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De Europese Zoö'technische Vereniging (E.A.A.P) heeft in hetbeginvande
tachtiger jareneenaantal lange termijn studies het licht doenzien (LivestockProd. Sc.vol.9nos. 1,2 (1982)).Eénhoofdstuk daarinhandelt over
paarden. Dit hoofdstukwordt overgenomenmetuitzondering van de gedeeltes
over fertililiteitendeFranse paardevleesproduktie.
De bedoeling van deze studies wasmet éénoog op dehistorie eenbeeld te
schetsen van deveehouderij indetachtiger jarenenenige lijnen tetrekkennaarheteindevan ditmillenium.
Voorwat detwee gedeeltes dieweggelaten zijn,hetvolgende:
de fertiliteit is een belangrijk aspect van de paardenfokkerij en
-houderij enkomt daarom inditdictaat diepgaand aandeorde.
- voor wat deFransepaardevleesproduktie betreft kanvolstaanwordenmet
deopmerking dat de consumptie inFrankrijk enItalië zohoog is (ennog
steeds licht stijgend)datdeze landen80%vanhet te consumerenpaardevleesmoeten importeren.
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VII. HORSES
H. STAUN (co-ordinator), E. BRUNS, D.J. FORDE, H. HARING, B. LANGLOIS and
D. MINKEMA

INTRODUCTION

Sincethe early 1950s the horse population in Europe hasdecreased steadily,
mainly because of rapid technical development in farm mechanization and
specialization of agricultural production. Asthe number of tractors and
combines has increased the number of draught horses hasdecreased. As may
beseen from Table I, some countriesreached their lowest number of horses
in the late 1960s,but sincethen the number has increased again owing to the
demand for sport horses.In other countries, especially those with a large
TABLEI
Total numbers of horses (1000)" •
Country

UK
Ireland
France
FRG
Italy
Switzerland
The Netherlands
Luxembourg
Sweden
Norway
Iceland
Denmark
Finland
Yugoslavia
Poland
USSRb
Hungary1»
Bulgariab
CSSRb
GDRb
Rumania15

Year
1963

1968

1973

1978

—
1357
501
348
81
149
7
161
86
30
92
220
1175
2626
8900
345
276
259
360
839

134
750
264
320
59
—
2
90
38
•35
40
134
1126
2673
8000
273
205
158
200
678

103
425
320
249
47
—
1
97
23
42
50
50
964
2373
6900
189
152
97
99
615

-500
76
374
378
264
46
240
2
110
21
51
61
35
756
1891
5686
134
124
49
66
571

lEstimated from available national statistics.
b
Estimated from numbers of foals slaughtered in autumn.
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population of horses,the decline has not yet ended. In Table II the distribution of horse types within countries isshown. The changes clearly favour horses
for various types of sports.Table III shows a clear tendency toward increasingnumbers of activeridersand members of riding clubs.This is concomitant
with the development toward sport horses in the distribution of types of
horses.
Although many different classifications of horses are used within the
EAAP countries, it wasdecided to distinguish between the following categories:
(a) thoroughbreds;
(b) trotters;
(c)sport horses (for riding and driving);
(d) heavy horses;
(e) ponies (< 148 cm).
Table IV showsthe numbers of horses slaughtered, exported and imported
in 1973and 1978 for 14 countries for which data were available. Excluding
countries having atradition of importing horses to slaughter for meat, there
wasa clear tendency for exports and imports of horses to decrease markedly
duringthe 1970s.
It isreported from some countries that the number of covered mares and
registered foals per year also decreased markedly during the late 1970s.There
are many possiblereasonsfor this,but it islikely that there isa cyclic trend
TABLE II
Distribution of horses in 1978 (1000)
Country

Heavy

Sport

Thoroughbreds

Trotters

UK
Ireland
France
FRG»
Italy
The Netherlands
Switzerland
Luxembourg
Sweden
Norway
Iceland
Denmark
Finland
Yugoslavia
Poland
USSR
Hungary

10
27
198
1
200 b
3
10
0.4
24
1.4

24
101
55
25
42
128
0.7
34

14
28
2
5
0.5
1

—

—

—

3

23
15

—
—

10
15
155
712

2
326
793

—

—

28

40
4
14
2
6

—
—

—

Ponies
11
7
20
3
31.5
95
0.4
26
4.6
51

51

104

0.4
1

—
1

"Maresregistered.
b
Farm horses, including • '6000 heavy horses.

17
0.5
0.5- ~ ~

1
274
79

—

—

0.9

0.04

Total
-500
76
374
82
247
79
240
1.5
110
21
51
61
35
756
(1891)
(5686)
134
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TABLE HI
Numbers of riders, riding clubs and active members
Country

UK
Ireland
France

FRG
TheNetherlands
Switzerland
Sweden
Norway
Denmark
Finland
Yugoslavia
Poland

Riders (1000)

Riding clubs

1973

1978

—
—
170
260
—
57
110
—
90
41
—
5

—
25
236
415
200
73
175
—
140
53
—
20

Active club members

1973

1978

355
3

450
17

1300
2961

2000
3413
1677

—
2
300

2
400
71
246
80
63
160

—
198
51
58
40

1973

1978

26050

120

—
260000

—
52000
8500

—
38000
7800
10600

—

38195
1105
130000
415000
55000
54000
140000
8600
46000
11500
11700

—

—:notavailable.
T A B L EIV

i

Numbers of horses slaughtered, exported and imported
Country

Ireland
France

Slaughtered

Exported

1973

1973

8200
72500

1978
9990
62600

FRG

—

—

Italy
TheNetherlands
Switzerland
Sweden
Norway
Iceland
Denmark
Finland
Yugoslavia
Poland
Hungary

214000
8000
13400
1900

282000
23000
16500
2800
3230
. 6500

—
—
—

—
8500

—
58000
9000

3000

—
60000
7000

Imported

1978

15300
1800
11540

—

2080
2500
8500

—

12660

—

15630

—
500

1973

1978

2400
6500
17010
218000
15140
10005
2000

2500
10510
211000
4730
12990

500

300
9
400

3500

6300

2500

5

20

700

30000
64000

74000
125000

800

600

—

—
—

605

400
455

—
260
240

9000

14000

—

—
25

30

—:notavailable.

for horsesaswell asfor other types of animal production. The generally poor
economic situation may also haveinfluenced this latest development in horse
production.
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MAJORINFLUENCESONHORSEPRODUCTION

Energy availability itself will not influence the number of horses in countries with technically highly developed agriculture. The demand for heavy
horses for draught work in agriculture and industry might, however, increase
in some countries in the case of energy shortages.Energy availability isclosely linked to grassland management through the pricesof fertilizers and concentrates. It will also influence the overall economy and the demand for
horses,especially sport horses.
Economic growth will have an overall positive effect on the future demand
for horses,but in many countries the demand for heavy horses willdecrease.
In others,especially the relatively rich countries, the urban population will
demand more horses,but of the sport horse type. The effect of economic
growth istherefore closely linked to the rural/urban population ratio. In
countries with largerural populations shifts in the population will be very
important. With a shift from rural toward urban areas,the demand for sport
horses willprobably increase.
Developments in the racehorse industry (thoroughbreds and trotters) are
closely linked to sponsorship and betting. Both factors willprobably be influenced by economic growth. Sponsorship isprobably also dependent upon
tradition and social behaviour. Achange in betting turnover does not
directly imply a change in the number of racehorses needed.
Low or negativeeconomic growth willprobably affect especially largestuds,
because of the inability of owners to pay staff. Ahigh inflation rate, ingeneral,
willalso influence horse production, ashigh inflation makes investment in
horses unattractive.
Income distribution and disposable income are important factors for future
horse production.
Changesin national income,energy availability, population, etc., have different effects on horse production within these regions,but probably on the
production of other speciesaswell. Concerning income distribution, changes
in domestic racehorse production arestimulated mostly by increasing differences in income,while sport horse production prospers with a decreasingskew
of income distribution. Demand in general isthought to be more heavily influenced than production by changesin any economic parameter.
Tradition might proveto be a strong indicator of the number of horses
produced. In fact three types of breeders can be distinguished:
(a)traditional breeders,not totally dependent upon horse production, who
breed horses because of tradition, general interest in horses (hobby), or for
gambling;
(b) commercial breeders,who breed horses only when prices are high and
for whom economic growth ismuch more important than it isfor traditional
breeders;
(c) casualbreeders,who breed horses because of "fashion", etc.,and are
influenced by economic growth probably even morethan are commercial
breeders.

1-7

Unfortunately, little isknown for most countries about the ratio of the
numbers of horses produced by these groups. This might prove to be a limitingfactor for the elucidation of future changes.In general,population growth
willprobably affect horseproduction. Its effect must be seen, however, in
connection with employment rates,economic growth and legislation, especially where available space is reduced.
Publicizing the horse for various types of sport, shows,races, etc., will also
play & role in horse production. Here traditions play an important part and
differ greatly between regions.
Horsesare often regarded asstatus symbols in both rural and urban areas.
Social behaviour related to income growth will increase the demand for sport
horses.
Farmingstructures and the number of farmers more or lessdependent upon
horseproduction asa source of income are closely linked. Factors of importance are:
(a)the intensiveness of farming;
(b)the size of farms;
(c) complementarity (beef production) and competitiveness (most other
animal production) of other species;
(d) increase of protected areas(landscape preservation);
(e) statefarms versusprivate farms.
To answer questionsabout therelationship between horseproduction and
the above factors it isdesirable to know how many horses of what type are
produced on what type of farms, and consequently if farming systems change
how this willaffect horse production. However, very few statistics giving this
type of information are available.
Education and extension willencourage people to become breeders and/or
trainers of horses. In many countries technical knowledge,for example of
fertility physiology, islimited, resulting in low fertility rates.
Research in horse breeding, nutrition and management has had a very low
priority in many countries and it is clearthat more willbeen needed in the
future.
Production of horse meat asa valuable (food) nutrient for humans,especiallybased on thrifty heavyhorses,takes place in some countries. All other
horses slaughtered (Table IV) may be considered to be culled animals from
various breeds.
World market prices vary greatly and in some countries are low compared
to those for other meats and to consumer prices.In some countries legislation
isrestrictive because of taxes or restrictions on marketing and slaughter.
In eastern Europe,horse milk production israther extensive, but because
of itsspecific and local use horse milk isnot considered asvery important in
relation to other agricultural products.
Legislativepractices in several countries areinfluencing horse production
and demand,for both livehorses and horse meat.
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In many countries environmental restrictions affecting horse riding seemto
be becoming quite extensive. Furthermore, taxes on owning ariding horsewill
increase.This willreduce the demand for sport horses. On the other hand,in
many countries specialfacilities are provided for horse riding, through direct
or indirect governmental actions.
State involvement with horses may also occur through increasinguseof
horses by the police for guarding, crowd control, etc.
Free trade within Europe isvery important for the horse production industry. Because of rising health risksassociated with an increasing exchange
of horses many veterinary restrictions are being practised.
There isa need, therefore, to have some kind of an international health
passport for horses.This raisesin the first place the question of a common
registration and identification system for all countries. Such a system would
also bevaluable for breeding purposes.
Governmental involvement in breeding variesgreatly between countries.
Where no governmental involvement exists (asin the UK),it isusually because
horses are not regarded as "agricultural". In France,the FRG, Ireland and
eastern Europe,the state isinvolved in horse breeding for several purposes,
especially for research.
It isvery difficult to predict whether the above factors willinfluence horse
production in general. The future development of horse production in each
country willdepend not only on these general factors but very much on
policiesaffecting trade and energy and on environmental restrictions. Because
of economic recession,the market for pleasure horsesat present isdecreasingin more countries.
In eastern Europe horse production ismuch higher than in western Europe.
However, since information about the nature of production in eastern Europe
islacking,it isdifficult to come to any conclusion about production in countries in this region.
BIOLOGICAL AND TECHNICAL DEVELOPMENTS

With the dramatic decrease in horse numbers during the 1950s and 1960s,
most research on horsesstopped, but since 1970 it apppears that some investigations haveagain been given priority. The following part of this chapter
concerns mainly the effect of present research and prospects and limitations
concerning feeding, management, breeding, quality, fertility and horse meat
production.
Feeding, management and housing
Until about 20years ago,horseswere fed mostly according to traditions,
feelings and by eye.Agreat part of the nutrient requirements and feeding
value estimates are still based on research done on other domestic animals,

1-9

often cattle and pigs.In the last decade a few results have been available from
research on horses,but much more nutritional information isstill needed.
First of all,it isnecessary to determine the requirements for the various
nutrients more exactly than has been done. Very often problems arise with
horsesthat are fed according to recommendations but become either too fat
or too thin. Whether it isthe maintenance requirements for energy and/or
protein which are wrong or differ from horse to horse, or whether other
factors such asfeeding efficiency or different roughage intake or a combination of these factors are involved has not been clearly established. It isvery
important to find the answers to these questions.
Another areawhere current knowledge isinsufficient isthe feeding of the
foal and the young growing horse. Recommendations for this group of horses
lirevery few, and the effects of high or low growth rates on the later performance of the mature horse are not known.
An area that has become increasingly important in the last few years is the
estimation of the feeding valuesof different feeds, both the traditional ones
such asoats,hay and artificial dried green fodder, and new ones such as
industrial by-products of various industries and chemically treated straw.
With a greater knowledge of the values of feeds, it would perhaps be possible
to feed horses in a better and cheaper way. Research in this field has begun in
some countries.
Asmentioned previously, there can be problems with feeding in practice.
Many horse owners do not know how to calculate a well-balanced ration.
Furthermore,the daily ration, although sufficient in theory, may vary in composition and total quantity because of inaccuracy in the actual feeding.'The
problems are greatest, for instance, inriding centers,where many young
people of varying experience help in feeding the horses.
Increasing use of feed mixtures from the feed industry has helped with this
problem, but eventhe industry lacks information on how to compose mixtures
for horses.
Such practices aswatching over horses, careful cleaning of boxes every day,
and givingthe animals sufficient exercise are of great importance for the health
»nd prosperity of horses. The very bigstud farms have at least one man in
the stables day and night to watch over the horses. This isvery expensive,
but good insurance against many accidents and illnesses.
To protect against infectious diseases,especially around foaling, careful
cleaningand disinfection are necessary. Agrowing problem isthe care and
correction of the hoofs of young, growing animals.The possibility of exercisinghorses in a fenced area on days when they are not working hasa good
effect on their temper and appetite.
Stables should be light and wellventilated. If the wallsin the boxes are
smooth they are much easier to clean and in recent years new construction
materials have appeared on the market. The floor should be welldrained to
protect the horsesagainst hoof diseases.None of these management and
housingrequirements are based on investigations,but on many years ex-
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perience. Although most of theserequirements are well known to many horse
owners, many do not observe them. To cope with such practical problems,
new and old horse-owners should be provided with more information through
theoretical and practical courses and informational material. It would alsobe
most helpful if older, more experienced horsemen taught young people good
horsemanship. Most (sport) horsesarebred on farms, or are kept during their
growing-upperiod on pastures.Because of the intensified use of grassland
for feeding milking-cows, it isbecoming increasingly difficult to combine this
with the grazingof horses.Research into grazing systems to rear young horses
and into the botanical composition of grassland for horse grazing is necessary.
Thetraining of horses at training centers for racehorses, trotters and
jumpers, aswell asmanaging horses inriding schools,require much labourand
time. Usually the social conditions for stable boys are poor: long workingdays
and lowwages.In future it will become more and more difficult to get skilled
workers,which will have to lead to the introduction of labour-saving systemsfor
feeding, cleaning stalls and excercising horses.
Genetics of horses
Selection for riding performance isbased mainly upon performance tests
of stallionsand lessupon testing of progeny in competitions. In horse breeding,at least in the breeding of race horses, selection methods have been used
for a longtime but with doubtful success.When applying such methods to
horses more difficulties arisethan with other species, owingto horses' low
fertility rate,their longgeneration interval, their small population size,their
unfavourable breeding structure (small herds), and the broad definition of
their breeding.
In breeding racehorses the main selection criterion, track performance, can
be measured in terms of winning time,average race time, handicap weight,or
earnings.Heritability estimatesfor these measuresarebetween 0.2 and 0.4
and indicate the possibility of successful selection on performance.
Although there has been asteady improvement in the track performanceof
trotters,there has been no decline in averaged winning times in the classic
racesfor thoroughbreds since 1900. Several reasons are advanced for this
phenomenon such asthat selection hasbeen too weak or has not been based
on performance, the population hasreached a genetic plateau or environmental changes havebalanced genetic progress.
In the breeding of riding horses the definition of the breeding goalis more
complex and difficult, because many traits cannot be measured objectively.
The aim isto produce anoble,large-framed and correct horse with dynamic,
spacious and elastic motions, and suited to anjrriding purpose because of its
temperament, its character and its ability to provide an easy ride.Thisaimcan
be achieved only by careful selection. The majority of ridinghorses is used
for leisure-time riding;only asmall percentage isused for performance riding.
Sinceleisure-time riders generally are poorly trained, traits such as tempera-
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ment with handling and riding ability are more important than jumping and
dressage abilities. Several methods have been successfully tested for measuring
these selection criteria more objectively by reducing the influence of the rider.
Heritability estimates for the main selection criteria are between 0.2 and 0.3,
sothat genetic improvement should be possible. However, it isnearly impossibleto quantify how successful past selection has been. The main selection
pressure in the breeding of riding horses ison conformation. Selection for
riding performance on the basis of performance tests of stallions and progeny
testing in competitions ismuch less effective than direct selection.
]n breedingracehorses and riding horses,the selection response can be 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 are useful tools.Although a
computer cannot replace a breeding programme, it isnecessary to make all
information about conformation and performance of the breeding stock availableto the breeder.
Negative selection responses,such asfertility and legproblems,have tended
to increase. The reason may be found in selection for race or riding performance. However, because of the low selection pressure on these selection
criteria it seems to be more probable that such problems have arisen
because of environmental factors. Inbreeding could be a problem in some small
breeds,but until now no adverse effects of the present methods of horse breedinghave been documented.
The breeding aims within variousbreeds arealmost the same in all countries.
Theeffectiveness of the selection schemes used in individual countries depends
primarily upon the amount of money invested in horse breeding. During recent
years Sweden and France in particular have started new testing schemes for
the breeding of riding horses.
Quality of horses
Quality in horses includes a largenumber of physical and mental characteristicsthat determine whether a horse ismore or lesssuitable for its intended
use.
It isexpected that in future the potential buyer willbe increasingly keen to
havea guarantee of a horse' general physical soundness. With the help of
elaborate veterinary tests and inspection a rather reliable diagnosis of physical
soundness can be made,and in future health certificates willbe asked for more
frequently in the trade of sport and pleasure horses.Nevertheless, it isstill very
difficult to detect predispositions to various disorders, in particular locomotive
disorders that can cause lamenessat a young age.In this field more basic
research isneeded and the same istrue for complex metabolic diseases such as
the tying-up syndrome.
Furthermore, it isstill largely unknown whether or to what extent the
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various locomotive and metabolic disorders are heritable. More insight inthis
area isneeded to conduct effective breeding programmes.
Of great interest in relation to a horse's intended use isits temperament.
In particular, there isa need for objective methods for measuring the learning
ability of horses,preferably usable at an early age.It isnot necessarily the
case that a pleasure horse should havethe same temperament asa horseused
in professional jumping and riding.If this isso it may have consequences for
breeding programmes for riding horses;i.e., it could be that specific strains
should be bred for specific purposes.
It isvery likely that in future, potential buyers will be more demanding
about the quality of horses with respect to their specific intended uses.Thus
breeding organizations could be forced to supply buyers with young horses
that have undergone a certain period of training and that areauctioned afterwards with an objective performance certificate (together with a veterinary
certificate of general soundness). In this respect there isstill a need for better
objective criteria for the performance ability of horses,aswell asfor standardized performance tests.Some progresshas been made inresearch in recent
years with regard to the relationship between physiological parameters (such
asheart rate and the concentration of blood lactate) and performance ability
and training status,but much isstill unknown.
With the increases in the numbers of sport and pleasure horses and the increase in competitions there isgreater risk of spreading contagious diseases.
Therefore there will be a need for effective health-care programmes, including
vaccination and worming schemes.These programmes could be set up with
the present state of veterinary knowledge.
In professional competitions there isa.risk of increased use óf drugs and
sedatives that may havea negative effect on performance- and progeny-testing.
Thusthere isa need for dope testing. Fortunately, the horse field can benefit
from the increased knowledge of dope testing in human sports.
Inrecent decades much research hasbeen devoted to blood groups and
protein polymorphisms infarm animals,including the horse. At present at
least eight blood antigen systems and 13blood protein systems are known,
and can beused for identification purposes and the clarification of disputed
parentage. Knowledge of blood groups also makes it possible to avoid
haemolytic disease in the newborn foal. It isquite certain that in the near
future blood-group research will be focused on lymphocyte antigens 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.
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Identification
There isincreasing emphasis generally on free trade and movement of goods
and animals.However, this trend issomewhat counterbalanced as regards
animals,including horses,by stringent veterinary regulations imposed by
individual countries in order to protect their own animal populations from
non-native diseases. At the same time, movement of horses, especially in the
sporting context, takes placeregularly throughout the world and particularly
in continental Europe. There istherefore a need for a comprehensive yet
straightforward identification system for animals, ideally a commonly agreed
system valid in allrelevant countries.
Methods of identification can, broadly speaking, be divided into four main
categories, namely:
(1) characterization of the animal's attributes, for example, chart markings:
photographing,or_ptherwise recording, details of chestnuts ("night eyes"),
blood-typing, etc.;
(2)additions: ear-tagging, insertion of subcutaneous capsules,dyeing of
hair, tattooing;
(3) subtractions: for example, tail docking;
(4) alterations: i.e., changing some tissue in the animal to aid in identification,for example,hot-branding or freeze-marking.
AUthe above systems have advantages and disadvantages and will undoubtedly continue to be used in different countries. However, the goal should be
an international passport system that can be used not only for identification
but alsoasa health control document to allow ease of international movement.
Asa means of achieving this goal,the following principles are recommended
asa start:
(1) foals should be identified while still suckling the dam;
(2) a written and a chart description should be made at that time;
(3) the identification should be done by an official approved by the relevant
breeding organization;
(4) an agreed identification procedure should provide guidelines regarding
standards for identifying foals;
(5) the registration number for each animal should be on the foal identification document and subsequently in the passport, and should contain the year
of birth;
(6) while the original identification may have been done by an appointed
official of therelevant breeding organization (seeabove),the subsequent
verification of this identification needed when a comprehensive passport is
beingissued (for example at the time a horse isbeing entered for competition
or being sold abroad) must be carried out by an authorized person;

1-14

(7) the identification details should berecorded on computer by meansof
a signalment key;
(8) the country of origin should be appended to the name of the horseas
currently occursfor thoroughbred animals;
(9) while it would be difficult to changethe present numbering systemin
countries where national registration systems including numbers are already
in existence,it isrecommended that in countries initially issuing registration
numbers such numbers should include the year of birth, the country of
origin,the breed and the registration number of the animal concerned.
None of the aboverecommendations precludes the addition of other markingtechniques, such ashot-branding, freeze-branding or tattooing by individual
countries should they wish to do so.In addition to identifying ahorse, the
passport should contain specification of vaccinations, blood-and dope-testing
results,and other health endorsements.
HORSEMEATCONSUMPTION AND PRODUCTION

Consumption of horse meat not only offers a possible supplementary market
for heavy breedsbut can lead to better utilization of hardy breeds within
national development programmes and particularly in marginal rural areas.In
France,where horse meat iseaten traditionally (1.8 kgper capita per year),
the stock of heavy horses israther large.The example of France will therefore
be used for more detailed discussion, although horse meat isconsumed also
in other countries,such asIceland (3.5 kg),the Benelux countries (3 kg)
and Italy (1kg).
In the FRG,the UK,Ireland and Denmark there isalmost ataboo on the
consumption of horse meat,which,according to somepeople, stems from the
beginning of Christianizationin those countries. Apparently thistaboo was
suppressed in France only during the Napoleonic period, when the consumption
of horse meat waspromoted, especially in Paris.Such consumption then grew
considerably among workers and employees of modest meansand while
regarded asthe meat of the poor, horemeat wasalso considered to be healthful, tender,fortifying, not fat, and wasred,aswellascheap. It was popular
and consumed widely in families with young children. The price of horse meat
hasrisen considerably and now tends to equalthat of beef. Nevertheless, the
popularity of horse meat in France continuesto grow.
Figureson the average consumption of horse meat are not very significant
because there arevery large consumers and also a high percentage of people
who do not eat horse meat at all. Reasonsfor non-consumption are mainly
that shopssellinghorse meat are often not within convenient reach, many
people are not familiar with horse meat, and others do not like it. Consumption
of horse meat invariousforms and not just assteak or chopped meat seemsto
depend mainly on the efficiency of distribution.
Some horse meat isalso consumed in Spain, Switzerland and Sweden. It is
possiblethat other countrieswillgradually become accustomed to eatingthis
type of meat.
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Wanneerwij intabel 1van hetoverzichtvanStaun e.a.lezendaterin
Nederland in1978intotaal240.000paardenzijn,danisditeenschatting.
De landbouwcijfers (1986)gevenvoor 1978slechts eentotaalvanbijna
75.000paardenoplandbouwbedrijven (tabel44-a). Indelaatstewoordenvan
devorigezinisdeoorzaakvandediscrepantievandetweegetallengelegen.
De landbouwtellingvanhetCBSteltalleenoplandbouwbedrijven.Deeerstgenoemde schatting,betrekt ookdemaneges endepaardenvanburgersen
buitenluiinhun"onderzoek".
Tabel44-bgeeftookeenaantalpaardenin"hippischevestigingen"aan.Geziendeschattingvan240.000isdeze"telling"vanhetCBS-nietcorrect.
Intabel 44-bzijndeverhoudingentussendeaantallendierenperrasaangegeven.Hierbijvalt op datdecijfersvan 1962en 1969ergincompleet
zijnenindelandbouwcijfers1986verhoudingenvan1978gepresenteerdworden.
Tabel 44-c demonstreert duidelijk datgegevens over aantalpaarden c.q.
paard-bedrijvenvoorhetCBSeentemoeilijkeopgaveis.
Opfoktechnischebasiszijnerandereenbeterecijfersteproducerenm.b.t.
derasverhoudingen (zieeldersinditdiktaat).
IneenuitgavevanhetMinisterievanLandbouwenVisserij("Paardrijden
binnenenbuiten"(1985))komtmentotdegelijkecijfersdiehiernaworden
afgedrukt.Aangezienervrijwelgeenpaardenmeerindelandbouwwordengebruikt,ishetvanzelfsprekend opdezeplaatsbijuteintroducerenwaar
-inwelketakvansport-paardendanwelgebruiktworden.

ORGANISATIEVANDEPAARDESPORT
De organisatie van depaardesport wordt sterkbeïnvloeddoordeveelheid
vanvormenvanpaardesport.
DeNederlandscheHippischeSportbond (N.H.S.)iseenoverkoepelendeorganisatie,waarbijintotaal16organisatieszijnaangesloten.Deze16organisatieszijningedeeldinvierafdelingen.AlleorganisatieszijnvertegenwoordigdinhetAlgemeenBestuurvandeN.H.S.
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Landbouwcijfers 1986/87
Samenstellingvandepaardenstapel 1)oplandbouwbedrijven
tot3Jaar

3Jaarenouder

1970
1975
1980

22 471
25 541
19 712

1981
1982
1983
1984
1985
1986

bedrijven
met
paarden
en pony's

totaal
overige

1andbouwpaarden
45 588
22 569
46 802

18 331
31 168

86 390
79 278
66 514

22 722

16 680
16 955
16 880
18 565
17 931

43 423
42 354
43 536
45 753
44 644

60 303
59 309
60 416
64 315
62 075

20 346
19 902
20 041
20 877
19 483

18 188

44 872

63 060

19 778

,

Bron: CBS Landbouwtelling nel I .
1) Alle paarden op landbouwbedrijven, 1ncl. pony's.

Bedrijven naar aantal paarden per bedrijf
bedrijven met . . . landbouwpaarden (3 Jaar
1

1970
1975

32 739
13 473

2

4 440
2 589

en ouder)

3

4

5

769
685

211
222

71
119

bedrijven met . . . paarden en pony's (3 Jaar en
1

2

4

5

11 975

4 560

1 773

764

1981
1982
1983
1984
1985
1986

10 909
10 455
10 157
10 470
9 551
9 401

4 045
3 993
4 276
4 300
4 088
4 188

1
1
1
1
1
1

711
731

9.4

8.4

Paarden (x 1000)

56
49
ouder)

3

1980

totaal

6 en meer

bedrijven

landbouwpaarden
(x 1 000)

38 286
17 137

45.6
22.6

totaal

6 en meer

bedrijven

410

1 034

20 516

46,8

326
361

18 541
18 078
18 288
18 906
17 830
17 869

43.4
42.4
43.5
45.8
44.6
44,9

44.9

44,9

574
580
691
759
811
788

846
820
912

414
434
443

976
958
994
1 117
1 126
1 137

5.4

3.6

2,2

15.9

1 170

paarden en
pony's
(x 1 000)

Bron: CBS Landbouwtelling nel 1 .
Paarden naar ras
1978
1969

1962

agr

Stokmaat 147 cm e.m.
Trekpaarden (koudbloed)
Friese paarden
RIJ- en tulgpaarden
Arabische paarden
Draverpaarden
Engelse volbloedpaarden
Overige paarden
Totaal
Stokmaat beneden 147 cm
Fjordenpaarden
Haflingers
Welsh pony's
New Forest pony's
Connemara pony's
Appaloosapaarden/pony's
Dartmoor pony's
IJslandse pony's
Hackney pony's
Shetland pony's
Overige pony's
Totaal

8 309

6,3

47430 71,2

3 164
1 648
32 340
1 668
2 268
355
5 745

131027

100

66560

47188

48 950
6 205
67 563

37,4
4,7
51,6

23.7
5.1

15 752
3 378

100

10.2
2.6

4 008
1 822
5 938
2 514

11.4
5,2
16,9
7.2

12 106
5 917

58,6
28,6

16 454
4 308

47,0
12,3

20 671

100

35 044

100

2 117
531

•
•
•
*
•

Bron: CBS Landbouwtelling mei 1 .
N.B.: In 1962 en 1969 alleen paarden op agrarische bedrijven.

1 351
1 014
11 644
3 841
152
150
127
276
178
8 764
3 828
31 325

hlpp. vestigingen
stuks

stuks

stuks

stuks

bedrijven

6.7
3,5
68,5
3,5
4.8
0.8
12,2

100

61
107
6 667
335
344
327
2 636
10477

0.6
1.0
63,6
3.2
i.i
3.1
25,2

100

4.3
3,2
37.2
12.3
0,5
0,5
0.4
0,9
0,6
28,0
12,2

136
124
1 494
1 248
103
74
50
308
13
558
1 940

2.2
2.1
24.7
20,6
1.7
1.2
0,8
5.1
0.2
9.2
32.1

100

6 048

100
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Onderstaandvolgt eenoverzicht van debij deN.H.S. aangesloten organisaties
eneenkorte samenvatting vanhun activiteiten.

1. Afdeling Recreatie
a.Federatie vanNederlandse Rijscholen (F.N.R.S.)
Vakgroepering met ongeveer 300 leden-maneges,met een tweeledig doel:
-behartiging van debelangenvan de ledenopvele terreinen.
-voorlichting aande consument over 'Verantwoord Paardrijden'.
b. Stichting Recreatieruiter (S.R.R.)
Deze Stichting steltzichtendoelhetbehartigenvandebelangenvande
recreatieruiter, met name door deuitgiftevanhet ruiter-enkoetsierbewijs endeerkenning daarvan doorteterreineigenaren inons land.
c.Nederlandse Ruiter SportVereniging (N.R.S.V.)
Dezevereniging organiseert jaarlijks eenaantal rally's entochtenvoor
de recreatieruiter. Namens de N.H.S. onderhoudt deN.R.S.V. ook deinternationale contacten ophet gebied vandepaardesportrecreatie.
d.Nederlandse BondvanVerenigingenvanhetAangespannen Paard (N.B.V.A.P.).
Bij deze bond zijn circa 50verenigingen aangesloten,welke zichbezighouden met het organiseren van recreatieve wedstrijden (tochten,etc.)
voor aanspanningen. De ledenvandezeverenigingenbeschikkenvaak over
fraaie, antieke koetsen,waarmee zij -zelf gestoken in bijbehorende
klederdrachten -tochtenen rittenmaken.

