijting
vandetanden.
Hetpaardzuigtluchtzonderhethoofdtefixeren:erisdansprakevan
luchtzuigen zonder meer. De "ingeslikte" luchtkomt grotendeels inde
maag terecht door de slokdarmmotiliteit.Ditkan leidentotchronische
maag-darmstoornissen, die samenmet eenverminderde eetlust envoedsel
opnametotvermageringenonvoldoendeuithoudingsvermogenkunnenleiden.
Ookkanrecidiverendewindkoliekoptreden.Sommigenmenendatpaardende
ondeugd van elkaar kunnen overnemen; in enkele gevallen zouhet familiaalvoorkomen,waarbijmisschienerfelijkeaanlegeenrolspeelt.Als
hoofdoorzaak van de ondeugd wordt nog steeds verveling genoemd. Inde
loopdertijdenzijnerallerleioplossingenvoorhetprobleembedacht.
Dedierenafleidinggeven:gezelschapvaneenanderdier(anderpaardof
geit),meerbewegingofarbeidgeven,weidegange.d.
Aanbrengen van een keelriem die in de keelgroeve zo strak moet aansluiten dat aanspannen van devoorste halsspieren belemmerd wordt;de
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riemofbandmoetmeestalzostrakwordenaangebrachtdatergevaarvoor
druk-necrose van de huid bestaat. Soms worden in de nekband metalen
stekelsaangebracht;ditistebestempelenalsdierenmishandeling.
Deplaatsenwaarhetpaardzichvastzetonaantrekkelijkmaken(aversietherapie)doorhetaanbrengenvano.a.schrikdraadofbijtendemiddelen.
Voor paarden waarbij bovengenoemde methoden onvoldoende succes hebben of
dieklinischduidelijkhindervandeondeugdondervinden iseenoperatieve
behandelingmogelijk.
Wevenenrondlopenindeboxzijnmeestalhetgevolgvanzenuwachtigheiden
onvoldoende beweging geven. Bij weven kan het paard lang achtereen met
hoofd enhalsoverdestaldeurblijvenzwaaienofwiegthetmetdevoorste
lichaamshelft,waarbij devoorbenenbeurtelings wordenbelast.Het treedt
nogal eens op bij jonge renpaarden na de eerste zware training ofna de
eersteraces.Ookhierwordtnavolgingverondersteld.
Klauwers.krabbersofgraversmaken inde zachte stalbodem een diepekuil
met devoorbenen.De oorzaken zijn dezelfde als diebijhetweven enhet
rondlopenindebox.Somshelpthetdekuilmetwatertevullen.
Boosaardigheid indevormvan grijpen enbijten komtbij sommigepaarden
voor.Deoorzaakisvaaktezoekenineenonjuisteopvoeding.
Andere vormen van boosaardigheid uiten zich in slaan of steigeren. Soms
lichthiervreesaantengrondslag,inanderegevallenisheteenvormvan
agressiviteit.Vreeskanwordenoverwonnendooreengoedebehandeling.
Hout-eten van voerbak, deuren, deurposten, e.d. komt op stal vrij veel
voor. Het is'echter geen typisch stalgedrag,want het gebeurt ook inde
weideaanhekkenenposten.Bovendienwordterdangraagdebastvanbomen
gegeten.Bijhethout-etenmoeteerderaaneenminofmeernormaalgedrag
gedachtwordendanaandeficiënties.
Het zichniet-latenvangen in deweide ismeestalhet gevolg van eenonjuistebehandeling.Bijhetophalenmoetvanjongsafaltijdeenkleineversnapering aanhetpaardwordenverstrektenmenmoetzorgendatmenreeds
indejeugdoverwichtophetpaardverkrijgtenbehoudt.
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Met betrekking tot verschillende ziekten, volgt hier een uittreksel uit
verschillendeUtrechtsedictaten.
Achtereenvolgenskomenaandeorde.
Ziektenvanhetveulenindeeerstelevensdagen.
Huidaandoeningenbijhetpaard.
Aandoeningenvandeademhalingswegen
Hyperlipaemie.
Hoefbevangenheid
Maandagziekte/Tyingup.
Koliekbijhetpaard.
PaardenenParasieten.
Spat.
Osteochondrosis.
Chronischeaseptischepodotrochleïtisensesambeenskreupelheid.
Ziektenvanhetveulenindeeerstelevensdagen
Prof.dr.J.Kroneman
1 Deaanpassingvanhetveulenaandeextra-uterineomstandigheden.
2 Dekenmerkenvanhetgeadapteerdeenniet-geadapteerdeveulen.
3 Meconiumretentie
Ziektenvanhetveulenindeeerstelevensdagen
Aanpassingvanhetveulenaandeextra-uterineomstandigheden.
Inleiding
De ziektebeelden, die bij hetveulen in de eerste levensdagenvoorkomen,
zijn inhet algemeen een gevolg van onvoldoende aanpassing in de eerste
levensurenaandenieuwe,extra-uterine,omstandigheden.
Hetisvoordefokkervanhetallergrootstebelangdathijvoldoendekennis
heeftvanhetverloopvanditaanpassingspatroon.Hijkandansnelstoringeninhetpatroonherkennenendankangetrachtwordenmetbehulpvaneen
dierenarts eneenzeer intensieveverzorgingvanhetveulenhetverstoorde
patroonweerinordetebrengen.
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Aanpassingvanhetpasgeborenveulenaandenieuwelevensfase
Omeenmaximale levenskans tehebbendienthetzojuistgeborenveulenzich
snel en optimaal aan tepassen aan de extra-uterine omstandigheden.Deze
aanpassingkanalleenlukkenalsdejonggeborene tenminste instaat isaan
allehierondervolgendeeisentevoldoen:
1.Zijn placenta-ademhaling transformeren in een stabiele en competente
longademhaling.
2.Het veulen moet binnen zeer korte tijd (2uur na de geboorte)kunnen
staanomdemoedertevolgenenbijhaartekunnendrinken.
3.Een nieuw systeem voor de voeding dient operationeel te worden. Dit
houdt indathetveulenzichnietalleendevoedingkanverschaffenen
dezeookkanonderwerpenaandediverseenzymsystemeninhetdarmkanaal,
maarookdeverteringsproduktenkanresorberenenbenutten.
4.Deeliminatievande afvalproduktenvanzijnstofwisseling endehandhavingvandechemischeenthermischehomeostasemoetnukunnengeschiedenzonderdehulpvandemoeder.
5.Het veulen dient eenbescherming tegende omgeving op tebouwen.Deze
opbouwmoet eerst geschieden door inkorte tijdvoldoende antilichamen
uitdedoordemoeder geproduceerdebiestop tenemen.Laterdienthet
immuunapparaat zodanig te functioneren, dat een actieve immunisatie
mogelijkis.
Als de foetus levend geborenwordt,d.w.z.meteenkloppendhart,danzal
hetnietvoldoende operationeelwordenvaneenvandeze 5functiesbinnen
niet al te lange tijd schadelijk zijnvoor dejonggeborene en zalditde
doodtotgevo'lghebben.

Taakvandefokkerbijditaanpassingsproces
Defokkerdienthetverloopvanhetaanpassingsproces bijhetjongeveulen
tekennenenmoetstoringeninditprocesherkennenendanzosnelmogelijk
deskundigehulpinroepenenverlenen.
Ook zal hij rondom de geboorte een situatie dienen te scheppen, waarin
alles wordt:gedaanomhetadaptatieprocestebevorderen.
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Hulp bij de

geboorte

In principe dient bij de normaal verlopende partus hulp bij de geboorte
vermedenteworden.Departusduurtgemiddeld 15minuten.Onderpartusduur
wordt verstaan het tijdvak tussen presentatie van de amnionblaas en de
geboortevanhetveulen.
Demerriedientteveulenenineenschoneomgeving.Voordepartusdientde
staart ingevlochten te zijn en is de vulva en omgeving schoongemaakt.
Alleenbijveulensmet eenhoog geboortegewicht,b.v.bijhet Nederlandse
Trekpaard,ishulpbijdegeboortevaakonontbeerlijkdaarandersdepartus
zekertelangduurtenerdanbeschadigingvanhetveulenoptreedt.
Indiendeeigenaar tochmeenthulp temoetenverlenendandientdezehulp
nietaverechts tenopzichtevandeadaptatievanhetveulentewerken.Tot
dezeaverechtsehulpwordtgerekend:hetopjagenvandemerriedirectnade
partus,het doorknippenvan eennogpulserendenavelstreng,het directen
ruw wegtrekken van het veulen,waarbij dan de nog pulserende navelstreng
wordt stukgetrokken,veelnieuwsgierige mensenbij departus,waardoor de
merrienietdurfttegaanliggenendeuitdrijvingsfaseuitgesteldwordt.
Inhetalgemeenzalertochvanenigtoezichtopdepartusvandedrachtige
merriesprakezijn.Mendientdanookopalleeventualiteitenvoorbereidte
zijn,zoalsb.v.navelbloedingen.
Bij eennormaal verlopende partus,waarbij de navelstreng op de daarvoor
bestemdeplaatsafbreektalshetveulenzichprobeert opterichten,dient
defokkervandenavelafteblijven.
Denavel isbijhetjongeveuleneenvandebelangrijksteportesd'entrées
vanbacteriën.Alsmenmeent iets temoetendoenaandezenavel dandient
mensterieltewerken.
Denavelbloeding isdeenige indicatievoorhet afbindenvandenavel.Om
opdebehandelingvandenavelbloedingvoorbereidtezijn,dientbijiedere
partussnelbinnenhandbereiktestaan:
1.Sterielinstrumentarium (schaar,klemtang,pincet)
2.Sterieletampons
3.Sterielenavelbandjes
4.Sterieledesinfectantia,b.v.betadinejodium5%
5.Steriele operatiehandschoenen, die ook tijdens de behandeling van de
bloedinggedragendienenteworden.
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Taakvandedierenarts
Bij de normalepartus zal inhet algemeen door de deskundige fokkerniet
vaakhulpgevraagdworden.Bijpasbeginnendefokkerszaltochnogweleens
daadwerkelijkehulpbijdenormalepartusgevraagdworden.
Vanzelfsprekend dient de diergeneeskundige assistentie lege artes uitgevoerdtewordenenmoetbijnavelbloedingenetc.sterielgewerktworden.
Indieneendierenartsbijdenormalepartusassisteertdandienthijtevens
de fokkerop dehoogte tebrengenvanhetverloopvanhetadaptatieproces
enhemwijzenopmogelijkestoringen inditprocesendeconsequentiesvan
dezestoringen.Hetisgewenstdatdedierenartshetpasgeborenveulenbinnen4uurnade geboorteweerbezoekt enzichdanopdehoogte steltvan
hetverloopvanhetadaptatieproces.
Toediening

van vaccins,

antibiotica

etc.

Vaakvragen fokkers eenveulenzo snelmogelijknade geboortepreventief
tebehandelentegen"veulenziekte".Eriseenaantalhyper-immuunserainde
handel.Inhetalgemeenbestaandezepreparatenuitpaardeserum,datgewonnen isbij dierenwier immuunapparaatherhaalde malen op deproef isgestelddoordiversebacteriën.

Dekenmerkenvanhetgeadapteerdeenniet-geadapteerdeveulen
Dedraagtljd
Veulens, wier draagtijd langer dan 325 dagen is geweest,kunnen, als de
omstandigheden voor hen gunstig zijn, zonder hulp het adaptatieproces
voltooien.
Veulens,dienaeendraagtijdvan300-325dagengeborenworden,zijnprematuurenzijninhetalgemeenniet instaatzonderhulphetadaptatieproces
tevoltooien.
Veulens, dLe.geborenwordenvoor de 300ste dagvandedraagtijdhebbenin
hetalgemeengeenlevenskans.
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Hetgeboortegewicht
DeinNederlandgeborenK.W.P.N.-veulenshebbeneengeboortegewichtvanca.
45kg.Veulensvan dit type,diebij de geboorteminder dan 30kgwegen,
hebbenhulpnodigbijhunadaptatie.
Dezeerzwareveulens,meerdan55kg,kunnendoordelangeregeboortebeschadigingen opgelopenhebben,en daardoorkanhunadaptatie nietnormaal
verlopen.
Draagtijd, geboortegewicht en wijze en duur van de geboorte zijn belang
rijkefactorenvoorhetwelslagenvanditadaptatieproces.
Destabilisatievandeademhaling

Inleiding
Tijdens de uitdrijvingsfase, maar ook reeds daarvoor, wordt dezuurstofvoorzieningvanhetveulenenigszinskritiek.Dezezuurstofvoorzieningmoet
nog geheel geschieden door uitwisseling in de placenta. Door devoortdurende baarmoedercontracties worden zowel deuitwisseling alshettransport van de zuurstof naar en in het veulen negatief beïnvloed. Dit zal
afhankelijk van de duur van deze uitdrijvingsfase resulteren inhet feit
dathetveulenterwereldkomtmetminofmeerduidelijkzuurstoftekort.In
hetalgemeenkaneenveulenredelijkgoedtegenditzuurstoftekort,datdus
aanwezig istijdens deuitdrijvingsfase enooknog directna degeboorte.
Hetveulenheeftdaneenhartfrequentievan50-90slagenperminuut.
Als eenveulen in een te laag zuurstofvoorzieningsniveau komt of als er
zich een tehoog C02-niveauontwikkelt, dan daalt dehartfrequentie tot
ca. 30 slagen per minuut. Het veulen komt dan in een levensbedreigend
niveau en probeert hieruit te komen door de hartactie te versnellen.
Hierdoor hoopt het dier de gasuitwisseling etc. te verbeteren. Als we
tijdens de uitdrijvingsfase dan ook een sterk verhoogde hartfrequentie
meten (120enhoger)danwetenwe zekerdatdepartus snelbeëindigdmoet
worden, omdat er anders zeker ernstige beschadigingen door het te lang
geduurdhebbendezuurstoftekortzullenoptreden.

De stimulatie

van de ademhaling

Deeersteadembewegingenbijveulens,wiergeboorteprocesnietvertraagdis
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enwaarbijzichookgeenandereafwijkingenvoordoen,wordenopgewektdoor
detemperatuursveranderingen (koude)indeomgevingvandesnoet.Tegelijkertijd speelt deverandering van debloeddruk bij de foetus tijdenshet
geboorteproces eenrolbij de aktivatievande longademhaling. Bijhetop
gangbrengenvandeademhalingspeeltookdeterugkeervandenormalevorm
vandeborstkas,dietijdensdeuitdrijvingsfasegecomprimeerdis,eenrol.
Hetveulen istijdensdeuitdrijvingsfase gedurendekorte tijdineenniet
geheelgecompenseerderespiratoireacidose.Directnadegeboortewordthet
ademcentrum vanhet veulen geprikkeld en de actieve ademhaling wordtingezet.
Deze volledige overgang van de foetale ademhaling naar de actieve longademhaling voltrekt zich bij het gezond geboren veulen binnen enkele
minuten. Veulens waarbij de geboorte niet zo voorspoedig is verlopen,
waarbijb.v.deuitdrijvingsfasetelanggeduurdheeftb.v.doordatzevrij
forswaren, ofbij een stuitgeboorte,ofbij een getordeerde ofgeprolabeerdenavelstreng,wordengeborenonderverschijnselenvanasphyxie.
De eerste ademtochten van deze asphyctische veulens zijn snakkend en
onregelmatig infrequentie endiepte.Indiegevallenwaarbij depart.art.
C02, depHnogdoordezeadembewegingengenormaliseerdwordt,verloopthet
verdere adaptatieproces veelal zonderproblemen en loopt,staat endrinkt
hetveulenbinnen2uur.
Inveel gevallenblijftbij deze asphyctisch geborenveulens depart.art.
C02-spanning te hoog, omdat de longontplooiing door deze onregelmatige
eerste adembewegingen onvoldoende is geweest. Hierdoor is de ademhaling
onvoldoendeeffectiefenisergrotekansopbeschadiging.
Oorzakenkunnenzijn:
a.Beschadigingendiehetveulenkrijgttijdenshetgeboorteproces.
b.Congenitaledefecten,ontstaantijdensdeuterineperiode.
c.Beschadigingen, diehet gevolg zijnvan controleerbare enniet-controleerbarerisico'stijdensdedrachtengeboorte.
Bij enkele veulens is de asphyxie tijdens de partus reeds zovervoortgeschreden,dat zijnietmeer instaat zijnhun longademhaling nog opte
wekken en zij stervenbinnen enkeleminuten na de geboorte of zijworden
doodgeboren.
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De kenmerken van een veulen dat aangepast

is

Hetstabilisatieprocesvandeademhalingduurtbijgezondeniet-asphyctisch
geborenveulenshooguitenkeleminuten.
De eerste adembewegingen bij het veulen gaan nog gepaard met duidelijke
ribbewegingen enbewegingenvan debuikmusculatuur. Deamplitudovandeze
bewegingendientallengs aftenemen.Eenuurna de geboortemoetdeadem
bewegingbijeengoedgestabiliseerdveulennauwelijkszichtbaarzijn.
Hetopstaan,hetverplaatsenenhetdrinkenvandepasgeborenveulens
Tijdenszijnpogingenlongademhalingoperationeeltemakenenditproceste
bekronen met eenvoldoende effectieve ademhaling begint het veulen reeds
metpogingenomoptestaan.Hetprocesbegintmethetoptillenenschudden
vanhethoofd. Die dientbinnen 1,5 minuutna de geboorte altezijngedaan. Daarna draaithetveulenzich inborstligging. Indezehoudingkomt
hetveulentje3-5minutennadegeboorte.
Naast inleidende pogingen om tot staan te komen hebben deze bewegingen
vooralalsdoeldeperfusievandelongteverbeteren.Vangrotebetekenis
voorditlaatstedoelishetsneltotborstliggingkomen.
Deeersteduidelijkepogingentotopstaanwordenongeveerbinnen10minuten
nadegeboortegedaan.Inhetalgemeenkanmenstellendateengoedrespiratoir aangepastveulen ongeveer 30minutenna de geboorte staat enrond
loopt.
EEN VEULEN, DAT EENUUR NA DE GEBOORTE NOG NIET STAAT EN NOG STEEDS IN
ZIJLIGGINGLTGTISBESLISTONVOLDOENDEAANGEPASTENHEEFTOPDITMOMENTAL
DESKUNDIGEVERZORGINGNODIG.HOEEERDERDEZEVERZORGINGVERLEENDWORDTDES
TEGROTERZIJNDEOVERLEVINGSKANSEN.
Zonderdezedeskundigehulpzijndelevenskansenvooreenopdatmomentnog
inzijliggingverkerendveulen,minimaal.
Om goed te kunnen drinken dienthet veulen te kunnen staan en tekunnen
lopen.Alshetveulenstaatzoekthetcontactmetdemerrieenprobeertdan
deuier tevindenomtegaandrinken.Tijdensdezezoekpogingenisdeaanwezigheid van de zuigreflex duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Normale en
gezonde veulens hebben binnen 90 minuten na de geboorte gedronken. Het
gezondeveulendrinktzeervaakbijdemerrie,indeeerstelevensdagenca.
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100keerper24uur.
Doordeopnamevancolostrumvoorziethetveulenzichvanenergieenantilichamenenvanstoffen,waardoorhetmeconiumsnellerwordtafgedreven.
Door de opnamevan energie ishetveulen instaat zijn thermischehomeostase te handhaven. Het handhaven van de thermische homeostase kost het
veulen zeer veel energie. Indien de orale energievoorziening onvoldoende
is,dantreedtbijdezejongeveulenszeersnelcachexieop.Allelichaamsvetisdangemobiliseerdengekataboliseerd.
Als theoretisch minimale (basale) norm voor de orale energievoorziening
wordtwelgenoemd:160KJ/kgper24uur.Ditkomtongeveerovereenmet51.
biest/kunstmelk.Hetisechternoodzakelijkhiervoordevolgendedagentot
40% melk aan toe te voegen. Deze energieopname is noodzakelijk voor de
handhavingvandelichaamstemperatuurvanca.38.0Cenomdeverliezenaan
warmteviadeuitgeademde lucht,deurineenfaecesendoorafgifteaande
omgevingtecompenseren.Vooralbijveulens,dieonvoldoendedrinkenishet
noodzakelijkhetwarmteverliestebeperken,daardiedierendannogsneller
cachectischkunnenworden.

Deeliminatievandeafvalstoffenendehandhavingvandehomeostasis
Meconium

Als eenveulenbiest opgenomenheeftverloopt depassagevanhetmeconium
sneller dan zonder biestopname. De darmbewegingen van de neonatus worden
zowel door het volume van de biest als door zijn samenstelling gestimuleerd. Hetmeconium komt in gedeelten af. De totale hoeveelheid meconium
bedraagt 50-75 cm. De eerste hoeveelheid meconium komt op ongeveer 90
minutennadegeboorteaf.Delaatstebrokmeestalopongeveer36uur.
Meconiumbestaatuit:
1.Ingedroogd amnionvocht. Het amnionvocht bevindt zich in de gehele
tractus digestivus tijdens het intra uterine leven. In de foetale
digestie-tractus bevindt het amnionvocht zich innauwe relatie metde
foetalebloedcirculatie,waarmee eenuitwisselingplaatsvindt.Hierdoor
dikthetamnionvochtinenvormtdandebasisvanhetmeconium.
2.Aan dezebasis worden afgestoten epitheelcellen vanhet maagdarmkanaal
toegevoegd.
3.Huidschilferswordenvnl.aanhetamnionafgegeven.Dezekomenookinde
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tractusdigestivesenzoookinhetmeconium.
Alsdepassagevanhetmeconiumvoltooidis,danpasserenderestenvande
opgenomenbiest.Deze faeceshebben integenstelling tothet donkerbruine
envrijharde meconium eengeel-oranjekleur en een zachteconsistentie.
Hetzienvandeze faeces isnietaltijdeenbewijsdathetmeconiumvolle
dig is afgekomen. Soms is nog een laatste prop achtergebleven in het
rectum.
De

urineafscheiding

De eerste urineafscheiding vindt reeds plaats op een leeftijd van ca.
90minuten.Somswordttegelijkertijdurineviadenavelafgescheiden.
Is dit noghet geval alshetveulen ouder dan 12uur is,dan dientdeze
openinggeslotenteworden.
De

homeostase

Een goed aangepast respiratoir systeem, en goede circulatie en eengoede
nierfunctiezijntenminstenoodzakelijkvoordehandhavingvandechemische
enthermischehomeostase.
Eenthermischaangepastveulen isinstaatzijnlichaamstemperatuurbinnen
zeer nauwe grenzen te handhaven. De normale lichaamstemperatuur van het
jongeveulenbedraagt 37,6-38,4C.Veulens,waarbij de temperatuur niet
binnendeze grenzen ligt,zijnniet gezond.Tijdens deeerste levensdagen
komenvooralafwijkingenvandetemperatuurnaarbenedenvoor.
Hethandhavenvande thermischehomeostatekostveelenergie.Dezeenergie
dientverkregentewordendoor deopnamevanvoedsel.Alshetveulenzijn
lichaamstemperatuurnietkanhandhavenbeginthetterillenenookgaande
harenovereind staan.Tegelijkertijdmobiliseerthetdierzijnlichaamsvet
omaandebenodigdeenergievoorhethandhavenvandetemperatuurtekomen.
Warmteverliesbijonvoldoendevoedselopnameisdebelangrijksteoorzaakvan
denegatieveenergiehuishouding.
Hetwarmteverliesvindtplaatsvia:
1.Deuitademingslucht
2.Doorafgiftevanwarmteviadehuidaandeomgeving.Vooralbijhetliggendedierisditverlieszeergroot.
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Deopbouwtraneenbeschermingtegendeomgeving
Het veulen wordt met een volledig competent, maar nog niet produktief
immuunapparaatgeboren.Hetdierheeftdirectnadegeboortenognauwelijks
circulerende immuunglobulinen. De opname vande immuunglobulinendientzo
spoedigmoge:lijktebeginnenenzekerbinnen24uurnadegeboortevoltooid
tezijn.
De absorptie van de immuunglobulinen neemt tijdens de eerste 24uurprogressief af totnul.Deze afname isonafhankelijkvanhet feitof erwel
dangeencolostrumopnameheeftplaatsgevonden. De absorptie van decolostrumimmuunglobulinenvindt plaats inde dunne darm door daartoegespecialiseerde cellen. Deze nemen het eiwit als geheel intact molecuul op en
geven het door naar de circulatie. Deze cellen zijn niet selectief, zij
nemenallemelkeiwittenop.Dezeworden,alszijtenminstekleinmoleculair
zijn,weerviadenieruitgescheiden.
Veulens, die niet instaat geweest zijnvoldoende colostrum op tenemen,
hebben zeer veel moeite met de bestrijding van de steeds terugkerende
invasiesvanmicro-organismengedurendedeeerstelevensdagenen-weken.De
minimale hoeveelheid colostrum, die geresorbeerd dient te worden om deze
infectieuze agentia tegen te houden, hangt van vele omstandigheden af
(reinheidvanhetbedrijf,contactmetandereveulens,e t c ) .
Deopgenomenantilichamenzijnstalspecifiekenhetisnietgewenstdezeer
jongeveulens directnade geboortenaar eenmilieuover tebrengen,waar
demerriehaarimmuunstatusnietheeftopgebouwd.
Depaardeuier isalleentijdensheteindevandegraviditeit instaatalle
soortenimmuunglobulinenuithetbloedvandemerrie op teslaanenafte
scheiden en teconcentreren inhet colostrum.Hoogdrachtige merriesdient
mendanooknietnaareenandermilieutebrengen,wantdanzijnzijniet
meer in staat voldoende hoog voor dit milieu specifieke antilichamen te
producerenenaftegevennaardebiest.
De concentratievan de immuunlichamen,dieviahet colostrum zijnopgenomen,neemt indeeerstelevenswekenaf.Opeenleeftijdvan5maandenzijn
alle maternale immuunlichamen volledig verdwenen en worden nog alleen de
zelf geproduceerde antilichamen aangetoond. Deze produktie van de zelf
gesynthetiseerdeantilichamenbegintopongeveer2weken.Ditishetmoment
waaropdalingvandematernaleantilichamenbegint.
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Vaccinatiesvanveulenswordengeachtefficiënttekunnenzijnopdeleeftijdvanongeveer3maanden.
Dooronvoldoendecolostrumopname isereenverhoogdekansopziektengedurende deeerstelevensdagenenlevensweken.Onvoldoendecolostrumopnameis
meestal een symptoom van onvoldoende aanpassing gedurende de eerste
24uren.
Deoorzakenvan deonvoldoende colostrumopname,dusvaneentelageantilichaamspiegel,zijn:
1.Onvoldoende activiteit van het veulen en onvoldoende zuigkracht.Voor
lichting van de fokkers ishier noodzakelijk. Zij dienen ervandoordrongentewordendatveulens,dieouderzijndan90minuten,onverwijld
colostrumdienenoptenemenendatdeskundigehulpdooreendierenarts
noodzakelijkkanzijn.
2.De merrie heeft ante partum nogal veel melk laten lopen.Veulens van
dezemerrieskrijgendanteweinigantilichamen,omdatookdeproduktie
vancolostrumendeantilichamenbijdemerrieprogressiefafneemtnade
partus. In het algemeen ziet men bij dergelijke veulens geen enkele
afwijking. Het iseen toevalsbevinding doch de infektiekansvandergelijkeveulensisgroot.
Onvoldoendecolostrumproduktievandemerriekomtpraktischnietvoor.
3.Demerrieproduceertgeenmelk.Bijsommigemerries,meestalprimiparae,
lijkthetofereenprimaire agalactiebestaat.Meestal isdeuierdan
klein, hard en pijnlijk. De merries hebben echter wel colostrum maar
laten door de stress-situatie rondom de partus hun melk nog niet
schieten en zij ervaren de zuigpogingen van het veulen als pijnlijk.
Hierdoor komt de produktie ook nog niet op gang. De stress-situatie
wordtooknogonderhoudendoordeonrustigeomgevingendepogingendie
gedaanwordendemerrietebewegenhetveulentelatendrinken.
Omdeze cirkel tedoorbrekendientmenslechts 1persoon,die zeermetde
merrievertrouwd isbijhaar toetelaten.Dezekandantrachtendoormassage,b.v.doorwassenvandeuiermetlauw-warmwater,deoverdrevenreactie van de merrie op aanraken van de uier teverminderen. Alleen als de
pogingen tot drinken en stimuleren tot de colostrumafgiftebij demerrie
door het veulen erg ruw gaat, moet men de merrie vakkundig melken. De
spanningvandeuierwordtdanweggenomen.
Deuitgemolken biest dient op eenzo snelmogelijkewijze aanhetveulen
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toegediendteworden.
Hetaccepterenvanhetdrinkendoorhetveulenenvande situatieerrond
omheendoordezevaakalleenmaar angstigemerrieskanmentrachtentegen
tegaandooraandemerrieeenrustgevendmiddeltoetedienen.
Nimmer mag menmerrie enveulen scheiden, ook niet alsmen reeds totde
toedieningvankunstmelkisovergegaan.
3 MECONIUMRETENTIE
3.1 Symptomen
Hetonvoldoendeofonderabnormaleverschijnselen afkomenvanhetmeconium
iseenvrijveelvoorkomendziektebeeld.
Inhetalgemeenzijnditgezondeenvluggehengstveulensenwordendesymptomennaenkeleuren (12-14uurnadegeboorte)totde3edagwaargenomen.
Hetveulenperstopdefaeces,heeftkoliekverschijnselen, ligt invreemde
posities. Soms zweethet dier.Tussendekoliekaanvallen zuigthetveulen
noggoed.
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HUIDAANDOENINGEN BIJHETPAARD
Dr.M.M.SloetvanOldruitenborgh-Oosterbaan
Huidaandoeningenkunneninhetalgemeenalsvolgtwordeningedeeld:
-infectieus

-virussen
-bacteriën
-schimmels
-parasieten

-nietinfectieus

-allergieën
-huidontsteking
-trauma
-tumoren
-overige

Met infectieus wordtbedoeld datdeaandoeningwordtveroorzaakt dooreen
kiemofparasietendoorgaansbesmettelijkisvooranderepaarden.
Onderstaand zullen enkele voor het paard belangrijke huidaandoeningen
wordenbesproken.
INFECTIEUS
Wratten
Eén tot drie jaar oude paarden kunnen enkele tot vele tientallenwratachtigeknobbelskrijgen.Dezewrattenkomenvooralvoorronddeneusende
ogenenzijn'meestalklein,maarkunneneenenkelekeerheelgrootworden.
Doorgaanshebbendedierengeenlastvandewratten.
Somszittendewrattenookeldersophetlichaamwaarschijnlijkdoordatmet
deneusintensieflangsb.v.debenenisgewrevenofomdathetdierstevig
gepoetst is. De aandoening geneest eigenlijk altijd spontaan zonder littekensnatelaten.
Alleeninhetgevalvandierendieproblemenhebbenmethunafweer(immuundeficiëntedieren)kunnendewratteneenveterinairprobleemvormen.
Indien de wratten problemen geven valt voor de dierenarts cryochirurgie
(koudbranden)of autovaccineren (hetdoormiddelvan entenbevorderenvan
deafweer)teoverwegen.
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Wanneer wratachtige knobbels bij volwassen paarden ontstaan, is het
raadzaam directdiergeneeskundigehulp intetoepenomdatbepaalde tumoren
opwrattenkunnenlijkenenvaakwelbehandeldmoetenworden.
Schimmelinfectie
Anderenamenvooreenschimmelinfectieluiden:
gulden-enrijksdaalderschurft
Deaandoening geeft inderdaad rondegulden-totrijksdaalder-grotekale
plekjesmaardeschürftmijtheefternietsmeetemaken,
ringworm
De plekjes zijnvooral inhet beginvaak rond maar wormen zijn zeker
nietdeoorzaak.
Een schimmelinfectie is een duidelijke contactinfectie met eenincubatietijd(-detijddieverloopttussenhetbesmetwordenenhetzichtbaarwordenvan de eerste symptomen)van tenminste één totdrieweken,maar soms
ook veel langer. De aandoening kan op allerlei manieren worden overgebracht, zowel door direct contact tussen de dieren, als door indirect
contactviaborstels,zadeldekjes,singelsenzweetdekens.
Indien de diagnose gesteldwordt,moethetpaard gewassenworden meteen
antischimmelmiddel (b.v.DefungitR Hoechst).
Hierbijzijneenaantaldingenvangrootbelang:
hetgehelepaardmoetgewassenworden,ookhethoofd,waarbijmenvoorzichtigmoetzijnmetorenenogen;
tegelijkertijd moeten alleborstels,zadeldekjes,singels etc.ookgewassenworden;
deboxwaarinhetdierstaatmoetzogoedmogelijkwordenschoongemaakt
enzomogelijkmeteenhogedrukspuitwordengereinigd;
dewassIngenvanhet paardmoetenvoldoendevaakherhaaldworden,tenminstedriemaalmetsteedsvierdagenertussen.
Schurft
Schurft is een heftig jeukende aandoening die wordt veroorzaakt door
schürftmijten. De ernstige veranderingen aan de huid worden veroorzaakt
doorhet schurenvanhetpaard,waardoor grotekaleplekkenenzelfsopen
wondenkunnenontstaan.Erzijnverschillendesoortendieallemaalhun
voorkeursplekje hebbenophetpaardenlichaam. Beenschurftkomtvooralvoor
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bijpaardenmetveelbehang engeeftmeestal ergejeuk aandeonderbenen.
Depaardenzijnonrustig enstaanvoortdurend testampenentebijten.De
diagnose wordt met zekerheid gesteld door een huidafkrabsel onder de
microscooptebekijken.
Eenenkelekeerwordtschurftbeginnendaanhethoofd,opderug,manenkam
enstaartbasisgezien.
Terbehandelingmoetendedierengeheelmeteenschürftmiddelwordengewassenenditmoetnaeenweeknogmaalsherhaaldworden.Schürftmiddelenmoetendoordedierenartswordenvoorgeschrevenenmoetenstriktvolgensvoorschriftgebruiktwordenomdatzijdoorgaanserggiftigzijn.
Luizen
Luizenkomenvooralvoorbijverwaarloosdedierendieineenslechteconditiezijn.
Deluizengevenjeukwaardoorhetdiergaatschurenenbeschadigingvande
huidoptreedt.
Sommigeluizenzuigenbloedenkunnenwanneerzijingrotengetaleaanwezig
zijn, bloedarmoede veroorzaken. De behandeling komt overeen met dievoor
schurft.
NIET-INFECTIEUS
Allergieën
Staart-en manen-eczeem en netelroos zijn de twee belangrijkste aandoeningenbijhetpaarddieopallergieberusten.
Staart-enmanen-eczeem
Deze aandoening wordt ook wel staart-en manenschurft genoemd, maar de
schürftmijtheeft er niets mee temaken. De aandoening wordtveroorzaakt
dooreenovergevoeligheid (allergie)voorhetspeekselvanbepaaldevliegjes (Culicoides)dievooralopdezandgrondenindezomermaandenvoorkomen.
Devliegjesstekenvooralrondzonsopgangenzonsondergang.Alsdiereneenmaalergovergevoeligzijngewordenzouookdegewonestalvliegdeaandoeningkunnenopwekken.
De dierenkrijgen jeuk aanmanen en staartbasis en gaan zich inmeerof
minderemateschuren.SomskanditschurenzoergzijndatalleharenverT50-Veef-65X
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dwijnenendehuidtotbloedenstoewordtopengeschuurd.
Eenvoorzorgmaatregel kanzijndedierenalleen 'snachtsbuiten telaten
lopen.
Inzeer ernstige gevallenkan de dierenarts proberen doormiddel vanhet
inspuitenvanbepaaldemedicijnenverbetering tebewerkstelligen,maarhet
succesvaneenbehandelingiszekerniettegaranderen.
Alseendiereenmaalergovergevoelig isgewordenzalhij datwaarschijnlijkzijnhele levenblijvenenishetraadzaamomhetdier 'szomersniet
meeroverdagbuitentelatenlopenomdatdeaandoeningdansteedsergerzal
worden.
Netelroos
Deze aandoeningwordtookwelurticaria genoemd enkan inallerleivormen
verschijnen, variërend van kleine bultjes (b.v. havelbultjes), tot grote
verhevenheden (kwaddels). Debulten kunnen in enkele urenverschijnen en
weerverdwijnen,maarblijvensomsenkeledagenzichtbaar.Hethaar opde
bultenstaatvaakrechtop,maarhaarenhuidzijnverdernietaangetast.
De aandoening berust inde regel op een allergische reactie waaraanverschillende oorzaken ten grondslag kunnen liggen. Dit kunnen oorzakenvan
buitenaf zijnzoalscontactmetgiftigeofbijtende stoffen (b.v.bepaalde
chemische middelen)of oorzakenvanbinnenuit het dier zoals nahetverstrekkenvanbepaaldevoedermiddelen,nahetgevenvanbepaaldemedicijnen
ofinhetverloopvanbepaaldeinfectieziekten(b.v.influenza).

Huidontsteking
Dermatitis ofdermatose iseenontstekingvandehuiddienietwordtveroorzaaktdooreenkiem,maardoorirritatieofovergevoeligheid.Deoorzaak
komt doorgaans van buitenaf zoals vocht, vuil, mechanische irritatie,
bepaaldemedicamentenenzonnebrand.
Eenvandebelangrijkstevoorbeeldenvandermatitisismok.Mokiseenontstekingvandekootholtediemeestalveroorzaaktwordtdoorvochtenvuil,
dus onvoldoende hygiëne. Ook speelt waarschijnlijk een gevoeligheid van
bepaaldepaardenenvanbepaalde kleurenmee (mokwordtvooral gezienaan
dewitte ondervoetenvanverder donkerepaarden).Wanneermoksnelonderkendwordt endirectwordt behandeld ishetmeestalvlot te genezen.Bij
sommige gevoelige paardenkanhet echter eenvervelend steeds terugkerend
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probleem vormen. Een onbehandelde of slechtbehandelde mok kan zichsnel
uitbreiden enkreupelheidvanhetpaardveroorzaken. Inernstige gevallen
kunnen ook bacteriën via de beschadigde huid binnendringen en het beeld
sterkverergeren.
Een eigenaar kan een beginnende mok in de meeste gevallen zelf snel en
doeltreffendbehandelendoorzichaftevragen:
wordtdestalvoldoendeschoongehouden;
staathetdiermisschienineen(te)nattewei;
wordthetpaardzorgvuldiggepoetst;
wordt devetlok niet tekort afgeknipt (tekort gekniptehaarstompjes
"prikken"indehuid).
Fotosensibiliteit
Andere namen voor deze aandoening zijn dermatitis solaris, zonnebrand,
mummificatievandewittehuidofeczemasolare.
Deaandoeningontstaatdoordathetpaardbepaaldeplanteneetdieeengiftige stofbevattendiedewittehuid (nietgepigmenteerdehuid)overgevoeligmakenvoor zonlicht.Eenanderemogelijkheid isdathetpaard stoffen
binnen krijgt (planten, medicijnen of vergiften) die de lever aantasten
waardoordiezijntaaknietmeernaarbehorenkanuitvoerenzodaterinhet
lichaam afvalstoffen gaancirculeren diedewittehuid overgevoeligmaken
voorzonlicht.

Trauma
Trauma omvat alleswatmet letsel temakenheeft.Datkunnen dusverwondingenzijnwaarbijdehuidkapotis,maarookkneuzingen,verbrandingenen
bevriezingen.
Hetbelangrijkste traumawaarmeeeeneigenaar incontactkomtzijndeverwondingenendekneuzingen.
Verwondingen
Bij kleine ondiepe wondjes of schaafwonden kan doorgaans volstaanworden
methet opbrengenvanwat ontsmettendmiddel (b.v.BetadineRj.Bijgrotere
ofdiepereverwondingendientudirecteendierenartsteraadplegen.
Indatgevalmoetudewondnerpensmeebehandelenenalleen indiennodig
afdekken met een steriel wondverband. Een dierenarts kan wondjes alleen
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hechten,methoopopeenvlottegenezing,alshijdirectwordtgewaarschuwd
energeenmedicamenteno.i.d.opdewondzijngebracht.
Kneuzingen
De belangrijkste kneuzing die bij het paard steeds weer optreedt is de
drukking. Drukkingen worden in de eerste plaats veroorzaakt door slecht
passende ofknellende tuigdelen.Daarnaastspelennogallerlei anderefactoren een rol zoals onvoldoende goed poetsen, vuile zadeldekjes envermoeidheidofonkundigheidvanderuiterdieophetpaard "hangt"inplaats
vaneroprijdt.

Verbrandingen
Bij verbrandingen door vuur of door chemische middelen dient u altijd
directeendierenartstewaarschuwen.
Als eerste hulp kuntu deverbrande plaatsenvoorzichtig,maar wel lange
tijdafspoelenmetschoon,koudwater.
Tumoren
Tumorenvandehuidkomenbijhetpaardgelukkigmaarzeldenvoor;demeest
voorkomende zijndezogenaamdemelanomenbijoudere schimmels.Dezeworden
door de dierenarts alleen in uitzonderingsgevallen weggenomen omdat ze
doorgaans opmoeilijkeplaatsenzitten (ronddeanus), geenofweiniglast
veroorzakenenmeestalgoedaardigzijn.
Toch ishet raadzaambij eenknobbel die langere tijd aanwezigblijft of
langzaamgroterwordtoverlegteplegenmetdedierenarts.
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AANDOENINGENVANDEADEMHALINGSWEGEN
Prof.Dr.H.H.L.Sasse
Inleiding
Doordeademhalingwordendelongengeventileerd,waardoorzuurstofaanhet
bloed kanworden afgegeven. Deze zuurstofzorgtvoorverbrandingvanvoedingsstoffen inde lichaamscellen.Hierdoorkomt energie vrij, kanarbeid
wordenverricht.Hetkoolzuur,datontstaat,wordtweerdoordelongenverwijderd.
Hetblijkt,datdooraandoeningenvano.a..deademwegendezegaswisselingopname zuurstof,afgiftekoolzuur-bijpaardenbijnanooitzodanigwordt
belemmerd, dat daardoor gebrek aan uithoudingsvermogen kan worden verklaard.
Bijhet inademenmoetbuitenlucht doordeluchtwegennaar de longblaasjes
gezogenworden,waar dande gaswisselingplaatsvindt.Door deinademingsspierenwordt de elastische longuitgerekt,waardoor de luchtnaarbinnen
stroomt. Hoe ruimer de luchtwegen, hoe minder weerstand, des te minder
arbeiddeinademingsspierenmoetenverrichten.
Bij het uitademen is onder normale omstandigheden de elasticiteit vande
longenvoldoendeomdeluchtweernaarbuitentepersen.
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Fig.1 Inademen en uitademen bij normale luchtwegen a. neus, b. zachte
gehemelte,c.strotteklepje,d.strottehoofd,e.bronchiën.
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Zijn er vernauwingen in de luchtwegen, is er weerstand, dan kost het in
ademenmeerenergie.
Bijhetuitademenisdeelasticiteitdannietvoldoende.Despierenmoeten
numeehelp>en.Kostdusookenergie.
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Fig.2
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Inademenenuitademenbijvernauwdeluchtwegen,a.neus,b.zachte
gehemelte,c.strotteklepje,d.strottehoofd,e.bronchiën.