2. Afdeling Basiswedstrijdsport
a.Koninklijke Nederlandse FederatievanLandelijkeRijverenigingen (K.N.F.)
De K.N.F, telt een groot aantal verenigingen inons land,metname in
het midden, oosten en noorden. Jaarlijks worden velewedstrijdenvoor
zowel paarden alsponies georganiseerd,met o.a. springrubrieken, dressuur (individueel envier-enachttallen), samengestelde wedstrijden en
men- en tuigpaardrubrieken.
b. Nederlandse Katholieke BondvanLandelijkeRijverenigingen en Ponyclubs
(N.K.B.). De N.K.B, telteengroot aantalverenigingen inons land,met
name in het zuiden. Voor watbetreft dewedstrijdactiviteiten zijndie
van deN.K.B, tevergelijkenmet dievandeK.N.F.
c.Nederlandse Bond vanRij-enJachtverenigingen (N.B.V.R.)
De N.B.V.R. heeftverenigingen doorhet gehele land,welke indemeeste
gevallen 'gehuisvest' zijn in maneges. Debij debond aangeslotenver-
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Je ontwikkeling van\
.19 georganiseerde
oaardespon
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Until Itden v/an
njveremgingen ( * 1000)

mgingen (&10O)
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•artal
KComooiM«U100)
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19IS

1977

Ledenvan rijverenigingen
1965:
12.577
1970
22.802
1977;
47.922
1980:
63.519
1984
67.321
Aantal verenigingen
1965:
1970:
1977:
1980:
1984:

543
860
1.579
1.845
1.971

Aantal accommodaties
1960
1970
1980
1984

46
263
632
800
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enigingerikennen uitsluitend wedstrijdenvoorpaarden enhebben daarbij
alleen rijpaardrubrieken (springen,individuele dressuur en samengestelde
wedstrijden)ophetprogramma staan,
d.Nederlandse Pony Club (N.P.C.)
DeN.P.C, heeftverenigingen doorhet gehele land.Dewedstrijden kunnen
bestaan uit de rubrieken springen, individuele dressuur en samengestelde
wedstrijden.

3. Afdeling gespecialiseerde wedstrijdsport rijpaarden
a.NationaleFederatievoor Springruiters (N.F.S.)
De N.F.S. steltzichtendoeldebelangenbehartiging vandiespringruiters en -amazones,welkebeschikken overeen rijvergunning enaldusgerechtigd zijndeel tenemen aan concoursen hippique,welkewordengehouden onder dereglementenvan deN.H.S.
b. Vereniging vanDresuurruiters (V.V.Dr.)
De V.V.Dr, houdt zich bezig methetbehartigenvandebelangenvandie
ruiters enamazones,welke zichhebben gespecialiseerd inde dressuur en
over een rijvergunning beschikken.
c.Nederlandse Samengestelde Wedstrijd Vereniging (N.S.W.V.)

De N.S.W.V.. is de vereniging, welke zich specifiek bezighoudt met de
military-ruiters en-amazones.
d.VerenigingvanConcoursHippique gevendeOrganisaties (V.V.C.O.)
Bij de V.V.C.O. zijn al dieverenigingen,stichtingen encomiteesaangesloten,welke zich bezighouden met hetorganiserenvaneenconcourshippique datonder de reglementenvandeN.H.S.wordt gehouden.

4. Afdeling gespecialiseerde wedstrijdsport aangespannen paarden
a.DeVereniging vanEigenaren enRijdersvanTuigpaarden (V.E.R.T.)
De V.E.R.T. isdebelangenvereniging van eigenaren en rijdersvantuigpaarden.
Zij komen,vaak uit op nationale concoursen hippique in rubrieken als
enkelspan,tweespan entandems.
b.NederlandseHackney Club (N.H.C.)
Hierin zijn verenigd de eigenaren enrijdersvanhackneys,hetEngesle
tuigpaardtype met dekarakteristieke bewegingen.Zijzijneveneens vaak
tezienopnationale concoursenhippique,met dezelfde rubrieks-indeling
alsdetuigpaarden.
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c.Vereniging HetFries Tuigpaard (V.F.T.)
Deze vereniging wordt gevormd door rijders eneigenarenvan hetFriese
tuigpaard, geheel zwart van kleur,methet 'behang' (lang,zwart haar)
aan de benen.HetFriese tuigpaard isook op concoursen hippique buiten
Friesland tezien.De rijders zijngestoken indeouderwets Friese kledij
enzij rijdenvaakmet antieke sjezen.
d.Vereniging Samengestelde WedstrijdmensportNederland (V.S.W.M.N.)
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen vandemensport voor
een-, twee- envierspannen.Dewedstrijdenbestaanvaakuitvieronderdelen:presentatie (beoordeling vandegehele equipage),dressuur,marathon (rit doorhet terrein,verdeeld ineenaantal trajecten,waaronder
eenhindernistraject)enhethindernisrijden.
e.Vereniging van Concours Hippique gevende Organisaties (V.V.C.O.). Zie
onder3d.

VORMENVAN PAARDESPORT

Dehippische sportofwel depaardesport iszeerveelzijdig.
We kunnen onderscheid makentussendegeorganiseerdewedstrijdsport enhet
recreatievepaardrijden.

Georganiseerde wedstrijdsport
De georganiseerde wedstrijdsport kunnen we onderverdelen inhet rijdente
paard enhet aangespannen rijden.

Bijhet rijdentepaard kennenwedevolgendedisciplines:

Dressuur
De dressuur iseropgericht om inharmonie eengroot aantalbewegingen en
figuren te kunnen rijden van zeereenvoudig,waar allebeginnende ruiters
zichmeebezig houden,totzeer ingewikkelde enmoeilijke voor dewedstrijdsport.Dressuur kanzowel individueel als ingroepsverband worden gereden.

Springen
Een springconcours is een wedstrijd, waarbij de combinatie ruiter-paard
onder verschillende omstandigheden in een parcoursmethindernissenwordt
beoordeeld. Het iseenwedstrijd,diebestemd isom devrijmoedigheid,het
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(spring-)vertnogen, de behendigheid,het respectvanhetpaard voor dehindernissen en de rijkunstvan de ruiter tetonen.

Samengestelde wedstrijden enMilitary's
Dit typewedstrijd bestaat uit drieonderdelen,waarbij dedeelnemer steeds
hetzelfdepaard berijdt, t.w.:
- eendressuurproef
een uithoudingsproef
een springproef
Deuithoudingsproef iseen rit inhet terrein,waarbij de combinatie diverse
inhet terrein staandehindernissen

moet overwinnen.De lengtevan de uit-

houdingsproef is afhankelijkvan dezwaartevan dewedstrijd. Inde klasse
'zwaar' b.v. bedraagt de lengte 4 à 5km.Eenmilitary iseenverzwaarde
vormvan de samengestelde wedstrijd.

Voltigeren
Voltigeren isturnenop eengalopperend paard.Dit isvooral een goedevorm
om kinderen vertrouwd te maken met debewegingenvanhetpaard.Hetwordt
ookinwedstrijdverband beoefend.

Bijhetaangespannen rijdenkennenwe devolgendedisciplines:

Aangespannen rijden
Onder deze termwordt indepaardesportverstaan:
het rijdenmet een lichte concourswagen opeenwedstrijdterrein,waarbijde
aanspanning door een jury wordt beoordeeld optype enbouwvanhetpaard,
zijn houding, de verzorging van het geheel endewijzevan dravenvanhet
paard. Bij deze wedstrijden worden depaarden ingedeeld naar type enras,
zoals: tuigpaarden,hackney's en friesras.

Mensport
Demensport iseenveelzijdigheidssport.Met eenaanspanning worden dressuur-,
vaardigheids-enuithoudingsproeven verreden.
De uithoudingsproef wordt afgelegd opverharde enonverhardewegen,waarin
opgenomennatuurlijke enkunstmatige hindernissen.
Dressuur-envaardigheidsproeven worden op eenwedstrijdterrein verreden.
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Het recreatieve rijden
Het recreatieve rijden laat zichslechtvan een definitievoorzien;erwordt
allepaardesport.mee aangeduid, die nietwedstrijdgericht is.Het recreatieve rijden uit zich in een groot aantalvormen,zowel tepaard alsaangespannen.
Voorbeeldenvan recreatief rijdenzijn:
Het rijden ineenmanege of rijschool.Veelal wordt erwekelijks eenuur
gereden,waarbij het leren paardrijden in een ontspannen sfeer op de
voorgrond staat.
Het rijdenvaneenbuitenrit.
Overwegend wordenerbuitenrittenvankorte duur gemaakt,1à2uur.
- Het rijdenvan dagtochten.
Dagtochtenworden gedefinieerd als tochten die langer dan6uurduren.
Het rijdenvanmeerdaagse tochten,
Dit iseenvormvan recreatiefpaardrijden,diede laatste jarenmeer in
opkomst is.Men rijdt gedurende enkele dagen een lange tocht,waarbij
men dagelijks eengedeelte vanhettotale traject aflegt.Men kandagelijks vanaf hetzelfdepunt starten enophetzelfdepunt eindigen,waarbij men elke dag een andere route rijdt (streekgebonden).Men kanook
een lange tochtmakenvanpuntAnaarpuntB,waarbijmendagelijks een
gedeeltevandetochtaflegtenmen steeds opeenander adresovernacht.

Bij diverse vormenvan recreatief rijdenwordenook elementenvanprestatie ingebouwd,zoals:
Het rijdenvaneen oriëntatierit
- Het rijdenvaneenrally (eenofmeer dagen)
- Het rijdenvan jachten
Het rijden van jachten is eenvormvanpaardesport,waarbij een aantal
ervaren ruiters onder leidingvande "huntsman"eenmeutehondenvolgt,
die eenmetvossemestgetrokken reukspoorvolgen.
Het rijdenen latenbeoordelenvanoude enauthentieke rijtuigen.
- Het rijdenvan langeafStandsritten,waarbij o.a.het uihoudingsvermogen
vanhetpaardwordenbeoordeeld.

Deze verschillende wijzen van gebruik van paarden hebbengeleid totzeer
verschillende paarden enpony-rassenvandaar dathet zinnig isop ditmoment
aandacht te schenkenaandegeschiedenisvanhetpaard.

V53/A

1-23

De geschieden,isvanhetpaard
Het is niet de bedoeling hier diep op deafstamming endus op allevoorouders van hetpaard integaan;dit ligtmeer ophet gebied derPaleontologen. Speciaal ten aanzien van het paard is alles grondig uitgezocht,
zelfs zo, dat de ontwikkeling van het paard tothet "paradepaard"vande
evolutietheorie isgeworden.

Van een klein dier (deEohippus)met eenschofthooge van25à40 cmdus de
grootte van een foxterrier met vierbehoorlijke tenen aandevoorbenen en
vijf tenen aan de achterbenen, waarvan er slechts driede grond raakten,
ontwikkelden zichvia allerlei overgangsvormen niet alleenhethuidige paard,
maar ook de ezel en dezebra.DeEohippus iszeergoedbekend,vooraluit
deAmerikaanse musea,hoewel na deeohippus depaardachtigen inAmerika zijn
uitgestorven en indetijd na Columbus weer geïmporteerd moestenworden.
Beginnenwijmethetechtepaard,waarvanvele overblijfselenuithetDilivium (tot21.000jaarvoor Christus)gevondenwerden. Indezeperiode kunnen
reeds twee verschillende vormen onderscheiden worden,namelijk het lichte
enhetzware slag.
A. Wat het zware slag betreft zijn er resten gevonden o.a. inDuitsland
(Equus germanicus,E. abeli). Volgensverschillende onderzoekers zouden dit
degemeenschappelijke vooroudersvan onzehuidige,zwarepaardenrassen zijn.
Tacitus maakt erookmeldingvandatdeGermanen het zwarepaard als huisdier bezaten. Hiervoor pleit ook devondstbijHaarlem van eenskeletmet
een schofthoogte van ± 1.60 m,welk skelet dateertuithetbeginvan onze
jaartelling. Van dit paard zou ookhet zwaremiddeleeuwse ridderpaard afstammen.Dezepaardenmoestenvaak± 250kgdragen (ruiter+wapenrusting).
Ten tijde van dekruistochten isditveel gekruistmet lichte,snelle Oosterse paarden. Na demiddeleeuwen,toendezwarewapenrustingen verdwenen,
werd door de ridders een lichterpaard gewenst enwerd hetzwaardere paard
toteenecht slepers-en later ookboerentrekpaard omgevormd.Er ontstonden
drie groepen,trekpaarden:
a. deWest-Europese,Frans-Belgische groep.
b. deMiddel-Europese groep (Pinzgauer,Noriker)
c. deEngelse groep.
In de oudheid maakte men geen doeltreffend gebruikvandetrekkracht der
paarden. De grote moeilijkheid lag in de maniervanaanspannen.Hetjuk,
dat men kende,was geschikt voorde langzaamvoortsjokkende os,maarvol-
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komen onbruikbaarvoorhet zoveel snellerepaard.Hetjuk lag op deschoft;
aan beide uiteinden waren twee buigzame banden bevestigd,waarvan éénde
buikriem vormde en de andere dehals omsloot.Deze laatste drukte bijhet
trekken op de luchtpijp en verhinderde het dierzware lasten tetrekken.
Men schat dat een paard op deze wijze aangespannen niet meer dan dertig
kilogram kon trekken. In deze tijd was men bovendien niet instaat twee
paarden tegelijkvoor dewagen te spannen.
Het einde van de 9e en het beginvan de 10eeeuwbrachten groteverbeteringen. In deeersteplaats hetmoderne borsttuig,waarbij dusnietmetde
voorzijde der hals, maar met devoorborst getrokkenwerd.Deze uitvinding
vergrootte de trekkracht van een dier vele malen.Ook leerdemen indeze
periode een gareel te maken voor één-of meerspannen, zodat men ookmeer
dieren,bijvoorbeeld 4,8en 16voor eenvoertuig spannen kon.Aanvankelijk
werden zeer zware lastenalleenmetmenselijke arbeidskrachtenverplaatst.
Daarna werden, opverschillende plaatsen althans,runderen ingeschakeld en
ontdekte men dathetnog gemakkelijker envooral sneller gingmetpaarden.
Deze ontwikkelingen hebben ookmeegewerkt aandeafschaffing van deslavernij.
Watpaardenvanhet lichte slagbetreftwordentwee (ookweleensmeer)oorsprongsvormen onderscheiden,waarvan deonderlinge samenhang nog nietduidelijkis.
1. de Tarpan (Equus gmelini).Eenklein,muisgrijs,vrij edelpaardje,dat
omstreeks het beginvan onzejaartelling ingeheelEuropa enKlein-Azië in
het wild voorkwam. Enerzijds gebruikt alshuisdier,anderzijds werd erop
gejaagd.
In732na Chr.schreefPausGregorius IIIaanBonifacius datinverband met
bepaalde heidense rituelen,het etenvanpaardevlees verbodenmoestworden.
Een bewijs dat dit paardje, eventueelnaasthet2e lichtepaard,deEquus
Przewalski,hier toenvrijveelvoorkwam.Met deontwikkeling vanWest-Europa werd de Tarpan meer enmeernaarhetOostenverdrongen.Omstreeks 1000
kwamhetnog inZwitserland voor en in 1543werd inPruisen eenverordening
tot bescherming uitgevaardigd. Inde 19eeeuwk w a mhetalleennogmaarvoor
indeOost-Europese landen.Hetwarenpaardenvan 1.15 à 1.35 m schofthoogte.
2.hetPzrewalskipaard (Equusprzewalski)
Dit paardje met een schofthoogte van ± 1.30m,met eengrofhoofd,zware
hals en veelbehang,isbruinofgeelachtigvankleur geweestmet eendonkere streep overde rug (aalstreep).Kortna de Ijstijdenhad ditpaardhet-
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zelfde verspreidingsgebied als deTarpan,zelfs zodat sommige onderzoekers
menen datde::epaardenrassen niet streng te scheiden zijn.Op de tekeningen
op de wandenvan degrotten langs deDordogne (Fr.)vindenwe zware,naast
grove en lichte typen afgebeeld. Ingedomesticeerde,praktisch zuivere vorm
vindenwe ditpaard terug indeMongoolse,Tibethaanse enChinesepony.Vermoedelijk zullen ponyrassen als deShetlandse ende IJslandsepony ookwel
van deEquus Przewalski afstammen.
Vermoedelijk heeft ook een van deTarpan afstammende vorm zich ontwikkeld
tot de lichtere Oostersepaarden.De oorsprong van dezepaarden isniet zo
duidelijk. De eerste afbeeldingen dateren van ± 2000voor Chr.Vooralde
Assyriers, de Babyloniërs en dePerzen hielden ditpaard als huisdier.Afstammelingen van dit paard vinden we in alleW.-Aziatische landen, zoals
bijv. het Syrisch-Perzische paard.
Na de Egyptenaren, de Grieken, de Romeinen en ook deChinezen die reeds
± 3000 jaar voor Chr. paarden domesticeerden, begonnen deArabieren eerst
veel later met de paardenhouderij. De eerste berichten over deArabische
paardenfokkerij dateren uit 360 na Chr. Men neemt aan dat depaarden der
Arabieren uit Lybië geïmporteerd werden.Hieruit zijn dezeer fijne,geharde Arabieren gefokt.Arabieren hebbenveelal zeer korte lendenen (gunstig)
ook al omdat zij integenstelling tot andere rassenvaakvijf inplaats van
zes lendenwervelsbezitten.
Zeer nauw verwant met de Arabier is deBerber, diemisschien ontstaan is
uit vermenging met zwaardere Spaansepaarden. Zowel deArabier als deBerber zijn rijpaarden.
De oudste afbeeldingen van ruiters stammen uit de6e eeuwvoor Chr.; Lybië
enGriekenland gingen indezevooraan, gevolgd doorRome.De Germanen stredenbijvoorbeeld nog tevoet tegen deRomeinse Cavalerie.
Heteigenlijke hoefbeslag hebben deRomeinen echter weer geleerd van deWestEuropese bevolking. Deoudste hoefijzers zijn namelijk inSpanje enFrankrijk gevonden. Menneemt aan dat deze overgenomen waren van deKelten, een
westwaarts trekkend volk, dat zich blijvend inBretagne,Wales en Ierland
heeft gevestigd. Het waren reeds ijzers met nagels aan dehoef bevestigd.
De Romeinen kenden voordien alleen de hipposandalen, metalenplaten, die
met een riem aan dehoefbevestigd werden.Depaarden konden hiermee echter
alleen stapvoets gaan. Bij de beroemde tocht van Hannibal over deAlpen
(218na Chr.)liet hij deharde (rots-)wegen met strobedekken om de hoeven
van zijnpaarden te sparen.
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Door de verschillende omstandigheden van klimaat, voeding enverzorging,
alsmede door dezeerverschillende doeleindenwaarvoor hetpaard wordtgebruikt zijn erveel sterkuiteenlopende paarden rassen ontstaan.Als grote
groepen stelt men naast elkaar paarden enpony's.Voorwat depaardenbetreft:koudbloed-,warmbloed-halfbloed-envolbloedpaarden.
Hier dienen allereerst nog een aantal begrippen, verband houdende met de
thans in Nederland voorkomende paarden- enpony-rassen (±15intotaal)te
wordenuiteengezet.
De internationaal vastgestelde maat,diedegrens tussenpaarden enpony's
3
uitmaakt is 1.47 m.Wanneer degemiddelde maatvan een rashierboven ligt,
spreekt men van eenpaardenras;enomgekeerd van eenponyras.Bij depaardenrassen kentmenzoals medegedeeld o.a.volbloed-,warmbloed enkoudbloedrassen. Deze terminologie slaat ophet temperament enhet relatief gewicht
van depaarden,behorende totdeze rassen.
De vertegenwoordigers vaneenvolbloed rashebbeneenzeer levendigtemperament. Zijworden gekenmerkt door eenrelatief gering lichaamsgewicht,vergeten en vergeven beledigingen niet snel endienen steedsmetverstand en
zorgbehandeld teworden.Het isomdeze redenennietaantebevelenhente
pramen of indenoodstal teplaatsen.We kennenhetArabisch enhetEngels
Volbloed. Wanneer men kortheidshalve van "Volbloed" spreekt, bedoeltmen
meestalEngels Volbloed.
De koudbloedpaarden hebben een meer flegmatisch temperament enzijnnaar
verhouding van hun stokmaat zwaar. Zij blijven b.v. rustigvoor deploeg
wachten, terwijl deboer elders staattepraten,anderzijds kunnen ook zij
zich heftig verweren indenoodstal.Typische koudbloedrassen inNederland
zijnhetNederlandse Trekpaard enhetFjordenpaard.
Hiertussen in,zowelnaar temperament alsnaar gewicht,staandewarmbloedrassen: Nederlands Warmbloedpaard, Westfaler,Hannoveraan, SelleFrancais
enTrakehner.Warmbloedpaarden wordenveelalweerverdeeld naarhet gebruik.
Demeeste rassenzijntypische rijpaardrassen. InNederland kentmenbinnen
dewarmbloedpaarden naast rijpaarden,ooktuigpaarden.HetEngelsVolbloedpaard en het Arabisch Volbloedpaard zijn ook typische rijpaarden.Kruist
men deze met een warmbloed dan spreekmenvaneenhalfbloedpaard (alshet
voor 50%of meer Engels Volbloed is) ofvaneenArabischhalfbloed. Naast
het Nederlandse warmbloedtuigpaard is er het typisch tuigpaardenras: de
Hackney. Hoewel dit laatste raseenwarmbloedpaardenras is,spreektmenin
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Nederland bij de kruising van een warmbloedpaard met eenHackney ookwel
vaneenhalfbloed-Hackney.

Ondanks het.feit dat algemeen wetenschappelijk aanvaard wordt dat aande
waarde van afstammingsgegevens -verder dan grootouders - zeer weinig
waarde gehecht moet worden (zie Minkema §35),spreektmen indepaardenfokkerij nog wel over bloedlijnen en merriestammen. Door sommige fokkers
wordt hieraan (te)veel waarde gehecht. "Bloedlijn" slaat op devader en
zijnafstamming inmannelijke lijn.Metname inWest-Duitsland wordt dit in
de hand gewerkt doordat men zonen,kleinzonen enz.van eenberoemde vader
steeds een naam geeft die met dezelfde letterbegint als dezevoorvader.
"Merriestam" slaat op demoeder enhaar afstamming invrouwelijkelijn. Men
spreekt dan overhet feitdat ditpaard komtuit de "bekendemerriestam van
fokkerX".
In het begin van onze jaartelling warenerdus inEuropa hoofdzakelijkde
afstammelingen der zware paarden en pony's; in Azië pony's en rond het
Midden-Oosten lichterepaarden.
Vanuit deze drie oorspronkelijke ofnatuurrassen zijnerdoordemens doelbewuste kruisingen uitgevoerd,waardoor talvannieuwe rassenontstaanzijn.
Genoemd is reeds dekruising vandezwareEuropese paardenmet de lichtere
Oosterse rassen, waardoor verschillende middelzware rassenzijnontstaan.
Bijvoorbeeld hetoude Spaansepaard,dat indeLippizaner nogvoortleeft en
dat zijn grote bekendheid heeft vanwegehet gebruikvandezepaarden door
de "SpanischeReitschule"inWenen.
Verder is hetFriesewarmbloedpaardenras omstreeks 1310 reedsbekend.Het
zouontstaan zijndoor kruisingvanzwarepaardenmetSpaanse.
HetEngels Volbloed isook indeze tijd ontstaan.
Het paardisinoude tijdenalleenmaar tevinden inEurazië enNoord-Afrika.
Met de ontdekkingsreizen werden de paarden gebracht naar Zuid-Afrika,
Australië en Amerika.De Spanjaarden gebruikten depaarden,naar hetvoorbeeld vandeRomeinenbij deGermaanse oorlogen,omde Indianen aanzichte
onderwerpen. InAmerika zijndusvoornamelijk Spaansepaarden geïmporteerd.
De wilde Mustangs zijn uit deze paarden ontstaan, doordat verschillende
exemplaren uit de ranches ontsnapten enzichindevruchtbare steppenvermeerderden.
Eeuwenlang heeft de Mustang, die door verandering intypeweinigmeerop
het oorspronkelijk geïmporteerdepaard leek,inAmerikavrij spel gehad en
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zich enorm vermenigvuldigd, vooral ook omdatde Indianenergeenjacht op
maakten. Inde 17eeeuwwerdende Indianen echter ook ruiters enzelfs zulke
goede dat de stam der Comanchenbeweerde dathetpaard voor hen geschapen
was. De Mustangs breidden zich zeer snel uit,hetgeen doorhet schaarser
worden der steppen,tenkostevan de runderkudden ging endaarom begon men
inde 19eeeuwjacht opdeMustangs temaken.Demustang komtnualleennog
inreservatenvoor.
Het ismerkwaardig tezienhoehetgebruikvanhetpaard endus ookdebouw
naarplaats entijdverschillend is.Zo komen,mede doorklimatologische en
voedselomstandighedenindetropenensubtropengeenzware trekpaardenvoor.
Welpony's eneventueel kleine lichtepaarden.
Was het paard inde 18eeeuw inhetWestenhoofdzakelijk legerpaard, inde
loopvan de 19eeeuwkreeg hetvooralbetekenis bijhet transportvanmensen,
post en industriële produkten maar ook als landbouwtrekdier.En thans is
doordevoortschrijdendemechanisatie het landbouwpaard praktischverdwenen;
het paard wordt als sportpaard gebruikt. Indit kader isdeopkomstvande
ponyrassen indewesterse wereld ookteverklaren.
In de volgende hoofdstukken wordenonvermijdelijktermen gebruikt dieverband houden met rassendie inNederland voorkomen.Ookwordtwel gesproken
over het gebruiksdoel.Daarom kanhetvanbelang zijnhet deel "Praktische
Paardenhouderij" van de groene reeks (uitgeverij Terra, Zutphen) aan te
schaffen.Vele aspecten die indit diktaat aandeordekomen,worden daarin
doordeheerWierda behandeld.
Dit boekwerk is vollediger dan "Paardenhouderij,Praktisch Bekeken",wat
een uitgave is van het P.R.
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2. Fokkerij
2.1 Rassen
2.2 Signalement
2.3 Exterieurbeoordeling
Dezecollegestofisweergegevenindehoofdstukken3,4en5van
Wierda"PraktischePaardenhouderij"vandegroenereeks
(uitgeverijTerra,Zutphen).
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Fokkerijprogramma

2.4.1

Algemeen

De meeste kenmerken van het paard worden beïnvloed door een groot
aantal genen waarbij elk afzonderlijk gen mogelijk een relatief geringe
bijdrage heeft:.Zulke kenmerkenwordenkwantitatieve kenmerken genoemd.Een
aantal van deze kenmerken kan men meten zoals de snelheid bij dravers,
andere zijndaarentegen slechts subjectief vast testellen zoalskarakter.
Het gemeten ofgescoordekenmerk van eendier iseenresultante vande
genetische aanleg van het dier en het milieu waarin het dier zichbevindt.
De selektie richt zich op de verbetering van de genetische aanleg van een
dier. De vraag is nu wat zegt de verschijningsvorm van het dier over deze
aanleg enwat isdewaardevan informatievanverwanten voorhet zuiver en
betrouwbaar schattenvandeaanleg vaneen individu.
Eenmodern fokprogramma kanverdeeld worden indevolgende fasen:
- definierenvanhet fokdoel
- ontwikkelen vanmaatstaven omkenmerken temeten,
- correctievan systematische milieu-effecten,
- schattenvangenetische parameters,
- schattenvan fokwaarde van individuen,
- planning enoptimalisatie van fokprogramma,
- gebruik vangeselekteerde dieren.

Deverschillende fasen zullen indithoofdstuk aande ordekomen enwe
zullen ons i.h.a. beperken tot de belangrijkste groepen paarden, namelijk:
rijpaarden endravers.

Alvorens in te gaan op deze verschillende fasen zal kort worden aangeduid
hoe de huidige situatie in Nederland is (zie verder hoofdstuk fokkerijorganisaties inNederland).

Rijpaarden.
De hengstenselektie is in figuur 4.1 aangegeven. Na de centrale keu1

ring vanhengstenvan 3 jaar ofouder zijn er twee alternatieven:
- verrichtingsonderzoek of eigenprestatietoets,
- wachthengstensysteem.

Aan hetverrichtingsonderzoek van 100dagen gaat een toelatingsperiode
van 3 weken vooraf, waar de hengsten aan een veterinaire keuring worden
onderworpen. Na de eigenprestatietoets heeft de beslissing plaats of
hengstenwelofniet indepopulatieworden ingezet.Bijhetwachthengstensysteem beperkt het centrale onderzoek zich tot een gedrags-/karakter test
van een aantal weken. Ca. 40 proefparingen per hengst worden bij dit systeem uitgevoerd en vervolgens wordt de hengst in de sport ingezet. Een
beslissing overhet al of niet inzetten van de hengst in de fokkerij heeft
plaats op basis van: sportprestaties van de hengst en nakomelingen op 3jarige leeftijd.
De beoordeling van nakomelingen (veulens) heeft plaats op basis van
50% aselekt aangewezen dieren en de rest aan te wijzen door de eigenaar.
Beoordelingscriteria:
- ontwikkeling entype,
- gebreken,
- bewegingen.

Na 3 j a a r heeft een volgende beoordeling plaats op basis van de
r e s u l t a t e n van stamboekkeuringen en d a a r n a a s t kunnen s i n d s 1983
sportgegevens gebruikt worden voor de s e l e k t i e .

Fig.4.1.Selektieschemahengsten-Nederland.

HENGSTENSELEKT1E
CENTRALEKEURING
afstamming,exterieur, bewegingen
1ejaar

INSPECTIEMOEDERS

WACHTHENGSTEN

VERMCHTINGSONDERZOEK
100dagencentraletraining
STAMBOEKINSCHRIJVING

1ejaar

KARAKTER-GEDRAGSTEST
min.3weken/max.7weken
PROEFPARINGEN

3ejaar

BEOORDELINGVEULENS

2ejaar

BEOORDELINGVEULENS

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

tot4ejaar

6eevt.7ejaar

na9ejaar

4ejaar

EIGENSPORTPRESTATIES
TEST3-JARIGENAKOMEUNGEN
STAMBOEKINSCHRUVING
SPORTPRESTATIES NAKOMEUNGEN

SPORTPRESTATIES NAKOMELINGEN
na8ejaar

+
STAMBOEKGEGEVENS

+
STAMBOEKGEGEVENS

InTabel4.1.isaangegevenwelkemate van selektiewordt toegepast opde
verschillendemomenten.
Tabel4.1.

Matevanselektiebijcentralekeuringenvolgendeselektie
stappenperjaar.
Jaar
1980

centralekeuring

407

aangewezenvoor

1981
412

1982
385

1983
413

1984

1985

1986 1987

470

31

25

33

32

33

33

41

44

18

17

14

14

22

18

17

21

verrichting
ingezetinde
populatie
overgeblevenna

11

12

13

13

11

keuringvanveulens* (19) (17) (18) (17) (12)

*tussenhaakjeshetaantalhengstenwaarvanveulensgetoondzijn.
Bijdevrouwelijkedierenisdeselektiemindergeorganiseerdenheeft
plaats via het keuringssysteem en eigenprestatie van het dier (Instituut
BruikbaarheidsOnderzoekPaarden).

Dravers
De selektie bij dravers in Nederland heeft voornamelijk plaats op
basis van resultaten op de baan. Dit geldt in het bijzonder voor de
hengsten.Hengsten worden door het Stamboek en daarmede voor de fokkerij
slechts geaccepteerd na uitstekende baanresultaten en informatie van
verwanten. Vervolgens vindt een beoordeling plaats op basis van de
resultatenvande2-,3-en4-jarigenakomelingen.Het exterieur komtpas
aandeordenadeprestatie.Bijdemerriesisdeselektieduidelijkminder
streng.

2.4.2. Fokdoel
2.4.2.1. Algemeen
Voor de selektievan ouderdierenvandevolgende generatie dienthet
fokdoel eerst aangegeven teworden.Het fokdoel inde paardenteelt richt
zich op paarden welke onder de teverwachten prestatie-omstandigheden en
marktverhoudingen het beste voldoen aan de doeleinden van gebruikers van
paarden waarbij de doeleinden in zowel economische als niet-economische
termen kunnen worden omschreven. Het gaat er nu om dit fokdoel te
kwantificeren. Binnen een populatie kunnen de opvattingen over het nate
strevendoelverschillendoordat:
-doeleinden en daarbijeconomische verhoudingen vankenmerken nietgelijk
zijn voor verschillende delen van de populatie. Hierbij kan men
bijvoorbeeld denken aan het onderscheid tussen een bedrijfsmatigeaanpak
van de paardenteelt en het fokken van paarden als hobby. Een ander
voorbeeldishetmogelijkeonderscheid tussendressuur-enspringpaardenin
4

derijpaardfokkerij.
-verschillende: paardenhouders op verschillende wijze inkomsten uit de
paardenhouderijverkrijgen.Zoiserbijvoorbeeld eengroep paardenhouders
die inkomsten verkrijgt uit de verkoop van jong fokmateriaal, andere
krijgenechterinkomstendoordetoetevoegenwaardennatraining.
Een fokdoel met een aantal kenmerken leent zich voor selektie door
middel van een selektie-index. Om de selektie-index procedure te kunnen
toepassendientaanenkelevoorwaardentewordenvoldaan:
-De benodigde fenotypische en genetische parameters dienen (zonder fout)
bekendtezijn.
-De economischewaardenmoeten bekend tezijn (v^)endezedienenlineair
enconstanttezijninhetbetreffendetrajectvanonderzoek.
In de Nederlandse draverfokkerij kan men sinds 1973 beschikken over
indexen,diegebaseerdzijnopdeselektie-indextheorie.IndeNederlandse
rijpaardenfokkerij wordt vanaf 1987 gebruik gemaakt van indexen voor
springen endressuur diegeschatwordenvolgens deBLUP-methode.DeBLUPmethode isdemeestnauwkeurigemethodeomfokwaarden teschattenenmaakt
ookgebruikvandeselektie-indextheorie. Redenenvoorhetlateropgang
komenvandezebenaderinginderijpaardenfokkerijzijn:
-De kennis van de benodigde fenotypische en genetische parameters is
beperktvoordeNederlandsepopulatie.
-Demogelijkheid omkenmerken temeten zijn beperkt of de kosten zijnte
hoog.
-Deeconomischewaardenzijnnietbekendofnietlineair.Ditgeldtinhet
bijzondervoorexterieurkenmerkenterwijlvoorkenmerkenmeteenoptimumof
eenminimumwaardenietaandevoorwaardevanlineairiteitvoldaanis.
Indepraktijkvandepaardenfokkerijhoudtdefokkerwelrekeningmet
eenaantalkenmerkenwelkemogelijkooknogeenverschilinbelangrijkheid
hebben.Daarnaastgaanindexeneensteedsbelangrijkererolspelen.Totnu
toeisdefokkerij"moreanartthanascience".

2.4.2.2. Economischewaarden
De economische waarde van eenkenmerk in het fokdoelkan omschreven
worden als dewaardeverandering van een dier bijeen eenheid verandering
vandatkenmerk,waarbijdeoverigekenmerken nietwijzigen.Inhetalgemeenkunnendriebenaderingenvanberekeningwordenonderscheiden:
partiëleregressiecoëfficiëntvanheteconomischrendement vaneen
produktie-eenheidophetproduktiekenmerk.
-

lineaireprogrammering.
wijzigingkostprijsenopbrengstprijs.
Fewson (1973) heeft een tweetal mogelijkheden aangegeven om de

economischewaardevankenmerkenbijpaardenteberekenen:
-

Eensubjectievebeoordeling doordeverschillendegroepengebruikers,
zodateenrelatievewegingvoordekenmerkenwordtverkregen.

-

Eenanalysevanwaardenvanpaardenbijverkopingen,waarbijmenkan
berekenenwatdebijdrageisvandeindividuelekenmerken.
Bruns (1980)analyseerde eenomvangrijkedatasetvanverkoopgegevens,

afkomstig van 19 verschillende veilingen die tussen 1977 en 1979 door
diverse stamboeken zijn georganiseerd. De kenmerken die de grootste bijdrage hadden aan de hoogte van het verkoopbedrag waren (in volgorde van
belang - zie tabel 4.2.): basisgangen, springaanleg,rijeigenschappen en
temperament/karakter.
Tabel4.2.

Relatieve
Relatieve
be belangvankenmerkenvoordeverkoopprijsvan

rijpaarden.
Totale
materiaal
Basisgangen
35.4
Springaanleg
19.2
Rijeigenschappen
13.0
Temperament/
12.6
karakter
5.0
Werkwilligheid/
constitutie
14.8
Bouw
Kenmerk

Hannover

Stamboek
Oldenburg Trakehner

32.6
17.9
11.0
19.8

48.2
19.4
9.8
9.6

9.6
30.2
2.1
6.1

8.1

0.8

21.2

10.6

12.2

30.8

2.4.2.3.Kenmerken bij rijpaarden
Inde paardenfokkerijinhet algemeenworden eengroot aantal kenmerken
bij de selektie betrokken. De volgende tabel geeft het overzicht van de
selektiestappen endebetrokkenkenmerken indeNederlandse situatie.

Tabel 4.3

Selektiestappen endekenmerken indeNederlandse
paardenfokkerij.
ext.

gebr. gangen prest.

1.Bezichtiging veulens

X

X

X

2.Locale/centrale merriekeuring

X

X

X

3.Centrale hengstenkeuring

X

X

X

4.Verrichtingenonderzoek hengsten
5.I.B.O.P.-onderzoek
6.Nakomelingenonderzoek prest.

X
X

X
X
X

Van een aantal van deze selektiestappen is het beschikbare materiaal
onderdeel geweest van Nederlands onderzoek. Van andere selektiestappen nog
niet.Wel zijnvoor dezelfde en voor de andere stappen enkele buitenlandse
onderzoekingen bekend. In het algemeen is er een grote overeenkomst in de
aanwezige selektiestappen in het binnen- en buitenland. De meegenomen
kenmerken verschillen soms.

Een belangrijk kenmerk van rijpaarden ishet exterieur,waarbij direkt
moet worden,opgemerkt dat we ons dienen te beperken tot het functionele
exterieur. Daaronder verstaan we exterieur dat in relatie staat met
produktiedoeleinden.Het exterieur alskenmerk blijft echter een hulpmiddel
ter bepaling van de werkelijke gebruikseigenschappen. Exterieur heeft te
makenmet bouw,de ontwikkeling enhet type van het dier.Hierbij gaat het
om een totale beoordeling van het dier op basis van hoofd en hals,
voorhand, middenhand, achterhand, ledematen en hoeven en daar wordt
tegenwoordig de subjectieve maat "beweging" aan toegevoegd. Op dit moment
worden voor paarden in Nederland nog geen scores op een lineaire schaal
voorhet exterieur ofdeonderliggende elementenvanhet exterieur gegeven.
De wijze van score en het belang van dit kenmerk verdient nog de nodige
kwantificering.

Ad 1• De laatste jarenworden deveulenswordenmet name opafwijkingen
bekeken.Erwordendan ook maar weinig hengsten op hunveulens afgekeurd
(tabel4.1).
Ad 2. Op de locale keuringen worden de merries beoordeeld door de
inspekteur. Deze geeft middels het bestaande keuringsrapport een
beschrijvingofbepaaldekenmerkenenafwijkingenbetreffendehetexteriuer
endegangenafwezig,aanwezigdanwel"zeeraanwezig"zijn.Vandegangen
wordendestapendedrafbeoordeeld.
Ad 3. Bijde selektie tijdens de Centrale Hengstenkeuring (C.H.K.)wordt
uiteraard ook informatie van afstamming bij de selektie betrokken. De
keuringzelfiserprimairominzichtteverkrijgenindeexterieur,gangen
engebrekenvandehengstzelf.
Ad 4. Hengsten die aangewezen worden voor het verrichtingenonderzoek
ondergaan eerst nog een onderzoek op spermakwaliteit en röntgenologische
beenafwijkingen. De volgende kenmerken worden gescoord tijdens de
eigenprestatietoets: stap,draf,galop, rijproef, springen onder deman,
vrijspringen,terreinproef,karakter,stalgedragentrainingsrapport.Dit
cijferkomttotstandopbasisvan3juryledenendetrainer.Intabel4.4.
zijn de resultatenvanhetverrichtingsonderzoek 1986aangegeven.Opdeze
manierkaneenindrukverkregenwordenm.b.t.hetgemiddelde,despreiding
enwijze van selektie.In het algemeen isdeaangelegde spreidingbinnen
eenkenmerk gering (ca. 1eenheid). Genetische parameters zijn in de
Nederlandsepopulatietotnutoenietberekend.

Tabel4.4 Resultatenverrichtingenonderzoekrijpaard-hengsten1986

PAARDEN

Verrichtingsonderzoek hengsten1986

Ï

}j { }

,

J

stap

totaal

!

1

Beethoven
Saluut Hobt
Belisar
Sarosxx
Boreas
Jasper
Bernstein
RamiroHokt
Beaujolais
Lucky Boyxx
Bergerac
Nirnmerdor
Bismarck Irak Manon
Barbados
BlancRivage xx
Zeres
Tangeloxx
Belasco
Turijn Hobt
Bentley
PurkwoOld
Omega
Belmondo
Saluut Hobt
Beltrum
Notaris
Bredero
Boleem
Naturel
Balder
NurielSF

Epigoon
82,5
Normand
81,2
Ecusson SF
80,9
Aimé SF
80,3
Lorenz Holst
79,4
WiDowcraticxx
79,4
Schwalbenzug
75,8
GarantHolst
74,6
Eros
74,5
LeFaquinxx
71,5
Garant Hobt
71,3
Gondelier
70,1
Amor Holst
70,1
Makelaar Hobt
69,8
Heidelberg Hobt 69,3
LuckyBoyxx
68,5

6,5
8,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
6,0
6,5
6,0
7,0
6,0
6,5
6,5

8,5
8,5
7,5
6,5
6,0
7,5
7,5
7,0
6,5
6,0
64
6,0
64
64
6,0
6,5

8,5
8,5
8,0
8,0
7,5
8,0
7,5
8,0
6,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
6,5

8,0
8,7
7,4
7,3
6,4
7,4
7,3
7.1
64
64
64
6,1
6,6
6,8
6,3
6,5

8,5
7,5
8,0
8,0
8,5
8,0
7,0
6,0
7,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,0
6,5
74

8,5
7,5
84
8,5
8,5
8,0
7,0
7,0
7,5
7,0
74
7.0
8,0
7,5
6,5
74

8,0
8,0
7,5
8,0
8,5
74
6,5
7,0
6,5
7,5
7,5
7,0
6,0
6,0
6,5
6,5

9,0
7,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
8,0
9,0
8,0
7,0
8,0
7,0
7,0
9,0
7,0

8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
8,0
9,0
8,0
7,0

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
8,0
8,0
8,0
8,0
7.0
7,0
7,0
7.0
7,0
7,0

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Bugatti
Bomans
Brasil
Bondelier
Baltimore
Atlanticx

Eros
Oeil BleuSF
Uppercut xx
Gondelier
Garant Hobt
Taylor

6,5
6,5
5,5
5,5
5,0
6,0

5,0
6,0
6,0
6,0
44
44

6,5
6,5
6,0
7,0
44
5,5

5.8
6,2
5,4
5,7
4,9
54

7,0
6,0
8,0
8,0
6,5
5,0

7,0
6,5
8,Q
7,0
7,0
6,0

6,0
7,0
6,5
6,0
5,0
5,5

8,0
7,0
Sfi
6,0
8,0
7,0

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

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

_
-

naam

vader

UbisSF
LuckyBoyxx
RarniroHobt
Lector
NurzeusSF
Roskmll

moedersvader

65,0
64,7
64,4
63,2
60,4
60,0

t

In Duitsland is door Bruns et al (1985) een analyse van de
beoordelingen tijdens het verrichtingenonderzoek uitgevoerd en tabel 4.5
geeft een overzicht van erfelijkheidsgraden en de herhaalbaarheden. De
linker kolom getallen stelt telkens de resultaten voor van de 11
maandelijkse testbijdeHannoveranen (256 hengsten).De rechterkolom is
afkomstigvaneen100dagentestbijdeandereDuitserassen(468hengsten).
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Tabel4.5 Schattingenvandeerfelijkheidsgraden(h^)ende
herhaalbaarheden (r)vankenmerkenbeoordeeld tijdenshetDuitse
verrichtingenonderzoek.
h_2
Rijproef
0.25-0.37
Stap
0.14-0.70
Draf
0.00-0.54
Galop
0.66-0.28
Vrijspringen
0.78-0.56
Springenonder
deman
0.00-0.70
Terreinproef
0.43-0.33
Karakter
0.00-0.05
Algemeneprestatie
geschiktheid
0.10-0.38
Gemiddelde
standaardfout
opdeschattingen 0.29-0.24

0.72-0.68
0.55-0.50
0.54-0.54
0.53-0.44
0.84-0.56
0.66-0.59
0.67-0.49

0.03-0.02

Het Duitse onderzoek is een van de weinige onderzoeken geweest die
genetische correlaties tussen kenmerken heeft aangegeven. De genetische
correlatie tussenvrijspringenenderijproefwaslichtnegatief (ongeveer
-.20). Degenetische correlatietussenvrijspringenengangenbetrof-.50.
Demeesteandereverbandenwarenpositief.
Ad 5. InNederland heeft Bruin (1987)IB0P-materiaalvan 1983 t/m 1986
bestudeerd. Voor de verschillende eigenschappen worden rapportcijfers
gegeven,welke in dit onderzoek geanalyseerd werden.Tabel 4.6 geeftde
resultaten.
Tabel4.6 SchattingenvanerfeijkheidsgradenvooronderdelenuitdeIBOPbeoordelingen
Kenmerk

h^

Stap
Draf
Galop
Houding
Karakter
Springen
Totaal

.23
.16
.21
.05
.06
.16
.22
10

In Duitsland hebben Meinardus et al. (1986) tevens veldgegevens van
merriesgeanalyseerd.Deschattingenvandeerfelijkeheidsgraden liggenop
de zelfde hoogte (0.10 tot 0.25) voor deverschillende beoordelingen.In
hetDuitseonderzoekwerd ookeenbeoordeling voorexterieurmeegenomenen
deerfelijkheidsgraad lag tussende0.12 ende0.14 voordeverschillende
groepen merries. Meinardus et al. (1986) schatten ook de fenotypische
correlatiestussendebeoordelingen.Dezewarenallenpositiefengemiddeld
ongeveer0.3.

In Zweden bestaat er een veldtest waarbij kenmerken betreffende het
exterieur,degangen,hetspringen ,degezondheidendetemperamentworden
beoordeeld. De resultaten verstrekt door Thafvelin et al. (1980), welke
gebaseerd zijnop 780beoordeelde paarden (niet alleenmerries), staanin
onderstaandetabelweergegeven.
Tabel 4.7 Schattingenvanerfelijkheidsgradenenfenotypische correlaties
vanhetZweedsonderzoek
Kenmerk

Gemiddeldefenotypischecorrelaties
ext. gangen vrijspr. spr.odm

h^

Exterieur:
Type
Hoofd,nek,lichaam
Benen
Beweging
Algemeneindruk

0.29
0.21
0.19
0.21
0.27

0.12
0.21
0.11
0.11
0.11

.63

Gangen:
Stap
Draf
Galop

0.30
0.26
0.18

0.12
0.12
0.11

Vrijspringen

0.24

0.17

Springeno.d.man

0.24

0.17

Orthopedischestatus0.11
Temperament (gem.) 0.25

.22

.20

.04

.23

.30

.36

0.09
0.14
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Ad 6. In Nederland is door Huizinga (1987) een fokwaardeschatting van
hengstenopbasisvannakomelingen indesportuitgevoerd.Alskenmerkvan
de nakomelingen is de zogenaamde "hoogste stand" in de sport meegenomen.
Ditiseencumulatiefkenmerkenreflecteerdhetniveauvanhetpaardinde
sport.Inhetonderzoekwerdendesportprestatiesvande4t/m6,4t/m7,
4 t/m 8 jarige nakomelingen betrokken.Tabel 4.8 geeft de resultaten die
gebaseerd zijn op de nakomelingen van de jongere vaders (geboren vanaf
1972).
Tabel4.8 Schattingenvanerfelijkheidsgradenencorrelatiestussen
springenendressuurinhetNederlandseonderzoek
Erfelijkheidsgraad
Springen
Dressuur
4t/m6jarigen
4t/m7jarigen
4 t/m8jarigen

.20
.20
.18

Correlaties
genetisch
fenotypisch

.10
.09
.08

-.27
-.09
-.06

.26
.26
.25

In het zelfde Nederlandse onderzoek werden ook genetische en
fenotypischecorrelatiesgeschat tussende "hoogste standen"op4,5en6
jarige leeftijd. De gemiddelde genetische correlaties betrof .95 en de
gemiddelde fenotypische correlatie was .75.Voor springen en dressuur
verschilden deze schattingen niet veel. Ook tussen de data sets die
betrekking hadden op oudere en jongere vaders bestond erwat ditbetreft
groteovereenkomst.
In het buitenland zijn een aantal analyses van sportprestaties van
nakomelingen bekend. In Frankrijk (Langlois, 1980; Tavernier,1986) en
Duitsland (Bruns, 1981; Meinardus en Bruns,1987)worden winsommen of
afgeleiden daarvan (bijv.transformaties naar een logarithmische schaal)
alskenmerken van de nakomelingenmeegenomen.InZweden (Philipsson,1975)
zijnhet aantal starts en het aantal plaatsingen dekenmerken.De meeste
schattingen van de erfelijkheidsgraden liggen tussen de 0.10 en 0.25,
waarbijopgemerktkanwordendatzevoorspringengemiddeldhogerzijndan
voor dressuur. In de Duitse gegevens waren de herhaalbaarheden tussen
winsommen per start ongeveer 0.30. In Frankrijk werkt men met jaarlijkse
winsommenenkwammentotherhaalbaarhedenvanongeveer0.50.
12

Kenmerken bijdravers.

Het belangrijkste kenmerk bij dravers is de verrichting van het paard
gedurende zijn koerscarriere op de baan. Hierbij wordt gelet op aantal
verrichtingen,tijden,afstandenvan dekoersen endegewonnen bedragen.
In Nederlands onderzoek (Minkema, 1975) werd aangetoond dat de
werkelijke winsom van een draver het beste selektiekriterium is. Dit
kenmerk geeft de mogelijkheid om niet gestarte dieren in de schatting van
parameters tebetrekken door zeeenwaarde 0 tegeven.Minkema (1982)heeft
gegevens,werkelijke winsommen, van 5115 Nederlandse dravers geanalyseerd.
De winsommen waren behaald op de lange baan, d.w.z.voor 2 jarige dravers
over afstanden van 1300m en langer envoor 3-jarige enoudere dravers over
afstanden van 1600 m en langer. De gemiddelde gecorrigeerde (voor jaareffect)winsom per leeftijdsklasse en de erfelijkheidsgraad is in tabel 4.5.
aangegeven.

Tabel 4.9. Gemiddelde gecorrigeerde totalewinsom (gld)en schattingen van
deerfelijkheidsgraad per leeftijdsklasse.
Kenmerk
Y2= 2 j.
Y 3 = 2t/m 3j.
Y4= 2 t/m 4j.
Y5 =2 t/m 5j.
Y 6 = 2t/m 6j.
Y 7 = 2t/m 7j.
Y 8 = 2 t/m 8j.

winsom

4>*

<5tf

gem
409

gem
436

2128
4210
6300
8027
9405
10444

2329
5050
8198
11010
13301
15103

erfelijk heidsgraad

A
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

B
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 =normale schaal
B=getransformeerde schaal (worteltransformatie)
Gezien de scheefheid van de verdeling van de w i n s o m is een
transformatie uitgevoerd. De transformatie levert nauwelijks hoger Inschattingen.
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2.4.3

Fokwaardeschattingvanpaarden

2.4.3.1 Algemeen
Selektie heeft tot doel ouderdieren te kiezen voor de volgende
generatie waarbij de selektie plaatsvindt aan de hand van èèn of ander
criterium (index)omdiedierentekiezen diehetbeste zijn inhungroep
ten aanzien van het gestelde doel (aggregaat genotype, fokdoel). De
fokwaardeschattingvanmerries enhengstenkano.a.plaatshebben opbasis
van informatievanouders (afstammingsindex),informatievanhetdierzelf
en/ofnakomelingenenandereverwanten.
De laatste paar jaren is enig onderzoek verricht naar methoden van
fokwaardeschatting die dekans zo groot mogelijk maken dat de genetische
aanlegvanhetdierookdewerkelijkeis.Deontwikkelingenopditterrein
zijn vooral een gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van
computermatigeverwerkingvangegevensendaarmeeinsamenhangstatistische
technieken.InFrankrijk,Duitsland enZweden isopditgebied hetnodige
onderzoekgestart.
Indithoofdstukzalwordeningegaanop:
-enkelealgemeneaspectenvanselektie-index
-voorbeeldenvanmilieu-effecten
- een voorbeeld van een mogelijke toepassing van selektie-index bij
rijpaardenendetoepassingbijdraversinNederland
-mogelijketoepassingB(est)L(linear)ü(nbiased)P(rediction)
2.4.3.2 Algemeneaspectenselektie-index
Deselektie-indexiseenmethodeomdeadditiefgenetischewaardevan
dieren te schattenopbasisvanwaarnemingen aanhet dier zelf en/of aan
verwanten.Bijhet gebruikvaneenselektie-indexkanmenzichrichtenop
èènkenmerk of opmeerdere kenmerken.Meestalbevat het fokdoeleengroot
aantalkenmerken.

H =V!gx+v 2 g 2+

+v n g n

H =aggregaatgenotypeoffokdoel
v^=economischewaardekenmerki
gi=genetischewaardekenmerki
14

I =b ^ + b 2 x 2+

+bnjXjn

I =index
b m=wegingsfactorkenmerkm
x m=waarnemingkenmerkm
Devolgendeeigenschappenvandeindexzijnvanbelang:
-De correlatie tussen fokdoel (H) en index (I)is maximaal (rjg). De
rangorde is volledig juist als r^jj= 1. Met andere woorden de beste
schattingvanH=I
r

IH= nauwkeurigheid;rjjj=betrouwbaarheid
-minimalevoorspellingsfout (I-H). Statistischishetminimaliserenvan
I-Hgelijkaanminimaliserenvandevariantievandevoorspellingsfout:
(1-rjjj)a§.Alsrjjj=1danisdevoorspellingsfout0.
-Deindexiseenlineairefunctievankenmerken.

Voor het toepassen van de selektie-index is de volgende kennis
noodzakelijk:
-matevanerfelijkheidvanhet(de)kenmerk(en)
-fenotypischespreiding(en)vanhet(de)kenmerk(en)
-fenotypiacheengenetischecorrelatiestussenkenmerken
-herhaalbaarheidbijherhaaldewaarnemingen
-relatieveeconomischewaardevanhet(de)kenmerk(en)
Figuur4.2. geeftderelatieweer tussendenauwkeurigheid enhetaantal
nakomelingen. De nauwkeurigheid vandegeschatte fokwaardevaneenhengst
isafhankelijkvanhetaantalnakomelingenendematevanerfelijkheid.
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Nauwkeurigheid vanfokwaardeafhankelijkvandeinformatieen
dehoogtevandeerfelijkheidsgraad.

Schemavanstorendeinvloedenopsportprestatiesbijpaarden(Huizinga)
Paard
milieu
wedstrijd
-leeftijd
-trainer
-rijvereniging
-sexe
-ruiter
-tijdstipwedstrijd
-afstammimgmoeder
-trainingsduur
-plaatswedstrijd
-ras/type
-aantaljarensport-jury
ervaring
-parcoursbouwer
-seizoen
Overzichtvanfactoren,waarvoorinhetbuitenlandwordtgecorrigeerd.
Kenmerk
Kengetal
jaarvantest
leeftijd
sexe
fokgebieden
tijdstip

Duitsland
Frankrijk
Zweden
springen/dres.spr./dres. spr./gangen
winsom/start log(winsom) scores
log(wins/st) log(wins/st)
X
X
X

x
X
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X
X

In tabel4.10. wordt aangegeven hoe denauwkeurigheid afhankelijkisvan
hetaantalinformatiebronnenendeerfelijkheidsgraad.
Tabel4.10.Nauwkeurigheid vandefokwaardeafhankelijkvandeinformatie
endeerfelijkheidsgraad.
Informatie

0.10

Individu
individu+ouder
individu+1nakomeling
individu+2ouders
nakomelingen(40)
individu+40nakomelingen

0.25

0.32
0.35
0.35
0.38
0.71
0.72

0.50

0.50
0.53
0.53
0.57
0.85
0.86

0.71
0.73
0.73
0.76
0.92
0.93

Indien slechts èèn waarneming van het dier beschikbaar, is kan de
fokwaarde hetbestgeschatworden alsA=h 2 (x^-x);x-^=fenotypische
waarnemingenx=populatiegemiddelde.
Indien waarnemingen bij nakomelingen beschikbaar zijn kan het volgende
voorbeeldgelden:gemiddeldewinsom2t/m4jaar5000enh2=0.30
Twee hengsten worden vergeleken bijv. hengst A met 25 nakomelingen
(gemiddeldewinsom4800)enhengstBmet5nakomelingen (gemiddeldewinsom
4700).
l/2nh 2
Â A»

(4800-5000)=1.34x-200=-268
1+(n-1)lMi 2

(nauwkeurigheid is:0.82)
l/2nh 2
Â B=

(4700-5000)=-173(nauwkeurigheid is:0.54)
1+ (n-1)I M

2

Derangordevandefokwaardenvandehengstenisdusnietdezelfdeals
op basis van de fenotypische waarnemingen. Het verschillend aantal
nakomelingenspeeltduseenduidelijkerol.
Iedere, fokwaardeschatting kan beoordeeld worden op basis van
nauwkeurigheid, d.w.z. de verwachte kans dat bij een volgende schatting
dezelfde fokwaarde wordt gevonden,en de zuiverheid, d.w.z.de schatting
komtovereenmetdewerkelijkefokwaarde.
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Hetverschiltussendebegrippenisteillustrerenaandehandvan
nakomelingenonderzoekbijhengsten.Een schatting opbasisvan eenklein
aantalnakomelingen isonnauwkeurig.Denauwkeurigheid kanvergrootworden
door meer nakomelingen in de berekening op te nemen. Gevaarlijker dan
onnauwkeurigheid is echter de zuiverheid. Wordt een hengst ingezet op
bedrijven waar het genetisch niveau van de paarden boven het
populatiegemiddelde ligt,dan zal de schatting van de fokwaarde opgrond
van bijv.de eerste 20nakomelingen overschat zijnwanneer geen rekening
wordt gehouden met genetische verschillen tussen bedrijven. De
nauwkeurigheid vande schatting islaagmaarneemt toe indien devolgende
80nakomelingenindeberekeningwordenbetrokken.Dezuiverheidblijftnog
steedstelaag,ofwel:deschattingheefteenafwijking.
De hoogte van de nauwkeurigheid is dus afhankelijk van de hoeveelheid
informatieendematevanzuiverheidisafhankelijkvandekwaliteitvande
informatie.

2.4.3.3 Correctievoormilieu-effecten(zieschema2bladzijdeneerder)
In 2.4.3.2 is aangegeven dat naast de nauwkeurigheid van de
fokwaardeschatting de zuiverheid van belang is.De kwaliteit van de
informatiekanmenbevorderendoor:
l.Het creëren van een geconditioneerd testmilieu.Hierbijkanmen denken
aan bijvoorbeeld een eigenprestatietoets van hengsten onder gelijke
omstandigheden of het testen van hengsten op een random deel van de
populatie.
2.Het corrigeren voor storende invloeden als: (be)rijder,seizoen,jaar,
bedrijf, leeftijd van het dier,juryleden, training en mogelijke
interacties.
Enkelevoorbeeldenzullenhierwordenbehandeld:
l.InDuits materiaal (Rauls,1975)is aangetoond dat de trainer/berijder
van eigenprestatietoets hengsten een significante invloed heeft op de
afzonderlijke gangen van de hengsten.Bade e.a. (1978)berekenen demate
van reproduceerbaarheid bij beoordelingen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen "aan de zijlijn staande" juryleden en berijders. In de
18

eerste plaats isde reproduceerbaarheid 0.50 en voor berijders 0.68 (het
kenmerkisrijeigenschappen).Eenoverzichtisgegevenintabel4.11.
Tabel4..LI.Reproduceerbaarheid ofherhaalbaarheid perkenmerkvan
eigenprestatiehengsten (Badeetal.,1978).
kenmerk
Rijeigenschappen -berijder
-trainer
- juryleden
Springen
-wijze
-aanleg
-parcours
Gangen
-stap
-draf
-galop

0.68
0.68
0.50
0.83
0.85
0.63
0.49
0.50
0.52

Reproduceerbaarheid iseenmaatvoordematewaarin"classifiers"
overeenstemmen.
- Herhaalbaarheid iseenmaatvoordematewaarin"repeated
measurements"binneneenpersoonovereenstemmen.
2.Een analyse van IB0P (Instituut Bruikbaarheids Onderzoek Paarden)proevenbijmerries,uitgevoerd door Struijf (1983),toonde duidelijk aan
dat er een aantal storende invloeden bestaan voor de te beoordelen
kenmerken (stap,draf, galop,houding en wendbaarheid, gehoorzaamheid en
temperament,karakter,springen,algemeneindruk,totaal).Debelangrijkste
factorenzijnjury,regioenleeftijdvandemerrie.
In t a b e l 4.12. is

aangegeven wat de least squares

constant-schattingen waren voor de drie basisgangen per jurylid. De jury
werdaltijduitgevoerddoor2personenwaarvanèèndevoorzitterwas.
Geziendeverschillen tussen juryleden is het regelmatig "afstemmen"
eenpurenoodzaak.
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Tabel4.12.Least squaresconstant schattingenvoor juryleden
basisgangen.

voorzitter1
voorzitter2
jurylid 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3.

aantal waarnemingen
470
357
70
162
23
15
67
38
73
25
37
44
142
123
8

effectieve
aantal
106
65
30
34
14
8
30
13
26
13
19
21
46
49
5

stap

draf

galo

.25
-.25
.19
-.22
-.02
-1.12
-.10
.12
-.34
.35
.02
-.19
.07
.34
-.13

.09
-.09
.44
-.41
.37
-.51
-.07
.21
-.06
.17
.20
.01
-.13
.24
-.44

.16
-.16
.12
-.23
.09
.08
-.06
.28
-.31
.41
.15
-.10
.08
-.22
-.75

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,dathetpercentage startende
dravers (in procenten van het aantal geboren dravers) de laatste jaren
geleidelijkafgenomenwas.Infiguur4.3 isnogeensvoorkoersjaren1946
en later de gemiddelde winsom per gestarte en per "geboren" 3 jarige en
oudere draver weergegeven. Duidelijk is dat beide lijnen vooral na 1964
sterk gaandivergeren.De gemiddeldewinsom per "geboren" draver vertoont
eenveelmindersterketoename.
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Fig. 4.2. Gemiddelde jaarwinsom per gestarte en per "geboren" 3- t/r
jarige draver (Minkema, 1982).
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Figuur2.Gemiddeldejaarwinsonpergestarteenper"geboren"3-t/m8-Jarigedraver.

Minkema (1982)geeft tevens correctiefactoren voor de sexe.De merries
verdienen gemiddeld minder dan hengsten of ruinen. De verhouding tussen de
winsommen van deze beide sexen neemt geleidelijk af van0.94 voor 2-jarige
winsom tot 0.69 voor 2- t/m 8-jarige winsom.
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2.4.3.4. Enkele selektie-indexvoorbeelden.

a. Rijpaarden
Het gebruik van een selektie-index bij rijpaarden is tot dit moment
beperkt.Er zijnenkele aanzetten bijv. inDuitsland enFrankrijk. Probleem
is dat men vaak werkt met kenmerken die slechts subjectief zijn vast te
stellen endaarnaast heeftmengeringekennis over devraag:Hoe dekenmerken te wegen qua economisch belang. Van IJzendoorn (1985) heeft in een
modelstudie voor de Nederlandse situatie een scenario van een fokdoel voor
rijpaarden nader uitgewerkt. Hierbij is aandacht besteed aan een stapsgewijze selektie via exterieur en eigenprestatie en is uitgegaan van de
veronderstelling dat dekenmerken zijngestandaardiseerd naar eenvariantie
van èèn.Het fokdoel isalsvolgt gedefinieerd:

H = 2 g l + lg 2+ 1.5g3+ 1.5g4+ 2.5g5+ 1.5g6

dekenmerken 1t/m 6zijn:
1 - exterieur

4- dressuuraanleg

2- beenwerk

5- springaanleg

3 - bewegingen

6-karakter

Als informatiebronnen zijn gebruikt: exterieur en beenwerk als eerste fase
en vervolgens na de eigenprestatietoets: beweging, dressuuraanleg, springaanleg enkarakter.
De set erfelijkheidsgraden en correlaties zoals aangegeven in tabel 4.13
vormde èèn van de alternatieve sets in de modelstudie. Het optimistisch
alternatief voor erfelijkheidsgraden en het gematigde voor de correlaties
ishiergebruikt.
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Tabel4.13.Erfelijkheidsgraden(opdediagonaal)enfenotypische(bovende
diagonaal)engenetischecorrelaties(onderdediagonaal).
Kenmerk
1.Exterieur
2.Beenwerk
3.Beweging
4.Dressuuraanleg
5.Springaanleg
6.Karakter

1 2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.0

0.3
0.2
0.2
0.15
0.15
0.1

3
0.2
0.2
0.4
0.5
0
0.1

4

5

0.2
0.15
0.6
0.3
0.1
0.2

0.2
0.15
0.1
0
0.4
0.2

6
0.1
0.1
0.2
0.3
0.3
0.1

In1.4.4wordtnaderingegaanopdevooruitganginhettotaalfokprogramma.
b.Dravers
DefokwaardeschattingvoordraversisbeschrevendoorMinkema(1976en
1982).
Hetfokdoelis:2-t/m8-jarigewinsomper"geboren"draver.
Deindexisalsvolgtopgebouwd:
8
I=

2 (bi((Yi-Miç)-c i 8 (D8i-Mgç))+M 8
i=2

i

=2,3

8-leeftijdsklasse

Yi

=gemiddeldegecorrigeerde (jaar,sexe)winsomvannakomelingenvan
eenhengst,waabijdedierenbehorentotleeftijdsklassei.
HierbijisY£degecorrigeerdewinsomvan2-jarigenakomelingenen
Y3degecorrigeerdewinsomvoor2t/m3jarige,

^io

~gemiddeldegecorrigeerdewinsomvanallemerriesinklassei.

c^8

=binnenhengstregressiecoefficientvanactuelewinsomnakomelingen

^8i

=

H8o

=gemiddeldegecorrigeerdewinsomallemerries.