In de luchtwegen wordt de ingeademde lucht geconditioneerd, o.m.worden
stofdeeltjes uitgevangen. Deze stofdeeltjes, maar ook bijv. ontstekingsvocht, worden door het trilhaarepitheel naar de keel vervoerd en dan
uitgehoest.Hoestenisdusmeestalnuttig.
De luchtwegen kunnen ook geprikkeld worden tot hoesten door koude of
scherpe gassen,bijv.ammoniak.Duurtdezeprikkeling langdangeeftdat
ookontstekingsvocht.
Verschijnselen
Bijaandoeningenvandeademwegenkunnenéénofmeervandevolgendeverschijnselenwaartenemenzijn:
hetpaardheeftinrusteentesnelleademhaling;
erzijnabnormalegeluidentehoreninrusten/ofarbeid;
hetpaardhoestregelmatig;
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hetpaardkrijgtneusuitvloeiing;
hettypevandeademhalingverandert,buikslag;
hetpaardissnelmoe;
langnietaltijdmakendepaardeneenziekeindruk.
Deproblemenkomenvaakvoor.
Bijgeluidenbijhetademen
Bijgeluidenwordenveroorzaaktdoorluchtwervelingen.Zijverhogendeademweerstand enzullendusmeer ofminder invloedhebben ophetuithoudingsvermogen. De vraag is echter of dit echt van betekenis is.Vaak ishet
geluidhinderlijkerdanhetgebrekaanuithoudingsvermogen.
Met het blote oor hoorbare bijgeluiden vinden hun oorzaak meestal inde
grote luchtwegen, vernauwingen door processen in of rond die luchtwegen
(zieFig.2,lettersa,b.c.d).
Enkelespecifiekeaandoeningen:
- droes. Inprincipe geen aandoening van de ademwegen.Abcedering vande
lymfeklieren boven de keel kan vernauwing geven met als gevolg snurken.
Acute, besmettelijke ziekte met koorts. Opvallend: ziek paard met dikke
klierenonderdekaak.Metdierenartsoverleggenovertenemenmaatregelen.
-luchtzakaandoeningen (buisvanEustachius)
Luchtzakken kunnen bij overvulling met pus of lucht (veulen!) aanleiding
geven tot snurken. Bij ontsteking moeilijke diagnose. Röntgenonderzoek
nodig.Therapievaltnogaleenstegen.
-tenauwekaaktakken
Vooralproblemenbijtuigpaarden"vuist"-regel.
-Verlamming'zachtegehemelte (ziefig.2,letterb ) .
Isgeenverlamming,dochtelangzachtgehemelte,tekleinstrotteklepjeof
andere afwijking inbouw. Zacht gehemelte ligtnu nietmeer onderstrotteklepje (c),maar fladdert in de luchtstroom. Tijdens arbeid rauw bijgeluid,zowelbijin-alsuitademen.Kanookoptredenbijvermoeidheiddoor
overstrekkenhals.Gaatdanvanzelfweerover.Indienblijvendeproblemen,
dan met keelspiegel vast te stellen. Operatie is te overwegenmaar niet
altijdsuccesvol.
-cornaee
Hetbekendsteprobleem.Vooralbijgrotepaarden.Geenverlammingvanstemband,maarvanspiertjesdiekraakbeentjesbewegenwaaraanstembandenvastT50-Veef-65X
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zitten (Fig. 2,letter d).Meestal alleen links.De stemspleet isnauwer
dan normaal. Luchtwervelingen geven een hoogtonig bijgeluid bij het
inademen.Alleentehorenbijgeforceerdademen.Denk daaraanbijaankoop.
Oorzaak nietbekend. Erfelijke factorenspeleneen rol.Therapie:chirurgisch;82%klachtenvrij,15%verbetertwelwat.
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Fig.3 standstembandenpaard.

Hoesten,alofniet samengaandmet gebrekaanuithoudingsvermogen.Belangrijkprobleembijpaarden.Hetgaatnietalleenmaaromeenkeelontsteking.
Grootste problemen zitten in debronchiën. Kunnen leiden tot dampigheid.
Metmodernetechniekenveranderingenveelvroegervasttestellen,waardoor
ook nieuwe naam: CO.P.D. (chronic obstructive pulmonary disease). Er
treden obstructies, vernauwingen, op in de bronchiën (zie Fig. 2,
lettere).

OorzakenCO.P.D.
Hoekomthetpaarderaanenwatiseraantedoen?
Belangrijkste oorzaak isde infectie (virussen,bacteriën,longworm).Door
deontstekingwordt taaipus gevormd,zullendekliertjes indebronchiën
meervochtafscheiden(hypersecretie),zalhetslijmvlieszwellenenkunnen
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de spiertjes ronddebronchiën inkramp raken (bronchospasmus). Doordeze
vernauwingenkostademenmeerenergie.

Fig.4 Samenhangoorzakenbronchopathie (CO.P.D.)
De paarden hoesten omdat het ontstekingsvocht eerst in de bronchiën en
later indekeeleenhoestprikkelgeeft.Hoestenreinigtdebronchiën.Soms
isdepuszodikdattrilhaarepitheelenhoestenhetnietwegkrijgen.
Meestal zullenpaardenvan acute infecties genezen.Maarwaarom nietalle
maal?
Milieufactoren,stalklimaat. Alles wat in de lucht zit wordt door paard
ingeademd.Via trilhaarepitheel wordt deze "rommel"uit de longenverwijderd. Paardhoestofslikthet door.Zit erteveel stof inde luchtdan
lukt het op een bepaald moment niet meer. Stof blijft de slijmvliezen
prikkelen,

waardoor een chronische ontsteking optreedt. Ook een acute

infectie kan,zo chronisch worden, met weer hypersecretie, zwelling,
bronchospasmus. Ook ammoniak kan dit veroorzaken. Is zeer moeilijk te
genezen.
Allergie. Inhetstof,vooralvanhethooi,kunnenzgn.allergenenzitten,
stoffen die eenovergevoeligheidsreactie opwekken;ditkanook eenhypersecretie,zwellingenbronchospasmusveroorzaken.Hetlijkterechtermeer
op, datbij paarden iets optreedt als de zgn.boerenlong, een stofziekte
dieookbijdeallergiënhoort.
Wat ook de oorzaak is,er tredenvernauwingen op,dus gebrek aanuithoudingsvermogenopdenduurenhoestendoorteveelvocht,pus,irritatie.
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Preventie
Voorkomen dat paard virusinfectie krijgt. Goed entschema volgen voor
influenza. Na enting paard ± een week rust geven. Voor andere virussen
v.w.b. ademhaling isentenniet zinvolofnietmogelijk.Helaasheelvaak
anderevirussenoorzaakvanacuuthoesten.
Stalmilieu zeerbelangrijk, met name voorkomen van stof en ammoniak.Dus
behalvehygiëneookgoedventileren.
Paardinprincipeeendierdatbuitenindeweihoort.Ditkannietaltijd.
Maakomgevingdanzofrismogelijk.CO.P.D.lijktvooraleenhuisvestingsprobleem.
Behandeling
Probeer dehoest,hoevervelend ook,niet te onderdrukkenmet allerlei
hoestdrankjes.Hoestenheeftpraktischaltijdzin!Wordthet teergdan
inoverlegmetdierenartswatreguleren.
Geefhetpaardweidegangoffrissestal.
Geef alleen medicijnen die het ontstekingsvocht wat dunner maken.Het
paard kanpus danbeter ophoesten. Daarnaast medicijnen die krampvan
spiertjesopheffenentrilhaaractiveren.
Gebruik geenmedicijnenwaarvanallesennogwat inzit.Meestaldoen
zenietsofzewerkenverkeerd.
Belasthetpaardnietextreem zwaar.Inacute gevallenrust.Bijchronischegevallenmaghetpaardbestberedenworden,maarvoorkom dathet
geforceerd ademt.Dan n.1. veelvochtverlies uit pus waardoor hetnog
dikkerwordt.
Heb geduld methet paard.Met een goedebehandeling via uw dierenarts
blijkteenflinkaantaldierensomsnalangetijdnogopteknappen.
Chronischhoestendepaardenbesmettenanderedierenviadathoestenniet.
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HYPERLIPEMIE
Inleiding
Hyperlipemie iseen ernstig ziektebeeldbij equiden die gedurende langere
tijdeennegatieveenergiebalanshebben,enisgekenmerktdooreenstijging
vanallevetfracties,metnamevandetriacylglycerolen(triglyceriden).
Hyperlipemiewordtvoornamelijkgezienbijdrachtigedieren.Erbestaateen
predispositienaarras.HetmeestwordtdehyperlipemiegezienbijdeShetlandpony,vrijfrequentookbijdeFjordendeIJslander.Sporadischkomt
hyperlipemie voor bij paarden. De oorzaak van de verschillen inpredispositieisonbekend.
Etiologie
Alle omstandigheden die aanleiding kunnen geven tothet ontstaan vaneen
negatieve energiebalans kunnen leiden tot hyperlipemie. De belangrijkste
predisponerende omstandigheden zijn vasten, dracht, met stress gepaard
gaande veranderingen in de omgeving (zoals opstallen, verweiden, slechte
weersomstandigheden entransport)enziektes (zoalsparasitaireinfecties,
zandophopingenindedikkedarm,e.d.).
Hyperlipemie wordtnagenoeg alleengezienbij dierenaanhet eindevande
dracht of bij dieren die pas geveulend hebben. Pony's worden tegen het
eindevandedrachtnogaleensonderworpenaaneenvermageringskuur,omdat
zenaardemeningvandeeigenaren"tevet"zijn.Vettepony'szoudenmindergemakkelijkveulenenofdrachtigwillenworden.
Nietdrachtigepony'senpaardenworden,zelfsbijlangdurigvasten,nooit
zo snel en zo sterk hyperlipemisch als drachtige dieren. Hoogdrachtige
paardenenpony'shebbenindelevereenduidelijkhogerevetstapelingdan
niet drachtige dieren. Inhoeverre deze vettige infiltratie het functievermogenvandeleverbeïnvloedtisnietbekend.
Pathogenese
Bijgezondepony'sdievastendaalthetbloedsuikergehaltebinnen24uuren
hetblijftgedurendedeperiodevanvastenlaagnormaal.
Eenverlagingvanhetbloedsuikergehalte induceerteendalingvandeseruminsulinespiegel,metalsgevolgeentoenamevandeadenylcyclaseactiviteit.
HierdoorstijgtdeproduktieaanCAMP,waardoorhetinactievehormoongevoeT50-Veef-65X
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lige lipase in de vetcelwordt geactiveerd. Door de verhoogde activiteit
van lipase neemt de lipolyse toe en stijgt het gehalte aan glycerol en
vrije vetzuren (FFA=free fatty acids) inhet bloed. Deze stoffen worden
vervolgensgebruiktvoor deenergievoorzieningvandecelenvoordenovosynthesevanglucose.
Opdezewijzekaneenniet-drachtigepony,gebracht ineennegatieveenergie-balans,gedurendevrijkortetijdinzijnenergiebehoeftevoorzien.
Bij dedrachtige ponyverlooptditprocesnietadequaat.Deredenhiervan
isnietduidelijk.Mogelijkspeelthethormonaleevenwichtofdealsgevolg
van vettige infiltratie gedurende de dracht verminderde leverfunctie een
rol.

Symptomen
De symptomenvan eenhyperlipemischepony zijnniet specifiek. Hetsymptomencomplex kan mede bepaald zijn door een eventueel aanwezig primair
lijden. Symptomen die uitsluitend het gevolg kunnen zijn van dehyperlipemie zijn sloomheid enbewegingsarmoede. De dieren kunnen urenlang op
één plaats blijven staan, met het hoofd naar beneden. De dieren drinken
nauwelijks,maarknoeienopvallendveelmetwater.
Meestal verkeren pony's met hyperlipemie in een zeer goede lichaamsconditie.
Indienergeeninfectieusprimairlijdenis,hebbenhyperlipemischedieren
eennormaletotsubnormaletemperatuur.
De veranderingen van de pols- en ademfrequentie zijn afhankelijk van de
ernstvandehyperlipaemie.Ineenvroegstadiumofbijeenminderernstige
vormvanhyperlipemie zijnpols- enademfrequentie normaal ofgeringverhoogd.Inhetterminalestadiumzijnpols-enademfrequentieduidelijkverhoogd.
Vaak komt er t.g.v. de anorexieweinig of geen faeces meer af,maarook
wordtregelmatigdiarreegezien.
Prognose
De prognose is zeer dubieus. Indien er geen langdurige en uitgebreide
therapiewordtingesteldstervennagenoegallelipemischepony's.
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Therapie
Glucoseeninsuline:
Deactiviteitvanhetlipaseindevetcel,endaarmeedelipolyseinhet
depotvet,kanwordenonderdrukt door toedieningvan insuline.Eenverhoogde insulinespiegel kan directwordenbereikt doorparenterale toedieningvaninsulineenindirectdoorparenteraletoedieningvanglucose
of door "geforceerd voeren", waardoor het bloedsuikergehalte verhoogd
wordt. Onder invloed van insuline worden glucose en FFA's de vetcel
ingesluisd, wordt de lipolyse geremd en deperifere vorming vanlipoprotéine-lipasegestimuleerd.

Preventie
Drachtige pony's dienen,vooral tegenhet eindevan de dracht, goedgeobserveerd enverzorgd teworden. De dierenmogenniet op eenkaleweide
lopen,omdat danveel zandwordt opgenomen.Zonodigmoet tijdigbijvoedering plaatsvinden. De dieren moeten, ook tijdens de dracht, regelmatig
wordenontwormd. Stresssituaties,zoalstransport enplotselingopstallen,
dienenvoorkomenteworden.
Hetlatenvastenvanhoogdrachtigepony's,ookalzijnzeineenovermatige
conditie,isonderalleomstandighedenaftekeuren.
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HOEFBEVANGENHEID
Inleiding
Hoefbevangenheidiseenziektebeelddatbijpaardenenpony'svrijfrequent
voorkomt.Deaandoeningkomtzowelineenacutealsineenchronischevorm
voor. Hoefbevangenheid komt bij alle paardenrassen voor; het ziektebeeld
wordtmetnamegezienbijhetNederlandseTrekpaard,hetFjordenpaardende
Shetland-pony.
Etiologie/Pathognese
De etiologie van hoefbevangenheid is nog grotendeels onduidelijk. Hoefbevangenheid is een complicatie van een verstoring van het metabole
evenwichtvanhet dier,waarbij debloedvoorziening van dehoef ontregeld
wordt.
De belangrijkste verstoringen van het metabole evenwicht die aanleiding
kunnen zijn tothet ontstaanvanhoefbevangenheid zijn acute fermentatie
stoornissen inhet coecumvanequiden.Deze ontstaanbijv.naplotselinge
opname van grote hoeveelheden gemakkelijk verteerbare koolhydraten, door
verstoringen van deverhouding ruwe celstof/gemakkelijkverteerbarekoolhydraten,ofdoorinschareninweidenmetveeljonggras.
In het verloop van het puerperium kunnen bij dieren met eenbaarmoederontsteking afbraakprodukten uit de uterus worden opgenomen, hetgeen kan
leidentothoefbevangenheid.
Ook in het verloop van die bacteriële ziekten kan hoefbevangenheid optreden.
Ookgeneesmiddelenkunneneenrolspelenindeetiologievanhoefbevangenheid.Bijhetpaardisditbekendnatoedieningvanhogedoseslangwerkende
corticosteroïden.
Inhet verloop van fermentatiestoornissen ontstaat een overmaat eenlactaat, met als gevolg slijmvliesbeschadiging. O.a. hierdoor worden endotoxinen en weefseltoxinen in versterkte mate geresorbeerd. Tijdens een
gestoord puerperium worden weefselafbraakprodukten en bacteriële toxinen
uitdeuterusgeresorbeerd.
Alsgevolgvanbovengenoemdeomstandighedenkomenlactaatentoxinenineen
abnormaalhoge concentratie indecirculatie.Deze stoffenveroorzaken in
hetlichaameenaantalreacties,dieprimairtendoelhebbenhetlichaamte
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beschermen,maarsomshundoelvoorbijschietenendanschadelijkegevolgen
hebben, met name deregulatie van de bloedvoorziening (o.a.vrijmakenvan
histamine).
Symptomen
Acutehoefbevangenheidgaatinhetalgemeengepaardmeteenduidelijkeverstoringvandealgemene gezondheidstoestand enaltijdmet duidelijkebewegingsstoornissen. Hoefbevangenheid ontwikkelt zich gelijktijdig aanbeide
voorbenen,mindervaak aanvierbenen of,nog minder frequent,aanbeide
achterbenen.
Dealgemenesymptomenzijnverhogingvandetemperatuur,depols- enademfrequentieenverminderingvandeeetlustoftotaleanorexie.
Afhankelijkvan dematewaarinhetcontact tussendehoorn- enlederhuidplaatjes isverbroken en afhankelijkvan de matewaarin oedeem binnende
hoornige hoef is opgetreden, zullen zich de afwijkende houding engangen
manifesteren.Dedierenproberenhettoongedeeltevandehoefteontlasten
door deaangetastebenenvóór de loodlijnen tebrengen.Bij alleenaande
voorbenenbevangendierenzaldeachterhandverderonderhetlichaamworden
gebracht om daarmee devoorhand teontlasten.Bevangenpaardenzijn,weer
afhankelijkvan dematewaarinzijbevangenzijn,moeilijk inbewegingte
krijgen.Inernstige gevallenzijnzenietvanhunplaatstekrijgenenop
stal zullen de dieren gaan liggen waarna ze nauwelijks meer overeind
kunnen.Alseenpaard,datvoorbevangen is,totlopenwordtgedwongen,is
degangzeertypisch.Zijlopenzeervoorzichtig ("op eieren")enproberen
zodanig te lopen dat zehet toongedeelte van dehoef ontlasten.Hierdoor
is, vóór her dier staande, tijdens de bewegingsfase de onderkant van de
zooltezien.

Verloop
Geringeverstoring indeverbindingvandehoornplaatjesendelederhuidsplaatjesherstellenvaakbinnen enkele dagen.Treedt er binnen 48 uurna
hetontstaanvandeaandoeninggeenduidelijkherstelop,danzalerinhet
algemeeneenminofmeerernstigerotatievanhethoefbeenzijnontstaanen
kan verwacht worden dat de symptomen in meer of mindere mate blijven
bestaan.
Bijhetchronischwordenvandeaandoeningverandertdehoornvormingvande
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hoef, wat zich uit in een onregelmatig oppervlak (horizontaal verlopende
ringen).
Therapie
Detherapievandehoefbevangenheidisempirischendientengevolgevooral
symptomatisch:pijn,oedeemvormingenhoefbeenskanteling.
Ineersteinstantiemoetdepijnbestredenworden.Hiermeewordtbeoogddat
depatiënten zichmeer gaanbewegen,waardoor deresorbtievanhetoedeem
bevorderd wordt. Zonodig moet aan de dieren geforceerd beweging worden
gegeven.
Dehoefijzersmoetenzosnelmogelijkwordenafgenomen.Omdehoevenmoeten
natte verbanden worden aangebracht, die regelmatig met koud water nat
gemaaktmoetenworden.Indienmogelijkkunnendedierenopnatzandgezet
worden.Hierdoorwordtdehoornwandzachtergemaaktenhethoefmechanisme
bevorderd.
Natuurlijkmoetgeprobeerdwordendeoorzaakvandebevangenheid tevinden
en zo mogelijk weg te nemen. Bij de merrie die pas geveulend heeft is
retentio secundinarumaltijd deoorzaakvande indeeerste dagenvanhet
Puerperium opgetredenbevangenheid.Bijbevangenheid dievoortkomtuiteen
aandoeningvanhetmaagdarmkanaal ishetwegnemenvandeoorzaakvaakveel
moeilijkerofnietmogelijk.Getrachtkanwordendoor rantsoenverandering,
vastenoflaxerenverdereresorptievanschadelijkeproduktentevoorkomen.

Preventie
De belangrijkste preventieve maatregel bij de merrie ter voorkoming van
hoefbevangenheid is het snel en adequaat behandelen van de uteruspostpartum.Ookmoetenplotselingevoedselveranderingenvermedenworden.
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MAANDAGZIEKTE/TYINGUP
Inleiding
Bij zware spierarbied, gepaard gaande met stress kan spierdegeneratie
optreden. Hethierbij optredende klinische beeld isvooral bij hetpaard
bekend,maar kan ook gezienwordenbijhet rund,b.v.na eenzware reis.
Ditbeeldisbijdraversenvolbloedenbekendalstying-upenbijkoudbloed
paardenalsmaandagziekte.
Etiologie
De etiologievan tyingup enmaandagziekte isnog nietvolledigopgehelderd.Demeestwaarschijnlijke theorie gaatervanuitdatereenontsporingplaatsvindt indeanaerobeglycolyse.Tengevolgevanenkeledagenrust
is er een grote glycogeenvoorraad opgebouwd, vooral wanneer een koolhydraatrijk rantsoenwordt gevoerd,waardoor het spiercelvolume toeneemt,
terwijl de capillaire spierdoorbloeding isafgenomen.Tijdens arbeid ontstaat er een discrepantie tussen dehoeveelheid substraat en de zuurstof
behoefte met het gevolg een sterk intracellulaire melkzuurophoping. Dit
heeft tot gevolg dat de spiercellen gaan zwellen en de omringende capillairendichtdrukken,metalsuiteindelijkresultaatanoxieendegeneratie.
Jongenerveuzepaardenzijnhetgevoeligst.Hengstenlijkenmindergevoelig
danmerries.Kouenwindwerkenpraedisponerend.Deaandoening treedtlang
nietaltijduitsluitendoptijdensofnazwareinspanning.Zeerregelmatig
zietmendeaandoeningoptredenbijofnaweiniginspannendwerk.