H8

=gemiddeldetotalewinsomvanvrouwelijkeenmannelijkedieren.

opmoederdiereninklassei.
gemiddeldegecorrigeerdewinsommoederdiereninklassei.

Het waargenomen kenmerk,winsom "geboren" nakomeling van eenhengst,
wordt niet getransformeerd m.b.v. eenworteltransformatie,Minkema (1982)
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geeftaandatdeverschilleninh^'sheelgeringzijn.
De factor c^g (Dg^ - ^QQ) corrigeert voor verschillen tussenhengstenin
aangeboden merries (niet random inzet van hengsten). De regressiecoefficientenperkenmerkensexezijnintabel4.14 aangegeven.
Tabel4.14.

Binnenvaderregressie-coëfficiëntenvandeelwinsommenvan
nakomelingenopdetotalewinsomvanmoeders(Y3).
sex

kenmerk
Y 2=2j.winsom
Y3=2t/m3j.winsom
Y4=2t/m4j.winsom
Y 5 =2t/m5j.winsom
Y 6 =2t/m6j.winsom
Y7=2t/m7j.winsom
Y 8=2t/m8j.winsom

oç
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

Deregressieneemttoe,naarmatededeelwinsombetrekkingheeftopeen
groter gedeelte van de totale koerscarrière. Bijhet kenmerk Yg isde
deelwinsom gelijk aande totalewinsom enisde regressie gelijk aande
helftvandeerfelijkheidsgraad.
Intabel4.15zijndegebruiktefenotypischeengenetischecorrelaties
aangegeven. De correlaties zijn lager, naarmate de bij de winsommen
behorende leeftijdsklassen een geringere tijdsperiode gemeenschappelijk
hebben. De genetische correlaties zijn hoger dan de fenotypische
correlaties.

Tabel4.15.

Fenotypische (bovendediagonaal)engenetischecorrelaties
(benedendediagonaal)tussenenerfelijkheidsgradenvan
winsommenbijhengstenenruinen.
Y2

*2
?3
*4
Y5
*6
Y7
^8

0.25
0.96
0.87
0.72
0.63
0.52
0.43

Y3

0.74
0.28
0.99
0.94
0.91
0.85
0.82

Y4

*5

*6

^7

*8

0.55
0.88
0.30
0.99
0.98
0.95
0.95

0.43
0.78
0.94
0.35
1.00
0.99
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
0.38
1.00

0.28
0.57
0.78
0.88
0.94
0.98
0.37
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Dewegingsfactoren(b^'s)indefokwaardeschatting zijnafhankelijkvan
hetaantalnakomelingenperleeftijdsklasse,defenotypische spreiding,de
matevanerfelijkheid endecorrelatiestussendewaarnemingen.
- De nauwkeurigheid van de index (r^g)is afhankelijk vandehoeveelheid
informatie. Indien men 10waarnemingen heeft voor resp.Y2,Y3enY4dan
resulteertditineenrjjjvanongeveer0.65.
-Kleineverschillenbestaanertussensexen.
- Gemiddelden infokwaardeschatting zijnvoorafgecorrigeerd voor jaar-en
sexeverschillen.
2.4.3.5. BestLinearUnbiasedPredictions(BLUP)
Allereerst zalm.b.v. een simpel voorbeeld worden aangegeven hoe de
selektie-indexenBLUP-procedureovereenkomen.
Stel het volgende voorbeeld voor winsommen bij mannelijke
nakomelingen.
dravershengst
1
2
3
totaal

aantal
nakomelingen
7
9
3
19

som
winsommen
33800
45950
26450
106200

gemiddeld
4829
5106
8817
5589

modelvoordeanalysevanwinsommenbijzonen:
yij - y + oi

+ e1:J

waarin
y-ji«dewinsomvandej-dezoonvandei-dehengst
\i-gemiddelde
<*! •hengsteffectvanhengsti
e^j«restterm.
Uitgaandevan3hengstenenaantallenperhengstensomvandewinsommen
als

25

a

: n

i

i . + yi.

3-2 '•n 2 .+ Y2.
a 3 :n 3 # +y3>
kunnendevolgendenormaalvergelijkingenopgesteldwordenvolgens deBLUPmethode (mixedmodelvergelijkingen).
n

..

n

l

n

l.

n

l.+ °V°s

n2

n3

y

M = y 1#
n2.+ a\l al

n2.

n 3 > + all al

n3.

a2

y2.

a3

y3.

Hieruitkunnendefokwaardesalsvolgtgeschatworden
b.v. â]_:

niO+(ni. + °l/ a|)~i=yL.
al=(yi.-ni.î)/(»1.+ al' 0 s)

(yi. - n i . ^ )
ai=

n

i.yi. - ni.0

=
n

+

l.

°V °s

y..

n

a

a

l.+ V s

n

n

=
l.+

i
(yi-y)

a

e / Os

a\l a | kanalsvolgtworden omschreven

26

°l/ °l

o 2 e + al;
al

al

a l+1/4 a£

al/ al
1/4 al

4
l=---- l
h2

al =1/4 al
Deoplossingenzijndanalsvolgtteschrijven:

n

l.

4
*1.+(-"-1)
h2

1/4nh 2
(yi. _ y )

§1=

1+ (ni.-l)l/4h2

EenBLUP-oplossingblijktdushetzelfdetezijnalseenselektie-index
oplossing,waarbij

bekendis

S-b(Pnak.*?pop.) waarin=

l/4nh2
-1+(n-l)l/4h2
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Hetgaathierbijomhalvefokwaardes.Fokwaardeswordenverkregenals
fi=2b(Pnak.-Ppop.)
Uitgaandevaneenh^van0,25wordendeBLUP-oplossingenvoordefokwaardes
hengst 1-284,4
2-231,3
3 515,7
Hetgemiddelde isnietgelijkaan5589inditgeval,maar5722.Bij
et berekenenvanditgemiddeldewordt rekening gehoudenmetaantallenper
hengst.
EenvoordeelvandeBLUP-procedurevoorfokwaardeschattingishetfeit
dat geen vooraf correctie voor milieu-effecten behoeft plaats tevinden.
Ditintegenstellingtotdeselektie-index.Bijdeselektie-indexwordtdan
veronderstelddatdezeeffectenzonderfoutbekendzijn.Daarnaastzijner
nog o.a.devolgende mogelijkheden welke binnendeBLUP-procedure kunnen
wordentoegepast.
-corrigerenvoorselektieinhetmateriaal
- corrigerenvoorcompensatieparing
-verwantschaptussenhengstenkanwordengebruikt.
In Zweden (Arnason etal.,1984)hanteert mendeBLUP-methode bijde
evaluatie vanhengsten indedraverpopulatie. InFrankrijk (Tavernier,
1987) wordt een verfijnde methode (Animal Model) van de BLUPfokwaardeschatting toegepast,waarbijfokwaardenvanalle dieren (dus ook
merries,ruinen)indedraverpopulatiewordenverkregen.
Voor dehengsten diegebruikt zijn inde rijpaarden populatie in
NederlandheeftHuizinga(1987)Blup('siremodel')toegepastomfokwaarden
vandehengstenopbasisvandeprestatiesvandenakomelingenindesport
teschatten.Ditresulteerdeinindexenvoor spring-endressuuraanleg.De
prestaties vandenakomelingen werden gecorrigeerd voor rijvereniging,
leeftijdensexe.Eenoverzichtvandeinvloedenvanleeftijdensexewordt
indevolgende tabelgegeven. Hetbetreftprestatiesvannakomelingenvan
de jongere vaders (geboren vanaf 1972). Voor hetonderzoek werdende
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"hoogste standen" in de sport getransformeerd naar een lineaire schaal.
Voorspringenliepdeschaalvan1tot200envoordressuurvan1tot235.
De kleinste kwadraten gemiddelden van de prestaties per klasse van de
effektenstaanvermeld.

Tabel4.16 Overzichtvandeeffektenvandeleeftijdensexeophetniveau
vanprestatie
SPRINGEN
Kleinste kwadr.
standaard
gemiddelde
fout
Leeftijd:
4jaar
5jaar
6jaar
7jaar
8jaar
Sexe:
Hengsten
Merries
Ruinen

DRESSUUR
kleinste kwadr.
standaard
fout
gemiddeld e

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

1.5
0.6
0.5

Rijverenigingwasverantwoordelijkvoormeerdan50%vandeverklaarde
variantie, en bleek dus van zeer grote invloed op het niveau van de
prestaties van de sportpaarden.De invloed van de leeftijd bleek ookeen
grote bijdrage tot verklaring van dewaargenomen variatie te leveren.De
invloed van de sexe was het kleinst, maar nog wel wezenlijk. Een
relatiematrixwaarindeverwantschap tussendehengstenisaangegevenwerd
betrokken om voor een gedeelte van de selektie in het materiaal te
corrigeren. Door het leggen van relaties tussen de hengsten kunnen
bovendien de fokwaarden wat betrouwbaarder en zuiverder geschat worden
(WilminkenDommerholt,1985).
InFrankrijk(Tavernier,1986)eninZweden(Arnason,1987)heeftmenin
de warmbloed paarden populatie al enkele jaren ervaring met BLUP-animal
model.InDuitsland (MeinardusenBruns,1987)gaatmenin1988startenmet
zo'nfokwaardeschattingsmethode.
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2.4.4.

Fokprogramma

In dit hoofdstuk zal eerst ingegaan worden op een aantal algemene
aspecten van een fokprogramma en vervolgens zullen enkele voorbeelden
worden aangegeven van selektie binnen een populatie. In 2.4.4.3. wordt
kruisingbehandeld.
2.4.4.1. Algemeen
In figuur 4.4 is aangegeven hoe men een fokprogramma kan opstellen.
Hierbij isvooralvan belang het onderscheid tussen enerzijds de selektie
binnen een populatie en anderzijds kruisingen. In de praktische
paardenfokkerijvindtvaakeenmengvormplaats.
Fig.4.4. Leidraadbijhetopstellenvaneenfokprogramma.
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De o p t i m a l i s a t i e van een fokprogramma houdt i n dat opbrengsten en zo
m o g e l i j k k o s t e n van a l t e r n a t i e v e

f o k p r o g r a m m a ' s met e l k a a r

worden

v e r g e l e k e n . A l l e r e e r s t z a l worden ingegaan op de g e n e t i s c h e v o o r u i t g a n g .
De t h e o r e t i s c h e b e n a d e r i n g om de g e n e t i s c h e v o o r u i t g a n g i n een
fokkerijprogrctmma t e v o o r s p e l l e n i s :
:

AG/jaar =

waar:

IH i - a H

rjjj nauwkeurigheid fokwaardeschatting
i
a

L

selektie-intensiteit
H standaardafwijkingfokdoel
generatie-interval,ditisdegemiddelde tijdsduur tussen
geboorteouderennakomeling.

Tabel4.17.

Deselektie-intensiteit afhankelijkvandegeselekteerde
fractie.

selekteerd«: selektiefractie
intensiteit
0.01
2.66
0.02
2.42
0.03
2.27
0.04
2.15
0.05
2.06
0.06
1.98
0.07
1.92

geselekteere
fractie
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70

selektieintensiteit
1.76
1.40
1.16
0.97
0.80
0.64
0.50

Indefokkerijzijndevierselektiewegenvanbelang(HH,HM,MH, MM):
HENGSTEN

MERRIES

HENGSTEN

MERRIES

Detotalegenetischevooruitgangperjaarineenpopulatieisnu:

H

HH+HHM+ HMH+ HMM

L

HH+ LHM+ LMH+ LMM

AG/jaar=

waarbijH•i'^iHa H
31

De genetische vooruitgang is enerzijds van fokdoel en index ( r m en
o,,)afhankelijk en anderzijds van de selektie-intensiteit en generatieinterval. In hoofdstuk 1.4.3. is reeds ingegaan op de nauwkeurigheid en
spreiding. Hier zullen enkele alternatieven qua selektie-intensiteit en
generatie-interval worden aangegeven. De rijpaarden fokkerij is als voorbeeld genomen.Rekenditna!
Uitgangspunten:
- populatie-omvang merries:10000
- 1hengst per 50merries;200hengsten per jaar
- 15%vervanging van demerries per jaar
- 50%vandemerries heeft eenfokwaardeschatting
- 70%vandemerrieswordt per jaar drachtig
- 20%uitvalvangeboorte tot 3jaar
- 20%van defokhengstenwordt hengstenvader
- 20%vandehengstenwordt per jaar vervangen
- bij3 jaareerste veulen

HH
HM
MH
MM

geselekteerde
fraktie
0.59
2.94
2.29
85.70*

generatie
-interval

7
7
8
8

* Ditgaatuit vandeveronderstelling dat slechtsmerriesmet een
fokwaardevrouwelijke nakomelingenmogen leveren.

Bij het berekenen van de opbrengsten uit een fokprogramma moet men
naast de erfelijke vooruitgang per selektieweg (i.rjjiCfg) nog rekening
houdenmet:
- wanneer komt degenetische superioriteit tot uitdrukking
- hoeveel superioriteit komt totuitdrukking enomhoeveel nakomelingen
gaathet.
Deze benadering isuitgebreid beschrevendoorBrascamp (1975).

32

2.4.4.2Enkelevoorbeeldenvanaanzetten toteenevaluatievaneen
fokprogramma.
l.Bos (1983)heeft eenvergelijking gemaakt tussenWPN-hengsten dievoor
1975 zijn geboren op een aantal voor de fokkerij belangrijke punten.De
belangrijkste resultaten zijn in tabel 4.18 voor rijpaard- en
tuigpaardhengstenweergegeven.
Tabel4.18.Gemiddeldewaardeendewaardevande10%besteresp.slechtste
vanenkelefokprogrammakarakteristieken (Bos,1983).
Rijpaardhengsten
gem.
10%
10%
beste slechtste
Registratiejaren
8.9
Aantaldekkingen
719
Aantaldekkingen/jaar
84
Registratie%
72
54
62.4
% instamboekopgenomen
62
54
42.7
%voorstamboekafgewezen 4.5
0
9
. 4.5
% stermerries
8
23.2
38
aangewezenzonen/jaar
0.60
0.83
0
10
0
%keurmerries
3.9

Tuigpaardhengsten
gem.
10%
10%
besteslecht
7.4
502
65
59.7
65
51
53
62
40
34
0
5
39.2
55
17
0.84
1.13
0
9.0
18
0

Uit deze tabel blijkt dat ereenverschilbestaat tussenderijpaarden tuigpaardhengsten. Bij de tuigpaarden zien we een geringer aantal
dekkingen per jaar en een lagere registratiegraad. De percentages
stamboek-, ster- en keurmerries liggen bij tuigpaarden hoger. De
tuigpaardveulens die geregistreerd zijn zijnmogelijk beter vankwaliteit
of bij de tuigpaarden gaat men uit van een andere referentie dan bij
rijpaarden.DitonderzoektoondevolgensBos(1983)ookaandatindegroep
dochtersvanEngelsevolbloedhengstenrelatiefmeerafwijkingen enhiermee
samenhangend niet stamboekwaardige paarden werden aangetroffen dan bij
dochtersvanandere hengsten.Uit de cijfers bleek ook dat van tenminste
25% van de rijpaardhengsten geen zonen voor de entrale training en
keurmerrieswordenaangewezen.
2.Ophetgebiedvanhetoptimaliserenvandefokprogramma'sinwarmbloed
paardenpopulatieszijnereenaantalZweedsestudiesuitgevoerd.Strömen
Philippson (1978)vergeleken een 1-staps (massa selektie)en een 2-staps
(massaselektie+nakomelingenonderzoek)selektieschemaindehengstenkant
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vanhetfokprogramma.Zijconcludeerden dateeneigen prestatietestvan
zoveelmogelijk hengstenvanoverwegend belangisvoorkenmerkenmet een
middelgrotetothogeerfelijkheidsgraadendatdeselektieintensiteithoog
moetzijnnadeeigenprestatie testomeenhogegenetischevooruitgangte
bereiken. Bijkenmerken metlagere erfelijkheidsgraden blijkt
nakomelingenonderzoek relatief iets belangrijker teworden. Philipsson
(1987) onderschrijft nogmaals dieconclusie envoegt daar aantoe dat
selektievanhengstenopbasisvanprestatiesvandenakomelingen in de
sport degenetische vooruitgang zelfskanverlagen alsgevolg van een
verlengingvanhetgeneratieintervalenweinigmogelijkhedentoteenhoge
selektie intensiteit. Verder concludeert Philipsson (1987)dat het
betrekkenvanprestatiekenmerkenindemerrieselektie enige waardeheeft,
maardatdealgemeneinvloedop
degenetischevooruitgangbeperktis.
De meest recente Zweedse studie isvanHugason etal. (1987).Zij
onderzochtenhoescherpdeselektiein
dehengstenkantvanhetfokprogramma
moestzijnomeenmaximalegenetischevooruitgangtebereiken.Het fokdoel
was aanleg voor prestatie.Bijdeselektie indehengsten werden drie
stappenonderscheiden.Deeerste stapwordtgevormd dooreenselektievan
jonge hengstveulens opbasisvanprestatiesvanbeide ouders.Intweede
stapwordenhengstenopbasisvanhuneigenprestatieendatvanhunouders
geselekteerd.Tijdensdelaatste stapwordt tevensdeinformatievan(30)
nakomelingenbetrokken.Degebruikteindexenwerdenalsvolgtweergegeven:

I

I"bllx l+ b12x 2

^2 = b21 x l "*"b22 x2 "*"b23 x 3
I 3 = b 3 1 Xi +b 3 2 X2 + b 3 3 X3+ b34X4
Het fokprogramma werd b i j 4 verschillende erf e l i jkheidsgraden
geoptimaliseerd. Omhet aantal alternatieven verder in te perken werden 3
uiteenlopende fracties geselekteerde hengstveulens ( e e r s t e

stap)

doorgerekend ril. 0.13, 0.21 en 0.43. De resultaten staan vermeld in
onderstaande tabel. De aanname hierbij was dat de populatiegrootte geen
beperkingen opleverde wat betreft eventuele inteeltproblemen en dat
hengsten pas merries dekken als ze een eigen p r e s t a t i e t e s t hebben
afgelegd.
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Tabel 4.19 Fracties geselekteerde hengsten enaandeel inhet totaal
gedektemerries doorhengstenvandetweedeenderde
selektiestap.
h 2 =0.10
a

l =0.13

a

2
a3
ni2

m3
G/jr
a

l =0.21

a
a

2
3

m£
m
3
G/jr
a

l =0.43

a

2
3
m2
m3
a

G/jr
a

2
3
mo
a

m3

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

geselekteerde fractie hengstennadetweede selektiestap
geselekteerde fractie hengsten nadederde selektiestap
fractie,vanhet totale aantal tedekkenmerries door hengstendie
geselekteerd zijnnadeeigen prestatie test
fractie vanhet totale aantal tedekkenmerries door hengstendie
geselekteerd zijnnadederde selektiestap

De geconstateerde waarden voor a2, a 3> m£enm 3 werden peralternatief
1) berekend tijdens de optimalisatie van de genetische
vooruitgang inprestatie binnen derandvoorwaarden. Bijrandvoorwaardenkan
men denkenaaneenbepaald aantal tedekkenmerries perhengst, natuurlijke
uitval van hengsten, aantal jaren in dekdienst en gemiddelde generatie
intervalvanvader naar nakomeling.
Uit tabel4.19blijkt datdemogelijk tebehalen genetische vooruitgang
erg afhankelijk te zijn van de erfelijkheidsgraad van het kenmerk.
Daarnaast wordt de fractie te dekken merries door de hengsten waarvan de
prestaties van nakomelingen bekend zijn kleiner n a a r m a t e de
erfelijkheidsgraad stijgt. Beide bevindingen stemmen overeen met de
verwachting. Indetweede selektiestap wordt geen rekening gehoudenmeteen
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beperkte capaciteit om hengsten op hun eigen prestatie te testen. Met
andere woorden in de studie is er vanuit gegaan dat alle geselekteerde
hengstveulens later op hun eigen prestatie getest konden worden. Deze
aannamesluitniethelemaalaanbijdesituaties zoalswediekenneninde
meeste rijpaard fokprogramma's. Echter,wat wel blijkt is dat itidienwe
allereerststreng(a^=0.13)selekterenindeveulens(endaarmeeinfeite
rekeninghoudendemeteenbeperkte testcapaciteit)erdaarbovenopnogzeer
strengindehengsten,dieeeneigenprestatie testafleggen,geselekteerd
moetworden.Bijbijvoorbeeldeen h^=0.25wordteenovertehoudenfractie
van slechts0.16 van de op eigen prestatie geteste hengsten als optimaal
beschouwd omeenmaximalegenetischevooruitgang teboeken.Hugasonetal.
(1987)stellendanookdateenlageselektie intensiteit tijdensdetweede
selektiestap een enorme verlaging vandemogelijke genetische vooruitgang
veroorzaakt, en dat dit onafhankelijk van de hoogte van de
erfelijkheidsgraden het geval is.Hiermee onderstrepen zij nog eens de
conclusies vaneerder uitgevoerde Zweedse studiesdat een eigen prestatie
testvanhengstenvanvoldoendecapaciteit,waarinstrenggeselekteerdkan
worden,debelangrijksteschakelisineenfokprogramma.
VooreenoptimalisatievanhetNederlandsefokprogrammavanrijpaarden
is het wel van belang om te rekenen met schattingen van parameters die
betrekking hebben op de Nederlandse situatie. Deze zijn echter nog niet
allemaalbekend.Tijdensdieoptimalisatiekanrekeningwordengehoudenmet
specifieke beperkingen (testcapaciteit) en/of wensen (implementatie van
selektieopexterieurinhetfokprogramma)indeNederlandsesituatie.
3.Minkema (1981)heeftdegenetischevooruitgangperjaargekwantificeerd
voordeNederlandsedravers.Eènvandekenmerkenwelkehijbestudeerdewas
detotalewinsomvaneendravergedurendezijngehelebaancarrière.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
-Berekeningvanselektie-intensiteit,generatie-intervalenspreiding en
opbasisdaarvangenetischevooruitgangperjaar.
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Deanalysevandegerealiseerdewinsommenisgebaseerdop:
jaar1
y

Fulsibs-geboreninjaar1en2
populatie:gemiddelde

jaar 2
e
y+
X+

X

y-x

y-

e+

g

x-

g

Deze analyseleverdevoordeperiode1929/1958eengenetischevooruitgangopvan5.39+^3.24(getransformeerdeguldens/worteltransformatie).
In tabel4.20 isde selektie-intensiteit en spreiding per sexeaangegeven. De genetische vooruitgang is 3.61 (worteltransformatie). De
verwachte genetische vooruitgang was lager dan de gerealiseerde
vooruitgang. Hierbij moet rekening gehouden worden met de standaard
afwijkingvandegerealiseerdevooruitgangendaarnaastishetmogelijkdat
nietvolkomengecorrigeerdisvoordegeimporteerdehengsten.
Tabel4.19. Deverwachtegenetischevooruitgangvoorde
getransformeerdewinsom.

6V
gecorrigeerde selektie-intensiteit
geselekteerdefractie
erfelijkheidsgraad
gecorrigeerdespreiding
generatie-interval
Selektierespons (getransformeerdeDfl.)

2.17
3.9%
.40
109.2
15.8
3.61

8Î16
92.3%
.40
99.9
12.1

2.4.4.3.Kruisingeninteelt
Algemeen
Bij het realiseren van genetische vooruitgang door middel van een
systematischfokbeleidzijntweeaspectenvanbelang.
-selektie, de keuze van de ouderdieren op grond van een te verwachten
fokwaardevooreenbepaaldfokdoel,enhetaantalnakomelingenperfokdier.
-het paringssysteem, de wijze waarop de geselekteerde dieren worden
gecombineerd.
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In het college Diergenetica is uitgebreid aandacht besteed aan de
theoretischeaspektenvanparingssystemen(heterosis,inteeltdepressie).In
dit hoofdstuk zullen eenaantalvormenvanparingssystemen indepaardenhouderijaandeordekomen.
Naast paring volgens toeval (randommating)isindepaardenhouderij
hetkruisenvanbelang.Kruisen iseen vorm van uitteelt.Dat wil zeggen
dat die dieren met elkaar gepaard worden, die minder verwant zijn aan
elkaar dan de gemiddelde verwantschapsgraad in de populatie waaruit ze
afkomstig zijn.Determuitteeltkanzowelbetrekkinghebbenopparingvan
onverwantedierenbinnenpopulaties,alsophetkruisenvanstammen,lijnen
of rassen. Een andere vorm van systematische paring is inteelt.Hierbij
wordendierengepaard,dienauwerverwantzijnaanelkaardandegemiddelde
verwantschap in de populatie, waaruit ze afkomstig zijn. Hoewel inteelt
doorindividuelefokkersmetsuccesistoegepastisditgeenparingssysteem
watmogelijkhedenbiedtvooreenfokbeleidvoordepopulatiealsgeheel.
Naast deze paringssystemen waarbij de verwantschapsgraad tussen de
partners eenkriterium is,bestaanernogparingssystemenwaarbijrekening
gehoudenwordtmetdematevangenotypischegelijkheid (assortativemating)
ofongelijkheid (compensatieparing).
Deredenenvoorkruisingzijn:
-hetbenuttenvanheterosiseffektenvoordiekenmerkendiedaargevoelig
voorzijn.
-het creërenvaneengunstige combinatievaneigenschappen vandeouders
ofouderrassen.
Heterosis wordt gedefinieerd als het verschil in niveau tussen de
kruisingsdierenenhetgemiddeldevandeouderrassen:
(gem.kruisingen-gem.ouders)
100x
gem.ouders
Dikwijlswordtheterosisalsèènvandehoofdargumentenvoorkruising
gebruikt. Heterosis is echter slechts dan van betekenis als de
kruisingsdieren beter zijn dan de beste van beide ouderrassen. Wel moet
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worden bedacht dat het resultaat van kruising niet per individueel kenmerk
moet worden bekeken. Het kan zijn dat kruisingsdieren per individueel
kenmerk niet beter zijn dan het beste ouderras, terwijl het totale
economische resultaat van dekruisingsdieren beter dan elk der beide ouderrassenkan zijn.
Hieronder worden enkele algemene lijnen aangegeven met betrekking tot
inteeltdepressie,heterosis enmate vanerfelijkheid.
kenmerk
Reproduktie,
Fitness,

h2

inteelt depressie

heterosis

low
0-.10

high

high%

Mortality
Groei

medium

Gangen

.15-.30

11

> .30

medium

low

medium %

low%

Er is een groot aantal verschillende kruisingsmethoden. De keuze van
kruisingsmethode hangt afvan:
-benutting van heterosis
-kosten vanhet instand houden van lijnen/populaties
-combinatie van gewenste kenmerken.

Enkele belangrijke kruisingssystemen zijn:
- gebruikskruising (F^methode,tweewegkruising):
men kruist 2 populaties om een F^ generatie voort te brengen, waarvan de
dieren alleen als gebruiksdieren worden benut en waarvan dus geen
nakomelingen worden aangehouden. Een deel van de kruisingen tussen het
Nederlandse rijpaard en de volbloed of de Trakehner of andere
subpopulaties is gericht op het gebruiksdier. Een ander voorbeeld is het
tuigpaard ende hackney.
- 3- en 4-wegkruising: Hierbij kruist men F^ merries met hengsten uit een
derde populatie of men paart dieren uit verschillende Fj_- kruisingen met
elkaar.Het voordeel van een3-en4-wegkruising is,dat zowel de heterosis
in individuele eigenschappen als inmaternale eigenschappen en eventueel in
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eigenschappenvandevaderbenutkanworden.Nadeelisdathetsysteemeen
aantalstappenvraagt,terwijlmeerderepopulatiesbeschikbaarmoetenzijn.
- verdringingskruising (grading up):Hierbijworden vrouwelijke F]_ dieren
gepaard met èèn van de superieure ouderrassen en vervolgens herhaald
teruggekruist.Hierbijishet benuttenvandeheterosis niet het doelvan
dekruising.Men tracht hetbestaande rasdoor eenanderrastevervangen
zonder merries te moeten importeren. Na 4-5 generaties is vervanging
vrijwelgeheel.
- Veredelingskruising: Hierbij worden twee rassen op een zodanige wijze
gekruist, dat een optimale combinatie van eigenschappen ontstaat in de
kruisingspopulatie,waarbinnenweerverderwordtgeselekteerd.
- Rotatiekruising:Bijeenrotatiekruising kanmenuitgaanvan2,3,4of
zelfsmeerrassen.Devrouwelijkedierenzijngekruistedieren.Mentracht
maximaalgebruiktemakenvanheterosis.
Enkelealgemeneopmerkingen
*BijdeNederlandserijpaardfokkerijismengestartmethetzgn.Gelderse
paardwaarbijmeneenveredelingskruisingheefttoegepastmethoofdzakelijk
de volbloed. Vervolgens is men gaan selekteren binnen deze
kruisingspopulatie. Naast deze selektie wordt de gebruikskruising
uitgevoerdeninbeperktemateeenvormvanveredelingskruising.
*Bijdefokwaardeschatting vanmerriesenhengstenbinnenhetNederlandse
rijpaard dient men rekening te houden met de genetische groep
(populatie(s)/kruisingscombinatie).Kruisingkangepaardgaanmetheterosis
en heterosis wordt veroorzaakt door dominantie, overdominantie en
epistasie. Deze effecten zijn niet of ten dele overerfbaar en dit in
tegenstelling tot de additief genetische effecten.Bijfokwaardeschatting
zijnweslechtsgeïnteresseerd indelaatstecomponent.
*Studies/experimentenwaarbijhetdoelwasomhetheterösispercentage bij
kruisingen tussen paardenpopulaties tebepalenzijninde literatuurniet
beschreven(?).
Inteelt is het paren van individuen uit een populatie welke nauwer
verwant zijn dan de gemiddelde verwantschap in de betreffende populatie.
Ditheefteenheterozygotie-verlies totgevolg.
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HierbijdientCewordenopgemerktdat:
l.De homozygoteringsdepressie is recht evenredig met de
inteeltcoefficient.
2.Deachteruitgangvandegemiddeldegenotypischewaardekomt totuiting
inkenmerkenbetreffendefitness.
Inde praktijk zijn er enkelemoeilijkhedendiehet recht evenredige
verband tussen de inteeltcoefficient en de homozygoteringsdepressie
vertroebelen.Eenervanishetfeitdatwanneerdeinteeltineenpopulatie
toeneemt en de vruchtbaarheid afneemt, het verlies van sommige lijnen
onvermijdelijkis.Derestvandepopulatieisdaneengeselekteerdegroep
waarindetheoretischeverwachtingennietlangeropgaan.

Detheoretischteberekenentoenamevandeinteelt( F)isafhankelijkvan
heteffectieveaantal (N e ).
1

1
=

Ne

4Nf

1
+
4Nm

1
(Wright,1939)en F=
2N e

(f=female;:m•=male).
Een duidelijk voorbeeld van eenkleine populatiemet inteelt ishet
Friese paard. De omvang was in 1979 bijvoorbeeld 19 hengsten en 913
merries. Volgens van de Ploeg (1981) worden een groot aantal hengsten
afgekeurdvanwegeonvoldoende spermakwaliteit.Indeperiode1972t/m 1981
wasdat37%.Hetgemiddeldevanhetdrachtigheidspercentage vandemerries
over de periode 1970 tot 1980was 50%,en ter vergelijking 62%voor het
WPN-rijpaarden69%voordedraver.
Het gemiddelde inteeltpercentage bij het Friese paard is tussen de
periode 1955 en 1979 gestegen van 8.6% tot 9.4%. Dit is ca. 0.2% per
generatie hetgeen lager is dan de theoretisch berekende toename bijeen
omvangvandepopulatievan900merriesen20dekhengsten.
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2.5 Kleurverervingenerfelijkegebreken
Voorwatbetreft de kleurvererving wordtverwezen naardebetreffende
paragraafinhetboekje"PraktischePaardenhouderijvanWierda.Voorhen
diezichmeerhierinwillenverdiepen,zijnoggenoemd:
Geurts,R.:"Dehaarkleurbijhetpaard"Pudoc (1973).
Wiersema,J.K.: "Hetpaardinzijnkleurenrijkdom"(1977)(Teverkrijgen
doorƒ96,-overtemakenopgiro912527t.n.v.J.K.Wiersema,Apeldoorn
(tel:055-213574).
Enkeleerfelijkegebrekenwordenhierkortweergegeven:
Debekendstehandboekenzijn:
1.Koch, P. e.a.: "Erbpathologie der Landwirtschaftlichen Haustiere",
PaulParey,BerlijnenHamburg (1957)blz.101t/m139.
2.Wiesner, E und Willer, S.: "Veterinärmedizinische Pathogenetik".
GustavFischerVerlag,Jena (1974).
3.Jones,E.W.:"GeneticsandHorsebreeding"
LeaandFebiger,Philadelphia (1982)blz.255-288.
RecentisinNederlandaangetoonddatdevolgende3gebrekenerfelijkzijn.
1. Varkensmond(detekorteonderkaak).
2. Hazehakachtigeaandoeningenvanhetspronggewricht.
3. Afwijkendekniegewrichten gepaard gaandemetafwijkendebewegingendan
welonvoldoendeonderbrengingvandeachterhand.
Deze drie afwijkingenzijnsignificantfrequentergeconstateerdbijNederlandsewarmbloedpaardendieafstammenvanEngelsVolbloedhenstenofrijpaardhengstenvanbuitenlandseoorsprong,danbijhetoorspronkelijkeNederlandse
(basis)-paard.
Binnenhet stamboek (W.P.N.),waar ditonderzoek isuitgevoerd,maarook
binnen anderepaarden- enponystamboekenwordenmerriesmetdezedrieafwijkingen geweigerd voor de stamboekopname,evenalshengstenvoordedekdienst.
4. Cornage(d.i.eenverlammingvandestemband(en)).Betreffendedeerfelijkheid enhetbeeld van cornage zijnveelonderzoekingenverricht.
VanLentheeftduidelijk aangetoond dathetinbepaaldefamiliesveel
eninandereweinigvoorkomt.Intussen isvastgestelddathetvooral
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bij grote (hoger dan 1.70m stokmaat)paardenvoorkomt,terwijl hetbij
pony's nog nimmer isvastgesteld. Bijverschillende paarden-stamboeken
worden hengstenmet dit lijden niet toegelaten totdedekdienst.
5. Cryptorchidie. Op welke wijze de erfelijkheid precies een rol speelt
bij het tot stand komen van deze afwijking isnietbekend.Voor alle
paarden-enponystamboeken inNederland geldt dateen goedgekeurde dekhengst geen cryptorchmag zijn.Helaas komt cryptorchidie thans frequent
voorbinnenhetFriese ras(inteeltdepressie).
6. Hernia umbilicalis. Inde literatuur komtmen tot de conclusie dathierbij zeker sprake isvan een erfelijkmoment bij deontwikkeling van de
breuk. Het komt bij jonge veulens nogal eensvoor,maar geneestvaak,
ook zondertherapie.
7. Hernia scrotalis. Deze afwijkingenvertoont eentoenemende frequentie.
Erfelijkheid bij varkens is aangetoond. Bij paarden ligthetvoorde
hand.
8. Kruislamheid. Ook wel "Wobblers"genoemd.Ditwordt nietdoor iedereen
als erfelijk beschouwd. Toch zijn ervrij sterke aanwijzingen. Dimock
vond in.eenbepaalde Volbloedfamilie 43%eninandere familie 1tot14%.
9. Hanetred. Sommige onderzoekers beschouwen deaanleg als recessief.Het
is niet onlogisch dat dit verschijnsel nogal eens optreedt in de
Hackney-fokkerij.
10.Podotrochleose. Dat er een erfelijk moment is, inhetproces dattot
het ziektebeeld leidt,wordt vrijwel algemeen aanvaard op grond van
Nederlandsepublikaties.
11.Dorsale patella fixatie. Het blijkt bij koudbloed enWelshpony's nog
wel eensvoor tekomen.
12.Melanomen.Juistbijveranderlijke schimmels komenmelanomenvaakvoor.
Het wordt vaak heteerst zichtbaar rond de anus.Metastasen kunnenoptreden. Een en ander is de reden datoudeveranderlijke schimmels een
lage slachtwaarde hebben.
13.Met name in West-Duitsland heeft men bij warmbloedpaardeneen zestal
(erfelijke) oogafwijkingen geconstateerd. Nu de warmbloed-fokkerij in
Nederland zeer verwant is geraakt aan de Duitse,kunnenwe deze hier
ookverwachten.Micropthalmie is inNederland alenkelemalen geconstateerd.
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2.6 Fokkerijvanpaarden enpony's inNederland

Het zal intussen duidelijk zijndat er 16stamboeken zijndievaakverschillende registersbijhouden.
Dit zegt echter nog niets overhet aantalpaarden inNederland, terwijl de
populatie-grootte van belang is om inzicht tekrijgen inde mogelijkheden
die een fokkerijheeft.Inhetbeginvanditdiktaat isook reeds ingegaan
ophet aantalpaarden inNederland endebezwaren die aandetellingen kleven. Veel beter is er een inzicht inde fokkerij tekrijgen,aandehand
van het aantal gedektemerries,omdat iedere hengstenhouder hetaantalgedektemerries moetopgeven.
Een hengstenhouder is hiertoe verplicht volgens de Paardenwet 1939.De
hengstenhouder doet dit correct omdat uitdeze gegevens dievoor 1-11 van
het betreffende dekjaar opgestuurd moeten wordennaarhet stamboek, later
geput wordt omtebeziendoorwelke hengst demerrie gedektwas.Zo krijgt
een stamboek-vereniging de juiste gegevens, de merriehouder een gewenst
stamboekpapierbijhetveulen endehengstenhouder zijndekgeld.Dit laatste
omdathijveelalmetbehulpvandezebescheiden rekeningenuitschrijft.
De gegevens van de stamboekenwordenweergetotaliseerd ophetministerie.
Metbehulpvandeze gegevens kononderstaande tabelopgesteldworden.
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Aantalgedektemerriesin1974resp.1985enhetregistratiepercentage in1985

Pony:

Ras

1974

1985

±1

Registratiepercentage1985

Shetland

9.000

4.250

40

Welsh

8.250

2.100

NewForest

3.000

900
100
30
100

-53
-75
-70
-50
-88
-50

Connemara

200
250
200

Appaloosa

250

IJsland
Dartmoor

Tussenmaat:

1.000

-10

36
61

Haflinger

950

1.100

+16

54

Warmbloed

20.000

11.750

750

1.400

1.600

1.300

-41
+87
-19
-44

67
67
42
60

-

+400

60
56
?

±2.250

-83

63

±27.500

-50

Friezen
Koudbloed
EngelsVolbloed

± 225

±

Draver

± 1.000

± 1.000

200

Hackney
ArabischVolbl.
id.xAr.Halfbl
Totaal

±

100

.±7.500
±54.500

125

400
±

500

-

+100

Toelichting
A.Datertocheenaantalkerenhet±tekengehanteerdis,heeftdevolgende
oorzaken:
1.IndestamboekenvandeN.D.R. (ditisdeStichting"NederlandseDrafenRensport")werdindeweergavevandedekkingencijfers1974geenonderscheidgemaakttussendraversenerzijdsenanderzijdshetEngelsVolbloed.
2. OngeveerhetzelfdegeldtvoorArabischVolbloedenArabischVolbloed
xAr.Halfbloed.
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57
77?
43
30

250
900

Fjorden

Paard:

58
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B.Het registratiepercentage 1985 komt alsvolgt tot stand:
Per ras wordt het percentage uitgerekend dathet aantalveulens dat in
1985 door het stamboekwerd geregistreerd, uitmaaktvanhet aantaldekkingen in1984.
C.De resultaten van 1985 zijn vergeleken met die van 1974 omdat indat
laatste jaar hethoogste aantal gedektemerries van de laatste decennia
werdbereikt.
D. Voor het aantal warmbloedmerries dat gedektwerd,moet onderscheid gemaaktworden ineenaantal fokrichtingen.
1. Zoals bekend is,zijn er nog twee kleine kernen dievasthouden aan
hetuitgangsmateriaal (Gronings enGelders type)dat degrondslag isgeweest voor de beide hieronder genoemde fokrichtingen.Deze fokrichting
noemtmenhetbasispaard.Haarbijdrage aande 11.750gedekte warmbloedmerries is±2%.
2. het tuigpaard heefteenpercentagevan±15%
3.het rijpaard

"

"

"

" ±83%

Vande rijpaardmerrieswordt de laatsejaren ruim 10%gedekt doorEngels
Volbloedhengsten.
Ook in andere warmbloedfokkerijen (met name West-Duitsland) kiestmen
voor eendergelijkpercentage.

Conclusie uit detabelenandere gegevens diehieropbetrekking hebben

1. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat het registratiepercentage géén
drachtigheidspercentage is.Het drachtigheidspercentage vormt denatuurlijke bovengrens vanhet registratiepercentage.Naherhaalde dekkingen
wordt het gemiddelde drachtigheidspercentage geschat op± 67%(ditis
dus globaal 2/3e deelvanhetaantal gedekte merries).
Sommige stamboeken benaderen ditdicht (Hackney,Friezen,Warmbloed en
de Dravers.) Andere stamboekenhebbeneen lager registratiepercentage.
Lagere percentages betekenen datdeeigenaar geenprijs steltop stamboekregistratie van hetveulen.Veelalbetekent ditdatm.n.hengstenveulens na het spenen geslachtworden (koudbloed).Hoge enlageregistratiepercentages houdenookverband met dehoogtevanhetdekgeld (±ƒ
125,-,tot±ƒ 800,-,enenkele uitschieters vanbovenƒ 1.000,ofzelfs
bovenƒ 1.750,-).
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2. Indejarenna 1945 ishetaantalpaardengeleidelijkgedaald,totin
deloopvan.dezestigerjarendeaantallenweergroterwerden.Ditwerd
medeveroorzaaktdoordeopkomstderpony-fokkerijen.Hetaantalgedekte
merriessteegtotin1974.Daarnaheeftzicheendalingingezetdietot
enmet1935bijna50%bedraagt.Cijfersoverdelaatstejarenwijzener
opdatweonsnudusinhetvlakkedeelvandecurvebevinden.Ditbetekentdatereeneconomischecyclusontstaat.
3. QuaaantallenweetdeShetland-ponyzich-alstypischekinderspeelponyredelijk tehandhaven.Het lage registratiepercentage spreektechter
voorzich.
4. Bijde5rijpony-stamboekenzietmeneenzeersterkedalingvanhettotaalaantaldekkingen.Defokkersdienogfokken,doenditechtermeer
bewustdanindefokkerijvandeShetlanders,gezienderegistratiepercentages.Bijdetussenmaatsepaardenzienweeenstabilisatieoptreden.
5. Dewarmbloedfokkerijisquaaantalduidelijkgedaald,echterminderdan
de gemiddelde daling.Opvallend ishethogeregistratiepercentagebij
dit grote aantal.Waarschijnlijkveroorzaaktdoorhogedekgeldenende
waardevandestamboekpapieren (export).
6. Debelangstelling voordeFriesefokkerijverdubbeldevrijwel.InWest
DuitslandendeVSiserbelangstelling.
7. Dedalingindekoudbloedfokkerijishetlaatstejaartotstilstandgekomenenbeweegtzichzelfweerietsinopwaartserichting.
Hetlageregistratiepercentagezalvoornamelijkveroorzaaktwordendoor
hetslachtenderhengstveulens;ietswatrendabelblijkt.
8. DeEngelsVolbloed-fokkerijlooptterug.Nederlansismogelijkhetenige
landwaar devolbloed fokkerij slechts eenfractie isvandedraver
fokkerij.NagenoegelkeEngelsVolbloedhengstdektveelmeerwarmbloedmerriesdanEngelsVolbloedmerries.
9. De draver-fokkerijheeftna 1974eengrotevluchtgenomen,maarisde
laatstejarenweerophetoudepeilteruggeworpen.
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10.HetHackney-stamboek isinNederland populair.BuitenGroot-Brittanië
heeftNederlanddegrootstefokkerijvanEuropa.
11.BinnenhetArabischVolbloed endeditohalfbloedfokkerijzijninhet
verledenorganisatorischeproblemengeweest.Dithoudtindatdegeproduceerdecijfersminderbetrouwbaarzijn.
Voor dezuivereArabischefokkerijontstaatmeerbelangstellingvooral
door dezeergoedeprijzendiegemaaktwordenvoorNederlandseProduktenindeV.S.vanAmerika.Erzijnechtertekenendieeropwijzendat
dezeexportteneindeloopt.
N.B.Inzichtd.m.v.bovenstaandeconclusiesisvoorhetexamenvereist.
De tabel endebespreking daarvangeefteeninzicht indefoktechnische
mogelijkhedenper ras.Tochzijnerdaarnaastnogenkelegegevensvanbelangvooreengoedselectie-programma.Ditbetreft:
a.hetaantalgedektemerriesperhengsti.v.m.nakomelingenonderzoek.
b.hettotaalaantalgeregistreerdeveulensperjaar.
Wanneerwevandegetallenvan1985uitgaanenalsondergrens500geregistreerdeveulenshanteren,komenwetotdevolgendetabel,waarbijwetegelijkhetgemiddeldeaantalgedektemerriesperhengstin1984vermelden.
Aantalgeregistreerde
Gem.aantaldekkingen
veulensin1985
perhengstin1985
w p„

Rijpaard
Tuigpaard

55

6.250
1.400

45

Dravers

750

20

Fries

850

45

Trekpaard

550

30

Haflinger

550

25

Fjord

550

50

Shetland-pony

2.000

20

Welsh-pony

1.300

15

NewForestpony

550
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Het isdus duidelijk datwij aanbovenstaande rassen,qua fokkerij demeeste
aandacht zullen schenken. Binnen dit groepjevan 10paarderassen zijnerg
grote verschillen. Wanneer er gemiddeld 15merries dooreenhengst gedekt
worden, levert dit± 10veulens op.Opbasisvan eendergelijke jaarproduktie kannauwelijks serieus geselecteerd worden.
Omdat de "produktie" bij elk paarden- ofponyras gericht isopprestatie,
zullenweallereerst aandacht schenkenaanhet prestatie-onderzoek.
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A Prestatie-onderzoek vanpaarden inNederland

Ditonderzoek omvat devolgende onderdelen:
1.Trekproevenvoor koudbloeds enFjordenpaarden.
2. Onderzoekingen aandehand van rennen doorEngels Volbloedpaarden.
3.Onderzoekingen aandehandvanprestaties indedraverijenvoorDravers.
4. Proeven op rij-entuigpaard-capaciteiten bijpaarden enpony's.

Sub 1 en 4. Dit zijn gerichte proevenvoorpaarden enpony's.Sub 2en3
ditzijnonderzoekingenvandegeregeld afgelegdeprestaties.

1.Trekp_roeven_voor_de_remwagen
Reeds langwordentrekproeven georganiseerd. Sinds 30jaar gebeurtditdoor
de Instelling Bruikbaarheidsonderzoek vanPaarden (I.B.O.P.), ondergebracht
bijhetLandbouwschap.
De remwagen iszogeconstrueerd, datdoormiddelvanhet instellenvan een
oliepomp,deachterwielen lichter ofzwaarder kunnendraaien.Verschillende
bedrijfsomstandigheden waarbij zwaar ofminder zwaar geladenwagens moeten
worden getrokken,kunnendanwordennagebootst.

De aard enwerkwijzebijhet bruikbaarheidsonderzoek
Het onderzoek datzoveelmogelijkplaatsvindtopeenvlakke grasbodem, in
enkelspan,enomvat eendrietal onderdelen.
1.Een afstand van 50 meter moetverscheidene kerenononderbroken instap
voor de remwagen worden afgelegd, waarbij steeds na elke 50 meter de
krachtsinspanning wordt verhoogd. Deze verrichting wordtherhaald,zolang de Cie.vanDeskundigenvanoordeel isdatzulks toelaatbaaris.
2.Eenbepaalde afstandmoet ononderbroken instapworden afgelegd, terwijl
de remwagen eentrekkrachtvergt die gelijk isaandeopéénna laatste
verrichting onder 1.
3.Eenbepaalde afstand moetononderbroken indrafbinnen detoegestane tijd
met eenvastgestelde trekkrachtworden afgelegd.De eisenmetbetrekking
tot trekkracht entijd zijnafhankelijkvanhet rasvanhetpaard.

Tijdens dezeverrichtingenwordthetpaard door deCommissievanDeskundigen
opdevolgende eigenschappen beoordeeld:
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gedragbijhetoptuigenenaanspannen;
wijzevanaanzetten
werkwilligheid;
trekhouding;
tekvastheid;
ruimte,vlotheidenregelmaatdergangen;
temperament
gedragtijdensdeverrichtingen.
Opgrondvan.devoordezeeigenschappenbehaaldecijfersverdienthetpaard
eenA-,B-ofC-certificaat.IndiennietaandeeisenvooreenC-certificaat
wordtvoldaan,wordteenD-certificaatopgesteldtenbehoevevandeadministratie,hetgeenwil zeggendathetpaardisafgewezenengeenbruikbaarheidscertificaatkrijgt.
De laatstejarenwordendezeproevenhoofdzakelijkdoorFjordenpaardenafgelegd.Ditstamboekhoudterbijdeselectieveerrekeningmee.HetNederlandsTrekpaarden stamboek stimuleert dedeelname niet sterkenhoudter
bijdeselectieooknauwelijksrekeningmee.

2• 9S^Êï52?^iS8Ê5_i2&_^Ên§S^_Yan_ï?55Ê5_^22E_??8Ëi§_Y2l^i2ÊË_E§2ï^Ê&
Hoewel deomvangvan dezepopulatie klein isinNederland,wordtertoch
enige aandacht geschonkeni.v.m.debekendheidendegroteomvangvandeze
internationalefokkerij.
Degalopprestatieswordendoorfokkerszeernauwlettendinhetooggehouden
enbepalen reeds 2eeuwen de fokkerijbinnenditras.Bijdehengstente
kleurenvoordeopenbaredekdienstwordendevolgendecriteriavanbelang
geacht:
a.eigenprestatie,bijvoorkeurgedurendemeerderejaren.
b.prestatiesdervoorouders,waarbijderegelmaatvandeverervingvanbelangis.SprintersbloedgenietdaarbijinNederlanddevoorkeur.
c.exterieurvandehengst;goedegewrichteneneencorrectgebit.
Bijhetouderwordenvandehengstwordendeprestatiesvanzijnnakomelingendoorslaggevend.HelaaswordenveleEngelsVolbloedmerriesreeds
zeerjong (3jaar)voordefokkerijbestemd,omdatzijhetinderennen
nietkondenvolhouden.
Uitselektie-oogpuntbezienisditteleurstellend.DeEngelsVolbloedwordt
veelgebruiktinderijpaardfokkerij.Hoewelzijveelselecterenoppresta-
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tie,isdezeselectiegerichtopjeugdprestatie (vooralop2,3en4-jarige
leeftijd).
Inde rijpaardfokkerij isechter een langdurig gebruikvangrootbelang.
Beideselectie-systemenzijndusnietaanelkaargelijk (zieonder4).
N.B.Hetbelangrijkstebijdeselectieopeigenprestatiezijndezgn."klassiekers".Klassiekerennenwordeniederjaaronderdezelfdevoorwaarden
verreden.
Alle deelnemendepaarden zijnevenoud endragen gelijke gewichten
(merriesdragen2kgminderdanhengsten).Ruinenwordenniettoegelaten.Telkenjarewordentweeklassiekeprogramma'safgewerkt:
éénvoor detweejarigenenéénvoordedriejarigen.Deafstandvande
rennenwordtgroternaarmatehetseizoenvordert.
Namenvanenkeleklassiekersvoortweejarigen:vanBrienen'sMemoriaal
(1,000m), Clingendaalren (1.350m)enCriterium (1.800m). Voordriejarigen:Produktenrennen (1.800 m), Derby (2.400m)(InEngelandook
Derby eninFrankrijkPrixduJockeyClub)DeDerbyisiniederland
debelangrijkste renvanhetjaar.DelaatsteklassiekervoordriejarigenisdeSt.Leger (2.900m)(InEngelandookSt.LegereninFrankrijkPrixRoyalOak).
Een goedevolbloed kanbijdezewedstrijdeneensnelheid halenvan
ruim60km.peruur.

Indefokkerijvandraverszijndekilometertijdenbepalendindefokkerij.
Hieronder staanenkele goedeenslechtekilometertijdeninrelatiemetde
leeftijd.

3jaar
7jaar

goed
1.22
1.18

slee!
1.28
1.23

T.a.v.dedraverfokkerijgeldendevolgendecriteriametbetrekkingtotde
keuzederdekhengsten;
a.Verrichtingen: alle verrichtingenvanhetpaard,gedurende zijnhele
koerscarrièreworden indebeoordelingbetrokken.Geletophetaantal
verrichtingen,degetoondetijden,kwaliteitendeafstandvandekoersen
endegewonnenbedragen.
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b.Afstamming,totenmet5 (!) generatieswordtdebloedopbouwbeoordeeld.
Dewaardedieaandebloedopbouwwordtgehecht,hangtmedesamenmetdie
vandetotaleNederlandsefokkerij.
c.Exterieur,hierbijwordtdevoorkeurgegevenaaneenmiddelgrotedraver,
metvoldoende adel.Ook richt debeoordelinzichopdecorrectheidvan
bouw enhardheid enkwaliteitvan debenenengewrichten,hettypeis
nietvandoorslaggevendebetekenis.Afwijkingen,waarvanwordtaangenomen
datzeerfelijkzijn,kunnentotafkeuringaanleidinggeven.
Dezedrieonderdelenstaanhierindeprioriteitsvolgorde.
Ookvoordedraverfokkerijgeldtdatvelemerriesreedsjongvoordefokkerijbestemd worden,omdat zijopdebaannietvoldoen.Ookhiervoorgeldt
datditdevooruitgang inde fokkerijniettengoedekomt.Minkemaheeft
ruim 30jaar geledeneenbelangrijkestudieverrichtnaardeerfelijkheid
vanhetprestatie-vermogen.Dezestudieisnogsteedsvanbelangenderesultatenwordenonderstaandkortvermeld.
Als criteriavoorditprestatie-vermogenwerdendewinsommenenderecords
gekozen.Voorditdoelwerdendegegevensvan2867Nederlandsedravers,geborenvan1929totenmet1958geanalyseerd.
Erblekenduidelijksexe-verschillentebestaantussenmerriesenhengsten
en ruins.Betrokken opde gehele koersloopbaanwasde totalewinsomvan
hengsten enruinsbijna 25%hogerdandievandemerriesenwashetbeste
recordvandehengstenenruinsgemiddeldruim1secondebeter.Demerries
bleken relatief gezienvroegrijper danhengstenenruins.Omgekeerdvertoondenhengstenenruinsietsmeerstayervermogendandemerries.
Deerfelijkheidsgraadvandetotalewerkelijkewinsomwas0,26ennatransformatievandewinsomzelfs0,40.Deerfelijkheidsgraadvanhetbesterecordbehaald tijdensdegehelkoerscarrièrewas0,36.Dithoudtindatselectie opbovengenoemde eigenschappen gunstigeperspectievenbiedtomhet
prestatieniveau derdravers optevoeren.Minkema kondanookfokwaardeindexenopstellenvoorhengsten.Dezeindexkangebaseerdwordenopdeprestatievan2-,3-en4-jarigenakomelingen.Deberekendeerfelijkevooruitgangkwamhoofdzakelijktotstand viadeselectieonderdehengsten,waar
deselectiescherpte2,6bedroeg,bijeengeneratie-intervalvan15,8jaar!
Onderdemerrieswas,tengevolgevanhetfeitdatdetotaledraversstapel
zichindeloopderonderzoekperiodesterkuitgebreidhad,nauwelijksselec-
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tie toegepast. De gerealiseerde selectie-scherpte was daar 95,4%bij een
generatie-interval van 12,1jaar!.Indien dedraversstapel echter numeriek
constant kanblijven,dan isonder demerries eenselectiedrukvan 40à50%
haalbaar.
Sinds 1980echtervertoont dedraver-fokkerij eennummerieke teruggang.Dit
kanals gunstig effecthebbendat de gemiddelde kwaliteitvan de draverstapel
toeneemt, omdat debetere dieren aangehoudenwordenvoor de fokkerij ende
mindere geslacht worden. Tenzij de betere dieren geëxporteerd wordennaar
landen waar een draver meer kanverdienen enNederland hetmet demindere
paarden zal moeten doen.Over enkele jarenzalduidelijworden,wat ergebeurdis.
Vanbelang isdat erbij dekeuringenvanoudere draverhengsten sterkrekening gehoudenwordtmet dejaarlijks bepaalde fokwaarden-indexen.

^- ÇE2ËYê5_2E_ïiiEa§E^I_2f_£ïiSE§§ï^~caEac:'-tÊ:'-te5_^ïi-B2§£^§S_Ë5_E23Yl5
Inleiding
Hengstenwordenbij sommige stamboeken centraal onderzocht.Bijandere stamboeken gebeurt dit niet centraal,maar vinden er I.B.0.P-proevenplaats.
Zodoende kunnenwe devolgende indelingmaken:
Centraal onderzoekwarmbloed rijpaard hengsten,
tuig
"

"

Engels Volbloed hengsten aangewezenvoor dewarmbloed-

fokkerij.
Centraal onderzoekFriesehengsten.
Centraal onderzoekNewForest-ponyhengsten.
I.B.O.P.-proevenvoorpaard enpony.

Allereerst lijkt het noodzakelijk de levensloop met selectie-criteria van
eenwarmbloed-dekhengst te schetsen.
Zoals gebruikelijk wordt het hengstveulen opeenleeftijdvan±5maanden
gespeend.Meestalverblijfthij dangedurende eenvol jaar indeweide (vaak
met leeftijdsgenoten).De tweedewinterwordthij opgestald.De derde zomer
verblijft hij indeweide.Hijwordt danopgestald opeenzodanig tijdstip
dat hij nog geen winterhaar heeft (beginseptember).Daarnawordthijgedurende het najaar o.a. gelongeerd enwordthijverder door oefeningen aan
dehand klaar gemaaktvoor dekeuringenopexterieur engangen± 1februari.
Van de 650 aangevoerde rij- en tuig-paardhengsten wordt ± 10%aan-
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gewezenvoorhetCentraalOnderzoekinErmelo (Uddel).Tijdensdehengstenkeuringvindtookeeneersteveterinairekeuringplaats.Gedurendedezevrij
snellekeuringwordtvooralgeletopbeengebreken,mond,geslachtsapparaat,
hart-enademhalingsorganen (cornage).
Nadezekeuringblijvenzijbijdeopfokkerdiezebeginmaartinhettrainingscentrum teUddelvoor100dagenaflevert.Infebruarikrijgenzijeen
bepaald aangepast rantsoen om devoedingsovergang inUddelgemakkelijkte
maken. Infebruari komen zeopdeFaculteitderDiergeneeskundevooreen
onderzoek op spermaproduktieen -kwaliteit,maarmet ingangvan1987ook
vooreenröntgenologischonderzoeknaarspat,o.cd.enpodotrochleose(zie
later inditdiktaatvoor debetekenisvandezetermen).Opbasisvandit
onderzoekverwachtmen(gezienvooronderzoek)dat±15hengstennietzullen
worden toegelaten inErmelo.Uiteindelijkarriverendaardusbeginmaart±
50hengsten.
Indeeerste trainingsperiode (beginmaart -±1mei)wordendehengsten
zadelmakgemaakt,hunvrijegalopwordtbeoordeeld.Bovendienwordthun
stalgedrag,hunkarakter enhun (natuurlijk)bewegingsmechanisme indrie
gangenvoorlopigbeoordeeld.Aanheteindevandezeperiode (±1mei)wordt
eentussentijdse beoordeling doorgevoerd.Het onderzoekwordtuitgevoerd
dooreenCommissievanhetLandbouwschapdieeenbeoordelingscie.eentrainingsleider eneengroepruitersaanwijst.Degrootstmogelijkeonafhankelijkheid wordtbetracht zowelm.b.t.dejury alsde ruitersmaarookde
veterinairendiebelangrijkebeslissingenslechtsincommissienemen.
Teneinde eenmogelijknegatieve (oftepositieve)invloedvanderuiterop
eenhengst zoveelmogelijk uit te schakelen isbeslotenomdespecifieke
kwaliteitenvaneenruiteruittebuitend.w.z.datb.v.debestedressuurruitersdressuurrijdenendebestespringruitersspringenmetdehengsten.
Geziende leeftijd vandehengsten (n.1.krap3jaar)moetmetnadrukgesteldworden dathet centraal onderzoekgeenszinsdepretentiemaghebben
vaneenprestatieonderzoek.Hetenigedatgesteldmagwordenisdatgepoogd
wordt eenonderzoek inte stellennaardeaanleg als rijpaard.Bijzo'n
onderzoekmoetuiteraardwelheteenenandervandehengstengevraagdworden,maar dematewaarin ditgevraagdwordt,mogeuitbovenstaandeformulering'welduidelijkzijn.De100dagen-periodeisuiteraardarbitrairgekozen.Van 1966t/m 1977isereen8à9wekendurendonderzoekgeweest,
datmenalgemeentekortachtte.De100dagenzijnookgekozenomdatditde
minimaleperiode isdieinWest-Duitslandhiervoorgebruiktwordt.Inver-
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band met toekomstigeE.G.-maatregeleniseendergelijke uniformiteitvan
belang.
Deperiodemaart t/m halfjuni isgekozenopdatdehengstengeenveulens
kunnenverwekken alvorensditcentraalonderzoekisafgesloten.Hetblijkt
dat regelmatig bijna 50%van deaangevoerde hengstengedurendofaanhet
eindevandetrainingsperiodealsnogafgewezenwordtvoordedekdienst.Het
isookmogelijk datde inspectievandemoedervandejongehengstdiein
februari/maartplaatsvindt,medeaanleidingisomdehengstaftekeuren.
Na degoedkeuring teErmelo (halfjuni)kunnendehengsteningezetworden
inde fokkerij.Dit isdanveelalpashetvolgendjaar (waarom?).(Desondanksiserdelaatstejareneentoenemendetendensomdehengstdaarnamerriestelatendekken.In1984waserzelfsééndie±80merriesdekte).Hij
kannu2dekseizoenenvolmaken.Aanheteindevanhettweededekseizoenwordendeveulensvandehengstbeoordeeld.Ongeveereenderdedeelvandeveulensmet eenminimumvan 10stuksmoetenmetdemoedergetoondworden.De
helfthiervandoordehengstenhouder uittekiezenendeanderehelftbij
loting.Erwordt danvooral geletopontwikkeling (waaronderookhettype
wordtbegrepen),bewegingengebreken.
Hierbijkaneeneersteoordeelgevormdwordenoverdefokkwaliteitenvande
betreffende hengst.Besloten isdatdehengst,éénmaaldoordezekeuring
heen ,voordriejaarkanwordengoedgekeurd;hijisdan8jaaroud.Opdeze
leeftijd zalerdanmetbehulpvaneenaantalzakeneensolidebeslissing
overdeloopbaanvandehengstgenomenkunneworden.Dezezakenzijn:
- Inde eersteplaats het resultaatvande3-jarigedochtersenruinsop
de stamboekkeuringen,speciaalmethetoogopdeverervingvangebreken
enofanderetekortkomingen.
Ook zijneventueel eenaantal zonen(3jaaroud)opdehengstenkeuring
infebruaribeoordeeld.
- Indetweedeplaatsdeprimeringenvandeéén-,twee-endriejarigedochters.
Indederdeplaats -nevengeschikt aandebeidevoorgaandepunten-op
grondvandeprestatiesvandehengst,dieimmersnuzelfwatkanlaten
zienomdathijdaarvoordeleeftijdheeftbereikt.
Hetzalduidelijk zijndatookhierbijderegelsvandepopulatiegenetika
zogoedmogelijkzijntoegepastindepaardenfokkerij.Doorhetlangegeneratieintervalenhetfeitdateenfokmerriegemiddeld2veulensbrengtin3
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fokjaren ishet.paard inhetnadeelt.o.v.anderedierfokkerijen,ookdie
vanhet rund (eerstekalf op±2-jarige leeftijd,exacttemetenmelkproduktie end.m.v.K.I.zeerveelnakomelingenvaneenstierb.v.700inhet
proefjaar).
Metbetrekking totprestaties zijndepaarden inhetvoordeel:hengsten
merrie kunnen ophetzelfdegebruiksdoelgetoetstworden.Indenabijetoekomstzalhetmogelijkblijkenomhetoordeellaterdegelijkertemakenmet
behulpvan eennakomelingenonderzoek dat -inanalogiemetWest-Duitsland
enFrankrijk -aandehandvan sportprestatiesvandenakomelingenopgezet
wordt.Hieroverwordenopmerkingengemaaktonderhethoofdstuk"Selectie".