Symptomen
Klinisch is tying-up onder teverdelen indrievormen,afhankelijkvande
ernstvandesymptomen.
Bijde lichtevorm treedtdespierstijfheidmeestalpas 5à 10minutenna
het werk op. Het dier vertoont vage koliekverschijnselen. De patiënten
staanmet eenkromme rugen steil inde achterhand. Bij dezevorm ishet
spiercelvervalslechtsgeringenwordtgeenmyoglobinuriegezien.
De symptomen zijn slechts kortdurend aanwezig, er behoeft geen therapie
ingesteldteworden.
Deeerstesymptomenvandegematigdevormvantyingup zijnsterkzweten,
stijfheid en korte gangen. Deze symptomen treden op tijdens het werk,
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ongeveer20à30minutennahetbegindaarvan.Terugopstalverergerende
symptomen. Het bewegen van de achterbenen gaat moeizaam en is pijnlijk.
Sommige dierenblijven een tijd roerloos liggen.Na 3 à 4 uur zijndeze
symptomenverdwenenmaardespierenvanrugenkruisblijvennogeendrietal dagen pijnlijk en gezwollen. Een half uur na het beëindigen van de
arbeidisindeurinesomsmyoglobineaanwezig.
Bij de zwarevorm tredende symptomennog eerder op,meestal na 10à 20
minutenwerken.Despierstijfheidisvandienaarddathetdiernauwelijks
meernaarstalterugistekrijgen.Deachterbenenkunnenhaastnietgebogenworden, het dier zweet erg,heeft wijde neusgaten en is angstig.Na
enige tijdkandeachterhandhelemaalnietmeerbewogenworden.Heturinerenverlooptdaardoorvaakheelmoeilijk.Indeurineismyoglobineaanwezig.Destijfheidkanbinneneendagverdwijnen.
Bijmaandagsiekte,dievooraloptreedtbijzware,tevettetrekpaardenzijn
deklinischesymptomenvergelijkbaarofnogernstigerdanbijdezwarevorm
van tying-up. De symptomen blijven tenminste een aantal dagen aanwezig.
Doorhet grotere spiercelverval komtmeermyoglobine vrij. Ditmyoglobine
kanaanleidingzijntotirreversibelenierbeschadigingen.

Diagnose
Dediagnosewordtgesteldaandehandvandeklinischesymptomen,aangevuld
metbloed-enurineonderzoek.
Prognose
De prognose van de lichte en de gematigde vorm van tying-up is gunstig,
hoewel de käns op recidieven aanwezig blijft. Van de zware vorm is de
prognosemindergunstig totslecht.Deze isafhankelijkvandematewaarin
spierbeschadiging en dientengevolge spieratrofie isopgetreden, envande
ernstvan denierbeschadiging. Dierendieherhaaldelijk eenrecidiefvertonen krijgen een steeds slechtere prognose. Sterfte is mogelijk t.g.v.
nierdegeneratieofmyocardinsufficiëntie.

Therapie
Depatiëntenmoetenonmiddellijk stilgezetworden.Ditkanbijdeernstige
gevallenbeteken dat zeniet gedwongenmoetenworden verder te lopen.Ze
moetenwordenbeschermdtegenwindenkoude.
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Preventie
Aan "gevoelige" paarden dienen niet te grote hoeveelheden krachtvoer te
worden verstrekt. Zeker op dagen datminder arbeid wordt gevraagd, dient
het rantsoen beperkt te zijn. "Gevoelige" paarden dienen iedere dag
beweging te krijgen en alvorens zij zwaardere arbeid moeten verrichten
wordtgeadviseerd daaraanvoorafgaandeenuurweidegangofbewegingineen
paddocktegeven.
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KOLIEKBIJHETPAARD
Hetbegripkoliekomvatallesymptomendieoptredenalsgevolgvanpijnin
delichaamsholte.Dezesymptomenkunnenzeerverschillen.
Zetredenvaakacuutenmeestalaanvalsgewijsop.Bijlichtepijnaanvallen
zalhetpaardalleenwatkrabbenmetdevoorbenenenzonuendaneensom
kijkennaar debuik. Isdepijnernstiger,danwordthet dieronrustiger,
gaatafwisselend liggenenweerstaanenkannaardebuik gaantrappenof
zelfsbijten.

Ishetnogerger,danzalhetpaardgaanrollenendaarbijzonuendanop
de rug blijven liggen. Dieren met koliek zweten vaak ook hevig. Ineen
later stadium kunnen depijnuitingenverdwijnen.Welzwetendedierendan
vaak nog erg en staanmet wijde neusgaten,maar verder zijn ze sloomen
suf.Zestaanvaakmethethoofdnaarbenedenendebenenuitelkaaromzo
hun evenwicht te bewaren. Ook kunnen ze als eenhond op hun achterstel
zitten. Al deze symptomen zijn echter weinig kenmerkend voor de aan de
koliektengrondslag liggenoorzaak.Welkanmenopgrondvandesymptomen
soms iets van de prognose zeggen. Vooral bij erg sloom en suf geworden
dieren is deze meestal ongunstig. Ook is het zo, dat bij zeer heftige
pijnuitingendekansopeenlevensbedreigende oorzaakgroterisendatbij
minderheftige pijnuitingenmeestalminder ernstiger oorzakenhoren.Het
isinbeidegevalleneenkansengeenzekerheid.

Indeling
Menkandeoo'rzakenvankoliekonderbrengenintweegroepen.
Bijdeenegroepspreektmenvanvalse,bijanderevanwarekoliek.
1 Valsekoliek
Hiervoorkomeninprincipe inaanmerkingallemetpijngepaard gaandeaandoeningenvanorganenindelichaamsholtebuitenhetmaagdarmkanaal enhet
peritoneum.Menmoeto.a.denkenaandevolgendeaandoeningen:
Torsiouteri
Urinestenen
Galstuwing.
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2 Warekoliek
Hiervoor komen in aanmerking metpijn gepaard gaande aandoeningen inhet
peritoneumenindeverschillendedelenvanhetmaagdarmkanaal.
Hetisvoordedierenartsvanbelangtevragennaardeduurvandekoliek,
en naar de aard van de verschijnselen. Verder of de buikomvang is toegenomen,enofernogfaecesafkomenenzoja,hoedezefaeceseruitzien
en hoeveel het zijn. Het afkomen van faeces wil slechts zeggen dathet
laatstedeelvandedarmpassabelisendaternogdarmbewegingenzijn.De
meeste inhoudbevindt zich indeblinde darm.Het islogisch,dat erbij
eenpatiëntmet eenafsluitingvandedunne darm,zolang ernogperistaltiekis,faeceszullenafkomen.Verdervraagtmenoferwindafkomt,ofhet
diernogwildrinkenenindienhetzweet,hoelangditalhetgevalis.

Vervolgenslettemenophetgedragvanhetdier.Krabthetalleenmaarmet
devoorbenen ofwilhet ookgaan liggeneneventueel zelfs rollen? Zweet
heterg,trapthetnaardebuik?Maarvooral,ishetdiernoglevendigen
heefthetbelangstellingvoordeomgevingofstaathetsuf,metwijdeneusgaten,rillend,hethoofdnaarbenedenendebenenwijduitelkaaromzich
inevenwichttehouden?Verderbesteedtmenaandachtaanomvangenspanning
indebuik.
Men houdt verder rekening met ras, geslacht, leeftijd en kleur van het
dier. Zo zalmen bij een koudbloed inhet algemeen minder heftigepijnreactieszien.Heeftzo'npaardwelheftigepijnuitingen,danisdeoorzaak
vaakernstig.
De verreweg"meest voorkomende vorm van koliek is n.1. de z.g. "krampkoliek".

Patiënten met een dergelijke aandoening hebben alleen een

behandelingmeteenpijnstillernodig.Hetzoudusverleidelijkkunnenzijn
iederkoliekpaard dezepijnstiller toe te dienenendanmaar eens afte
wachtenwathetresultaatis.
Dit isniet eenjuiste benaderingvan depatiënt.Hethele onderzoek dat
voorafgaat aanhet rectaal onderzoek dient teworden uitgevoerd. Alsbij
dat deelvanhet onderzoek alles normaal isbevonden,behoudens eenmisschien iets te hoge pols (tot ± 50),kan men het zich permitteren het
rectale onderzoek in eerste instantie achterwege te laten en eenpijnstillerteinjecteren.Ditmoetdanechterweleenbetrekkelijkkortwerkend
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middelzijn,datbovendiendedarmmotiliteitnietbeïnvloedt.
Deenigemanieromvast testellenofdemaagwelovervuld isbereiktmen
doorhet inbrengenvandeneussonde.Ditkandantevenseentherapeutische
betekenishebben,omdatmenzo instaat isdeovertolligemaaginhoudnaar
buitentedoenafvloeien.
Hetmakenvanröntgenfoto'svandebuikvankoliekpaarden isomverschillenderedenennietzinvol.Indeeersteplaats isdeomvangvaak tegroot
om "erdoor" tekomen. In de tweedeplaats iseenbij andere diersoorten
opgaand criterium voor afsluitingen n.1.het aanwezig zijnvanvloeistofgasniveau'sbijhetpaardnietbruikbaar,omdat deze ookbijnormalepaar
denaanwezigzijn.
In de derde plaats is het zo, dat voor het maken van contrastopname de
darmen leegmoeten zijnvoorhet contrastmiddel wordt ingebracht. Ditis
eenvoorwaarde,waaraanbijhetpaard zeker tijdens deperiodemetkoliek
nietistevoldoen.
DIAGNOSEENPROGNOSEBIJDEVERSCHILLENDEOORZAKENVANKOLIEK
Warekoliek
1 Oorzakengelegeninhetperitoneum
1.Chronischeperitonitis
Door vergroeiingen die hierbij optreden,wordt,vooral door delenvande
darm, tractie aan het peritoneum uitgeoefend, terwijl een peritonitis
bovendienaartleidingkangeventotdevormingvanbrides,diedelenvanhet
maagdarmkanaalkunnenafsnoeren.
Bijvergroeiingenzietmenvaakalssymptomen,vermageringenrecidiverende
koliekaanvallen.
Prognose:
Dezeisbetrekkelijkongunstig
2 Oorzakengelegenindemaag
1.Maagoverlading
Dezekanprimair ofsecundairzijn.EenprimairemaagoverladingwordtverT50-Veef-65X
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oorzaakt door het snel en in te grote hoeveelheden opnemen vanvoedsel.
Vooral gemakkelijk gistend en bedorven voer is hierbij gevaarlijk. Een
secundairemaagoverlading ontstaatdooreenbemoeilijkte ofgeheelonmogelijk geworden afvoer vanuit de maag naar caudaal. Dit kan in de eerste
plaats optreden in gevallen van pylorusspasmus. Deze ontstaat langs
reflectorischeweg.Ditkangebeurenbijpaarden,diedirectnahetopnemen
van flinke hoeveelhedenvoer moetenwerken enverderbij dierenmeteen
obstipatie van het coecum of het colon ascendens. In de tweede plaats
ontstaat een secundairemaagoverlading alsereenafsluitingvandedunne
darmoptreedt.
Dierenmet eenmaagoverlading hebbenvaakhevigekoliek. Debuikomvang is
toegenomenendebuikisgespannen.Vooralderibbenkomenverdernaarbuiten,vnl.links.Invelegevallenzietmen,vooralineenwatverdergevorderdstadium,datdedierenuitvloeiingvanvoedseluitdeneushebben.Ook
zietmendannogwel eens,dathetdierbraaktofalthansbraakbewegingen
maakt.Alsmenditziet,magmenzekeraannemen,datereenmaagoverlading
isofisgeweest.Inhetlaatstegevalhoudthet"geweestzijn"meestalin,
datdemaaggebarsten is.Het isechterbeslistnietwaar,dateenpaard,
datbraakt,altijdeengebarstenmaagheeft.Detoestandmoetechtersteeds
alszeerernstigwordenbeschouwd.
Men geeftwel aan,dat dierenbij deze aandoening eenhondezitaannemen.
Wijhebbenwel eensde indruk,datpaardenmeteenmaagoverlading deneiginghebbenachteruittegaanlopen.
Prognose:
De prognose Is bij een primaire overlading dubieus, bij een secundaire
overladingafhankelijkvandeoorzaak.
1 Oorzakenpelepenindedunnedarm
1.Darmkrampen
De meestvoorkomende koliek is ongetwijfeld de z.g. krampkoliek. Er ontstaan dan door verschillende oorzaken sterke krampachtige samentrekkingen
vandelenvanzoweldunnealsdikkedarm.
Als oorzaken voor het optreden van deze krampen moeten worden genoemd:
sterke afkoelingdoorregen,doorkoudweer,na sterkzweten,naheteten
vantekoudofbevrorenvoedselofhetdrinkenvanijskoudwater,hetsnel
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opnemenvanvoedseltijdenseenpauzebijzwarewerkzaamheden.Menzietbij
dezeaandoeningnogaleenshevigekoliek.Deaanvallendurenongeveer5tot
15minuten.Sommigepaardenzijnerggevoeligvoorbepaaldeweersinvloeden
envertonen dan ook regelmatig deze krampkoliek. Bijhet onderzoekvindt
menmeestalzeerweinigafwijkingen.

Prognose:
Dezeisgoed.
Therapie:
Warmhouden, en dek opleggen en eventueel methet dier wandelen. Lauwwarm
water laten drinkenof eenpijnstillendmiddel toedienen.Wat ditlaatste
betreftvoldoetaandekliniekgoedNovalgini.v.Verderlaatmendaarnade
dieren vasten tot er flink faeces afkomen,en geeft men de eerste dagen
alleenhooi.
2.Parascarisophopingen
Dezeaandoeningkomtbijveulensvanaf6wekennogaleensvoor,somsjuist
naontwormen.
3.Meteorismusvandunne,blindeendikkedarm
Deze aandoening ontstaat na het eten van gistend voedsel.Meestal wordt
alleen een uitzetting van coecum en soms nog van het colon ascendens
gezien.
Prognose:
Deze isdubieus,alsmenerniet inslaagtbinnenafzienbare tijd degasophopingopteheffen.
4 Oorzakengelegeninhetcoecum
1.Obstipaties
Obstipatiesvanhetcoecumen/ofhetcolonzijnnadedarmkrampendemeest
voorkomende oorzakenvankoliek.Indezewijdedarmgedeeltenmethunhaustrae raken gemakkelijk voedseldelen, vooral ruwvoerdelen, opgehoopt. Van
invloed hierop zijn mede: te weinig beweging, te veel stro eten, slecht
kauwen door kiesgebreken en de op de wijde delen volgende vernauwingen.
Speciaalbij ouderepaardenzietmenvaakrecidiverendecoecumobstipaties.
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Bij dergelijke dieren treedt kennelijk een gedeelte tonusverminderingvan
decoecumwandop,metalsgevolgeenmindergoedeperistaltiek.
Paarden met een coecumobstipatie hebben meestal minder heftige koliekverschijnselen. Ze krabbenmet devoorbenen,kijken naar debuik engaan
liggen en opstaan. In de meeste gevallen rollen ze niet over de rug en
zweten ze ook niet erg,maarbeide laatstgenoemde symptomen kunnenzeker
ookvoorkomen.
Uit de anamnese hoort men vaak, dat ze een paar dagen op stal hebben
gestaan. Er komenvrijwel altijd nog faeces af.Vaak zijn deze droog en
bevattenveelstrodelen.
Indienmen tijdigbijeendergelijke coecumobstipatiewordtgeconsulteerd,
isdeprognosegunstig,mitsmendejuistetherapietoepast.
Bij oude paarden, die al vaker een coecumobstipatie hebben gehad en een
coecum met een slappe wand krijgen, wordt de prognose dubieus tot ongunstig.
2.Zandophopingen
Dit is een ernstige vorm van obstipatie die ontstaat door het met het
voedsel opnemen van grote hoeveelheden zand. Men ziet het nogal eens op
zandgrondenbijponies enookbijpaarden,die indewinter enhetvroege
voorjaarbuitenlopen.Vaakwordendezedierenwelbijgevoerd,maarbijhet
weidentrekkenzede kortegrassprietjesmetwortelenaluitdegronden
krijgenopdezemanierveelzandbinnen.Ookhetvoerenvanbietenmetveel
zandiseenenkelekeerdeoorzaak.
Het opgenomerlzand hoopt zich op inhet colon ascendens. Demaagvormige
verwijdingbevatmeestaldegrootstehoeveelheid.Datjuisthierennietin
het coecum de grootste opeenhopingplaatsvindt, ismoeilijk teverklaren.
Hoeveelhedenvan40 tot50kgnatzandzijnechter geenuitzondering.Als
eenzandophoping is ontstaan in de loopvan een aantalmaanden, zodatde
hoeveelheid dus steeds met kleinebeetjes toeneemt,heefthet paardvaak
een anamnese, waarin behalve over koliek ook over vermagering wordt gesproken. Dergelijke dieren vertonen herhaaldelijke koliekaanvallen. De
faeces kunnen droog enhard zijn,maar het dier kan ook diarreehebben.
Soms komen er faecesballen af,diebehalve uit een omhullend slijmlaagje
uitpuurzandbestaan.
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Prognose:
Deprognoseisookbijminderernstigezandophopingendubieus.
Ondanksallerleimaatregelenduurthetvaakmaandenvooralhetzanduitde
darmisverdwenen,eninverschillendegevallenlukthethelemaalniet.
3.Torsio
Dedierenvertonenmeestalhevigekoliekverschijnselen.Debuikomvangneemt
sneltoe,doordatdegasafvoer ingrotedarmgedeeltenonmogelijkwordt.De
dierenhebbenhethierdoorergbenauwd.
Hetisdanalgauwtelaatomnogzinvolchirurgischtekunneningrijpen.
Prognose:
Dezeiszeerslecht
Therapie:
De beste therapie ishet terugdraaien van de torsie door middel van een
laparotomie.Geziendegeweldige stuwing,die indedarmwand optreedt,is
ditalleenkortnahetontstaanvandetorsienogzinvol.
4.Invaginatie
Laatstgenoemde afwijkingen gevenongeveerhetzelfdebeeld.Dierenmetdeze
aandoeningenvertonenvrijhevigekoliek:zerollenoverderug,zweten,
kijkensteedsom,gaanliggenenopstaanenz.Bijhetonderzoekkandepols
veel minder hoog zijn danmen zouverwachten bij een dergelijke ernstige
aandoening.Deslijmvliezenwordenookpasvrijlaatroder.

5 Oorzakengelegenineenwormaneurysma
Eenwormaneurysma,waarinzichlevende larvenen/ofbacteriënbevindenkan
opverschillendemanierenaanleidinggeventotkoliek.
1.Tractiedoorgewicht
Indeeersteplaatskaneendergelijk aneurysma erggrootworden.Menkan
zichdanookvoorstellendathetdierpijnvoelt.Inditgevalkrijgtmen
dikwijls enigemalen daags niet al tehevige koliekaanvallen, waarbij de
dieren nogal eensproberen op de rug teblijven liggen. Ook gebeurthet
nogal eens, dat er darmlissen op het aneurysma zijn vastgegroeid. Vaak,
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maarditisnietaltijdzo,zijnhetmagere,doruitziendepaarden,dieook
tijdensdekoliekaanvallen,nogblekeslijmvliezenhebben.
Prognose:
Dezeisdubieustotongunstig.
Alserdarmlissenopzijnvastgegroeidzekerongunstig.
2.Kleineembolie
Eenandereoorzaakvoorhetherhaaldelijkoptredenvankoliekaanvallenkan
zijnhet loslatenvanhelekleine embolie,die daarnavastlopen inkleine
arteriën van de darmwand. Zuurstofgebrek geeft dan aanleiding tot darmkrampen,waardoorhetdierkoliekverschijnselenvertoont.
Prognose:
Deprognoseisafhankelijkvandegroottevanhetaneurysma.
3.Trombose (infarctkoliek)
SomslatenergrotereembolilosofgaanerzelfslarvenvandeS.vulagris
meeindevertakkingenvandeArt.mes.cranialis.Inprincipekunnendanook
in alle delen van de darmwand dievanuit de Art.mes.cranialis vanbloed
worden voorzien, uitzaaiingen plaatsvinden. Dit gebeurt ook. Relatief
echterweinigfrequentindedunnedarm.Vooraltussendebeidelinkerlagen
vanhet colon ascendens en ophet coecumkunnen de emboli vastlopen.Bij
sectiehaaltmenervaaknoglevendelarvengemakkelijkuit.
Hetstellenvandediagnose ismoeilijk.Vaakkanmenslechtsopgrondvan
hetverloopeenwaarschijnlijkheidsdiagnosestellen.