Centraalonderzoekwarmbloedrijpaardhengsten
"Centraal"betekent indezeénindevolgende4paragrafendatdehengsten
enigetijdopeenbepaaldstationverblijven.Bijallestamboekenisditde
laatstejarenhetFederatiecentrum teUddel(gemeenteErmelo).
Aan dehand vande exameneisen teUddelzalduidelijkwordenwaarvoorde
trainingplaatsvindt.
BijdeexameneisenwordthetW.P.N.-fokdoelvoorogengehouden.Naasteen
aantalexterieureisen,noemenzijhetvolgende:eenpaardmeteenvriendelijkkarakter,eenrustigtemperament,vrijvanstalondeugdenzoalsweven,
kribbebijtene.d. Luie,flegmatiekepaardenwordenafgestraft evenalste
overmoedigepaarden dieeenervaren ruitervragen.Bijhetexamenworden
punten gegevenvolgenseenhiernavolgend schema.Maximaalkunnen10punten
peronderdeelwordengegeven.

stap

)

draf

) dezogenaamdebasisgangen

galop

)

rijproef
springenonderdeman
vrijspringen
terreinproef
karakter
stalgedrag
trainingsgedrag
Gedurendede100dagenwordendehengstenwekelijks,doordejurybeoordeeld.
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De eerste drieonderdelenwordenniet alleen doordejury (subjectief)beoordeeld, maar er vindt ook een zo objectiefmogelijkemeting plaats.Zo
werden in 1981depaslengten gemeten indraf engalop op eenovalebaanmet
een lengte van 317meter.Van elke gangwerden4waarnemingenverricht bij
een variërend tempo.Dewaarnemingenwerden gecorrigeerd naar een constant
tempo m.b.v. de gepoolde regressiecoëfficiënt vanpaslengte op tempo.Als
constant tempowerd het totaal gemiddelde tempo aangehouden.
Devolgende resultaten konden genoteerd worden.
De gemiddelde paslengten (=beenverplaatsingen) waren in 1981voorde
draf 296 cmenvoor de galop 402 cm.De tempiwaren resp.250m/min.en
442m/min.
- De range indedrafwasvan 269 -322 cm=53cm.
- De rangebij degalopwasvan 384-417 cm= 33cm.
- Er blijkt dusweinigvariatie inpaslengte ingalop enmeervariatie in
dedraf.

De correlatie-coëfficiënt tussen stap en draf (±0.2)bleek ineen eerder
onderzoek lager dan tussen stap en galop (±0.5).Tussen draf engalop ±
0.3.
De ongewenste telgang kan ook bij de stap goedvastgesteld worden.Bijde
basisgangen wordt sterk gelet op onregelmatigheden. Als positief geldt:
regelmaat,ruimte,stuwing.

Rijproef
De invloed vande ruiter isbijditonderdeel groot.Toch achtmendezeeenvoudige dressuurproef van betekenis om deaanlegvandehengst t.a.v.dit
onderdeel tekunnenschatten,m.b.t.deontspanning de impuls,dewendbaarheid endewijzewaarop opdehulpenvan deruiterwordt gereageerd.

Hetvrij springen
Bij dit onderdeel springt dehengst zonder ruiter aande lange zijdevande
manege over eenhindernis.Hijvoert dus geheel zelfstandig de spronguit,
zij het dat hij soms meer ofminder sterkaangemoedigd moetworden.Omdat
er geen ruiter is,zijn de milieu-invloeden toteenminimum gereduceerd.
Bij dit onderdeel wordt de springtechniek van dehengst zogoed mogelijk
vastgesteld.Hieronderwordtverstaan dekeuzevanhetafzetmoment,hetbasculeren van de hengst boven de hindernis, de beentechniek (het meer of
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minderbuigenvandebenen),hetrug-enhalfgebruik(soepel,gespannenof
opgericht)endewijzevanlanden.
Springenonderdeman
Ditonderdeelwordtookindemanegeuitgevoerd (uniformeomstandigheden).
Toch isde invloedvan de ruiter groot.O.i.moethierdusminderwaarde
aangehechtwordendanaanhet"vrijspringen";hoewelanderenditeenbelangrijkonderdeelachten.
Terreinrit
Erissprakevaneenwerkelijketestinhetterrein,waarinbehalvedehandigheid vandehengstookeenaantalvanzijnkaraktereigenschappenkunnen
wordengetoetst.Deopbouwvandeterreinproefisalsvolgt:
1.Deopgezadeldehengstwordtbestegenonderhetoogvandejury.
2.Erwordteenkortegaloppade (200à350m)getoond.
3.Een steeple met max. 4 doorveegbare sprongen overeenafstandvan
± 1500m afteleggenineenzodanigtempodatdehengstinhetterrein
kangaan"liggen".
4.Eencross-parcoursvan±1200mmet6-8hindernisjes.
Vanveelbelang isdewijzevan onderbrengenvandeachterbenenenofde
hengst aldannietgaat"liggen"inhetterrein.Ookhetuithoudingsvermogenvandehengstwordtdoorveterinairenaandehandvanpols-enademhalingsfrekwentiebeoordeeld.Erzijnbijvoorbeeldhengstendieaanheteinde
vanderitnog;duidelijkademoverhebben,terwijlanderenuitgeputzijn.
Karakter
Dat dit onderdeel zo duidelijk mede beoordeeld wordt,vindt -zoals
gezegd-mede zijnoorzaak inhet fokdoel.Hetkarakterwordtbeoordeeld
n.a.v. het gedragvandehengst tijdens detrainingenhetexamen.Toch
blijft eenkarakterbeoordeling eenzeer complexezaak,dieookhetliefst
goed omschrevenmoetworden.Dit luktlangnietaltijd,wato.a.veroorzaaktwordtdoorhetfeitdateengoededefinitievan"karakter"ontbreekt;
maarookomdateronvoldoende gegevenszijnm.b.t.decriteriawaarophet
karaktermoetwordenbeoordeeld.
De laatstejarenprobeertmenhetkarakterteomschrijvenb.v.tenaanzien
vanleergierigheid,hetopenstaanvoorhetaanlerenvannieuwezaken,werk-
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CentraalonderzoekvanEngelsVolbloedhengstenaangewezenvoordewarmbloedfokkerij
Omdatdezehengstenvaakwatouder zijnalvorenszeaangewezenwordenom
warmbloedmerriestedekken,isereenandereregelinggemaakt.Eentweede
redenomeenandereopzettemakenisdatdezehengstenenkelejareninde
rennengelopenhebben.
Hetenigedatvandezehengstengevraagdkanworden,zijnnaasthun3gangen,
hetkarakterenhetstalgedrag.Zijverblijvenophetcentrumgedurendeminimaal 21enmaximaal50dagen.Deduurvanhetverblijfisvoornamelijkafhankelijkvanhetveterinaireteam:bijvermoedenopdopingwordteenlangereperiodegekozen.Totnutoebleeksteeds21dagenvoldoende.
CentraalonderzoekvanFriesehengsten
Vooraluit financiële overwegingen duurt deonderzoekperiodevoorFriese
hengsten slechts 50dagen.Bijhet examenwordenpunten gegevenvolgens
onderstaandschema.Maximaalkunnen10puntenperonderdeelwordengegeven.
Onderdeel
rijproef
menproef
trekproef
showwagenproef
karakter
stal-entrainingsrapport
OmdathetFriesepaardbekend staatomzijnkarakterenzijnmanierenin
hettuigwordthieraanveel aandachtbesteed.HetonderzoekvandeFriese
hengstenvondvoorhet eerstplaats in 1980.Ookditonderzoekvindtin
Ermeloplaats.
Na5jaar(±3hengstenperjaar)blijktdatookbijdezehengsteneenbehoorlijk aantalafgekeurd moestwordenvanwegeaandoeningenofonvermogen
dieandersnietaanhetlichtzoudenzijngekomen.
CentraalonderzoekNewForest-ponyhengsten
DezehengstenwerdenvoorheteerstinErmelogetestin1985.Deonderzoekperiode is50dagen.Deonderdelenwaaropdehengstgetestwordt,zijnnagenoegdezeldealsbijdewarmbloedrijpaardhengsten.
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lust,concentratievermogen, moet enonverschrokkenheid ofeen angstig tegemoet tredenvan iets nieuws,het tonenvan eigen initiatief, sensibiliteit,
kijkerigheid, klevenenz.
Hoewel dergelijke karakteromschrijvingen een stap op de goedeweg zijn,is
onderlinge vergelijking vandehengsten d.m.v.een cijferuiterst moeilijk.
Stalgedrag
In dit onderdeel worden degedragingen vandehengst op stal, bijvoorbeeld
tijdens het voeren enhetverzorgen,beschreven enbeoordeeld. Stalondeugden zoals kribbebijten en weven kunnen zowordenvastgelegd. Weven blijkt
vrijwel jaarlijks voor tekomen enleidt totafkeuring vandehengst.
Trainingsgedrag
Hierinwordenverdisconteerd denatuurlijke aanleg endebereidheid tewerken als dressuur-, spring- enterreinpaard, alsmede devorderingen tijdens
de training.
Tenslotte is er nog een uitvoerig veterinair rapport dat ook betrekking
heeft op conditie, hardheid en voederverwerking. De veterinaire aspecten
zijn vooral huidaandoeningen, kreupelheden, hoefaandoeningen en koliek,
maar ook peesaandoeningen.
Centraal onderzoek warmbloedtuigpaardhengsten
De in de inleiding gemaakte opmerkingen gelden mutatis mutandis ookvoor
deze hengsten.
De onderdelen waarop beoordeeld wordt zijndevolgende:
stap
)
j r
% zoals die inde totaleverrichting totuiting komen
menproef
trekproef
showwagen
karakter
stalgedrag
trainingsgedrag.
Ookhier is sprakevan 100dagenverblijf opeen centrum.
De algemene gangvanzaken is identiek aandievan de rijpaardhengsten.
Erwordt overigens géénpaslengte-meting gedaan.
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I.B.O.P.-proevenvoorpaardenpony
Doormerries enruinsvanverschillendestamboekenkunnenallerleiproeven
wordenafgelegddiebeoordeeldwordendooreenonafhankelijkeinstantievan
hetLandbouwschap (deI.B.O.P.*)•Sommigestamboekenstellenditvoordekhengstenverplichtenlatenhetresultaatmeetellenbijhunhengsten-selectie, bijvoorbeeld het Nederlands Welsh-pony-stamboek.Andere stamboeken
stellendeelnamemetbehoorlijkeresultatenverplichtvoorhunbeteremerriesmethetoogopeeneventueeltebeoordelenzoonvoordeopenbaredekdienst.
Erwordt ookwelaandezeproevendeelgenomenoma.h.w.eenobjectiefpredikaatbij eenpaard tebezitten,vergelijkdemelklijstbijderunderen.
Hoewel erverschillende proeven afgenomen kunnenworden,gevenwedebeschrijvingvanvijfproevenalsvoorbeeld:
a. Rijpaard
Hetonderzoekbestaatuitdevolgendeverrichtingen:
1.Het paard ten aanschouwe vandejury aandehand,voorbrengen,het
hoofdstelaandoen,opzadelenenbestijgen.
2.Hetafleggenvaneenrijproef.
3.Een springproef.Er dienen8sprongentewordengemaakt.Nadriemaal
ongehoorzaamhedenbijditonderdeelzaldeproefmoetenwordengestaakt.
(Beoordeling:
a.Gedragbijhetopzadelen,opstijgen,aanvaardenvanhetruitergewicht,
afstijgenenafzadelen.
b.Wijzevangaaninstap.
c.Wijzevangaanindraf.
d.Wijzevangaaningalop.
e.Houdingenwendbaarheid.
f.Gehoorzaamheid entemperament.
g.Karakter
h.Gewilligheidbijhetspringenoverenkelegoedgebouwdehindernissen,
i.Algemeneindrukvandeverrichtingenx3.
Maximaalzijnerdus110puntenteverzamelen.)
b. Sportrijpaard
Hetonderzoek isvoorpunt1gelijkaandatvoorhetrijpaard.Derijproef
endespringproefzijnzwaardero.a.dehoogteendebreedtederhindernissen.
* InstellingBruikbaarheidOnderzoekvanPaarden.
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(Beoordeling:
a.Wijzevangaaninstapx2
b.Wijzevangaanindrafx2
c.Wijzevangaaningalopx2
d.Houdingenwendbaarheid
e.Karakter,gehoorzaamheidentemperamentx2
f.Wijzevanspringen,aanlegtotspringen,wijzevanindehandstaanx2.
Maximaalzijndus110puntenteverzamelen.)
c. Aangespannenpaard
Hetonderzoekbestaatuitdevolgendeverrichtingen:
1.Hetpaardtenaanschouwevandejuryoptuigenenaanspannen.
Ermag opgetuigd wordenmeteenhaam ofborsttuig.Hulpmiddelenmogen
nietwordengebruikt.
2.Menprogramma
(Beoordeling:
a.Gedragbijhetoptuigenenaanspannen.
b.Wijzevangaaninstap.
c.Wijzevangaanindraf.
d.Houding,stellingenwendbaarheid.
e.Gewilligheidentrekvastheid.
f.Temperament.
g.Karakterx2.
h.Algemeneindrukx3.
Maximaalzijndus110puntenteverzamelen.)
d. Tuigpaard
Hetonderzoekbestaatuitdevolgendeverrichtingen:
1.Hetpaardtenaanschouwevandejuryoptuigenenaanspannen.
Hulpmiddelenmogennietwordengebruikt.
2.Menprogramma.Ditisa.h.w.eendressuurproefinhettuig.
Ditgedeeltevandeproefkanverrendenwordenmeteentwee-ofvierwielig
voertuig (showwagen)naarkeuze.
3.Bijdezeproefdienthetteonderzoekenpaardzijnmanierenalstuigpaard
voordeshowwagentetonen.Hetgebruikvanhulpmiddelen,zoalsverzwaard
beslag,opzetteugels,staartlepels,oordoppen,gembere.d.isookhierbij
niettoegestaan.Weliswaarmogendeijzerseendiktehebbenvanmaximaal
13mm.
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(Beoordeling:
a. Gedragbijhet optuigen enaanspannen.
b.Wijzevan gaan instap.
c.Wijzevan gaan indraf.
d.Houding enwendbaarheid.
e.Karakter.
f.Algemene indruk x2.
g.Manieren als tuigpaard x 4.Maximaal zijndus 110puntenteverzamelen.
Maximaal zijnsteeds 110puntente behalen.)

Onderstaand wordendeklasseringen gegeven.

Klasse
AA Wanneer de som der cijfers tenminste 90bedraagt engeen cijfer lager
dan8voorkomt.
AWanneer desom der cijfers tenminste 88bedraagt.
BWanneer de somder cijfers tenminste 77bedraagt.
CWanneer de som der cijfers tenminste 66bedraagt.
Géén indeling in een klasse volgt, als niet is voldaan aandehierboven
gestelde eisen.

Samenvatting I.B.O.P.-proeven:
Voor de remwagen (trekproef).Trekpaard enFjordenpaard.
Aangespannenproef:Fjordenpaard enW.P.N.-tuig- enbasispaard.
Tuigpaard:Welsh-ponyen W.P.N.-tuigpaard.
Rijpaard (of zadelproef): W.P.N.-rijpaard, Fjordenpaard, Welsh- en New
Forestpony.
Sportrijpaard: W.P.N.-rijpaard.

B. Selectie

Ten aanzien van de Engels Volbloed- enDraverfokke'rijdiebeide èninternationaal ènzuiverprestatie-gericht zijn,wordenm.b.t.dehengsten-selectie inhetvorigehoofdstuk reedseenpaaropmerkingengemaakt.
Hetblijkt dat dejongehengstenuithet aanbod goed geselecteerd worden.
Hebben de hengsten éénmaalnakomelingenmetprestaties dankomenerselectiecriteria bij. Dan benut men dekans ommoeder/dochter- enmoeder/zoon-
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Watbovenstaand voor driejarige merries isbeschreven,kanookopoudere
leeftijd,alsdatomeenofandereredengewenstis.
Nadateenmerriestermerrieisgeworden,kanzijkeurmerriewordenindien:
a.zijonderdestermerriesquaexterieurenbewegingenuitblinkt.
b.indienzijeen (zogend)veulen kantonendataanredelijkeeisenvoldoet.
c.zijeenI.B.0.P-proefheeftafgelegdmetminimaaleenB-certificaat.
Indien eenmerriemeerdere ster-ofkeur-dochters heeftkanzijdetitel
preferentkrijgen.Hierdoorbehoeftdemerriezelfgeenpredikaattehebben
(uiteraardweleenstamboekmerriezijn).
Als eenmerriemeerdere kinderenheeft die indesportgoedvoldoen,kan
zijhetpredikaatprestatie-merrieontvangen.
Bij de selectievanmerriesisdehengstenmoedervanhetallergrootstebelang.Bijvoorkeurwordenhengsten goedgekeurd dieeenmoedermeteenof
meerpredikatenheeft.Behalvedatwordendemoedersvandejongehengsten
bezichtigd in.deperiode datdehengst inErmelois.Hetoordeeloverde
moederwordtbetrokkeninhetoordeeloverdehengstnaafloopvandetrainingsperiode.
Zoals reeds ismedegedeeld wordteenhengstop5-jarige leeftijdopbasis
vanveulens opnieuwbeoordeeld. Ookop8-jarigeleeftijdwordtdehengst
weergrondiggekeurdaandehandvanreedsvermeldecriteria.
Daarnakomthetnakomelingen-onderzoek opbasisvansportresultaten.
Uiteraardvaltdenadrukopdeselectievandehengstemoeder.
Hetonderwerpenvandebelangrijkstefokdierenaaneeneigenprestatietoets
biedtdemeestekansopsuccesbijdeselectieopgebruikseigenschappenbij
paarden.
Indeeersteplaats zaldandenadrukmoetenwordengelegdopdehengsten
diedooreengrootaantalnakomelingenveelinvloeduitoefenenopdefokkerij.Ditgebeurt.Vaneenselectieopgrondvaneennakomelingenonderzoek
vanhengstenmoetmen,invergelijkingmetdeeigenprestatietoets,niette
hogeverwachtingen hebben.Hetnakomelingenonderzoek heefthetnadeeldat
pasopoudereleeftijdvandehengstonderzoekplaatskanvinden.Hetgeneratie-intervalislang.Zoisvastgestelddatspringpaardenop±8à9jaar
opdetopvanhunkunnenzijn.Bijdressuurpaardenisditnogéénoftwee
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jaar later.Wilmenhierop wachten dan is inhet ene systeem dehengst± 13
jaar eninhetandere systeem nogouder.
Bij het nakomelingenonderzoek speelt het gebiedseffect mogelijk eenrol.
Omdat de ene hengst in een gebied staat waar elk jongpaard inde sport
uitgebracht wordt endeandere ineen fokgebied metweinig animo.Ook gaan
er nog wat (veelbelovende ofgoede)sportpaarden degrens over.Totnutoe
is het onmogelijk deze resultaten in de selectie tebetrekken.Ditwordt
onderkend, maar om hierin verbetering te brengen isallereerst een sluitende identificatie noodzakelijk.

HetNederlandse Fjordenpaarden Stamboek heeft deproblemenmetdeidentificatie der qua kleur uniforme dieren,solide opgelost,doorbij elkveulen
eenverschillend gecodeerd brandmerk opdelinkerbil tebrengen.Vanbelang
is dat alle dekhengsten eigendom vanhet stamboek zijn.Het stamboek fokt
ook zelf de jonge hengsten op,zodatmenop3-jarige leeftijd alveelinformatie heefto.a. overgroei enkarakter.Naast exterieurkeuringen selecterenzij inbelangrijkematevia de remwagenproef (I.B.O.P.). Zijstellen,
zelfs in deze kleine populatie,moeder/nakomeling-vergelijkingen op. Een
selectie als rijpony komt maar moeilijkvandegrond.Het isookdevraag
ofditzo gewenstis.

Dehengstenselectie bij "HetFriesch"PaardenStamboek is reeds aande orde
geweest. Dit wordt overigens aangevuld met een nakomelingenonderzoek na
5 dekseizoenen van de hengst. Uiteraard isditeenselectie op exterieur,
gebreken en gangen der nakomelingen. Het tegengaan van de inteelt isde
laatstejarenwatminder een selectiecriterium.

Devereniging "HetNederlandsche Trekpaard"heeftnogalwatproblemenomde
fokpaardenstapel numeriek instand tehouden.Ditbelemmert deselectiemogelijkheden aanzienlijk. Het stamboek kentweldeafStammelingen-keuringen
vanhengsten op6-jarige leeftijd.

"Het Nederlands Hackney Stamboek"kentevenals demeeste andere stamboeken
een stamboekkeuring vanhengsten enmerries op3-jarige leeftijd.Op6-jarige leeftijd moet dehengstmeedoen aande rubriekHackney dekhengsten in
het tuig tijdens een belangrijk landelijk concours-hippique.Hierbijmoet
eenvoldoendeverrichting getoond worden ominhet stamboek tewordeninge-

V53/B

2-67

schreven.Laterwordtuiteraardvoornamelijkgeletopdekwaliteit (=bewegingen)vandenakomelingen.
HetArabisch VolbloedStamboekisinNederlandvooraleenlijnen-fokkerij.
Voor deproduktenuitparingenvanbepaaldemerriesenbepaaldehengsten
worden somsvoor degeboorte alenkeletienduizendenguldensgeboden.Dit
wordtvooralveroorzaaktdoorde(nog)grotemarktindeVerenigdeStaten.
Het iseengesloten fokkerij die internationaal zeerstrengeregelshanteert.

HetNederlandsRijpaarden enPony Stamboek is in 1981opgericht enkent
3afdelingen:
a.Rijpony'smetminimaal25%Arabischbloed (450gedektemerriesin1984).
b.Rijpaardenmetminimaal >0%Arabischbloed,ditlaatsteaangevuldtot
minimaal 12^%Arabisch enEngelsVolbloedtesamen(230gedektemerries
in1984).
c.Anglo-Arabischerijpaarden (100gedektemerriesin1984).
Het isduidelijk datbinnenelkepopulatienauwelijkssprakekanzijnvan
selectie,geziendegeringeomvangvandedriepopulatiesafzonderlijk.
HetW.P.N,geeft demogelijkheid paardenbedoeld onderb enctelaten
registreren.
Bijdepony-stamboeken-inclusiefHaflingerenAppaloosa-indevoornaamsteselectieopdriejarigeleeftijdbijdestamboekinschrijving.Ditiseen
keuring opexterieur engangen.Bijdehengstenkomtdaarnogeenveterinaire keuring bij. Bijsommige stamboekenhechtmenveelwaarde aande
I.B.O.P.-proeven.ZoeistmenbijhetNewForestPony-stamboekeenI.B.O.P.proefvoordekeurmerries.Afstammelingen-keuringenwordensomswelgeorganiseerd,maarhetprobleemvanhet(te)geringeaantalnakomelingenspeelt
danweereennegatieverolomtoteenafgewogenoordeeltekomen.
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Hoofdstuk III
VRUCHTBAARHEID ENVOORTPLANTING

MetbehulpvanhetUtrechtse diktaat"Voortplanting Paard"
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3a FYSIOLOGISCHE ASPECTEN VANDEVOORTPLANTING BIJDE MERRIE

3.1 Oestrische cyclus

3.1.1 Algemeen
Demerriebehoort totdegroeppoly-oestrischedieren,maar deovariëleactiviteit is bij het merendeel van depaarden seizoensgebonden.Deactiviteit bereikt op onze breedtegraad haarhoogtepunt indemaandenmei,juni
en juli. Tijdens de periode november tot februari en somsnog langervertonen de ovaria bij de meestemerries slechts eengeringematevanfolliculaire activiteit; de dieren worden danveelal niethengstig (anoestrusperiode).
Verschillende externe factorenbeïnvloedenvia het hypothalamus-hypofysaire
systeem het op gang komen vandeovariële activiteit.Vooral het toenemen
van dedaglichtlengte iseenbelangrijke stimulus,evenals de omgevingstemperatuur. Warm voorjaarsweer werkt in deze sterkpositief,koudnegatief.
Anderevanbelang zijndepositiefwerkende externe factoren zijn o.a.:
voeding
- beweging
- aanwezigheid van anderepaarden.
Negatieve factoren zijno.a.:
- hetafnemenvande daglichtlengte
slechte conditie (t.g.v. slechte voeding/worminfectie)
- onrust
- pijn
solitairverblijf.
Op ± 1^-jarige leeftijd is demerrie geslachtsrijp.Dekking geschiedt als
regelnietvoor 2-à3-jarige leeftijd.

3.1.2 Qçstrusduura_cycluslengte_en_ovulatie
Het op gang komen van deovariële activiteitverlooptveelal geleidelijk,
hetgeen o.a. totuiting komt inde sterkevariatievande oestrusduur (2à
12 dagen) in het begin vanhetseizoen en inhetveelvuldigvoorkomenvan
anovulatoire cycli,waardoor ook de dioestrusperiode sterk kanvariëren.
Soortgelijke afwijkingen kunnenookaanheteindevanhet seizoenoptreden.
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Depercentagesovulatoire cyclibedragen indeverschillendemaandenvan
hetjaar:
1tot 8

december-januari
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 lengtevandeoestrischecyclusbedraagtdan20à22dagen,
bestaande uiteenoestrusduurvan5à6dageneneendioestrusperiodevan
15à16dagen.
3.1.3 Qçstrussymgtomen
Inveel gevallenvertoontdemerriegedurendedeoestruseengedragsverandering.Ze is"liever"gewordenenzoekt(meernogdananders)hetgezelschapvananderepaarden.Daarnaast zalzebijzijdelingsedruktegenhet
achterstel gaan "leunen"enaanraking indeliesstreekroeptgeenafweerreactiemeer op.Devulva isverslapt,overigensiservanenigeslijmige
uitvloeiingmeestalgeensprake (i.t.t.hetrund).
Bijveelmerriesishetschouwenmeteenhengstonontbeerlijkvooreenbetrouwbareoestrusdetectie.
Debelangrijkste verschijnselendieeenmerrietijdensdeoestrusbijaanwezigheidvaneenhengstvertoont,zijn:
- hetblijvenstaanvoordehengst
frequentafzettenvankleinebeetjes,vaaktroebeleurine
- tonenvandeclitoris (blitzen)
- hetopzijhoudenvandestaart
- watdoordeachterbenenzakken
- debereidheidzichtelatendekken.
Tijdens dedioestrusvertoont demerriedezeverschijnselennietenneemt
eenafwerendehoudingaan:
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zebijtnaardehengst
- gilt
slaatmetvoor-enachterbenenen
maaktsomseenzwiependebewegingmetdestaart.
Somsurinerendemerrieszelfsuit"nijd",hetgeennogaleensverwardwordt
metheturinerenvaneenhengstigemerrie.
3.2 Graviditeit
3.2.1 Algemeen
Bijdemerriebereikt debevruchte eicel deuterusopde5eof6edagna
ovulatie.Gedurende deeerstehelftvandegraviditeitbestaatereenaanzienlijk folliculaire activiteit.De follikelactiviteit tijdensdedracht
wordtzeerwaarschijnlijkgeïnitieerddoorFSH-pieken,welkemeteenintervalvan10dagenoptreden,zoalsditookplaatsvindtbijdecyclischemerrie.
Evenalsbijde laatste isookbijdedrachtigemerriehetoptredenvan
FSH-piekenaanhetoestrusseizoengebonden.Ditbetekentdatmerriesdiein
april/mei drachtig wordenwel folliculaire activiteit tijdens deeerste
helftvandedrachthebben,maarmerriesdieinaugustus/septemberdrachtigwordenhebbenditnietofinminderemate.

3.2.2 Çraçbtigheidsduur
De gemiddelde drachtigheidsduurvanhetpaard is±340dagen,erkomen
echtervrij grotevariatiesvoor.BijhetFrieserasendeShetlandpony's
ishetgemiddeld±337dagenenbijkoudbloeds±343.Devariatieindrachtigheidsduur isveelgroterdanbijdeanderehuisdiersoorten;zokomteen
drachtigheidsduur vanmeerdaneenjaarvrijvaakvoor (±2%).Merriesdie
'szomers (na1juni)

afveulenvertoneninhetalgemeeneenkor-

teredrachtdanmerries dieeerder inhetjaarwerpen.Aangetoondisdat
Shetlandpony-merriesdieop2jaargedektwordenlangerdragendanmerries
dieopoudereleeftijddragendzijn*.

Bos,H. andvanderMeij,G.J.W.:Lengthofgestationperiodsofhorses
andponiesbelongingtodifferentbreedsLivest.Prod.Sc.7,181(1980)
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3.3 Puerperiumenveulenhengstigheid
3.3.1 Pu§ïEÇ£Ïi™
Bijmerrieswaarbij departus normaal enàtermeisverlopenendenageboorte tijdig isafgekomen (binnenéénuur)verlooptoverhetalgemeende
involutio vanhetgeslachtsapparaat snel.Zoisdeuterus2à3dagenpost
partum (p.p.)alweer geheel aftetastenenteomvatten.Erisdanreeds
geenuitvloeiinguitdevulvameerwaartenemen.
Reedsenkeledagenp.p.kanbijrectaalonderzoekweerfolliculaireactiviteitvandeovariawordenvastgesteld.Deveulenhengstigheid treedtmeestal
op omstreeks de9e dagp.p.,soms echterveelvroeger,somsveellater
(var. tussende5een18edag p.p.).
Ovulatie treedtvrijwel altijd op,onafhankelijkvanhetseizoen.Ookbij
demerrieverlooptdeinvolutiouterivrijwelnooitalseenaseptischproces.

3.2.2 YÊUlÇohengstigheid
Reedsenkeledagenp.p.kanbijrectaalonderzoekweerfolliculaireactiviteitvandeovariawordenvastgesteld.Deze activiteitresulteertinhet
optredenvande zgn.veulenhengstigheid, diemeestal rondde9edagp.p.
optreedt.Somsechtertreedtdezehengstigheidvroeger (3-5dagenp.p.)op,
soms later (16-18dagen p.p.). De duurvandezeveulenoestrus isinhet
algemeen 1à2dagenkorter dande laterbijdezelfdemerrieoptredende
hengstigheid.
Alsbijzonderheid van deveulenhengstigheid kanworden genoemddatdeze,
onafhankelijkvandetijdvanhetjaar,(dusookindecember-januari)vrijwelaltijdeenovulatoireoestrusis.
Het ovulatiepercentage vande2eoestrusp.p.(meestalzo'n30dagenp.p.)
isechterwelweerduidelijkseizoensgebonden.
Mogehetovulatiepercentage tijdens deveulenhengstigheid voordemerrie
ongekend hoog zijn (95-100),tochvallende drachtigheidsresultaten van
dekkingen tijdens dezeoestrustegen.Verschillendeonderzoekersvermelden
drachtigheidspercentages van40-46.Volgensonzewaarnemingenbedraagthet
percentagelevendgeborenveulensca.30.Inhetalgemeenwordtwaargenomen
datereenverhoogde kansopvroegembryonalesterftebestaatbijmerries
diedrachtig gewordenzijnna eendekking tijdensdeveulenhengstigheid.
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Voortszouermeerabortusendoodgeborenveulenbijdezecategoriemerries
optreden. Speciaal het hogepercentage embryonale sterfte (15%ofmeer
tegen±6%"normaal")zouteverklarenzijnuithetonvoldoendeherstelvan
het endometrium. Zoalsbovenreedsgesteld,isaandehistologischeveranderingenvanhetendometriumtijdenshetPuerperium,nogteweinigaandacht
besteedomhiereengegrondeigenoordeelovertegeven.
Vanveterinaire zijdebestaanerdusnogalwatbedenkingentegenhetlaten
dekkenvandemerrieindeveulenoestrus.
Demerrie-eigenaarzaltochvaakeropaandringenomdemerrieindeveulenhengstigheidtelatendekken.Alsargumentenvoerthijdanmeestalaan:
1.dewenseen"vroeg"veulentewillenhebbenen
2.zoudeveulenoestrus nietwordenbenutdanzoudemerrienietmeerop
tijdhengstigworden.
Ad.1 De fokkersvandraf-enrenpaardenhebbenalsargument,datvoorde
belangrijke coursenop2-en3-jarige leeftijd,allepaardenals
bijvoorbeeld 3-jarigen, meedoen aan de wedstrijd als of zeop
1januarivandatjaargeborenzijn.Juli-veulenszoudendaninhet
nadeelzijnt.o.v.januari-veulens.
Fokkerswillen inhetalgemeenhunmerrieweerzosnelmogelijklatendekkenvanwege de relatief langedraagtijdenhetbetrekkelijk
kortedekseizoen.
Ad2 Hetniet optijdvertonenvande2eoestrusp.p.moetwordentoegeschrevenaaneennietoptimale oestrusdetectieenerzijdsenuitde
zorgvandemerrievoorhetveulenanderzijds.Demerrievertoont
dangeeninteressevoordehengst.
Velemerrie-eigenaars gaanervanuitdatdemerrie±9dagennadepartus
weerhengstig"moet"zijn,ookaltoontzijdatbijdehengstnauwelijksof
niet.Zoalsboven reeds isuiteengezet,isdeze9edagp.p.zekernietzo
"zeker"als ondermerrie-eigenaars wordtaangenomen.Sommigemerrieszijn
eerderhengstig,velenveellater.
Eenanderpunt,waarzeervelemerrie-eigenaarsopafgaan,ishetoptreden
vandiarreebijhetveulen.Diarreebijhetveulenwordtdoordemerrieeigenaar onlosmakelijk gekoppeldaanhetoptredenvandeveulenoestrusbij
demerrie.Recentonderzoekheeftaannemelijkgemaaktdatdezediarreeeerder moet worden toegeschreven aan een (worm)infectie metStrongloïdes
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Westeri,verkregenviademoedermelk,danaanhetoptredenvaneenveulenoestrus.
Ditbetekent;dus datnog de "zekere"9edagp.p.,nochhetoptredenvan
veulendiarree zekerheid biedtdateenveulenmerrieinderdaad "dekrijp"is.
Wanneer geenveterinairebegeleidingbeschikbaaris,zalditbetekenendat
eenveulenmerrienogmeeraandachtvraagtdoor:
1.hetophetjuistetijdstipschouwen
2.intensiefschouwen(tenminste10minuten)
3.frequentschouwen(minstenselkedag).
Iswelveterinairebegeleiding aanwezig,danzaldedierenarts,omtebepalenofeenveulenmerriealdannietindeveulenoestruskanwordengedekt,
devolgendecriteriadoengelden:
demerriemoetvlot,normaalenàtermegeveulendhebben
denageboortemoetbinnenéénuurspontaanzijnafgekomenengeenafwijkingenhebbenvertoond (vlekken)
demerrie isnietouderdan12jaar(bijouderemerriesverlooptdeinvolutiouteritrager)
dehengstigheidtreedtnietvoor9dagenp.p.op
- bijvaginoscopischonderzoekisgeensecretumindevaginaaanwezig
- bij rectaalonderzoek dientdeonbevruchtgeweestzijndehoorndenormale omvang tehebbenteruggekregen.Debevrucht geweestzijndehoorn
maghoogstens ± 2xdeomvangvandeonbevruchte hoornhebben.Beide
hoornenvoelenstevigaan.
- opéénderOvaria(meestalaandekantvandeonbevruchtgeweestzijnde
hoorn)bevindtzichéénpre-ovulatoirefollikel.
VolgensAmerikaansecriteriamagbovendiengeendekkingindeveulenoestrus
geschiedenals:
demerrievoordeeerstekeerheeftgeveulend
- demerrieinhaarverledenlijdendeisgeweestaaneenbaarmoederontsteking.
Ook alvoldoet eenmerrie tijdensdeveulenoestrusaanallegesteldecriteria,danblijkttochdekansopeenlevendgeborenveulennietveelmeer
dan30%tebedragen.Hetveterinaire adviesdientdanooktezijn:geen
dekking tijdens deveulenoestrus.Frequent en intensief schouwen eneen
goedeveterinairebegeleiding dienenhetprobleem"vannietmeerhengstig
zien"vanmerries dieniet tijdensdeveulenoestruszijngedekt,tevoorkomen.
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Toch valt te verwachten dat bij± 10%dermerries de 2eoestrusp.p.niet
spontaanzaloptreden.Hiervoor zijntwee oorzaken aantewijzen:
a. een corpus luteum persistens
b. onvoldoende actieve ovaria.

Een anderebenadering vanhetvraagstuk:wel ofniet dekken tijdens deveulenoestrus, vormt detoepassing vanProstaglandine.Deveulenoestrus wordt
niet benut,maar 19 à 20 dagen p.p.wordt demerriemet PGbehandeld. Nu
volgt regressie van het corpus luteum en 2 à 4 dagen na debehandeling
wordt het dierhengstig.
Devoordelenvandezewerkwijzezijn:
- deuterusheeftmeer tijdvoor herstel gehad
- het schouwen kan zeer intensief geschieden omdat bekend iswanneer de
merrie weerhengstig kanworden
eentijdwinstvan 7à 10dagenwordt geboektt.o.v.hetnormale optreden
van eentweede oestrusp.p.
- een corpus luteumpersistenswordtvoorkomen
- het ovulatiepercentage bij dezegeïnduceerde hengstigheid is nauwelijks
seizoensgebonden.

Amerikaans onderzoek*,waarbij ±600veulenmerries warenbetrokken,leverde
devolgende gegevensop:

HemptFarmsOnderzoek (1973-1979)

Gedekt tijdens

Drachtigheidsperc.

veulenoestrus
2e spontane oestrusp.p.

% levende veulens

42
69

32
59

HoofBeats,jan. 1980.UitgavevandeUnited StatesTrotting Association.
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3.4 Pathologiseheaspectenvandevoorplanting
3.4.1 Inleiding
Bijhetgedomesticeerdepaardligthetdrachtigheidspercentagetussen50en
70.Dit te lagedrachtigheidspercentage wordtdoorgenitaleenextragenitalefactorenveroorzaakt.
Wanneermendeextragenitalefactorenzogunstigmogelijkmaaktenhetfokmateriaal regelmatig onderzoekt,kunnendrachtigheidspercentagesvan80en
zelfs 90wordenbereikt,hetgeennaaftrekvanembryonalesterfte,abortus
en dystocia, kan resulteren in een levendgeboren veulenpercentagevan
75-80.
3.4.2 Extragenitalefactoren
- Hetniet samenvallenvanhetfysiologischenoperationeeldekseizoenis
éénvandebelangrijkste oorzakenvanverminderdefertiliteit.Helaasbegintbijveel fokkershetdekseizoen reeds infebruari,wanneernogmaar
weinigmerriesovuleren,eneindigtinjuli,wanneerdeovariëleactiviteit
nogmaximaalis.IllustratiefzijndegegevensvanOsborne*overditonderwerp. Inhetbeginvanhetoperationeledekseizoenovuleerdenruim20%van
demerriestegen80%aanheteinde.
Daarnaastwerkt,hetvroegtijdig latendekkenvanmerriesmet (nog)onvoldoende ovariële activiteitpreadisponerend voorhetontstaanvanendometritis.
- Oestrusdetectieenhettijdstipvandedekking.
Slechtshetregelmatigschouwenmeteenhengstgarandeertdatbijpraktisch
allemerries deoestruszalwordenvastgesteld.Onvoldoendefrequenten/of
onregelmatigschouwen,hetgedurendetekortetijdschouwenenhetverkeerd
interpreteren vande somsuiteenlopende reactiesvandemerrieszijnveel
gemaakte fouten,waardoor eenoestrusperiode nietoftelaatwordtonderkend.Ook gebeurthetweldateenmerrietenonrechtealshengstigwordt
beschouwd.

* Osborne,V.E.:Ananalysis ofthepatternofovulationasitoccursin
theannual reproductive cycleofthemare inAustralia.Austr.Vet.J.,
42,149,(1966).
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Door de sterkeonderlingevariatievandeoestrusduurbijhetpaard-mede
bepaald door seizoensinvloeden-wordendemerriesveelalopeenverkeerd
momentgedekt,d.w.z.wanneereenpreovulatoirefollikel (nog)nietofniet
meeraanwezigis.
- Klimatologischeinvloeden
Devanjaartotjaarwisselendedrachtigheidspercentageswordenmedebepaald
doorklimatologischeinvloeden.Zohebbenkoudeennattezomerseenduidelijk
negatieve invloed opdezepercentages.Eenkoudvoorjaarbetekenteenlaat
beginvanhetfysiologischdekseizoentengevolgevanhetvertraagdopgang
komenvandeovariëleactiviteit.
- Huisvesting
Het gunstig effectvan lichtopdeovariële activiteitvandemerrieis
reeds langbekend enhet isnoodzakelijk datvoldoende daglicht destal
binnendringt.Er kandanookgebruikwordengemaaktvankunstlichtomde
cyclische activiteitvandeovaria tebevorderen.Eennegatievefactoris
voorts datmerriesvaak omallerlei redenengeenofteweinigweidegang
krijgenendaardoorteweinigcontactmetanderepaardenhebben.Ooklicht
envoedingkunnenbijweideganggunstigefactorenzijn.
Overbevolkingvaneendekstationheefteennadeligeffectopdefertiliteit.

Voeding
Uitverschillendeproevenblijktdatdoorkwalitatiefgoedevoedingdeovariëleactiviteittoeneemtenoestrusenovulatieseerderinhetseizoenoptreden.VanNiekerk*vondeencorrelatietussenembryonalesterfteenkwalitatief onvoldoendevoedingbijmerriestussende25een31edagvande
dracht.
- Erfelijkefactoren
Selectieopvruchtbaarheidheeftbijhetpaardvrijwelnietplaatsgevonden.
Waarschijnlijkishiervanverbeteringteverwachten.Zozijneraanwijzingen
datembryonalesterftemeervoorkomtinbepaaldefamilies.Ookdoodgeboorte
enperinatalesterftewordendoorerfelijkefactorenbeïnvloed.

Niekerk,C.H.van:Earlyembryonicresorptioninmares.
J.S.Afr.Vet.Med.Assoc,36,61(1965).
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Niekerk,C.H.van:Earlyembryonicresorptioninmares.
J.S.Afr.Vet.Med.Assoc,36,61(1965).
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3.4.3.1 Vulva
3.4.3.1.1 Sluitingvanvulva en diafragma
Een slechte sluiting van de vulva komt bijdeniet drachtige merrieherhaaldelijk voor, een enkele maal bij dedrachtigemerrie.Vooralbijvolbloedmerries, maar ook bij draver- en warmbloedmerries, komen we deze
afwijkingentegen.
Hoewel bij volbloeds een slecht sluitende vulva zelfsbijmaidenmerries
kan optreden, zien we dit toch inhet algemeenbij ouderemerries,vooral
wanneer ze ineen slechte ofmatigevoedingstoestand verkeren.
Een slecht sluitendevulva kanookontstaant.g.v.inscheuring ofoverrekkingvan ditweefsel tijdens eenzwarepartus.

3.4.3.2 Uterus
3.4.3.2.1 Endometritis
Algemeen
Bijmerries met fertiliteitsproblemenaangeboden aande kliniek inUtrecht,
bedroeg het percentage endometritisgevallen 70.De onderzochtemerrieswaren of gustvanhetvorige dekseizoen ofreeds intwee hengstigheidsperiodes zonder resultaat gedekt.De diagnose endometritis werd doorons gesteld
op grond van een klinisch onderzoek, gekoppeld aan een bacteriologisch
onderzoek van zowel uterussecretum als endometriumbiopsie en een histopathologisch onderzoekvan eenendometriumbiopsie.

Aetiologie
Intra-uteriene infecties kunnenbijhetniet drachtigepaard tot standkomen:
- tijdens decoïtus,
- tijdens ofvlakna departus,
- bij aanwezigheid vaneenpneumovagina,
- t.g.v.onhygiënisch onderzoek ofbehandelingsmethoden.
Inhet algemeen kanworden gesteld dat intra-uteriene infecties alleenaanslaan als het zogenaamde zelfreinigende mechanisme van de uterus tekort
schiet en/of de infectiedruk erg grootis.
Tijdens de coïtus komenbacteriënmethet sperma indeuterus terecht,het
bacteriologisch onderzoek van het uterussecretum verloopt dan ook24uur
p.c. inde regelpostief.

V53/C

3-12

Bijoptimaal oestrischemerries zal,zoalsookuitonderzoekingenbijanderediersoorten isgebleken",door eenoptimaalfunctionerenvanhetafweermechanismevandeuterus,deinfectiesnelwordengeëlimineerd.Zijnde
gedektemerries nietoptimaalhengstig (onvoldoendeovariëleactiviteit),
zoalsinhetvroegedekseizoennogaleenshetgevalis,dankandeinfectie
aanslaanenzalereenendometritisontstaan.
Naasthetafweermechanismevandeuterusendeinfectiedrukspeeltmogelijk
ookdevirulentievandeingebrachtebacteriëneenrolbijhetaanslaanvan
de infectie.Voordepraktijkbetekent éénenander datereenstrikte
hygiënebijhengstenmerrietijdenshetdekkeninachtmoetwordengenomen.
Bijmerriesdienormaalenàtermehebbengeveulendenwaarbijdenageboorte
optijd isafgekomentredenvrijwelaltijdintra-uterieneinfectiesop.In
deeerstedagennadepartusverdwijnendezeinfectiesbijeendeelvande
merriesspontaan,bijeenanderdeelwordennogß-haemolytischeStreptococcengevonden,inhetuterussecretum op de9edagpostpartum,vooralbij
ouderemerries,maar ooknogal eensbijmerriesdievoorheteerstgeveulendhebben.

Vanzelfsprekend raaktdeuterusnaiedereabnormalepartusen/ofPuerperium
geïnfecteerd.Deinfectiegraadistevensgroter,verschillendesoortenbacteriënkunnenwordenaangetroffenendeeliminatiehiervanneemtmeertijd
inbeslagdantijdenshetPuerperiumnaaannormalepartus.
Merrieswaarbijdevulvaenhetdiafragmanietgoedsluiteneneenpneumovaginaisontstaan,lijdenvrijwelaltijdaaneencervicitiseneenendometritis.Naarwijmoetenaannemenontstaatdeendometritisdoorascenderende
infecties,vanuitdegeïnfecteerdevagina.

Vanzelfsprekend dienen ter vermijding van intra-uteriene infectiesalle
intra-uteriene onderzoekingen ofbehandelingenmeteengesteriliseerdinstrument enopaseptischewijzetegeschieden.Ookbijhetvaginoscopisch
onderzoekdienendezeregelsinachttewordengenomen.

Gunnink,J.W.:Een onderzoek naarhetafweermechanismevandeuterus.
Thesis,Utrecht,1973.
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Symptomen
Devariatie inklinischebeelden isgroot,maarhelaaszijndezebeelden
nooit specifiekvooreenbepaaldekiem,zodatvooreenjuistediagnosehet
nemen van monstersvoorbacteriologisch onderzoek onontbeerlijk is.Het
apart bespreken van deverschillende endometritiden heefto.i.danook
weinig zin.Watbetreft de "ContagiousEquineMetritis 1977"zullenwe
hieropeenuitzonderingmaken (zielater).
Samengevatkunnendesymptomenvaneenendometritisdevolgendezijn:
somsblijktuitdeanamneseeenveranderdofafwijkendcycluspatroon.Zo
zijndehengstigheidsperiodesveelallangerdannormaalendedioestrusperiodesvaakkorter.Vooralmerriesmetzeerchronischeendometritiden
ovulerennietmeer.Verlengde dioestrusperiodes komenechterookvoor.
Somskandeverminderdefolliculaireactiviteitzichuiteninanoestrusperiodes.
- we zienhetoptredenvanuitvloeiinguitdevulvabijeenendometritis
speciaal gedurende dehengstigheid,maarookdit symptoomisdikwijls
niet aanwezig.Deeventueleuitvloeiingisgrijsachtig (muceus)ofgeel
(mucopurulent ofpurulent)vankleurenisbehalveaandeventralecommissuurvandevulva,somszelfszichtbaaraandestaart,aandedijen
enzelfsopdehakken.
- hetvagina-encervixslijmvlies isteroodentevochtig,eventueelis
devaginabodemen/ofdecervixbedektmetsecretum.
In20%vande gevallenzijnerklinischnauwelijksofgeenafwijkingente
vinden,maarverloopthetbacteriologischonderzoekvanhetuterussecretum
ofdeendometriumbiopsie positief.Wordthetoptredenvanuitvloeiingbij
eenendometritisspeciaalgedurendedehengstigheidwaargenomen,ookenkele
dagennahetdekkenwordtditwelopgemerkt.
Opdatmomentishetklinischmoeilijkuittemakenofhethiereenendometritisbetreft:hetkomtnl.welvakervoordatmerriesnahetdekkenenkele
dagenwatuitvloeiinguitdevulvavertonen.Bacteriologischonderzoekheeft
opdatmomentgeenzinmeerenerkanbetereenafwachtendehoudingworden
aangenomentoteventueeldevolgendehengstigheidsperiode.
Prognose
Defertiliteitsprognosevaneenmerrielijdendeaaneenendometritisisbij
demeer acuteinfectiesgunstig,bijdezeerchronischedubieustotongun-
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stig. Vaak worden demerries pas aangeboden nadat zeéén of twee seizoenen
gustzijn getaleven.Eengenezing van deendometritis enherstelvan defertiliteit binnen enkele weken of zelfsmaanden,isdanvaak nietmogelijk.
Op langere termijn is de prognosevaak gunstiger,maar het isdevraag of
de merrie zoveel geduld waard isenofeeneigenaar hiermee accoord gaat.
Deprognose ismedeafhankelijkvande leeftijdvandemerrie.
Een goed hulpmiddel bijhetmakenvan deprognose kanookde histologische
beoordeling van deendometriumbiopsiezijn.

Enkele aspectenvan "Contagious EquineMetritis 1977"
C.E.M, is in 1987 in Nederland aangetoond,mede daarom iseenvrijuitgebreidebespreking gerechtvaardigd,aangezien:
- het agens zeer infectieus isen
- de financiële consequenties aanzienlijk zijn,vooral door exportbelemmeringen.

De volbloedfokkerij in Engeland werd in 1977inernstigemate doorC.E.M,
getroffen.De financiële schadebedroegvelemiljoenen guldens.Behalvebij
volbloeds isde infectie inmiddels ookbij rijpaarden aangetoond.

Aetiologie
De C.E.M, wordt veroorzaakt door een Gram negatieve cocco bacillus,de
Haemophilus equigenitalis.

Klinische bevindingen
Met het oog ophetzeerbesmettelijk karaktervan de infectie ishetnoodzakelijk datdebehandelend dierenarts uitersthygiënisch tewerkgaat.

Merrie
Eén à tweedagenna dedekking kanbijdemerrie grauwemucopürulente uitvloeiing optreden, soms zeer overvloedig van aard. In andere gevallen
blijkt alleenbijvaginoscopisch onderzoek sprake tezijnvan een abnormaal
secretumofwordennauwelijks ofgeenafwijkingen gevonden.
De ernst vandeendometritis varieertnogal enisvrijwel altijd vergezeld
van een vaginitis en cervicitis. Deuterus kanbij rectaal onderzoekvergrootaanvoelen.
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Bij eenaantalmerries kandedioestrusperiodeverkortzijn-somskorter
danzevendagen-vermoedelijkdooreenluteolytischeffecttengevolgevan
deacuteendometritis (vrijkomenvanProstaglandinevanuitmacrophagen).
Deinfectiekanooksubklinischverlopenenlatentaanwezigblijven.Degezondheidvandegeïnfecteerdemerrieisnietverstoord.
Hengst
De infectie geeftbijdehengsten geenafwijking tezien,welkunnenze
zeerlangdurigdragerblijven.
Bacteriologischebevindingen
ErblijkenverschillendestammenvandeHaemophilusequigenitalistezijn,
hetgeen o.a. blijkt uit de gevoeligheid t.o.v.Streptomycine.Dekiem
groeituitsluitend ondermicro-aerofieleomstandigheden (10%C02)waarbij
gebruikwordtgemaaktvanbloed-enchocoladeagarplatenwaaraaneengeringe
hoeveelheid Streptomycine istoegevoegd.De eerste tweedagenwordende
bodemsnietgecontroleerd,eventueelwordendeplaten5dagenbebroed.De
koloniesgroeientraag,zijnzeerkleinenminofmeertransparant.

Infectieproeven
Verschillende onderzoekershebbeninfectieproevenverrichtwaarbijponymerries cervicaal of intra-uterienwerdenbesmetmeteenculturevanhet
gekweektemicro-organisme ofdoordemerrietelatendekkendooreenexperimenteelgeïnfecteerdpony-hengst.Binnen24uuriserreedsbijdemeeste
merries eenontstekingsbeeldvanhetvoorstegedeeltevandevaginaenvan
deportiovaginalisuteriwaarneembaar.Indeloopvan1à2dagentrader
uitvloeiingop.
Devaginitis,de cervicitis enuitvloeiing hielden 13à18dagenaan.De
endometrititsbleeflangerbestaan.Zolangersprakewasvaneenabnormale
uitvloeiingverliep overhetalgemeenhetbacteriologischonderzoekpositief.
Nahetverdwijnenvandeklinischesymptomenkunnendedierenlang"draagster"blijven.Inmiddelszijnbijenkelemerriesdekiemennog215dagenna
eenopgetreden infectieuitdeclitorisplooi geïsoleerd.Onbekendisnog
hoelangdekiemenzichdaarmaximaalwetentehandhaven.
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Hengstenblekengemakkelijktekunnenwordengeïnfecteerdenlangdragerte
blijven(ookM e r isdemaximaleduurnogonbekend).
Diagnose
Deklinische symptomenzijntewisselendenteweinigspecifiekomopgrond
hiervaneenbetrouwbarediagnosetestellen.
Hetbacteriologisch onderzoekmoethier uitkomstbrengen,zijhetdateen
negatievebevindingnognietbewijzendisvoordeafwezigheidvandeinfectie.
Bijdehengst wordtmateriaalverzameld vanhetpreputium,defossaurethrales,deurethra enzomogelijkvandepreëjaculatoirevloeistof(wattenstokmethode).
Serologischonderzoek
Ca. 19-40 dagenna eenopgetredenbesmetting kunnenvia eenComplement
Binding Reactie antistoffentegendeC.E.M,inhetplasmavanmerrieswordenaangetroffen.DeC.B.R.heeftvoorhetonderkennenvandragermerries
geenwaarde.
HengstenvertonengeenpositieveC.B.R.
Therapie
Overhetalgemeenbestaat de indrukdathetmicro-organismezeergevoelig
isvoorantibioticazoalspenicilline,ampicilline,chloramphenicol,framomycine,neomycineentetracycline.Het isnietofslechtsgeringgevoelig
voor streptomycine. Hetmiddel dient intra-uterien en/ofparenteraalte
wordentoegediendgedurende3à5opeenvolgendedagen.
Merriesdienennadebehandelingzorgvuldigtewordengecontroleerd.
Inmiddelsisgeblekendatbijmerriesdetendenstot"spontanezelfgenezing
zeersterkis,zodaterthansgeredetwijfelbestaatoverhetnuttigeffect
vanhetbehandelenmetantibiotica.Debehandelingvandehengstbestaat
uit eenzorgvuldige reinigingvanpenisenpreputiumm.b.v.waterenzeep
enuiteenlocalebehandelingmeteenoplossingvanchloorhexidine.
Ookhiergeldtdathengstenzorgvuldigophetresultaatvandebehandeling
moetenwordengecontroleerd.
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Preventie
Een ernstige belemmering voor de preventievanC.E.M,vormt de inadequate
diagnostiekvoor het opsporenvan "drager"-merries.Toepassing vanK.I.bij
alle verdachte merries is de enige en meest efficiëntemaatregel die kan
worden getroffen.
Onder verdachte merries verstaan we die merries die of zelf aan C.E.M.
hebben geleden, of ooit contact hebben gehad metC.E.M.-positieve ofvan
C.E.M.-verdachte dieren.

3.4.3.3 Ovarium
Onderscheid kanworden gemaakt tussen deveelvuldigvoorkomende functionele
afwijkingen en de weinig voorkomende niet functionele (tumoren, ontstekingen).

3.4.3.3.1 Functionele afwijkingen
Functionele afwijkingen van het ovarium vormennaastendometritis éénvan
debelangrijkste oorzakenvanverminderde fertiliteit.
Tussenbeidevormenvanafwijkingen kanoverigens een samenhangbestaan.Zo
kan bijvoorbeeld bijeenmerriemet eennietoptimale folliculaire activiteit (zoalsvaak inhetvoorjaarvoorkomt)na dekking eenendometritis ontstaandoordathet zogenaamde "zelfreinigende mechanisme"vandeuterus niet
optimaal functioneert.Omgekeerd kant.g.v.eenendometritis eenverstoring
vandeoestrische cyclus optreden.
Zoals uit de verdere bespreking moge blijken is het onderkennen van een
functionele ovariële stoornisbijdemerrienietaltijd eveneenvoudig.Een
optimale oestrusdetectie is hierbij een noodzakelijke voorwaarde (merrie
minimaal om de dag schouwen). Tevens dienendeovaria rectaaltwee àdrie
maalperweek tewordenonderzocht enalle gegevens nauwgezet tewordengeregistreerd.
Voorts dient rekening te worden gehoudenmetverschillendevariabelefactorenwelke deovariële activiteitmedebeïnvloeden,zoals seizoen,rasverschillen,leeftijd,conditie enarbeid.
Achtereenvolgens zullenwe eerstaandacht aandezebelangrijke factorenbesteden.
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Seizoen
Eenonvoldoende folliculaire activiteit dient inhetvroegevoorjaarals
fysiologisch,tewordenbeschouwd.Wanneer"onvoldoende"folliculaireactiviteit inmei t/m augustusvoorkomt,danbeschouwenwe dit alspathologisch.

Inhet algemeen zalevenwel reedsveeleerderzijnovergegaantothetinstellenvaneentherapieomdeoestrischecyclusopgangtebrengenc.q.te
normaliseren.Veel fokkerswillenhunmerriesnl.graagvroeginhetvoorjaar latendekken.Vroeggeborenveulens zoudenbeter uitgroeien,veulens
van sportpaarden zoudenalstweejarigenquakrachtentrainingservaringin
hetvoordeel zijnt.o.v.jaargenoten die later inhet(voor)jaargeboren
zijn.Vervroeging vanhetdekseizoenbiedtvoortsmeerkansopeenhoger
einddrachtigheidspercentage. De laatstejarenwordtdanookmeerenmeer
aandachtbesteed aanhetinducerenvaneenovulatoirecyclusindevroege
voorjaarsmaanden. Men trachtditdoel tebereiken d.m.v. hetkunstmatig
verlengenvandedaglichtlengte,hetoptimaliserenvanandereomstandighedenzoalsdevoedingen/ofd.m.v.toedieningvanhormoonpreparaten.

Rasverschillen
Bij het ene ras (bijvoorbeeld Arabisch enHannoveraans)treedt inhet
vroege voorjaar eerder eenovulatoire oestrische cyclus opdanbijhet
andere (koudbloed).
Leeftijd
De leeftijd waaropmerries geslachtsrijp zijnvarieert,zowelbinneneen
rasals tussenverschillende rassen.Inprincipe dienenmerriesvanafde
leeftijd van.driejarentijdenshetfysiologischdekseizoenactieveovaria
tehebben (vaakhebbenzeditalop \\- of2-jarige leeftijd).Opjongere
leeftijd kunnendeovaria kleinenhardvanconsistentiezijn,vergelijkbaarmetinactieveovariagedurendedewinteranoestrus.
Bijmerries ouderdanca.20jaarkunnensoms,hardeinactieveovariawordenwaargenomen,ookgedurendehetfysiologischdekseizoen.
Conditie
De conditiewaarineenmerrieverkeertiseveneenseenfactorvanbelang.
Een slechte conditie,mager,lang dorhaar,t.g.v.welkeoorzaakdanook
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(voeding, parasitaire aandoeningen, ziektes) is funest voor normaleovariëleactiviteit.
Overigens,ookbij tevettepaarden zienwe dergelijke problemen.

Arbeid
Merries die een zware training ondergaan of hebben ondergaan, vertonen
eveneens vaak te weinig folliculaire activiteit.Ditkangepaard 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
cyclische activiteitweer op gang tekomen.

Theoretisch zouden de functionele afwijkingen van het ovarium als volgt
globaal kunnenworden ingedeeld in:
stoornissenvande follikelvorming en-groei en-rijping.
- stoornissenvandeovulatie,
- stoornissen van de corpus luteumfunctie, speciaal in de functionele
levensduur.

Stoornissenvan de follikelvorming,-groei,of-rijping kunnen gepaard gaan
met:
- hetuitblijvenvande hengstigheidsverschijnselen,
- hetonregelmatig optredenvande hengstigheidsverschijnselen,
- hetvoortdurend aanwezig zijnvande hengstigheidsverschijnselen.

Stoornissen van deovulatie gaanveelal gepaard met eenverlengdeoestrusduur en stoornissenvande corpus luteumfunctiekunnengepaard gaanmet:
- het uitblijven van de hengstigheidsverschijnselen als de functionele
levensduurvanhet c l . verlengd isofmet
- het onregelmatig optredenvanhengstigheidsverschijnselen t.g.v.verkortingvan defunctionele levensduurvanhet c l .

Een indeling gebaseerd opperiferebloedwaarden vanFSH,LH,progesteron en
oestradiol, zou meer gefundeerd zijn maar ditisvooralsnog om praktische
redenen niet goed mogelijk. Dergelijke hormoonbepalingen zijnvaak gecompliceerd en kostbaar.Bovendien zijndeuitkomsten eerstna enige tijdbekend en kunnen dan nog slechts dienst doenalsbevestiging of ontkenning
vaneenklinische diagnose.
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3.4.4 Gedragisafwijkingen;welketenonrechtegecorreleerdworden
metovariëledysfuncties
3.4.4.1 Suboestrus
Onder suboestruswordtverstaanhetniet tonenvanuitwendigehengstigheidsverschijnselenbijschouwen,terwijlhetgeslachtsapparaatzichineen
normaleoestrischetoestandbevindtenovulatieplaatsvindt.
Ditverschijnsel zaloverigensbijzorgvuldigenfrequentschouwennietzo
vaakwordengezienalsweleenswordtaangenomen.
Tochgebeurthetweldatmerriesspeciaaldeveulenoestrusniettonen.Wanneerzegeschouwdwordeninaanwezigheidvanhetveulen,beschermensommige
merrieshetveulentegendeindringer,deschouwhengst,anderemerrieszullenjuistgeenhengstigheidsverschijnselenvertonenwanneerzewordenverwijderdvanhetveulenbijhetschouwen.
Vaakduseenkwestievandejuistemethodevindenvooreenbepaaldemerrie.
Ook bij verwijdering vaneenkoppelgenoteisweleenssuboestrusgedrag
waargenomen.Demerrievertoondeweerhengstigheidsverschijnselenzodraze
weeringezelschapwasvanhaarkoppelgenote.
Somshebbenmerriesvoorkeurvooreenbepaaldehengst.

3.4.4.2 "Nymfomanie;;
Wanneernymfomaniebijdemerriegedefinieerdwordtalshetvoortdurendof
bijnavoortdurendaanwezigzijnvanhengstigheidsverschijnselen,danishet
duidelijk dat ditbij iederemerrie kanvoorkomengedurende kortereof
langere tijd inhetvoor-ofnajaar,zonderdatersprakeisvaneenovariëleafwijking. Inhetspraakgebruikwordtmeteennymfomanemerrienogal
eensbedoeld eenmerriewaarbij deklaarblijkelijketekenenvanhengstigheidgepaard gaanmeteenzeerlastigkarakter.
"Nymfomanie"1 ishier gekoppeld aaneenbepaaldgedragspatroon,waarbijin
demeestextremevorm,slaan,gillen,bijten,urinerenenblitzenbijbenaderingofaanrakingwordenwaargenomen.
Dergelijkemerries kunnenlevensgevaarlijkzijnenzijnsomsnauwelijkste
onderzoeken,zelfsnietbij gebruikvaneengoedenoodstal.Hetonderzoek
vanhetgeslachtsapparaatlevertoverigensnietsbijzondersop.Hoeweldoor
het frequenturinerenenblitzenlijktofzevoortdurendhengstigzijn,is
ditniethetgeval;zelatenzichdanooknietdekken.
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Arthur"vondnaovariectomiebijdergelijkemerriesdatnormaleovariaaanwezigwarengeweest,inverschillende stadiavandecyclus.Vrijfrequent
wordendergelijkeonhandelbaremerriesaangebodenvoorovariectome.Hetzal
duidelijk zijndat indergelijke gevallen,waardeoorzaakbuitenhetgeslachtsapparaat ligt,ovariectomie geen enkele zinheeft.Voortdurende
hengstigheidsverschijnselen kunnen diversefunctioneleennietfunctionele
ovariëleafwijkingenvoorkomen.

3.4.5 Embryonalesterfte
3.4.5.1 Algemeen
Onderembryonalesterfte (e.s.)wordtverstaanhetafstervenvandevrucht(en)inhetalgemeenvoorde60edagvandegraviditeit.Embryonalesterfte
isalleenmetzekerheidvasttestellenwanneer,naeenaanvankelijkepositievedrachtigheidsdiagnose,eenmerrielatergustblijkttezijn,meestal
zonder dathet afkomenvandevrucht(en)iswaargenomen.Degrenstussen
e.s. enabortus isniet goedtetrekken.E.s.moetinhetalgemeenworden
beschouwd alseenvroegeabortus;incidenteelzijndergelijkevruchtenwel
indevaginagevonden.Inhoeverrezekunnen"verdwijnen"doorlysisenresorptieisnietduidelijk,maarnietwaarschijnlijk.

E.s. komtvooralvoorbijmerriesgedektindeveulenhengstigheid.Merkt**
noemteenpercentagevan17,watovereenkomtmetonzewaarnemingen.Hetpercentage e.s.bijmerrieswelkevoorheteerstgedektwordenisveellager,
ni.±2.
3.4.5.2 Factoren_welke_eisi_ten_gevolge_kunnen_hebben
Onderstaand wordenverschillende factorengenoemdwelkevanbelangkunnen
zijnvoorhetoptredenvane.s.,maarwezullenerdirectaanmoetentoegevendatdeaetiologievane.s.vooreengrootgedeelteonbekendenonbewezenis.

Arthur,G.H.:EquineOvariectomy.Vet.R e e , 75,465,(1963)
Merkt,H.:FohlenrosseundFruchtresorption.Zuchthyg.,1,102,(1966).
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VolgensKeniiey*zou inhetvroege voorjaar naeenovulatoireoestrushet
endometrium a.h.w. nog niet "rijp" zijn. Eerst moet ereenvoldoende
"priming"metprogesteron geweestzijnwaardoor o.a.ereenontwikkeling
optreedtvan deklierbuizen.Het laatsteisvooralvanbelangvoorhetin
standhouden,vandegraviditeit.