Prognose:
Deze isinfaust.Naverloopvan lh tot3dagenstervendedieren.Menmoet
niet denk en, dat deze trombose vanuit wormaneurysmata alleen bij jonge
paardenvoorkomt.Wehebbenerpaardenaanziensterven,dieresp.10,16
en17jaaroudwaren.
Slotopmerkingen
Bij liggingsveranderingen komtuiteraard alleeneenoperatievebehandeling
inaanmerking.
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De prognose hiervan is erg afhankelijk van de algemene toestand vanhet
dierende aardvandeaandoening. Patiënten,waarbijdecirculatie inde
darmwand niet of minder ernstig is verstoord, hebben de meeste kans de
operatieteoverleven.
Verder ishel:steeds goedde dierenwarm tehouden ente zorgenvooreen
ruimte,waarinzezichzoweinigmogelijkkunnenbeschadigen.
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PAARDENENPARASIETEN
Dr.M.H.Mirck
Het leven van eenparasiet wordt bepaald door dat van zijn gastheer.De
parasietheefterdanookgeenenkelbelangbijwanneerdegastheersterft.
Dat desondankshet evenwicht tussengastheer enparasietnogal eenswordt
verstoord ten koste van de gastheer, is een gevolg van het feit dat de
leefomstandigheden van de gastheer onvoldoende ruimte bieden voor een
natuurlijkegastheer-parasiet-relatie.Metdedomesticatiewerddebehoefte
aanparasietenbestrijdingeenfeit.
Het aantal geregistreerde parasieten bij paardachtigen over de gehele
wereld bedraagt 150,waarvan 42 als ektoparasiet op_, en 108 als endoparasiet inhet paard leven.Van de endoparasieten zijnvooral dewormen
veterinairvanbelang.Indeloopder tijdwerdenbijpaarden inNederland
bijna vijftig verschillende wormsoorten aangetroffen. Ruim 70%van deze
wormenbehoort tot de familie der Strongyliden, die niet alleen doorhun
aantal, maar voor al door de wijze van parasiteren een voortdurende
bedreigingvormenvoordegezondheidvanonzepaarden.
Naast de stongyliden treffen we in Nederland nog een aantal wormen aan
zoalsdeveulenworm, de spoelworm,de longworm e.a., dieeveneensschadelijk kunnenzijn,maaroverhetalgemeentochmindervaakaanleidinggeven
totproblemen.
Hoewel bij verschillende diersoorten worminfectie al vóór de geboorte
plaatsvinden," worden veulens wormvrij geboren. Hieraan komt echter al
spoedigeeneind,aangezienzichindemelkvanveelmerrieslarvenvande
veulenworm (Stronpvloideswesteri) bevinden. Aangenomen wordt dat zeker
driekwartvandeveulensopdezewijzewordtbesmet.Indedunnedarmvan
het veulen worden de larfjes volwassen en kunnen door hun aanwezigheid
bijdragenaandediarreediebijveulensvan1à2wekenwordtwaargenomen.
Vanaf hetmoment dathetveulenwatmeer belangstelling voor de omgeving
gaat krijgen, neemt ook de kans toe om in contact te komen met andere
parasieten zoals de spoelworm (Parascarisequorum). Om geïnfecteerd te
raken moet het veulen eieren van de spoelworm opnemen. Deze eieren zijn
voorzienvan eendikke kleverige schaal,diehet larfjeoptimaalbescherT50-Veef-65X
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ming biedt. Spoelwormeieren

worden op veel plaatsen aangetroffen en

blijkennajarennog instaateenpaard te infecteren.Netalsdeveulenwormmaaktookdespoelwormeentrektochtdoorhetlichaamvanhetveulen,
waarbij o.a.. de longen worden gepasseerd. Dit leidt plaatselijk tot
weefselverva.1 waardoor de kans op bacteriële of virale longaandoeningen
toeneemt.
Eenmaalindedarmveroorzakenkluwensspoelwormennogweleensverstopping
metallegevolgenvandien.
Ernstigespoelworminfectieskomenvoornamelijkopstaltotontwikkeling,in
tegenstellingtotbijvoorbeeld infectiesmetstrongyliden,dievooralinde
weideoptreden.
Strongylidenwordenverdeeld ingrote (Strongylinae)enkleine (Cyathosto
minae). Hierbij isnietdelengtevandewormbepalend,maardevormende
groottevandekop.Totdegrotestrongylidenbehoort o.a.Strongvlusvulgaris,diewelalsdegevaarlijkstewormvanhetpaardwordtbeschouwd.De
larvenvandezewormbegevenzichbuitenhetdarmkanaalenkunnenernstige
schadetoebrengenaanhetbloedvatenstelsel.
Larven van de kle ine strongyliden verlaten het darmkanaal niet, maar
graven zich in in de wand. Naverloop van tijdkomen ze daaruit tevoorschijn om hun ontwikkeling voort te zetten. Bij jonge paarden wil dit
proces weleens ontsporen, hetgeen resulteert in een heftige darmwandonsteking.
Behalvedegenoemdewormentreffenwe indedarmookregelmatiglintwormen
(Anoplocephala)aan,dieeenenkelekeeraanleiding geven totdarmperforatie. Aarsmaden (Oxvurisequi). die zich -zoals de naam al aangeeftvoornamelijk ophouden inhet laatste deelvanhet darmkanaal,veroorzaken
jeukdoordatdevrouwelijkewormendoordeanusnaarbuitenkruipenomdaar
huneierenaftezetten.
Vaak bedrijfsgebonden zijn infecties met longwormen (Dictyocaulus arnfieldi).Veelezelszijnhiermeebesmetenvormeneenpermanentebedreiging
voor paarden en pony's, die veel gevoeliger zijn voor een dergelijke
infectieenerdanookveellastvankunnenondervinden.
Behalve genoemde wormen komen er bij paarden nog een aantal voor, die
eigenlijkslechtsincidenteeltotproblemenaanleidinggevenendaaromhier
nietnaderzullenwordenbesproken.
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Hetonderkennenvanworminfecties isnietaltijdgemakkelijk. Inhetbegin
vertoont het paard geen duidelijke verschijnselen. Wel zal het meervoer
nodighebbenterwijlgeenoptimaleprestatiesmeerwordengeleverd.De
weerstandvanhetpaardenerzijdsendeaardendematevaninfectieanderzijds bepalenwat uiteindelijk de gevolgen zullen zijn. Ishet evenwicht
eenmaalverstoord,dankunnendeziekteverschijnselenelkaarsnelopvolgen:
hethaarkleedwordtdor,degroeiiseruit,dedierenvermageren,zeworden
lusteloos, er ontstaatdiarree enalmet albestaat er eengrotekansop
koliek.Isditstadiumeenmaalbereiktdanzijndevooruitzichtenvoorhet
paardnietzogunstig.

Worminfecties zijntevoorkomen doormetbeleid tewerk te gaan,waarbij
kennis omtrent de ontwikkeling van de wormen zowel binnen als buiten de
gastheernoodzakelijkis.
Onderzoek heeft uitgewezen dat met name strongyliden-infecties eenjaarlijks terugkerend patroon vertonen, waarbij de situatie in het voorjaar
bepalendblijkt tezijnvoorhetverloopvande infectiedruk gedurendede
rest van het seizoen. Hieruit valt af te leiden, dat het accent van de
preventieve wormbestrijding vooral op het voorjaar dient te liggen.
Enerzijds zal moeten worden voorkomen dat de paarden in het voorjaar
geïnfecteerd rakenmetophet grasoverwinterde larven,terwijlanderzijds
maatregelennodigzijnomdelarvendie indepaardenoverwinterennietde
kanstegevenhetweilandopnieuwtebesmetten.Ditbetekentdatpaardenin
hetvoorjaarbijvoorkeur op diepercelenworden gebracht,waarhetvoorgaandeweideseizoenalles isgedaanombesmetting tevoorkomenofinieder
gevalzoveel*mogelijktebeperken.Wanneer danbovendiennogdemogelijkheid bestaat de paarden in juli te verweiden naar percelen waarop dit
seizoennog geenpaardenhebben gelopenenditwordt gecombineerdmeteen
wormbehandeling, dan is daarmee het principe van de ideale wormbestrijdingsstrategieaangegeven.
Indepraktijkzalechter inveelgevallennietmeteendergelijkeenvoudig
schema kunnen worden volstaan. Om de weidebesmetting dan toch onder
controle te houden is het noodzakelijk alle paarden gedurende de eerste
helft van het weideseizoen maandelijks te ontwormen. Daarna kan met een
behandelingomdetweemaandenwordenvolstaan.
Eenbezwaarvanhetintensieftoepassenvanwormmiddelenisdevoortdurende
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selectie op gevoeligheidvandeaanwezigewormen tenopzichtevanhetgebruiktemiddel,hetgeenkanresulteren inresistentie-ontwikkeling.Hetis
vanbelangminstenseenmaalperjaardegevoeligheidvandewormentecontroleren,bijvoorkeurvóórhetverweiden.Hiertoedientveertiendagenna
eenbehandelingmestonderzoek plaats tevindenophetvoorkomenvanworm
eieren.
Bijeenjuiste dosering eneencorrecte toedieningvanhetwormmiddelzal
onder normale omstandigheden het mestonderzoek twee weken later negatief
moetenzijn.Zonietdankandateenaanwijzingzijnvooreenzichontwikkelende resistentie endoetmenerverstandig aaneenanderwormmiddelte
kiezenmeteengeheelanderwerkingsmechanisme.Hierbijisdeskundigadvies
onontbeerlijk.Hetwillekeurigafwisselenvanwormmiddelenzoalsveelvuldig
gebeurt, is,naar het zich laat aanzien, geen betrouwbare manier om de
ontwikkeling van resistentie te voorkomen, integendeel. Er zijn aanwijzingen dat op deze wijze de gevoeligheid van wormen voor verschillende
middelengelijktijdigafneemtmetallenadelenvandien.

Moderne wormmiddelen hebbeneenbreedwerkingsspectrum, datdemeestebij
hetpaard voorkomendewormen omvat.Tochzijner onderlingverschillenin
werkingsspectrumeneffectiviteitdieonderbepaalde omstandighedenbijde
keuze moeten worden betrokken. Voor routine-behandelingen is dit veelal
echtervan ondergeschikte betekenis.Vanbelang isenblijft dedosering,
diehelaasnogaleenstelaaguitvalt,waarbijdefarmaceutische industrie
nietgeheelvrijuitgaat.

Het is van belang regelmatig in de paardenbladen te lezen wat de ontwikkeling is op het gebied van de anthelmintica. Ook praktische ontwormingsschema'swordenvaakbeschreven.
Hieronderwordendemeestgelezenpaardenbladengenoemd:
1.Weekblad "Hoefslag" uitg. BCM/Zuidgroep, prijs per jaar: ƒ163,--.
Abonn.Postbus245,5680AEBest,tel.04998-90032.
2. "IndeStrengen",eensindetweeweken.uitg.K.W.P.N.,prijsperjaar:
ƒ 83,-- (voor studentenvan de LUWƒ55,--p.j.). Abonn. Postbus382,
3700AJZeist,tel.03404-32004.
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SPAT
Spatiseenosteoarthrosisvandedistaletarsaalgeledingen.
De veranderingen die in het kader van de osteoarthrosis kunnen ontstaan
zijn:
Osteolyse;erontstaateerstkraakbeenfibrillering,daarnaOsteolysevan
hetsubchondralebot.
beennieuwvorming; zowel intra-articulair als ook extra-articulair; de
extra-articulaire beennieuwvorming leidt tot de vorming van exostosen
aandebuitenzijdevanhetgewricht.
De veranderingenbeginnenmeestal en zijn dus ookhet duidelijkst aande
dorso-medialezijdevanhetgewricht,maarnaverloopvantijdkunnenzein
hetgehelegewrichtzichtbaarzijn.
Als despat gepaard gaatmetdevormingvanexostosenwordthetuitwendig
zichtbaar: eenharde verdikking aan de dorso-mediale zijde van de sprong
terhoogtevanhetdistaleintertarsaalgewricht.Wanneerergeenexostosen
gevormdwordenendeveranderingengelocaliseerdzijninhetgewrichtisde
spatuitwendignietzichtbaar:"binnenspat"of"occultespat".
De spatverlooptmeestalchronisch.Wanneerhetgewricht éénmaalgeankyloseerd iskomthetproces totrustenverdwijnt depijnendaarmeedekreu
pelheid. Deze spontane ankylosering kan soms lang op zich laten wachten
(totenkelejarentoe).
Erisgeenduidelijkerasgevoeligheidvoorspataantegeven.
Het komt voor bij rijpaarden en dravers en verhoudingsgewijs meer bij
pony's. Hoewelhetzichop iedere leeftijdkanvoordoenwordendemeeste
gevallen toch gezienvoor ongeveer 6-7 jaar,dusvaakbij nogvrijjonge
dieren.

Deanamnesebijeenspatkreupelpaardkannogalvariëren;deklachtenlopen
uiteenvaneengeringestijfheidtoteenernstigekreupelheid.
Dekreupelheid,dieheternstigstblijkttezijnwanneer erveelOsteolyse
inhet gewricht is,kan geleidelijk ontstaan enverergeren maar ookvrij
plotseling optreden. Meestal is de kreupelheid het duidelijkst bij het
beginvandearbeid (startpijn)enwordthettijdensdearbeidminder(het
paardis"spatwarm").
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Erzijnir.de;loopderjarentallozebehandelingsmogelijkhedenontwikkeld.
Dezevallenuiteenintweegroepen:
methoden die gericht zijn op vermindering van de pijn, dus symptomatischebehandelingsmethoden:
veranderenvandestandvanhetbeendoorbijvoorbeeldbekappen;
behandelingmetpijnstillers
beïnvloedingvanhetziekteproces,dusvandeosteoarthrosiszelf:
rustgedurendeenigemaanden
medicamenteuzebehandeling;
scherp smerenofbranden;hiermeewordtbeoogd door activeringvanhet
procesdeankyloseringteversnellen.
De prognose van spat is i.h.a. matig. Van de bovengenoemdebehandelingsmethoden worden thans het meest toegepast: rust, bekappen en eventueel
orthopaedischhoefbeslag.
Bij de K.W.P.N.-hengsten-selectie worden hengsten lijdend aan spat niet
goedgekeurd.
Osteochondrosis
Osteochondrosisiseenstoringindeenchondraleossificatiedieberustop
een storing in denormale rijping ofde differentiatie van dekraakbeencellenvoordatdeossificatieoptreedt.Destoringisvrijlocaal.Hetverbeningsprocesvanhetomgevendkraakbeengaatnormaaldoorzodatera.h.w.
eengebiedontstaatwaarnietverbeendkraakbeenachterblijft.Omdatindit
kraakbeen geen bloedvaten ingroeien en er evenmin diffusie vanvoedingsstoffennaar'ditkraakbeentoeplaatsvindtwordthetdoorgebrekaanvoedingnecrotischaseptischenecrose.
Osteochondrosis kan optreden in de groeischijf en inhet gewrichtskraakbeen,dusindegewrichtsvlakte;inhetlaatstegevalkunnendeveranderingen

zowel centraal als marginaal (-perifeer) gelocaliseerd zijn. Het

gewrichtskraakbeen is terplaatste zwakker en kan onder belasting collaberen, waar door in de gewrichtsvlakte spleten of holtes ontstaan. Ook
kunnen stukjeskraakbeen eventueel met onderliggend bot min of meer losraken; in dat geval spreekt men meestal van osteochondrosis (of -itis)
dissecans (O.C.D.). In dergelijke losgeraakte stukken kraakbeen kan
naderhand toch nog verbening optreden. Op de röntgenfoto worden ze dan
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zichtbaaralsogenschijnlijklosliggendeschijfjesofstukjesbotnaasteen
defectofonderbrekingindenormalegewrichtsbelijning.
Deosteoschondrotische veranderingenkunnenaanleiding geventoteenovervullingvanhetgewricht.
Osteochondrosiskomtbijallediersoortenvoor.Bijhetpaardzijneenaantalvoorkeursplaatsen:
inhettalocruraal (oftibio-tarsaal)gewricht
inhetkniegewricht
Daarnaast komthet ookvoor inandere gewrichten: schoudergewricht,kootgewricht.
Hettreedtvooralopbijjongedierendiesnelgroeien.
Er zijn publicaties waaruit een familiaal voorkomen bij de mensblijkt,
echterookpublicatieswaarbijdatbeslistnietwerdaangetoond.Bijdieren
blijkt dat selectie op sterke groeimeer osteochondrosis totgevolgheeft
(o.a.bijpluimvee).Betreffendehetpaardzijnerookverschillen infrequentie van voorkomen waargenomen bij nakomelingen-groepen vanverschillendehengsten.
De osteochondrosis kan symptoomloos (subklinisch)verlopen. Somsfunctioneren paarden met osteochondrosis prima. Wanneer er symptomen optreden
betreftditallereerstdeovervullingvanhetgewricht.Dezegewrichtsovervullingkan samengaanmetkreupelheid,maar datgebeurt langnietaltijd.
Osteochondrosis in de tarsus geeft meestal geen kreupelheid, in de knie
dikwijlswel,'indeschouderbijnaaltijd.Vaakontstaatdekreupelheidpas
wanneer de dieren (meer)belast gaanworden (beginvande training),terwijl de gewrichtsovervulling daarvoor reeds langere of kortere tijdaanwezigwas.
Er zijn diverse therapeutische mogelijkheden o.a. drastische vermindering
vandekrachtvoergiftbijjongesnelgroeiendedieren.Deprognosevanosteochondrosis blijft wisselend, mede ook vanwege de mogelijke secundaire
arthrotischeveranderingeninhet gewricht.Delaatstejarenkomteenzeer
specialistische operatie inzwang,die totdoelheefthet lossebotstukje
teverwijderen. Als de operatie goed uitgvoerd wordt, is er (bijna)geen
littekenweefseltezien.
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JongeK.W.P.N.-hengstenwordenonderzochtopo.cd. inhettarsaalgewricht;
indien zijlijdendzijnwordenzenietgoedgekeurd.
Chronischeaseptischepodotrochleïtis
(-podotrochleose),ookwelhoefkatrol(ontsteking)genoemd.
itis impliceert ontsteking;het isechter een degeneratieve aandoening
vandepodotrochlea (=hoefkatrol).
Anatomischmakendeeluitvandehoefkatrol:
straalbeen(ookdeelvanhoefgewricht)
bursapodotrochlearis
diepebuipees.
Voorkomen:bijallerassen.
Meestalaandevoorbenen;zeldenaandeachterbenen.
Meestalbeiderzijds.
Kanzichopelkeleeftijdmanifesteren,maardetopvandecurve
ligtbij7jaar.
Anamnese: klassiek is de zich geleidelijk ontwikkelende wisselende,
recidiverendekreupelheid.
Diagnostiek:
Inspectie:alleen in gevorderd stadium van de ziekte kanmenhoevenaantreffenmethogenauweverzenen.
Gangen:

stap:kort,stram
draf:kort,stotend,kreupelaanéénofbeidebenen
volte:belastingskreupelheid

Therapie: genezingisnauwelijksmogelijk.
Naast de degeneratieve processen in het straalbeen is er ook
reparatie.
a)Rust,d.w.z.vrijwarenvanrelatieveoverbelastingbevordertdereparatie,dittebereikendoor
-onbelastebewegingindewei
-z.g. podobeslag; d.w.z.hetverhogenvandeverzenenb.v. doormiddel
van leren wig, inkorten van de toon en ijzer met flinke opzet; dit
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beslagcombinerenmetaangepastearbeid.
b)Neurectomie:permanentepijnuitschakeling.
Postoperatief: rust tevens podobeslag om de belasting van depodotrochleateverminderen.
Eventuelecomplicatiesnaneurectomie:
neuroomvorming
renervatie
trofoneurotischestoringenindehoef.
c)Anticoagulantia: op basis van de vermoede circulatiestoornissen als
aetiologische factor van de ontwikkeling van podotrochleose zijn er
resultaten gemeld met de toediening van WarfarinR(een cumarinederivaat). Een nauwkeurige dosering onder voortdurende controle van de
verminderde stollingstijd is hierbij nodig; niettemin komen verbloedingenvoor.Wordtweinigtoegepast.
d)Vaatverwijdendemiddelenm.n.isoxsuprine.
Australische en andere onderzoekers hebben hiervan goede resultaten
gemeld.DitisinEuropa(w.o.Utrecht)nietbevestigd.
Hengstenmet eenernstige vormvanpodotrochleosewordenbijhetK.W.P.N,
nietgoedgekeurd.
Sesambeenskreupelheid
Hetwordtvaakchronischesesamoïditisgenoemd.
Het iseenchronische degeneratieveaandoeningvandekogelkatrol=draagapparaatvandeondervoet.
Naast dechronische sesamoiditis (sesambeenskreupelheid)wordt incidenteel
eenacutevormgezien.
Voorkomen:- bijallerassen
voor-enachterbenen
meestalbeiderzijds
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Anamnese: klassiek is de zich geleidelijk ontwikkelde bewegingsstoornis,
vaakrecidiverend:
stijfheid
onvoldoendedoortreden
kortedraf
stotendegang
kreupelheid
Diagnostiek:
Inspectie:- volumetoenamesesambeensgebied
rondekogel
-overvullingkootgewrichten/ofsesamschede
-steilestand
eventueelbokbenigestand
eventueeloverkootgaan
Gangen:

stap:kort,stram
draf:kort,stotend,stram,kreupelaanéénofbeidebenen

Therapie: genezing is nauwelijks mogelijk. De vroeger gebruikelijke
hyperaemiserende behandelingen: scherp smeren (blisteren) en
brandenwordennauwelijksmeertoegepast.
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HOOFDSTUK5 DEVOEDINGVANHETPAARD
Functievanhetmaagdarmkanaal
5.1.1

Voedselopname

Hetpaardpakthetgraseerstmetzijnlippenvastenbijthetdaarnaaf.
Door de beweeglijke lippen kunnen tijdens de voedselopname planten of
plantendelen selectief worden opgenomen. Tevens heeft het paard eengoed
ontwikkels reukorgaan. Deze twee eigenschappen van het paard kunnen de
verklaring zijnvoorhetselectieve grazenvanpaardenenhetontstaanvan
detypischepaardeweiden.
Ookwordthetdanduidelijkwaarompaardensoms eennieuwe chargevaneen
mengvoer eenpaar dagen slechter opnemen. Zijmoeten eerstwennen aande
veranderdesmaakvanhetvoer.
Het opgenomenvoedsel wordt direct gekauwd. Het kauwen geschiedt meteen
malendebeweging afwisselend links enrechts indemondholte.Afhankelijk
vandestructuurendeconsistentievanhetvoedselvarieertdeopnametijd
vandeverschillendevoedermiddelen (Tabel 1).
Tabel1 De gemiddelde tijd (in minuten) die nodig is om 1kg van een
voedermiddeloptenemen (mettussenhaakjesderange)(naarMeyer
e.a.,1975).

langhooivangemiddeldekwaliteit
lang,grofstçngelighooi
lang,bladrijkhooi
langstro
gehakseldhooi (deeltjesgrootte5-15mm)
maissilage (deeltjesgrootte5-10mm)
helehaver
geplettehaver
losmengvoer
gepelleteerdmengvoer,0 4mm
gepelleteerdmengvoer,0 8mm
gepelleteerdmengvoer,010mm

39
39
31
45
53
10
9,7
9,5

14,1
11,2
9,9

13,5

(20-96)
(30-64)
(20-40)
(40-50)
(36-60)
( 7-14)
( 6-18)
( 6-17)
( 8-37)
( 8-14)
(4,5-16)
(10-19)

Een lange opnametijd van het voer kan verveling op stal tegengaan.
Vervelingisdevoornaamsteoorzaakvoorhetoptredenvanstalondeugden.
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Tijdens het kauwen vindt er een vermenging van het voedsel met speeksel
plaats.Kauwenzetde speekselklierentotsecernerenaan (inhetbijzonder
degl.parotis).Destructuurvanhetvoedseloefentdusinvloeduitopde
hoeveelheidspeeksel,diegesecerneerdwordt.
De enzymactiviteit van het speeksel is te verwaarlozen. Wel zijn grote
hoeveelhedenmineralenenbicarbonaatinhetspeekselaanwezig (tabel2).
Tabel2 Hoeveelheid speeksel en de samenstelling van speeksel (gl.
parotis)(naarBergerenKetz,1969;KolbenGürtler,1971).

pony
paard,500kg

Hoeveelheid/dag
kg

Samens telling
mg/l

5- 7
45-50
(droogvoer)

ureum
Na
Cl
K
Ca
HCO3-

Hoeveelheid
kg/kgvoer
hooienstro
haver
groenvoeders

140
1270
1740
570
260
3000

4
2
0,5

Defunctievanhetbicarbonaatisnietduidelijk.Verdermaaktspeekselhet
glijdenvan de voedselbrok door de keelholte en de slokdarm mogelijk.De
voedselbrokwordtweek gemaakt,waardoorhetmaagsapbeter inhetvoedsel
kan doordringen. Goed kauwen is dus gunstig voor de speekselproduktie en
indirectdusookdeinwerkingvanhetmaagsap.
5.1.2

Maag

De paardenmaag is relatiefklein (Tabel 3).Ongeveer 2/3 van demaximale
inhoud (181) zoals deze voor paarden van 500kg wordt opgegeven, wordt
fysiologischbenut.
In het pars oesophagica van de maag heerst een alkalisch milieu onder
invloedvanhetspeekseldathetmetvoedselinditdeelvandemaagkomt.
In dit deelvindt een afbraak van een deel van de fractie overigekool-
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hydraten plaats, onder invloed van microörganismen (o.a. Lactobacillen,
Streptococcenengisten)(Schema 1).Hierbijontstaatvoornamelijkmelkzuur
maar ookvluchtige vetzuren. Hetmelkzuur wordt geresorbeerd in dedunne
darm endaaralsmede inhet caecum encolonomgezet invluchtigevetzuren
enindezevorm geresorbeerd. Decellolytische activiteit inditdeelvan
demaagkanverwaarloosdworden.
Inhet fundusgedeelte vandemaagvindtdeafscheidingvanpepsinogeenen
HClplaats.Hetpepsine datnaactivering ontstaat zorgtvoorhet opgang
komenvandeeiwitvertering.Verder zorgthet zoutzuur ervoor dat indit
gedeelte van de maag een zuurmilieuheerst en dat de activiteit vande
microörganismen uit het pars oesophagica wordt stopgezet. Als het voer
slecht gekauwd wordt of als er voedermiddelen worden gevoerd die ineen
maageenkleverigemassavormen (b.v.maïs)dankanhetmaagsaponvoldoende
inwerken. De activiteit van de microörganismen wordt niet stopgezet,
waardoorereengasophopingindemaagontstaat,diedeaanleidingkanzijn
vankoliekverschijnselen.
Hetvoedselverblijftmaareenkortetijdindemaag (Tabel3).
Tabel3 Lengteenvolumevandeverschillendedelenvanhetmaagdarmkanaal
ende tijd diehetvoedsel indeze delenblijft (lichaamsgewicht
500kg).
lengtei (m)
oesophagus
maag
dunnedarm
caecum
colon
rectum

volume (1)

verblijfsduur

18
64
34
96

10-15seconden
1 - 5 uur
5 - 6 uur
15-20uur
18-24uur
1 - 2uur

tot1,5
16-24
1
6 -8
0,2 -0

,3

Als grotehoeveelheden voedsel worden gegeven,dan zal zodra demaagvol
is, het voedsel naar het duodenum worden getransporteerd. De korteverblijfsduurvanhetvoedsel indemaagheefttotgevolg datdeafbraakvan
deoverigekoolhydratendoordemicroörganismen inhetslokdarmgedeelte en
de eiwitvertering onder invloed van pepsine in het fundusgedeelte maar
geringkanzijn.Dekleinemaagenhetdirectkauwenvanhetvoedselleidt
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totdevolgendepraktischeconsequenties:paardenmoetenmeerderekerenper
daggevoerdworden;sportpaardendienenminimaal3maalperdaggevoerdte
worden, 'sMorgens een kwart rantsoen, 'smiddags een kwart rantsoen en
'savondsalshetwerkklaar isderestvanhetrantsoen.Indiendedieren
zware arbeid moeten verrichten, moet nog frequenter worden gevoerd.
Fokpaarden en allepaarden dieveel tijdhebben omhunvoer op temaken,
kunnenvolstaanmet2voederingenperdag.
5.1.3

Dunne darm

In dit darmgedeelte vindt de afbraak plaats van een groot deel vanhet
eiwituithetvoertotaminozuren(Schema 1). Inhetbeginvanhetduodenum
(dat maar kort is)kan ook het pepsine nog even inwerken, maar door de
stijgingvandepHwordtditsnelinactief.Deafbraakvanheteiwitvindt
in dit darmgedeelte vooral plaats onder invloed van de proteolytische
activiteit van pancreas enzymen (trypsine, chymotrypsine encarboxypeptidasen) en door de eiwitsplitsende enzymen, die gebonden zijn aan de
epitheelcellenvandedarm(aminopeptidase,dipeptidase).
Het pancreassap heeft maar een geringe trypsine-activiteit. Pancreassap
wordtwelingrotehoeveelhedengesecerneerd(5-10%vanhetlichaamsgewicht
per dag).Het is alkalisch en bevat veel bicarbonaat. Hierdoor wordt de
digestauitdemaaggeneutraliseerd.Ookkomterveelbicarbonaatincaesum
enblinde darm,watvanbelang isvoor deneutralisatie van devluchtige
vetzuren, die daar door bacteriën worden geproduceerd. De ruwe celstofafbraak inhet caecum en colon zou in een sterk zuur milieu nietplaats
kunnenvinden.
Hetvetwordtgehydroliseerd,waarbijmonoglyceriden,glycerolenvetzuren
ontstaan.Ditgeschiedtonder invloedvandegalzurenuitdegal,dievoor
hetemulgerenzorgenenhetlipaseuithetpancreassaphydrolyse.
De overige koolhydraten worden voor het grootste deel afgebroken tot
disacchariden (amylase) en vervolgens tot enkelvoudige suikers (vnl.
glucose)onder invloedvan enzymenafkomstigvande darm (dedi-saccharidasen).
Deruwecelstofpasseertonveranderddedunnedarm.Ditheeftconsequenties
voor de vertering van vet, eiwit en overige koolhydraten, daar deze
voedselcomponenten alleen verteerd kunnen worden als ze bereikbaar zijn,
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dusnietingeslotenincellen,waarvandewandennoghelemaalintactzijn.
5.1.4

Caecum en colon

Inhet caecum encolonvindt onder invloedvanbacteriën enprotozoëneen
afbraakvanruwecelstofplaats.Hierbijontstaanvluchtigevetzuren(vnl.
azijnzuur,propionzuur enboterzuur). Ookvindt ereenafbraakplaatsvan
het nog niet verteerde deel van de overige koolhydraten (Schema 1). De
samenstellingvanhetrantsoenheeft invloed op dehoeveelheid endeverhoudingvandevluchtigevetzurendieontstaan inhetcaecum,maarnauwelijksinhet:colon(Tabel4en5).
Tabel4 Deproduktievanvluchtigevetzureninhetcaecumvanhetpaarden
in depens vanherkauwers na opnemenvan een timothee ofklaver
rantsoenalofnietaangevuldmethaver.
timothee

klaver

vluchtigvetzuur

-haver

+haver

(mM/1)

pony os

pony os

pony os

pony os

azijnzuur
propionzuur
isoboterzuur
boterzuur
isovaleriaanzuur
valeriaanzuur

39.2
13.4
0.0
3.5
0.1
0.1

44.6
13.9
0.4
9.3
0.2
0.5

34.6
10.7
0.0
3.9
0.1
0.2

61.9
17.9
0.7
9.9
0.2
0.8

47.9
12.3
0.0
3.3
0.1
0.0

81.4
16.6
0.6
9.9
0.4
0.9

50.6
17.5
0.2
5.4
0.2
0.5

62.5
14.7
0.4
7.2
0.4
0.5

totaal(mM/1)

56.3

68.9

49.5

91.4

63.6

109.8

74.4

85.7

haver

+haver

Krachtvoervoedering geeft een kleiner aandeel azijnzuur aan de vluchtige
vetzureneneengroteraandeelpropionzuurdanruwvoervoedering.Dit isin
hetcaecumduidelijk,maarnietindecolon.Ookisdeproduktievanvluchtigevetzureninhetceacumgroterdaninhetcolon.Dekoolhydratendiein
de dunne darm niet zijnverteerd komen eerst inhet caecum. Degemakkelijkstverteerbarekoolhydraten (bv.restvandeok)wordenheteerstafgebrokenwaarbijmeerpropionzuurontstaatdanbijdeafbraakvancellulose.
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Tabel5 De verdeling van vluchtige vetzuren inhet caecum en colonbij
verschillendehooi-krachtvoergiften.
Verdelingvetzuren(%mol)

azijnzuur

propionzuur

boterzuur

hooi-krachtvoer
verhouding
1:0
3:2
1:4

76.2
70.4
61.2

caecum
14.8
21.2
26.0

8,.0
7,.2
10,.2

1:10
3:2
1:4

69.5
68.2
67.0

colon
16.2
15.0
17.0

7,.6
8,.8
9..0

Als devoedselbrij dan inhet colonkomt zal erpraktisch alleenreover
zijnwaardoordeverhouding azijnzuur/propionzuurinhetcolonmaarweinig
afhankelijkisvanderantsoensamenstelling.
Deeiwittendieindedunnedarmnietzijnafgebrokenwordendoordemicroorganismen afgebroken. Hierbij ontstaat NH3. Deze ammoniak wordt ofgeresorbeerd of gebruiktvoor devormingvanmicrobieel eiwit.Eengedeelte
van het microbiële eiwit wordt afgebroken waardoor onder meer aminozuren
ontstaan door proteolytische enzymen van de microflora. Deze aminozuren
kunnenwordengeresorbeerd enindebloedstroomwordenaangetoond,maarer
moet worden aangenomen dat er geen sprake is vaneenresorptievanenige
omvang.Eenpaard isdusvoornamelijk aangewezenophet eiwitdathetuit
de dunne darmkanresorberen;metanderewoorden deeiwitkwaliteit isbelangrijkvooreenpaard.Demeestevolwassenpaardenkrijgenmeereiwitdan
debehoefte (zienormenboekjevanhetCVB),zodatdemogelijkheidomvoldoende essentiële aminozuren te resorberen ook bij eiwitten van minder
goedekwaliteitmeestalnogaanwezigis.
Door de microflora in het caecum en colon worden ook vitamines van het
B-complex gevormd. Deze B-vitamines kunnen worden geresorbeerd, maar ook
voordezevitaminesgeldtdathetresorptiepercentagegeringis.Dankzijde
zeer grote vitamineB produktie inhet caecum zal de voorziening meestal
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toereikend zijn,maarhetisnietuitgeslotendatookpaardenhetgrootste
deel van hun vitamine-B-complex behoefte moeten dekken met behulp van
B-vitaminesdieinhetvoeraanwezigzijn.
5.2 Mineralenensporenelementen
5.2.1

Calcium en

fosfor

DeCa-enP-behoefte isweergegeveninTabel6.Dezebehoefteisondermeer
afhankelijkvandebeschikbaarheidvanCaenPindediversevoedermiddelen
(zie Tabel7 en 8). Oude paarden (ouder dan 20jaar) kunnen Ca slechter
benutten dan jonge paarden. De Ca-behoefte van deze paarden is dan ook
hogerdande.behoeftecijfersaangeven.
Tabel6 Ca-enP-behoeftevanpaarden
mg/kglichaamsgewicht

perdag

%inde

ds

Ca

P

Ca/P

Ca

P

jongepaarden
veulens
jaarlingen

150-180
110-130

90-110
65-75

1,7
1,7

0.70
0.55

0.50
0.40

volwassenpaarden
onderhoud
dracht*
laktatie*
lichtearbeid*

33-45
60-85
100-125
60-75

22-29
35-55
55-75
35-45

1,6
1,6
1,6
1,6

0.30
0.50**
0.50
0.30

0.20
0.35**
0.35
0.20

* inclusiefonderhoud
**laatste90dagen
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Tabel7 De beschikbaarheid van Ca en P in diverse voedermiddelen (naar
SchrijverenHintz,1972).

timothee
luzerne
lijnmeel
melkprodukten
grintzemelen
voederkalk
dicalciumfosfaat
beendermeel
mononatriumfosifaat

Ca
(%)

P
(%)

70
77
68
77
67
73
71
-

42
38
45
57
34
44
46
47

Bedenk dat de resorptie van Ca
m.n. wordt beïnvloed door het
Ca-gehaltevanhet voer,debehoefte aanCa (bv.bij lactatie
meer dan in onderhoudssituâtie)
envanleeftijd

Tabel8 Behoeftenvanmerriesenveulensaanmineralen,sporenelementenen
vitamines per kg lichaamsgewicht (volgens Drepper, 1974 in de
DLG-Futterwerttabellen).
merrie
laatste3mnd.
v.d. dracht
75
Ca (mg)
50
P
(mg)
Mg (mg)
15
NaCl(mg)
75
Cu (mg)
0,115
Fe (mg)
1,15
Mn (mg)
0,40
,
Zn (mg)
0,46
Co (g)
1,2
2,0
J
(g)
150
Vitamine-A
(IE)
Vitamine-D3 (IE)
14
Vitamine-E
(mg)
1,1
Vitamine-Bj (mg)
0,10
Vitamine-B2 (mg)
0,10
Vitamine-B6 (mg)
0,06
Vitamine-B12 ( g)
0,24
nicotinezuur
0,18
(mg)
0,10
pantotheenzuur (mg)
foliumzuur
(mg)
0,04
choline
0,24
(mg)
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hoogtep.v.
d.lactatie
120
70
15
80
0,115
1,15
0,40
0,46
1,2
2,0
150
14
1,1
0,10
0,10
0,06
0,24
0,18
0,10
0,04
0,24

veulen
1-6mnd,
oud

6-12mnd.
oud

140
100
30
140
0,25
2,5
0,50
1,0
3,0
3,0
150
14
1,1
0,10
0,10
0,06
0,24
0,18
0,10
0,04
0,24

95
70
20
95
0,17
1,7
0,40
0,68
2,0
2,0
150
14
1.1
0,10
0,10
0,06
0,24
0,18
0,10
0,04
0,24

2elevens
jaar
65
50
15
65
0,12
1,2
0,40
0,48
1,0
1,0
150
14
1.1
0,10
0,10
0,06
0,24
0,18
0,10
0,04
0,24
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VoorbeeldenvanCa-enP-gifteninrantsoenen.

rantsoen .gCa gP

rantsoen

5kghooi 25 12

5kghooi

4kghaver_4 14

2kghaver

totaal

2kgpaardebr._18 12

2:9 29

totaal

Ca/P-verhouding-1,0

gCa gP
25 15
2

7

45 34

rantsoen
5kghooi

gCa gP
25 15

4kgpaardebr.36 24
totaal

61 39

Ca/P-verhouding-1,6

Ca/P-verhouding-1,3

rantsoen gCa gP

rantsoen

4kghooi 20 12

4kghooi

6kghaver_6 21

3 10,5
3kghaver
3kgpaardebr. 27 18

totaal

26 33

Ca/P-verhouding-0,8

totaal

gCa gP
20 12

50 40,5

Veel rantsoenen voor paarden hebben een scheve Ca/P-verhouding, dat wil
zeggen de rantsoenenbevatten meerP dan Ca.De oorzaak ishet feit dat
paardenrantsoenen vaak veel granen of graanafvalprodukten bevatten. Deze
voedermiddelen hebben allemaal een scheve Ca/P-verhouding (Ca/Pverhouding< 1). Als vuistregel kan men aanhouden dat niet meer dan de
helft van het krachtvoer in een paardenrantsoen uit granen mag bestaan,
anders dientmen eenmineralenmengselbij tevoeren (zievoorbeeldenvan
Ca-enP-gifteninrantsoenen).
Tegenwoordig zienwenogal eensdathet gras in (paarde)weideneenminder
goedeCa/P-verhoudingheeftdanvroeger.Door dehogereN- enP-bemesting
stijgthetP-gehalte inhetgrasenontstaatereeneenzijdiggrasbestand;
het aantalklavers enkruiden loopt terug,waardoorhetCa-gehalte inhet
gras (iets)afneemt.Zowel destijgingvanhet P-gehalte als de (geringe)
daling van het Ca-gehalte in het gras hebben tot gevolg dat de Ca/Pverhoudingongunstigerwordt.
Hoewel altijd wordt aangegeven dat een Ca/P-verhouding <1vermedenmoet
worden, treden duidelijke verschijnselen van osteomalacie (Nutritionele
secondairehyperparathyroidie, "molenaarsziekte")opals gedurende langere
tijd (6-12maanden)rantsoenenworden gevoerdmet een Ca/P-verhoudingvan
0,8.DeverschijnselenwordensnelernstigeralsdeCa/P-verhoudingkleiner
dan0,6 is.Voor grotere Ca/P-verhouding in de rantsoenen is een goede
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tolerantie.
Veulens ondervinden geen nadelige gevolgen van rantsoenen met eenCa/Pverhouding van3 en volwassen paarden zelfs niet van rantsoenen met een
Ca/P-verhoudingvan5.
5.2.2

Natrium

Denatriumbehoeftedievoor onderhoud tussende5en10gram ligtstijgt,
evenals de Cl-behoefte, bij paarden die arbeid moeten verrichten, vrij
snel.
Beideelementenkomeninaanzienlijkehoeveelhedeninzweetvoor.Bijzware
arbeiddiesamengaatmeteenhogeomgevingstemperatuurkunnendeNa-enClverliezenaanzienlijk zijn (tot60gramkeukenzout/dag).Het isonmogelijk
exacte behoeftecijfers te geven, maar gehalten in het voer van 00.5-1%
geven hoogstwaarschijnlijk nooit problemen. Voor groei is maar weinig
extra Na nodig (zie Tabel 8). Lacterende merries hebben een hoge zout
behoeftedoordeNa-afgiftemetdemelk(Tabel 8).
Gras enhooi hebben soms een laagNa-gehalte en granen of graanaf
valproduktenbevatten ookmaar weinig Na. Dithoudt in dat een aanvulling met
keukenzout gewenst kan zijn op rantsoenen diebestaan uit gras, hooi en
granenen/ofgraanafvalprodukten.Ditkanhetgemakkelijkst indevormvan
eenliksteen.Mendienterdanwelvoortezorgendatdepaardenvoldoende
wateropkunnennemen.
Een overmaat NaClveroorzaakt eenvergrote urineproduktie, diarree en in
extreme gevallen ook nerveuze verschijnselen. Bij ad lib wateropname zal
bij eenovermaatNaClalleensprakezijnvaneenverhoogdeurineproduktie.
Aanpaardebrokwordtmeestal1%keukenzout (meestalgejodeerd)toegevoegd.
5.2.3

Magnesium

De magnesiumbehoefte is ongeveer 10mg per kg lichaamsgewicht per dag
-0,09% in hetvoer.Als alleen ruwvoer wordt verstrekt dan ligt debehoefte hoger (34mg/kg lichaamsgewicht per dag) (N.R.C., 1973). Veulens
hebbenperkggroeinog0.85-1.25g.Mgextranodig.
Demeesterantsoenenbevattenvoldoendemagnesium,zekeralsgranen,graanafvalproduktenofhooivanvlinderbloemigeninhetrantsoenzijnopgenomen.
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Weiden op intensief bemest grasland zou in uitzonderingsgevallen ookbij
paardentotMg-tekortkunnenleiden.(Mindersneldanbijkoeien).Gevallen
vantétaniediereagerenopeenMg-therapiezijnbeschrevenbijpaardendie
indeweiliepen.
5.2.4

IJzer

Het lichaam van eenveulen bevat ongeveer 60-120mg Fe per kg lichaamsgewicht eneen twenter ruim 150mg Feperkg lichaamsgewicht.Afhankelijk
van de definitie van een sporenelement wordt Fe als mineraal, soms als
sporenelementbeschouwd.
Deonderhoudsbehoefte isongeveer40mg/kgds (40ppm). (VergelijkTabel9
metTabel 8).Voorjongepaardenenfokpaardenwordt60-100ppmaanbevolen.
Tabel9 Debehoefte aansporenelementen (mg/kgds)volgensLöweenMeyer,
1974.

Fe
Cu
Co
Zn
Mn
J
Se

veulens

fokmerries

sportpaarden

100
5-8
0,05
30-50
20-40
0,01-0,2
0,1

60
5-8
0,05
30-50
20-40
0,3
0,1

40
5-8
0,05
30-50
20
0,1
0,1

BerekeningvandeonderhoudsbehoefteaanFe
Bloedvolumevaneenpaardis11,5liter/100kglichaamsgewicht.
Gewichtvaneenwarmbloedpaard550kg.
Eendergelijkpaardheeftdan5,5x11,5-63,251bloed.
HetgemiddeldeHb-gehaltenaarbeidis17g%.
63,251bloedbevatdan632,5x17-10752,5gHb.
MolecuulgewichtvanHb-64500en1molecuulHbbevat4atomenFe.
Atoomgewichtijzer-55.847.
10752,5gHbbevat ^ Q Q *10752,5-37,24gFe(hetserumijzeristever-
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waarlozen).
Stelde levensduurvanderodebloedcellen op 140dagen,danwordt iedere
dag1/140deelvandeerythrocytenafgebrokenendoornieuwevervangen.
3724e
Perdagisvoordeaanmaakvannieuweerythrocyten 1 ,.& =266mgFe
nodig en erkomtbij de afbraakvan rodebloedcellen ook 266mg Fevrij.
Ditijzerkaninhogemateopnieuwgebruiktwordentot80à90%.
Stel dat 85%vanhethaem-ijzer opnieuwbenutwordt0,85x266-266,1mg
Fe/dag.
Uithet voermoet dan 266-226,1-39,9mg Fe/dagworden geresorbeerd.het
normalebenuttingspercentagevanFebijdemensvarieerttussen3en15%en
bijderattussen3en10%.Dehogere%wordengevondenoprantsoenenmet
weinig Fe.SteldatbijhetpaardopeenrantsoenmeteenlaagFe-gehalte
het benuttingspercentage 10% is, dan moet om 39,9mg Fe te resorberen
399mg Fe in het rantsoen aanwezig zijn. Een normaal rantsoen voor een
dergelijk paard kan zijn 6kg hooi en 3kg krachtvoer. Dit is samen
ongeveer 7680gds.
39.9
Hetrantsoenmoetdan7/-ön=52mgFeperkgdsbevatten.
Balansproevengeven aan datdeonderhoudsbehoeftevoor Fe40-50ppm inde
dsis.
Demeestevoedermiddelenbevattenalofnietdoorverontreinigingenmetbv.
zand meer dan 100ppm ijzer per kgds, zodat een ijzergebreksanaemie in
Nederland niet voorkomt.Anaemieënmoeten aan andere oorzakenworden toe
geschreven (o.a.wormen).
Het isnietbewezendateenhogeFe-gifthethaemoglobine-gehaltekanverhogen. Ookkannietworden gesteld datpaardenmet eenhooghaemoglobinegehaltebetereprestatiesleverendanpaardenmeteennormaalhaemoglobinegehalte.
De berekening voor de onderhoudsbehoefte aan ijzer laat zien,dat deopgegeven behoeftes af te leiden zijn uit bekende gegevens over de Fehuishouding.
5.2.5

Koper

Debehoefteaankoperbedraagt5-8ppmindeds (voorveulens9ppmvolgens
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Nutr.Req.Horses,1978).VergelijkTabel9metTabel8).
DemeestevoedermiddelenbevattenmeerCu.Kopergebrekzoualleenvoorkomen
opkoperarmegrondenzoalslichtezandgrond,veengrondendrassigegronden.
5.2.6

Zink

De zinkbehoefte van het paard is niet bekend, maar kan in analogie met
anderediersoortenopongeveer30-50mg/kgdswordengeschat.IndienveelK
offytaatinhetrantsoenaanwezigis,stijgtdebehoefte.Wondhelingwordt
bevorderddoorZnentijdenszo'nprocesisdebehoefteverhoogd.
Debehoeftewordtonderdemeesteomstandighedengedektdoordehoeveelheid
Zn die indevoedermiddelen aanwezig is.Specifieke gebreksverschijnselen
zijn(nog)nietbeschreven.
5.2.7

Andere

sporenelementen

De behoefte aan andere sporenelementen is weergegeven in Tabel9 (en
Tabel8).Dezebehoefteszijnovergenomenvananderediersoorten.Gebreksverschijnselenzijnnietwaargenomen,zodataangenomenmagworden,datondernormale omstandigheden devoedermiddelenvoldoende van deze elementen
bevatten.

5.3 Vitamines
5.3.1

Vitamine A (Tabel 10)

DegebruikelijkevoedermiddelenvoorpaardenbevattengeenvitamineA,maar
het provitamineA: caroteen. Een paard kan uit 1mg caroteen 400-500IE
vitamineA synthetiseren. De meeste voedermiddelen voor paarden bevatten
weinig of geen caroteen. Paardehooi heeft meestal een lange veldperiode
waardoorhetcaroteen-gehalteteruggelopenis.Granenofgraanafvalproduktenbevatten geencaroteen (metuitzonderingvan mais). Caroteenrijk zijn
gras,wortelen,kunstmatiggedroogdgrasenkunstmatiggedroogdeluzerne.
Omstalrantsoenenvoorpaardendiebestaanuithooiengranenen/ofgraan
afvalprodukten toch voldoende caroteen te doen bevatten, worden aandeze
rantsoenenvaakwortelenofeenvitamineA-D3-preparaattoegevoegd.WorteT50-Veef-65X
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lenzijnergsmakelijkenkunneneetlustbevorderend werken.Grotehoeveelhedenwortelenwerken laxerend enwortelen zijnvaak duur enmoetengoed
schoongemaaktworden.
Aanpaardebrok wordt eenvitamineA-D3-preparaat (entegenwoordig ooknog
vaak vitamineE enB-complex)toegevoegd, zodat naast hooi enpaardebrok
geenwortelenofeenvitaminenpreparaatbehoefttewordengevoerd.
Tabel10 DebehoeftevanpaardenaanVitamineA,DenE.
VitamineA (IE/kgl.g.perdag)*
bron:
volwassendieren,onderhoud
jongegroeiendedieren
hoogdrachtige/lakterendemerries
volwassendieren (onderhoud+prestatie)

N.R.C.

Löwe/Meyer

25
40
50

50-75
100-150
100-150

VitamineD(IE/kgl.g.perdag)*
volwassendieren,onderhoud
jongegroeiendedieren
hoogdrachtige/lakterendemerries)
volwassendieren (onderhoud+prestatie)
VitamineE(mg/kgl.g.perdag)*
volwassendieren,onderhoud
jongegroeiendedieren
27g
hoogdrachtige/lacterendemerries
volwassendieren (onderhoud+prestatie)

6,6

D.L.G.

150
150
100

5-10
20
15-20

0,1-0,3
0,3-0,5
tot4

*N.R.C.minimalebehoeftecijfers
Löwe/Meyer )
r optimalebehoeftecijfers
D.L.G.
J.
5.3.2 Vitamine

(Tabel 10) 2)

Een paard moet vitamineD voornamelijk halen uit gedroogde produkten
(hooi).Daar inveel rantsoenenmaarkleinehoeveelhedenhooivoorkomenen
granen en graanafvalprodukten geenvitamineDbevatten, zal devitamineD
voorziening van paarden niet steeds optimaal zijn. Aanvulling kan noodzakelijkzijn.
Tijdensweidegang indezomeriszowelvitamineA/caroteen,vitamineDals
de voorziening met Bvitamines zeker gesteld. Aangenomen wordt dat vol-
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doende B12 uit het darmkanaal geresorbeerd wordt. Gras bevat voldoende
caroteenenvitaminesvanhetB-complex,behalveB12.Doordeultraviolette
stralenvandezonwordtindehuidvitamineD3gevormd.
SterkverhoogdevitamineD-giften (meerdan200.000IE/dag,overeenlange
tijdverstrekt)kunnen toxischwerkeneneenverkalkingvandebloedvaten
veroorzaken.EenongecontroleerdgebruikvanvitamineD-preparatenmoetdan
ookafgeradenworden.
S.3.3 E Vitamine E (Tabel 10)
EenvitamineE-gebrekveroorzaaktondermeerdegeneratievespierveranderingen van de hart- en skeletmusculatuur. Ook de zogenaamde geelvetziekte
berustopeenvitamineE-gebrek.
EenhogevitamineE-gift (tot4mg/kglichaamsgewicht)zoubijsportpaarden
betere prestaties tot gevolg hebben. De paarden worden rustiger envertoneneenbetereeetlust.
GroenvoedersbevattenzoveelvitamineE (±400mg/kgds)datdoor1-2kgvan
dezevoedersdebehoeftegemakkelijkgedektkanworden.Ookgranenbevatten
veelvitamineE(±15mgvitamineE/kg).
Tijdens de stalperiode kan de vitamineE-voorziening tekort schieten, in
hetbijzonderalsoudhooienoudegeplettehaverwordtgevoerd.Aanvulling
meteenvitamineE-preparaat,graankiemen,groenvoerofkunstmatiggedroogd
groenvoer,kandannoodzakelijkzijn.
5.4 Voederingvanpaarden
5.4.1

Gras/hooi

Paarden prefereren een weide die bestaat uit een mengsel van grassen en
waarinookkruidenvoorkomen.Monocultureswordenoverhet algemeenslechter opgenomen dan eenmengsel van grassen. Paarden prefereren verder die
grassen die ineenbepaalde periode hetbeste groeien, dus in eendroge
periodediegrassendiedroogteresistentzijn.
Paardeweidenwordenbijvoorkeurnietzozwaarbemestalsweidenvoorrunderen. Meestal is het gras daardoor wat grofstengeliger dan inrunderweiden. Timothee is de grassoort die inAmerika veel voor paardenwordt
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gebruikt.
Het grasbestemdvoor "paardehooi"wordt ineenlater stadium gemaaiddan
gras voor "runderbooi".Het eerste wordt praktisch nooit geventileerd en
beeft daardoor,afhankelijkvanhetweer,eenlangeveldperiode.Hooimag
nietbeschimmeld of stoffig zijn.Hetvre-gehaltevan "paardehooi"schommeltvaak rond de 8%, zodat gesteld kanworden dathooi eennauwereVEM/
gvre-verhoudingheeftdandemeestekrachtvoedersvanpaarden.
Hethooimoetbijvoorkeurvanafdegrondwordengevoerdennietvanuiteen
hooggeplaatsteruifomtevoorkomendaterstofindeluchtwegenkomt.
S.a.2.

Paardebrok

Hetenergiegehaltevanpaardebrokvarieertdoorgaanstussen870en920VEM,
al is er tochook eenpaardebrok indehandelmet eenenergiegehaltevan
750 VEM. Het eiwitgehalte varieert van 10-12%vre voor prestatiepaarden
tot 15%vreofsomsnogmeerinpaardebrokbestemdvoorlacterendemerries
of veulens. In veulenbrok wordt meestal wat dierlijk eiwit verwerkt. In
paar- debrokwordt geenofeenlaagpercentagepulp (tot5%)verwerktom
slok- darmverstoppingen te voorkomen. Pulp moet eerst geweekt worden
voordat men ze aan paarden kan voeren. Ook grasbrok kan beter vooraf
geweektworden,omdatslokdarmverstoppingen zijnwaargenomennavoerenvan
grasbrok.
5.4.2.

Haver versus

paardebrok

Zowelhetvoerenvanhaver alspaardebrokbrengtvoordelenennadelenmet
zichmee.
Devoordelenvanhaverzijn:
1.Haver wordt vrijwel altijd goed opgenomen. Voor veel paardemensen is
haverhetidealepaardevoer.
2.HaverheefteenidealeVEM/gvre-verhoudingvoorpaardendiearbeidmoetenverrichten.
3.Haverbevat t.o.v.andere granenvrijveelruwe celstof,die eengunstigewerkingheeftopdemotiliteitvanhetmaagdarmkanaal.
4.Paardenkrijgenmeer"moed"doorhetvoerenvanhaver.
5.Haverheefteenhoogvetgehaltewaardooreenmooiehaarglansontstaat.
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6.Menkanophetoogeenindrukkrijgenvandekwaliteitvanhaver.
Denadelenvanhaverzijn:
1.Haverheeft,evenalsanderegranen,eenlaagmineralengehalte.
2.HaverheefteenscheveCa/P-verhouding.DeCa/P-verhoudingvanhaveris
ongeveer0,3.
3.Haverbevatgeencaroteen/vitamineAofvitamineD.
Deze drienadelenvanhavermakenhetnoodzakelijk, indiengrotehoeveelheden haver worden gevoerd, om eenmineralen/vitaminen preparaat teverstrekken. Hierdoor kan (mits het juiste preparaat wordt gevoerd)wel de
mineralen/vitaminen voorziening op peil worden gebracht,maar het voeren
vaneendergelijkpreparaatheeftooknadelen:
1.Deopnamedoordepaardenisvaakslecht.
2.Eendergelijkpreparaatisvaakduur.
3.De dosering van een mineralen/vitaminen preparaat moet nauwkeurig
geschieden.
4.De gebruiker wordt nogal eens onjuist beïnvloed door de reclame voor
dergelijkeprodukten.
Ophet ogenblikwordt inDuitsland,maar ook inNederland,eenmineralen/
vitaminenbrokvoorpaarden op demarkt gebracht,die eengoede aanvulling
biedtoprantsoenendiebestaanuithooiengranen.Perdagmethiervandan
ongeveer 1kgperdierwordengevoerd.Eendergelijkebrokheeftduidelijk
minderbezwarendaneengeconcentreerdmineralen/vitaminenpreparaat.

Devoordelenvandepaardebrokzijn:
1.Paardebrok'bevatmeestalvoldoendemineralenenvitaminen.ErwordtaltijdeenvitamineA-D3preparaataantoegevoegdentegenwoordigookvaak
vitamineEenvitamineB-complex.
2.DeCa/P-verhoudingligthogerdan1.
3.Hetvre-gehaltekanaangepastwordenaandebehoeftevanhetpaard.
Nadelendieaanhetvoerenvandepaardebrokzijnverbonden,zijn:
1.Desamenstellingkanwisselen.
2.Door smaakverschillen tussen 2charges paardebrok kan er een (tijdelijke) voedselweigering ontstaan. Smaakverschillen behoeven niet te
wijzenopeenanderesamenstelling.Eennieuwezendingvaneengrondstof
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kanaldeoorzaakzijn.
3.Hetisonmogelijkomophetoogietstezeggenoverdekwaliteitvaneen
paardebrok.
4.Brokdienietgoedgeperstisenuitelkaarvaltwordtslechtofinhet
geheelnietopgenomen.
Demeestefabrikantenproberenzoveelmogelijkeenpaardebrokvanconstante
kwaliteitenmeteengoedesmaakopdemarkttebrengen.
5.4.4 Het pletten

van haver

Nognimmerisaangetoonddathetplettenvanhaverzinvolisvoorvolwassen
paarden met een goed gebit. De verschillen in de verteringscoëfficiënt
tussen hele en geplette haver waren steeds kleiner dan de proeffout en
waren zowel positief als negatief. InTabel11 zijn deverteringscoëfficiënten van de componenten van de Weender analyse van haver en geplette
haverweergegeven,zoalswijdezegevondenhebbeninverteringsproevenmet
Shetlandpony's.
Tabel11 Deverteringscoëfficiëntenvanhaverengeplettehaver
Verteringscoëfficiënten

haver
geplettehaver
verschil
p*

ds

re

81,5
79,4
-2,1
0,77

92,3
73,5
-18,8
0,03

re
76,9
62,3
-14,6
0,60

vet

ok
88,1
93,1
+4,0
0,46

os
84,7
84,6
-0,1
0,98

*Pisoverschrijdingskans.
Geplettehaver isvrijvlug aanbederfonderhevig.Alsmengeplettehaver
wilvoeren zalmenhavervoorkorteperiodenmoetenkunnenplettenofmen
moetiederweeknieuwegeplettehaveraankopen.
Het gebruikvan ontsloten voedermiddelenmoet, gezien dehoge kostenvan
hetontsluitenendenietwezenlijkeverschillenindeverteringvanwelen
nietontslotenprodukten,wordenafgeraden.
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5.4.5

Enkel mengvoer voedering

(zonder

ruwvoer)

Hetvoerenvanenkelmengvoer (zonderruwvoer)heefteenaantalaantrekkelijkekanten:
1.Wanneerhooiinkleinehoeveelhedenmoetwordenaangekocht,ishooiper
energie-eenheidvaakduurderdanpaardebrok.
2.Er isminder opslagruimtenodig enhetvoerenvanenkelmengvoerwerkt
arbeidsbesparend.
3.Erkangedurendelangetijdeenuniformrantsoenwordengevoerd.
Voor een goedevertering inhet caecum encolonheeft eenpaardnietbesliststengeligruwvoernodig.Erwerdendooronsgeenverschillengevonden
indeverteringscoëfficiëntenvandecomponentenvandeWeenderanalysewanneerpaardebrok alsenigvoer of incombinatiemethooiwerdgevoerd.Wel
heeft dergelijke paardebrok altijd eenhoog rc-gehalte. Ditwordtbereikt
door re-rijke grondstoffen zoals bevoorbeeld havermoutafvalmeel of gras/
luzernebrok inhetmengsel op tenemen.Hetvoerenvan enkelpaardebrok
heeftgeenaantoonbareschadelijkegevolgenvoordegezondheidvanpaarden.
Er zoudenbij dieren die alleenpaardebrok krijgen zelfs minder gevallen
van koliek voorkomen dan bij paarden die eennormaal rantsoenmetbijv.
hooi krijgen. Gedragsafwijkingen zoals houtknagen, tijdens het gebruik
iederogenblikruwvoerwillenopnemenenvoedselweigeringwordenwelwaargenomen. Deze gedragsafwijkingenkunnen worden voorkomen door de paarden
1of 2kg ruwvoer te geven of op stro te stallen.Het stromoet welvan
goedekwaliteit zijn,omdat deopname ervanaanzienlijkkanzijn.Paarden
diealleenpaardebrokkrijgen,makenmestdienietgebaldisenhetdroge
stofgehalteisduidelijkhogerdannormaal (29vs 23%).
Samenvattend kan worden gezegd dat het opnemen van enig ruwvoer inhet
rantsoenaanbevelingverdient.
5.4.6

Het voeren van snijmaissilage

aan paarden

Snijmaissilage is een goed voedermiddel voor (niet tehoog inhet bloed
staande)paardenmitshetopeengoedewijze isgewonnenenwordtgevoerd
(d.w.z. dat men rekening moet houden met het lage eiwit-, mineralen-en
vitaminengehalteinsnijmais).
Zodraeensnijmaiskuil koud is,kanmenmethetvoeren ervanbeginnen.In
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het algemeen is dit ± 6weken nahet inkuilen.Menmoet nooit meerkuil
blootmaken enuithalen danmen in1ofhoogstens 2dagen opkanvoeren.
Snijmaiskuil dietelangblijftliggengaatbroeienenschimmelen.Paarden
zijn gevoeligvoor plotselinge voerveranderingen,voor schimmelige enmet
modder bevuilde silage. Alleen maissilage van prima kwaliteit komt voor
paardeninaanmerking.
Menkanwarmbloedpaarden tot10 (à15kg)snijmaissilage per dagvoeren.
Menmoetpaardenerlangzaamaanwennen.Hetisgewenstdaarnaastdepaardenwelaltijdenigruwvoerteverstrekkenindevormvanhooiofstro.De
restvanhetrantsoenmoetbestaanuitkrachtvoer.
Eennadeelvanhetvoerenvan snijmaissilage zoudeverhoogde kans ophet
optredenvanjeukzijn,waardoordepaardenlastigerwordeninhetgebruik.
5.4.7

Het voeren van zgn. warm voer

Opsommigepaardebedrijvenwordt1of2maalperweekzogenaamd "warmvoer"
of "mash" gevoerd. Dit voer bestaat meestal uit een mengsel van haver,
zemelenenlijnzaad enwordtvooraf geweekt engekookt.Hetvoerwordtop
ongeveer lichaamstemperatuur aan depaarden gegeven.Depaardennemenhet
graag op;het zoudevoeropname gunstigbeïnvloeden.Hetmengsel zoudoor
de laxerende werking verstoppingskoliek voorkomen. Dit laatste wordt nog
nietdoor onderzoek ondersteund. Het lijktniet zinvolom dezemaniervan
voerenaantebevelen.
5.5 Devoedingvanhetveulen
Het is belangrijk dat het veulen na de geboorte zo vlug mogelijk biest
opneemt,speciaalterverkrijgingvanantistoffenenvoorhetafdrijvenvan
het darmpek. Als het veulen kort na de geboorte nog niet bij de merrie
heeft gedronkenb.v. omdat het te zwak is of dat de merrie het niet toe
laat, dan zal men hetveulen moetenhelpenbij het drinken of demerrie
moetenvasthouden.Eenlaatstemogelijkheid isomdemerrie tegaanmelken
endebiestineenbakjeaanhetveulentegeven.
Dediarreebijhetjongeveulendiezonuendanoptreedtmoetwaarschijnlijk worden toegeschreven aan een laktogene infectie met Strongyloides
westeri.Diarreebijhetveulenkanookontstaanalsdemerrieeenmastitis
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heeft. Men imoethet veulen zo vlug mogelijk wennen aan het opnemenvan
ruw-en krachtvoer. Als de veulens 2-4weken oud zijn, kan men hiermee
beginnen. Goed hooi en veulenbrok. Paardebrok kan men ook gebruiken. In
veulenbrok ishet eiwitgehalte hoger dan inpaardebrok en aanveulenbrok
wordt meestal een dierlijk eiwit (melkpoeder) toegevoegd om de eiwitkwaliteit teverbeteren.Ookhetmineralen-envitaminengehalte inveulenbrokismeestalhogerdaninpaardebrok.
Tijdens deopfokvanhetveulenmoetmenervoorzorgendatdevochtopname
teallentijdegewaarborgd is.Hetisdaaromaantebevelenooktijdensde
zoogperiode als de melkproduktie van demerrie terugloopt,het veulende
mogelijkheidtegevenomwateroptenemen.
Hetspenenvaneenveulenkanalopeenleeftijdvan4maanden,maarmeestal zijn de veulens 6maanden oud voor ze gespeend worden. Tijdens het
spenenkanmendemerrieenhetveulenhetbesteopstallen.Hetgeleidelijk
spenen,d.w.z.hetveulen nogenigekerenmet grote tussenpozen (bijvoorbeeld6uur)latendrinken,heeftdevoorkeurbovenhetabruptspenen.
Voordat ze gespeend worden, moeten veulens geleerd hebben minimaal 1kg
krachtvoer per dag op te nemen.Tijdenshet spenenvan opgestalde dieren
zal aan (warmbloed of dravers)veulens ad libhooi en 3-4kg krachtvoer
moeten worden verstrekt. Het rantsoen van de merrie zal sterk beperkt
moetenworden;hooieneenzeerkleinehoeveelheidkrachtvoer (bijvoorbeeld
1 kg). De merrie enhetveulen dienen zodanig teworden opgestald datze
elkaarnietkunnenhoren.
Hettijdstipvanspenenisvoordegroeivanhetveulenuiterstbelangrijk.
Ishetweer goed en iservoldoende gras terbeschikking danzalbijeen
veulendatirideweidelooptgeengroeivertragingoptreden.Ditzalwelhet
gevalzijnbijslechteweersomstandigheden.Nahetspenenbehoevendeveulens inweidenmetvoldoende grasnietwordenbijgevoerd.Afhankelijkvan
hetweerzalmethetverstrekkenvanhooienkrachtvoereindoktober/begin
november (ensomsnoglater)begonnenmoetenworden.
Indienhetveulennahetspenenopgestaldblijft,zalhetrantsoenvooreen
(warmbloed)veulenkunnenbestaanuit3-4kghooien3-4kgkrachtvoer.
Dravers ofvolbloedveulens zalmenminderhooi gevenenwatmeerkrachtvoer. Eenrantsoenvoor dergelijkeveulenskanbestaanuit 1-2kghooien
ongeveer4kgkrachtvoer.
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5.6 Devoedingvanhetvolwassensportpaard
(Sport)paardenkunnen 'szomersvoldoende energieuitgrashalenom inhun
onderhoudsbehoeftentevoorzien.Alleenweidegangheeftwel totgevolgdat
depaardeneendikkebuikkrijgen,watnadelig isvoor deprestatie.Dravers envolbloeds intraining lopenmaar eenkorte tijd of inhet geheel
niet inde weide.Men laatpaardenbij voorkeur grazen in eenweide met
niet te eiwitrijk en daarom wat ouder grofstengelig gras. Vooral inhet
voorjaar kanhet gras erg eiwitrijk zijn en eenplotselinge overgangvan
een stalrantsoen naar alleen weidegang heeft bij veel paarden tot gevolg
dat debenenminder droogworden enhet optredenvanhoefbevangenheid is
mogelijk.
Een stalrantsoen zalnaasthooikrachtvoermoetenbevatten (paardebrokof
haver). De hooihoeveelheid wordt meestal beperkt, daar de paarden anders
een te dikke buik krijgen.Als leidraad kanworden gegeven: sportpaarden
niet meer dan 6kg hooi per dag en dravers of volbloeds niet meer dan
3-4kghooiper dag.Drachtige enlacterendemerrieskunnenmeerhooiopnemen. Indienminderdandehelftvanhetkrachtvoeruitmengvoerbestaat,
moetvaakeenmineralen/vitaminenpreparaatwordenbijgevoerd.
5.7 Devoedingvandemerrie (dracht,lactatie)
Tijdensheteerstedeelvandedracht stellenmerriesgeenextraeisenaan
hetrantsoen.Alleentijdensdelaatste3maandenvandedrachtisdeenergie-eneiwitbehoeftegroterdanindevoorafgaandeperiode (tabel12).Ook
hebben merries gedurende deze periode een verhoogde mineralen-en
vitaminen-behoefte.

Tabel12 Toeslagvoordrachtvanmerriesvan600kg
Stadiumvandedracht
9emaand
VEMgvre
800125

10emaand
VEMgvre
1200150

11emaand
VEMgvre
1600250

InNederlandkrijgendemeestemerriesmeervoerdanzevoorhunonderhoud
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nodighebben.Daar zeweinig ofgeenarbeidverrichten,isde conditiete
goed. Ze hebben aan het eind van de dracht dan ook geen toeslag nodig.
Alleen merries die in een matige conditie zijn, geeft men gedurende de
laatste3maandenvandedrachteentoeslag indevormvan1-14kgkrachtvoer.
Drachtigemerriesmogengeenzwarearbeidverrichtenengeen(erg)laxerend
enbedorvenvoereteninverbandmethetgevaarvanarbortus.
8.7.1

Melkproduktie

en Melksamens

telling

De hoeveelheid melk die een paard produceert, kan aanzienlijk zijn. Een
maximale melkproduktie vanmeer dan20kgkg/dag isgeenzeldzaamheid.De
gemiddeldemelkproduktievanwarmbloedpaardenisweergegveninFiguur1.

melkproduktie (kg/dag)
iê(*)

It'll

IJ-U I » » UMI I f » II«B

3«M

weken
Fig.1 Degemiddeldemelkproduktievanwarmbloedpaarden
Paardemelk bevat minder ds,minder eiwit,minder vet, minder eiwit maar
meer laktose dan melk van runderen. De gemiddelde samenstelling isweergegevenindeFiguren2en3.
Volgens oudeonderzoeken isvoordeproduktievan 1kgmelk320VEM en45
gvrenodig.Globaalbetekentditdatper3kgmelk1kgkrachtvoernodigis
bovendeonderhoudsbehoefte.Rantsoenenvoormerries tijdensdetopvande
laktatiedie9-10wekennadepartusvalt,moetennaasthooibestaanuit810kgkrachtvoer.
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droge stof

overigekoolhydraten
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Het gemiddelde gehalte aan ds,eiwit,vet en overige koolhydraten
inmerriemelk gedurende delaktatie.

fi
0.5

0J

Ca/P-verhouding
U

off
verhouding

ii;s4 5-t r-i f-uu-u u-u u-uw-uu-n u-a a-w JJ-Hn-a
Fig. 3

•weken

Het gemiddelde gehalte aan as, Ca en P en de gemiddelde Ca/Pverhouding inmerriemelk gedurende delaktatie.
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5-8 Devoedingvandedekhengst
Buitenhet:dekseizoenworden ergeenspeciale eisenaanhet rantsoenvoor
dekhengstengesteld.Eenkortetijd(1-3weken)voorafgaandeaanentijdens
het dekseizoen moet men een hengst voeren als een paard dat lichte tot
matige arbeid verricht. Bepaalde voeders zoals tarwekiemen, ondermelkpoeder,vismeel,bloedmeel,diermeeleneierenhebbendenaamdelibidote
vergroten en de zaadkwaliteit gunstig te beïnvloeden. In proeven is dit
nooit aangetoond. Het isniet onmogelijk dat eenhengst tijdens hetdekseizoeneengrotereeiwitbehoefteheeftendaardoormeereisensteltaande
eiwitkwaliteit. Alle bovengenoemde voeders hebben eiwitten van een goede
kwaliteit.

5.9 Deopfokvaneenmoederloosveulen
Hetisvangrootbelangdatmoederlozeveulensvoorhetoppeilbrengenvan
deweerstand tegen infecties envoorhet afdrijvenvanhet darmpekbiest
krijgen. Als een merrie direct na de partus sterft, probeer dan zoveel
mogelijk biest uit de uier te melken en aanhet veulen teverstrekken.
Eventueelkanookbiestvaneenanderemerrie ophetzelfdebedrijfworden
gebruikt. Een andere mogelijkheid is om zodra het veulen is geboren de
merrie te gaan melken en de biest in te gaan vriezen. Het bewaren van
diepgevrorenbiestheeftgeeninvloedopdesamenstelling.Zodrahetnodig
is kan de ingevoren biest worden ontdooid en aan eenveulen wordenverstrekt.Gedurende de eersteurenpostpartum ziendatpaardemelkeenhoog
ds- en eiwitgehalte (Immunoglobuline)heeft, daarna loop het snel terug.
Vanaf24-36uurpostpartumwordthetds-eneiwitgehaltevrijconstant.
Bijdeopfokvanmoederlozeveulenskrijgtmenhetbesteresultaatalshet
veulenwordtondergebrachtbijeenpleegmoeder.DeafdelingPaardenhouderij
vanhetLandbouwschapheeftvoorhetonderbrengenvanmoederlozeveuleneen
veulencentraleopgericht,dieervoorzorgtdateigenaarsvaneenmoederloos
veulen snel incontactkunnenkomenmeteigenaarsvanmerrieswaarvanhet
veulen is gestorven. Dit onderbrengen van het veulen bij de pleegmoeder
dientzosnelmogelijktegebeuren,omdatanderstijdensdeoverbruggingsperiode tochbegonnenmoetwordenmethetverstrekkenvanmelkvervangende
preparaten. Indienveulens geenbiest krijgen, ishetverstandig omdeze
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dierenimmuunserum intespuiteneneenlaxeermiddeltegeven.Ookkanmen
deze veulens gedurende enige tijd (b.v. 10dagen) een antibioticumkuur
gevendaarandersveelveulensstervenomdatzeonvoldoendeweerstandtegen
infectieshebben.Ookdaarnaishetverstandig zo'nveulennog frequentte
temperaturen om zodra de lichaamstemperatuur stijgt opnieuw met een
antibioticumkuurtebeginnen.
Hetonderbrengenvaneenmoederloosveulenbijeenmerriedientmetzorgen
beleid te gebeuren.Men staltdemerrie op ineenbox enlaathetveulen
erbijlopenenbekijktofdemerriehetveulenaccepteert.Alsditniethet
gevalis,moetmenhetnaeenhalfuuropnieuwproberen.Dezemethodeheeft
meestal meer succes danhet gebruikvan dwangmiddelen, zoals het gebruik
vaneenpraam tijdenshet zogen.Kluisterenmoetmenniet aanraden,zeker
niet als de merrie zich verzet. Een andere goede mogelijkheid is om de
merrie optesluitenineenzeerkleine ruimtevanbijvoorbeeldstrobalen,
waarinzijzichnietkanbewegen.Deenewandvandezeruimtemoetzolaag
zijndathetveulennogjuistbijdeuierkankomen.
Teneinde moeilijkheden te voorkomen is het verstandig om bij het eerste
contact tussen de eigenaar van de pleegmoeder en het veulen een goede
afspraak temakenoverdevoorwaardenvoorhetopfokkenvanhetmoederloze
veulen.
Indien men geen pleegmoeder kanvindenmoetmen overgaan tothet gebruik
vanmelkvervangendepreparaten.Hiervoorkanmengebruiken:
a.verdunde koemelk (2 delen koemelk, 1deel water, per liter mengsel
aangevuldmet1eetlepellaktoseofevt.glucose);
b. "kunstmatigeveulenmelk",eenmelkvervangendpreparaatvoorveulens.
Menvolge'deaanwijzingendiedefabrikantgeeft.Eenvoerschemavoorde
opfokvanmoederlozeveulensisvermeldinTabel13.
Vooral de eerste dagenmoet striktdehandworden gehouden aanhetvoerschema,wanthet isbelangrijkdathetveulenfrequentkleinehoeveelheden
melk krijgt. Normaal is de eerste week de zuigfrequentie van het veulen
meerdan100maal/dag.Menkandemelkhetbeste ineenbakjeverstrekken.
Om het veulen het drinken te leren laat men het op een (schone)vinger
zuigen en dompelt dan langzaam de hand in de melk om deze vervolgens
langzaam terug te trekken. Als het veulen zo niet wil drinken wil het
toevoegen van veulenbrok aan de melk nog wel eens goede resultaten opT50-Veef-65X
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leveren.Bij het gebruikenvan een flesmet eenspeenbestaathet gevaar
vanverslikken.
Alsnadeelvanhetopfokkenvanzgn.lebveulenswordtgenoemdeenafwijkend
gedragvandezedierenopoudereleeftijd.Ditzouveroorzaaktwordendoor
develecontactenvandeveulensmetdemens,waardoordezedieren"demens
alshungelijke"beschouwen.
Menmoetopeenleeftijdvan2-3wekenbeginnenmethetbijvoerenvangoed
hooi enveulenbrok of evt.paardebrok ad libitum. Zodra eenwarmbloedof
draverveulenmeerdan3kgveulenbrokopwilnemen,kanmendehoeveelheid
beperkentengunstevanruwvoer.

Tabel13 Voerschema voor het opfokkenvanmoederloze veulens (warmbloedpaardenendravers).
leeftijd

hetaantalvoedingen/etmaal

tijdtussen
2voedingen

totaleopname

1-4 dagen
5-10dagen
11-14dagen
2-3weken
3-12weken

12
8
6
5
4

2uur
3uur
4uur
4uur*
4uur*

4-6(8)
8-10
10-12
12-15
±15

*'snachtsworden1of2voedingenovergeslagen
5.10 VoedingenHyperlipaemie
Shetlandpony'smoetmenbijvoorkeur latengrazenopweidenmet eenhoog
celstof-gehalte. In Nederland verrichten de meeste pony's geen arbeid en
worden opkwalitatief te goedeweidengehouden.Hierdoorwordendepony's
tevet.Indienomwelkeredendanookdepony'sdaarnavasten,gaanzehun
vetreserves aanspreken.Hetkomtvoordathetuitdevetreservesgemobiliseerdevetonvolledigwordtafgebroken.Ditresulteert ineenophopingvan
vet in de parenchymateuze organen en in het bloed -hyperlipemie (Zie
voorgaandhoofdstuk). De eetlust gaathierdoor achteruit,wathetziektebeeldverergert.Indiennietwordtingegrepeneindigthetziektebeeldzeker
metdedood.
Oorzaken van hyperlipaemie zijn o.a. het proberen een pony af te laten
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slanken,voedselweigering ofweidegang inperioden met slechtweer (b.v.
sneeuw). Worminfecties en zandeten ten gevolge van een te schrale weide
kunnenhetoptredenvanhyperlipaemiebevorderen.
Adviezen voor de voeding van Shetland pony's ter preventie van hyperlipaemiezijn:
1. 'sZomerszorgenvooreenschraleweide (voorzoverditmogelijkis).
2. 'sWinters inhetbijzonder drachtigemerries enjonge dierennietop
eenkaleweide latenlopen,wormenbestrijdenenbijvoerenmethooien
enigkrachtvoer.
Wilmentevet gewordenpony's latenafslankendandientmenditgeleidelijk te doen. Als richtlijn kan men aanhouden een hoeveelheid voer die
ongeveer1/3-1/4vandeonderhoudsbehoeftedekt.
5.11 Voeding -tyingup-maandagzlekte
"Tyingup"bijdraversenvolbloedenenmaandagziektebijkoudbloedpaarden
treedtvooralopnarustdageninwarmestallenenbijovermatigevoedering
(teveel energie) tijdens de rustdagen. Deverschijnselen treden opkort
nadatdedierenmethetwerkzijnbegonnen.Deverschijnselenzijn:
-onzekere,stijvegang
-sterkzweten
ernstigegevallen:
-neervallendoorverlammingvandeachterhand
-broekspierengezwollen,voelenhardaan
-urinebruin-zwart(myoglobinurie)
Als oorzaak wordt gedacht aan auto-intoxicatie met produkten van de
stofwisseling (teveelmelkzuurophopingindespieren).
Preventiefvanbelang:
Tijdensrustdagenbeperktvoeren
geen grote hoeveelheden zetmeel- en suikerrijke produkten, zoals krachtvoer (paardebrok,haver)
- voeder-ofsuikerbieten (vroeger:peeënziekte)
Op rustdagen toch enige beweging geven en "inlopen" of "warm lopen",
voordatmetzwaarderearbeidwordtbegonnen.
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5.12 Voedingenkoliek
Meyer (1986)noemtdevolgende fouteninvoeding ofvoedering dieaanleidingkunnengeventotkoliek.
1. Foutenbijdevoedermiddelenkeuzeofrantsoensamenstelling:
-teruwecelstofarme,zetmeelrijkevoedermiddelen(tarwe,rogge)
gevaarvoorverkleving indemaag,gisting,maagdarmontsteking,
tympanieenmaagoverlading
-eenzijdig gebruik van ruwecelsotfrijke, eiwitarme voedermiddelen
(stro)
verstoppingincaecumencolon
-langstengeligruwvoeder,datonvoldoendewordtgekauwd(bijvoorbeeld
rodeklaverinbloeistadium)
propvorminginkleinecolon
-voedermiddelendieaanleidinggeventotopeenhopingvangassen,
jonggroenvoeder,leguminosen,klaver,luzerne,kool,appels,brood.
tympanieincaecumencolon
-grotehoeveelhedenvoedermiddelenmethoogMg-enP-gehalte (zemelen,
anderebijproduktenvangranen)
vormingvandarmstenen
2. Onvoldoendekwaliteitvanhetvoeder:
-beschimmeldvoer:stro,granan,brood,mangvoeder
verstopping incolon,maagtympanie en -ruptuur,maag-endarmontsteking,hoefbevangenheid.
-onvoldoende"bestorven"hooiofhaver:
maag-endarmontsteking,hoefbevangenheid
-groenvoeder,datinhopenheeftgelegenenisgaanbroeien:
tympanie
-verrotteofbevrorenvoedermiddelen (bieten,aardappelen,silage):
maag-endarmontsteking,hoefbevangenheid
-strometveelwindhalm(akker-onkruid):
ileum-verstopping.
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3. Foutenindetoebereidingvanhetvoeder:
-tekortgehakseldstro(2-3cm):
caecum,colon,ileum-verstopping
-kortgesnedengras(gazon-maaier):
ileumverstopping
-bietenpulpofsuikerpulpnietvoorgeweekt:
zwelling— • slokdarmverstopping,primairemaagoverlading
4. Foutenindevoedering:
-teweinigmaaltijden, te grotehoeveelheden gemakkelijk verteerbare
voedermiddelenpermaaltijd:
gistingindemaag;dalingpHincaecum
kieskeurigwordenmetdevoeropname — •hoefbevangenheid
-onregelmatigevoedertijden
-ongecontroleerdetoegangtothetkrachtvoer (losbreken)
— •primairemaagoverlading
-plotselingevoederwisseling,vooralbijdeovergangnaargroenvoeder
— •hoefbevangenheid
-testerkebelastingdirectnahetvoeren
-tekoudwater
-tegrotewateropnametijdensdevoederopname
-tekort water (afgesloten of niet goed werkende drinkbakjes -veel
zweten)— •verstopping
5.13 Voeding -hoefbevangenheid
Hoefbevangenheid treedt in samenhang met overinspanning enbaarmoederontstekingvooral op navoedingsfouten,die aanleiding geven tot stoornissen
indedikkedarmflora.Mogelijkeoorzakenzijn:
overmatige opname van zetmeel- of suikervrije voedermiddelen (granen,
vooralgerst,onrijpgraan,melasse)
"geil"gras,sterkeeiwit-overmaat
plotselingevoerovergangen(stal-weide)
nakoliekdoorabnormalegistingen
Experimenteel kan hoefbevangenheid opgewekt worden door 15 g mais zetmeel/kgL.G.teverstrekken.
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