3.4.5.2.1 Endometritis
Uit eigen,nietgepubliceerde,gegevensblijktruim35%vandemerriesmet
e.s. eenendometritis (Str.zoöep.)tehebben.Mogelijkwordtookhethoge
percentage e.s.vanmerries gedekt indeveulenhengstigheid,hierdoorten
deleverklaard.
3.4.5.2.2 Onvoldoendeinvolutiouteri
Herstelvanhetuterusepitheelkansnelnahetveulenenoptreden,maartoch
zalhetvaak 13à25dagendurenvoordatvolledigherstelisopgetreden.
Mogelijkkan.ookhethogepercentagee.s.vanmerries,gedektindeveulenoestrus,tendelewordenverklaarddooronvolledigherstelvanhetendometriumtentijdevandekkingindeveulenoestrus.
3.4.5.2.3 Tweelingdracht
Vooralbijvolbloedmerrieszouditvanbelangkunnenzijn.Onderbepaalde
omstandigheden kanhetpercentagemultipele ovulatiesbijditrasoplopen
tot25.Hetpercentagetweeling-abortusbedraagtmaximaal5.Dediscrepantie tussen dezetweepercentageswordt tenminste gedeeltelijkverklaard
doore.s.
3.4.5.2.4 Voeding
Bijmerrieswelkeineenvroegstadiumvandedrachtinadequaatwerdengevoerd,bleekbeduidendmeere.s.optetreden.Inditverbandkunnenweons
ookafvragenof(zware)worminfectieseenfactorzoudenkunnenzijn.

Kenney,R.M.: Cyclicandpathologie changesofthemareendometriumas
detectedbybiopsy,withanoteonearlyembryonicdeath.J.A.V.M.A.172,
24(1978).'
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3.4.5.2.5 Chromosomale afwijkingen
Naar analogievanwat isvastgesteld bij andere zoogdiersoorten zoudenverschillende chromosomale afwijkingen een factor kunnen zijn voor het ontstaanvan e.s.

3.4.6 Abortus

3.4.6.1Algemeen
Onder abortus wordt verstaan het verwerpenvan devrucht(en)voor de300e
dag van de graviditeit. Tussen de 300e en320e dag sprekenwebij degeboortevan devrucht(en)van eenpartusprematures.
Uiteraard zijnde grenzenniet duidelijk aantegevenenisde keuzevan de
vermelde dagenarbitrair.
Een indeling kan worden gemaakt naar infectieuze enniet-infectieuze oorzaken van abortus. Er zijn vele infectieuze oorzaken van abortus aante
geven,slechts debelangrijkste zullenwebespreken.
Verder dienen we tebedenken databortus kanoptreden inhetbeeld vaniedere met koorts gepaard gaande infectieziekte. Zokomt inhet ziektebeeld
van de paarde-influenza abortus niet voor,maar ookhier geldtweer,dat
wanneer een merrie ernstig ziek iskortvoorhetveulenen,de levenskansen
voor hetveulen slechtzijn.
De oorzaakvan abortus isnietaltijdvast te stellen.Speciaalbij deniet
infectieuze oorzaken van abortus zijn factoren als "stress", "hormonale
disbalans" of "toediening vanbepaalde stoffen"zelfsbij laboratiumonderzoek nogal ongrijpbaar. Desalniettemin is het toch belangrijk om iedere
geaborteerde vrucht, zo mogelijk met secundinae,opeendaartoe ingericht
laboratorium te latenonderzoeken.

3.4.6.2 Als niet-infectieuze oorzakenvanabortus kunneno.a.worden
genoemd:

Tweelingdracht
Tweelingabortus komtvanaf de5emaand vande drachtvoor enkanwordenbeschouwd als de belangrijkste oorzaak van niet-infectieuze abortus. Soms
wordt naast een levendveulen eenkleinere gemummificeerde vrucht geboren.
Zeer incidenteelwordt eendrielingverworpen.
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Stressfactoreii
Transport,ruwebehandeling,verminderde water- envoedselopname enopstallenkunneneen abortus tengevolgehebben,speciaal tussen 100en 150dagen
dracht.Ook trauma enangstwordenwel als oorzaak genoemd.

Toediening van bepaalde stoffen
De veronderstelling, dat bepaalde wormmiddelen, purgativa en organische
fosforverbindingenabortus kunnenveroorzaken,berustvaak opdevermelding
van incidentele gevallen,zonder dat eendirectbewijs geleverd is.
Onderbepaalde omstandigheden zalhet onthoudenvanwormmiddelen aandrachtigemerries schadelijker kunnen zijndanhettoedienenvan dergelijkemiddelen.

3.4.6.3 PE§Y£!}tieve^maa^re^e^en_na_abortus
Wanneer een merrie aborteertweetmen inhet algemeennietofmen temaken
heeft met een infectieuze ofmet eenniet-infectieuze oorzaak.De volgende
maatregelen dienenteworden genomen,zolang niet isaangetoond dat deoorzaak niet-infectieus is:
afzondering;van degeaborteerde merrienazo goedmogelijke desinfectie
vande achterhand,
onderzoek van vrucht envruchtvliezen opeendaartoe geschiktlaboratorium,
- desinfectie vande stal,
- verbranding van het stro;totna de "veulenhengstigheid" blijftmenhet
gebruikte stroverbranden,
desinfectie vandekleding,het schoeisel enhetmateriaal.
In de "veulenhengstigheid" of de daaropvolgende hengstigheid controleert
men de involutio van het geslachtsapparaat en controleertmenhetophet
voorkomenvanendometritis.

3.5 Ongewenste dekking

Dergelijke dekkingenvindennogal eensplaats omdatmen de capaciteiten van
de jaarlinghengstjes onderschat welke bij (ofindebuurtvan)demerries
worden geweid.
Vaak ishet niet eens zekerofeenbepaaldemerriewel gedekt isen/of is
hetonbekendwanneer ditprecies is gebeurd.
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3.6 Debegeleiding van dekstations

Door intensievebegeleiding ishetmogelijk deuiteindelijkedrachtigheidspercentages op dekstations teverbeterenvan50 à70tot90.Eenevenwichtig veterinair beleid ishiervoor nodig,waarbij dedierenarts niet alleen
de zorg heeft voor de fokmerries,hengsten enveulens,maar tevens letop
aspecten alsvoeding,huisvesting enhygiëne.
Verder zijn goede faciliteitenvoor hetonderzoek envakbekwaamheid enmotivatie van het personeel onontbeerlijk. Een efficiënte administratie van
alle gegevens isvoor een goedbeleid eennoodzaak.
Alvorensmerries toteendekstation toe te laten,wordenbepaalde eisengesteld t.a.v.gezondheidstoestand,vaccinatie enontwormen.
De zorg voor de fokmerrie begint reeds inhetnajaar,wanneer de laatste
controle op drachtigheid plaats vindt. Vanalle gedektemerries,dieniet
(meer) drachtig blijken tezijn,wordt eenuterusslijmmonster eneenendometriumbiopsie genomen voorbacteriologisch onderzoek.Voormonstername is
het vaak nodig dat een kunstmatige hengstigheid wordt geïnduceerd door de
intramusculaire toediening van 15à20mgr stilboestrol.Doornu reedsendometritismerries te behandelen en niet te wachten tothetbeginvanhet
dekseizoen,iseen lange rustperiode tussengenezingvandeendometritis en
dekkingmogelijk,tevenswordt opdezewijze de chroniciteitvandeontstekingbeperkt.
Controle eneventueel eennieuwebehandelingvinden drieweken laterplaats.
Toch dienen de gust gebleven merries inhetvoorjaar nogmaals tijdens een
spontaan optredende oestrusperiode te worden gecontroleerd, waarbij weer
bacteriologisch onderzoekvanhetuterussecretum eneventueelvan eenendometriumbiopsieplaatsvindt.
De dekhengsten dienen iedervoorjaar nieteerdervoor de fokkerij teworden
gebruikt dan na klinischenbacteriologisch onderzoekvanhetgeslachtsapparaat enmacroscopisch,microscopisch enbacteriologisch onderzoekvanhet
sperma.
Verder wordt er voor gewaakt dat een bepaalde hengst ineenbepaaldeperiode te frequent dekt.Door follikelcontrolebij demerrie endooreventueel gebruik te maken van K.I.,waarbij een sprong verdeeld kanworden
over enkelemerries,isdedekfrequentie tebeperken.
Praeputium enpenisworden regelmatig gewassen.
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Dekkingenvindenbijvoorkeur plaats ineenaparte,stofvrijedekruimte.
Voordekkingwordtdemerriegekluisterd,destartgebandageerdendevulva
zorgvuldiggereinigd.Doorfollikelcontroleishetvaakmogelijkeenmerrie
24uurvoordeovulatietelatendekken,zodateentweededekkingtweedagenlaternietnodigis.
Niet alleenbijdedekking,ookbijhetonderzoek,c.q.behandelingvande
merries en bijhet afveulenen iseen striktehygiëne noodzakelijk.Een
aparte ruimtevoor onderzoek vandemerries,eenapartedekruimteeneen
afveulenbox,welke allengemakkelijktereinigenentedesinfecterenzijn,
isdanookgewenst.D.m.v.partusinductiekunnendemerrieseventueeloverdag onder controleafveulenen.Ditkanookgeschiedenwanneermengebruik
maaktvanéénvandeverschillendealarmsystemen.
Voor eengoede oestrusdetectie ishetzorgvuldigenfrequentschouwenvan
demerrieszeerbelangrijk;hiervoordienteenaparteschouwhengstgebruikt
teworden.
Hetschouwenvandemerrieskanopverschillendemanierengebeuren.Eenbetrouwbare,docharbeidsintensieve,manierisiederemerrieindividueelvoor
de schouwhengst teleiden.Dehengstkanalleenmethoofdenhalsovereen
metrubberbekledescheidingswanddemerriebereiken.Aanvankelijklaatmen
dehengstalleenhoofdenhalsvandemerriebesnuffelen,likkenen(zachtjes)bijten.Sommigemerrieszulleninditstadiumreedshengstigheidsverschijnselentonen,anderemerrieszullendat(nog)nietdoeneneenenkele
merrie zal,hoewel later tochblijktdatzehengstigis,meteenvoorheen
naar dehengstslaan,gillenen/ofbijten.Daarnadraaitmendemerriezodanig dat dehengsthaar flankenkanbereikenenvervolgenshaarachterhand.Wanneermenvoordezeprocedurevoldoendetijduittrektenzekerwanneermendeeigenaardighedenvaneenindividuelemerrieinhetgedragbij
hetschouwenreedskent,isditeenzeerbetrouwbaremaniervanschouwen.
Zozijnermerriesdiealleenhengstigheidsverschijnselen tonenwanneerze
gepraamdzijnmaarooksommigedioestrischemerriestonenhengstigheidsverschijnselenonderdergelijkeomstandigheden*.
Sommigemerriesmoetenindirectcontactkunnenblijvenmethetveulenwanneer zewordengeschouwd,anderezullenhetveulenfelverdedigentegende
schouwhengstendaardoorgeenhengstigheidlatenzien.

* Rossdale,P.D.andRicketts,S.W.:Thepracticeofequinestudmedicine.
Baillière,Tindall,London,1974.
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Klinisch onderzoek isom al deze redenen soms nodig omuit temaken ofeen
merrie al danniethengstig is.
Een andere methode van oestrusdetectie welke kan worden toegepast ismet
een schouwhengst langs de merries gaanwelke zich ineenweide ofpaddock
bevinden.Vooral wanneerveelmerries opeendekstation aanwezig zijnwordt
deze methode toegepast. Merries welke hengstig zijnzullennaar dehengst
komen, sommige niet hengstige merries echter ook omhunagressiviteit te
tonen. Een aantal merries zal zich echter indifferent gedragenen endeze
zullen toch individueel geschouwd moeten worden. Ook de gedekte merries
worden aanvankelijk frequent geschouwd.
Merries diekennelijk zijnopgebrokenwordennieteerder gedektdanna klinisch onderzoek i.v.m.demogelijke aanwezigheid van eenendometritis,maar
ook omdat drachtigheid niet isuit tesluiten.
Een definitieve drachtigheidsdiagnose wordt overigens niet eerder dan35
dagenna ovulatie gesteld.De laatste drachtigheidscontrole vindtplaats in
deherfst.
Meer essentiëlemaatregelen omde fertiliteit tebevorderenzijn:
selectievan fokmateriaalop vruchtbaarheid,
- het latenweidenvaneenbeperkt aantalmerries met eenhengst,
- verschuiving vanhet dekseizoenvanhalf februari naarhalfapril.
Dit zijnechter inhetalgemeen factorenwaaropmenweinig invloed kanuitoefenen,maar ook zonder deze zijn met eengoedebegeleiding vandekstationsbevredigende resultaten tebereiken.

3.7 De K.I. bijhetpaard

3.7.1 Inleiding

De toepassing vanK.I.bijhetpaard isna een langeperiode vanbetrekkelijk beperkt gebruik, de laatste jaren meer in de belangstelling vande
paardenfokkerij komentestaan.
Een verantwoorde fokkerij met de heden ten dagehoge dekgelden is alleen
uit te voeren door een strenge voortplantingsbegeleiding vanhengsten en
merries.
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3.7.2 Praktischeuitvoering
3.7.2.1

YS£Zçimelen_yan_het_s2erma

Ditvindtplaatsm.b.v.dekunstschede.
De kunstschedevoor dehengst isinbouweigenlijkgelijkaandievande
stier,maarverschiltintweeopzichtentochduidelijk.Omdatdehengsteen
penisvasculosabezit,zaldepenisinuitersteerectieerggezwollenzijn,
zodatdedoorsnedevandekunstschede daarop aangepastmoetzijn.Bijde
natuurlijke dekking ondervindtdehengsttegendrukindeschededoortegen
decervixvandemerrieaanteduwen.Daaromisdeachterwandvandekunstschedevandehengstgedeeltelijk gesloten omditna tekunnenbootsen,
waardoordehengstgemakkelijkertotejaculatiezoukunnenwordengebracht.
Vanbelang echterisookdezijdelingsedrukopdepenisendetemperatuur
gebleken.
Navullingmetwarmwater (40°C)enopspanningbrengen,isdekunstschede
na insmerenvandevoorste helftmeteenglijmiddel acceptabel geworden
voor98%vandehengsten.
Wijkunnendehengsttenbehoevevanhetspermavangenopeenhengstigemerrielatenspringenofopeenfantoom.Dezelaatstemethodevergtwelenige
trainingvandehengst.
Ook kangebruikwordengemaaktvaneengeovariectomeerdemerriedieinhet
dekseizoen omdedagbehandeld wordtmet15mgStilboestrolintravaginaal
toegediend.Eenbelangrijkevoorwaardevoorhetgebruikvaneenmerrieis
hetbandagerenvandestaart,opdatgeenstaartharenindekunstschedenaar
binnengaan,waardoor depenisvandehengstverwondzoukunnenworden.De
beide achterbenenvandemerrie dienengekluisterdteworden,opdatzowel
dehengst als dehengstgeleider aandelinkerkant,endespermavangeraan
derechter,beschermdwordentegenslaanvandemerrie.

3.7.2.2

Bfwargii.yan.sDerma

Afhankelijk vandeonder7.2getoetstekenmerkenkanmenovergaantotverdunningvanhetejaculaatvoorbewaring (diepvries)ofdirectgebruik.Het
diepvriezenvanhengstespermawordtnog slechtsopbeperkteschaaltoegepast,maarzalindetoekomstzekeraanbelangrijkheidwinnen,vooralt.b.v.
het intercontinentale transport.Produceert dehengst ophetbetreffende
station eengrootslijmvrijejaculaat,dangeeftinseminatiemetonverdund
spermadebesteresultaten.
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Geeft de hengst echter een zeer klein, hoog geconcentreerd ejaculaat dan
kan tot verdunning worden overgegaan, waarbij men met twee belangrijke
dingen rekeningmoethouden:
1.het inseminatievolume moetminimaal 10enmagmaximaal 50mlbedragen,
de
insemi
2. de
inseminatiedosis
moetminimaal 100x 10 levende (bewegende)Spermien
bedragen.

37.2.3 _Het_inseminatietijdstip
Het bepalen van het juiste inseminatietijdstip bij demerrie kan slechts
m.b.v. "follikelcontrole" plaatsvinden. Dit vereist een specialisatie en
eengrote ervaringvan dedierenarts.
De inseminatie dient ± 12 uur aan deovulatievooraf tegaanener dient
naar gestreefd tewordenhet aantal inseminaties zo laagmogelijk tehouden.
Indepraktijk isgebleken datde "huis-K.I."juistopdezepuntenmoeilijk
uitvoerbaar was,hetgeen ook inde resultaten totuiting komt (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.
veulenpercentage van490merries:74).
Bij het toepassen van diepvriessperma wordt wel aangegeven omzowelvlak
vóór alskortna deovulatie te insemineren.
Een anderemethode isomdemerrie omde36à48uurzonder follikelcontrole
te insemineren. Wanneer in het oestrusseizoen demeeste cyclibij demerries ovulatoir verlopen, kunnen gelijke resultatenbehaaldworden alsmet
denatuurlijke dekking zonder follikelcontrole. Inhetvroegevoorjaar zijn
de resultaten van "blind insemineren"duidelijkminder gebleken,omdat dan
minder merries een anovulatoire cyclus hebben,uitgezonderd natuurlijk de
veulenmerries (zie gedeelte merrie). Daarom is follikelcontrole voor het
optimaal functioneren van deK.I.bijhetpaard inhetvroegevoorjaaressentieel gebleken.

3.7.2.4 De_inseminatie
De hengst richt de slappe cervix van dehengstigemerrie,door de enorme
zwelling van de glanspenis, op van de vaginabodem en loost via hetnaar
voren uitstekende processus urethralis via de opengesperde cervixopening
het sperma indeuterus.Deze gangvan zakenbepaalt sterkdetechniek van
insemineren.
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Omdat de cervixvan demerrie slap engedilateerd is,ishetonmogelijk
deze rectaal,zoalsbijhetrund,tegeleidennaardepipetdieintra-uterienmoetwordengebracht.Deinseminatiewordtdanookondervaginalecontroleuitgevoerd.Dit kanmetbehulpvaneenverlichtbuisspeculumofmet
eenbeschermdehand.
De eerstemethode heeft alsduidelijk nadeel hetnapersen datdemerrie
doet opdemetbuitenlucht volgelopenschede,watterugvloeienvansperma
totgevolg heeft.Dehand bedektmeteenschoneplastichandschoengeniet
devoorkeurvoordevaginalebegeleidingvandeinseminatiepipet.
Na het rectale onderzoek waarbij gebleken isdatdemerrie "optijd"is
voor inseminatie,wordtdevulva enomgevingzorgvuldiggereinigdmeteen
milddesinfectansenweerzozorgvuldigmogelijkgedroogd.
De gehandschoende vingerswordenmetheelweinigglijmiddelbedekt,omdat
demeesteindehandelzijndeglijmiddelenduidelijkspermacideeigenschappenvertonen.Hiernalegtmendeinseminatiepipetindepalmvandehanden
schuiftmet deverticaal geplaatste handdepipetviadevulva,deschede
binnen.Na omvattingvandecervix,wordtdepipetindecervixgeschoven,
totdat deze in hetuteruslumenisaangekomen.Weproberendaarnadepunt
vandepipetindiehoorntebrengen,aanwelkezijdezichookophetovarium de rijpefollikelbevindt.Hetplasticknijpflesjemetspermawordtnu
aandepipetgekoppeldenleeggedrukt.

3.8 TechnischeaspectenvanK.I.enembryotransplantatie
K.I.
Hetlandbouwschapheefteenraamreglementopgesteld.Bijzonderhedenzijna)
K.I.moetbijpaardenuitgevoerdwordendoordaartoegekwalificeerdedierenartsen(dusgéénhulpkrachten)enb)eenstamboekverenigingwordtbeschouwd
alseenK.I.-vereniging.Dit laatstebetekentdatzo'n"K.I.-vereniging"
eigenregelsgaatontwerpen.Een"K.I.-vereniging"annexstamboekvereniging
heeftdanveeltezeggen,omdatdezedandeeigenregels (binnenhetraamreglement)kanvaststellen.Hiertoebehoort ookhetalsstamboeknieterkennenvanveulens uitniet toegestane inseminaties.Zogeldtbinnenhet
W.P.N,eenmaximumvan250gedekteofgeïnsemineerdemerries.
BijpaardenK.I.spreektmenvan3mogelijketoepassingen.

1)BedrijfsK.I.: Demerrieswordentoegevoerd naarhet stationwaarde
hengst staat.Hierkandedierenarts-inseminatordemerriesonderzoeken
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enaldanniet insemineren.BedrijfsK.I.isindejaren1974tot1978
op kleine schaaltoegepast, (70-100merriesperjaar)vooralbinnende
twee stamboeken diedeK.I. gereglementeerdhebben (N.D.R.enW.P.N.).
Hetbereikte drachtigheidspercentage was± 75%;ditresulteerdeineen
afveulenpercentagevan±60%.Ditresultaatisbevredigend.
2)"HuisK.I.":Dit ishetzelfdealsbijderunderenalgemeenwordttoegepast. D.m.v.inseminatorenwordthet sperma,aldannietingevroren,
thuisgebracht ophetbedrijfvanderundveehouder,envervolgenswordt
ergeïnsemineerd.ExperimentenmetdezevormvanK.I.van '71-'79uitgevoerd bijFriesepaarden,(doordeafdelingK.I.vandevakgroepVerloskunde)leidden totonbevredigende resultaten.Deafveulenpercentages
lagen tussen 35en50%.Eengrootprobleembijde"HuisK.I."vormthet
gebrekaankennisvandepaardenhoudervanhetvoortplantingsgebeuren.
Kennisvan degebruikelijke oestrusduur (variatie3 - 7 dagen)vaneen
bepaalde te inseminerenmerrie iseenabsolutevoorwaarde om toteen
goedresultaattekomen.

Thansblijkenerverbeteringenmogelijkm.b.t.desamenstellingvandeverdunningsmediaendeverwerkingstechnieken.Hengstespermablijkthetbevruchtendvermogen onder deze omstandigheden±3dagentekunnenbehouden.Ook
transportvanditspermalevertgeenprobleemop.
In 1985zijnereentweetalS.W.S.van start gegaan.S.W.S. staatvoor
Sperma-winstation.AldaarwordtBedrijfsK.I.toegepast,maardaarnaastkan
vers spermaverzondenwordennaarontvangst-stations.Eenontvangststation
isdan inhetalgemeeneenhengstenhouderijalwaarbedrijfsK.I.meteigen
hengstenwordtuitgevoerd.IndienzichophetontvangststationeenmerriehoudermeldtdiedemerriegeïnsemineerdwilhebbenvanéénvandeS.W.S.hengstenishetmogelijkperijlbodeversspermatebestellenvaneenhengst
gestationeerd opeenS.W.S.-station. Het ligtindelijnderverwachting
datop deS.W.S.-stations allééndehengstenzullengebruiktwordendiein
Nederlandbekendstaanalstopleveranciersvansportpaarden.Deinseminatie
vaneenmerrieviahetS.W.S.-systeem lijktnamelijkduurteworden.

3)Diepvriessperma.Ookm.b.t.ditproceszijnerbijhengstennogbelangrijkeproblementeoverwinnen.
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Het grootsteprobleem ondervindtmenbijhetuitkiezenvan ejaculatenom
deze in tevriezen.Sommige hengsten leveren totaalgeen spermawatgeschikt isom intevriezen,bijenkele anderenverschilt deinvriesbaarheid per ejaculaat heel sterk.
Indieneenejaculaat goed invriesbaarblijkt dan istransportgoedmogelijk en isookweer "Huis-K.I."uitvoerbaar. Ook isdanopslagvoorjaren mogelijk. Gebleken is dat de kwaliteit van goed diepvries-sperma
nauwelijks terug loopt.Dit leidt tottweetoepassingen die indepraktijk reeds ingangvinden:
a. Internationale handel indiepvries-sperma vanexcellerende hengsten.
InWest-Duitsland heeftmenzelfs eenexportbureau opgericht datveel
reclamemaakt.
Voor de resultaten ziehieronder.
b. Spermabank: Dit is het invriezen van sperma vanjongehengsten,om
ditjarenlaterbijgoede fokresultatenopgrote schaal tegebruiken.
Fok-technischbiedt ditwellicht degrootstemogelijkheden.

Helaas blijven de resultatenvanhetgebruikvandiepvriessperma achter
bij deverwachtingen.
Kort na een geslaagde inseminatie met diepvriessperma constateert men
een drachtigheidspercentage van ± 50%.E:;zijnechtervaakeenviertal
hengstigheidsperiodes nodig omtotééngeslaagde inseminatie tegeraken.
Opvallend is dat daarna eenduidelijkverhoogd percentagevroeg-embryonale sterfte optreedt.Dit doethet resultaatvaneen drachtigheidspercentage van ± 50%met een kwart dalen;dus toteen afveulenpercentage
van ± 35%.Dit is dehelftvanhetdrachtigheidspercentage datbijnatuurlijkedekking -onder goedebegeleiding -bereiktkanworden.
Dit houdt in dat de handel indiepvries-sperma inNederland steeds tot
teleurstellende resultaten leidde,maar ook dat men vande spermabank
nog geenwonderenmagverwachten.
Met name in West-Duitsland wordt veel met diepvries-sperma gewerkt.
Hieraan zijnookbovenstaande resultaten tendele ontleend.Ompolitieke
redenenisinWest-Duitsland alleendiepvries-sperma toegestaan.
Aktueel is,datmenvandezijdevanhetMinisterievanLandbouw enVisserij stelt dat het m.b.t. de kunstmatige inseminatiebijpaardendezelfdeweg op zal gaanalsmet de runderen.
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Hoeisnuo.i.desituatie?
Bij de runderenwordtveel (vaakuitsluitend)gebruikgemaaktvandiepvries-sperma.
Van eensprongvaneengoedfokkendestierzijn-bijgoedekwaliteitmeer dan 1.000 eenheden (=rietjes)teverzamelen.Ditleidttotsituaties datervan eentopstierperjaar50.000ofmeerinseminatiesverrichtworden.Bijpaarden ishetgebruikvandiepvriesspermanoggeen
reëlemogelijkheid.Duszalermetversspermagewerktmoetenworden.De
afdelingK.I.vandevakgroepverloskundesteltthansdateensprongvan
eenhengst -bij goede kwaliteit-slechtstot10eenhedenleidt.Wanneer dehengst3xperweekspringt,betekentditperweekmax.30inseminaties. Stelt men het dekseizoen op5maanden,danzijnerper
hengstmaximaal650« inseminatiesteverrichten.
Omdat ernogalwatmerriesvoorde2eof3e(of4e)keergeïnsemineerd
moetenwordenzalhetmaximumaantalmerriesdatperjaarvanéénhengst
geïnsemineerdkanworden,nietvervande400afliggen.
Conclusies:
a.Ditgetalisnietveelhogerdande300merriesdiedoorsommigenatuurlijkdekkendehengstenperseizoengedektwerden(meteenbehoorlijkafveulenpercentage).
b.Dit houdt in datmetgebruikmaking vandeK.I.metvers sperma,de
selectieintensiteit nietbeduidend verhoogd wordt,wanneerweeenvergelijking maken tussengoed fokkende (populaire)stierenenhengsten
waarnaar zoveelvraag isdatgebruik opzeergroteschaal(dusm.b.v.
K.I.)verantwoordis.
c.Voorlopig iserdusnogeengrootverschilmetderunderteelt.Ditverschil zal pas kleiner worden op hetmomentdatdiepvriesK.I.met
hengstespermavoordepraktijkgeschiktwordt.
Embryotransplantatie
Bijrunderen isdeembryotransplantatieinluttelejarengemeengoedgeworden inNederland.Erwordenerenkelehonderden gedaan inonsland.Het
blijkteenvrijdureaangelegenheiddieinhoofdzaakopverzoekvanK.I.

Hetwerkelijke aantalzallagerliggenomdatindeeersteendelaatste
wekenvanhetseizoennietalleeenhedenspermabenutkunnenworden.
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verenigingenplaatsvindt.Hetbeoogdedoelisdanvanéénkoeverschillende
eicellenmet spermavaneenzeergoedestiertebevruchtenendeembryonen
vervolgens vandedonor-koe af tenemen enteplaatsen inverschillende
ontvangster-koeien.
-Menpastbijkoeien altijdsuperovulatietoe.Ditwilzeggendatmende
koevoordat zijtochtigwordt inspuitmetP.M.S.opdaterinééntochtigheidmeerdereeicellenvrijkomen.Ditbespoedigthetproces,maarheeftwel
totgevolg datmenook eenvoldoendegrootaantalontvangsterkoeienklaar
moethebbenstaan.Eenbelangrijkpuntdaarbijisdatdeontvangster-koeien
ophetzelfdemomentvandecyclusmoetenverkerenalsdedonor-koe.Superovulatieblijktbijmerries (nog)nietmogelijk.
- Bijdekeuzevandestierkanmeneréénuitdewereldpopulatiekiezen,
omdat diepvriessperma bij de stiernet zogoed isalsvers sperma.Bij
hengsten isdit (nog)nietzoenmoetmengebruikmakenvanversspermaof
natuurlijkedekking.
- Voor debelanghebbende K.I.verenigingen ishetvanzelfsprekendjammer
datslechtsdehelftvandeembryonenleidttoteenstierkalf.
Voor de eigenaarvandedonor-koeisditplezierig,omdatdeanderehelft
vande geborenkalverenhetvrouwelijk geslacht zijnendezetotuitstekendekoeienbelovenuittegroeien.ZéérrecentismenerinZeistophet
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek 'Schoonoord' ingeslaagd bijde
embryonenvast te stellentotwelkgeslachtzijbehoren.Ofditsexenbij
rundereneengrotevluchtzalnemenmoetnogafgewachtworden.
IndeVSvanAmerikazijneentientalcommerciëlestationsdieembryotransplantatiebijpaardenopverzoekuitvoeren.Degegevenshierondervermeld,
komendanookvoornamelijkdaarvandaan.

Donor-merries
Aangezienhet geheelnogalprijzigwordt,komenalleenmerriesvanzeer
goede kwaliteit in aanmerking. Ditzoudenookexcellerendetwee-jarige
merries kunnenzijn,diemennogtejongachtomdrachtigteworden.Het
spoelenvantwee-jarigemerriesbehoeftvoor demerriesalszodaniggeen
probleemtezijn.
Wanneereenmerrieeenzeergoedefokmerrieblijkttezijn,iszijnogmeer
aangewezen omalsdonor-merriediensttedoen.Ookkandedonormerriebuitenhetdekseizoen(1september-1april)indesportgebruiktworden.Zij
isimmersnietdragend.
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Afhankelijk van dekwaliteitvan het geslachts-apparaat van demerriekunnenmerries gebruiktwordentoteen leeftijd van 18-22jaar.
Merries die geen goed gezonde eicellen produceren, komenvanzelfsprekend
niet inaanmerking.
Blijkt dit alles inorde dankandedonor-merrie gedekt,danwel geïnsemineerd worden door dehengstvan dekeuze.
Zeventot achtdagenna dedekking wordthet embryo uitgespoeld enbinnen 3
uur ingebracht bij een gereedstaande ontvangster-merrie die ongeveer op
hetzelfdemomentvande cyclusmoetverkeren als dedonormerrie.
Het uitspoelen gebeurt niet-chirurgisch door 3xéénlitervloeistof inde
baarmoeder te brengen endievervolgens erweer uit te spoelen,indehoop
dathet embryo zichindeuitgespoelde vloeistofbevindt.

Ontvangster-merrie
Hiertoe kunnen gezondemerries dienenvan 3-10 jaar.Watwordt inditgeval
onder gezondemerriesverstaan? Merries meteenbekende -gezonde -geschiedenis op geslachtelijk gebied. Gezondwilvooral zeggen:geen spoorvan een
baarmoederontsteking en regelmatig goed hengstig. Het liefstheeftmen3of4-jarigemerries dienimmergedektzijn.
Deze merries moetenhet liefst ook ongeveer het kalibervande donormerrie
hebben en zich goed in eenkudde gedragen,maarbovendien goed halstermak
zijn.
D.m.v. inspuitingen moeten één of meer ontvangster-merries een gelijk aan
dedonor-merrie verlopende cyclushebben.Dit omparaat tezijnombinnen3
uurnadathet embryo dedonor-merrie isuitgespoeld,hetembryo indebaarmoedervandeontvangstermerrie tekunnenplaatsen.
Dit inbrengen van het embryo gebeurt indeV.S.zowel chirurgischvia een
snede in de flank enachterliggende delen,alsniet-chirurgischvia devagina; dus ongeveer op dezelfde wijze alshetembryowordtuitgespoeld bij
dedonor-merrie.Deniet-chirurgische methode isduidelijkminder succesvol
dande chirurgische.Er iseenwetsvoorstel om inNederland de chirurgische
methodebij zoogdieren teverbieden.
Ethische grondenzijnhiervoor deredenen.
Vandaar ookdatbijhet eerste -betrekkelijk kleine -experiment inNederland (1986 op de Fac. derDieren)erniet-chirurgisch isgewerkt.Hetbetreft 5 overgezette embyonen.Gebleken iswel datheteen arbeidsintensief
gebeuren isendus eenkostbare zaak zalworden.
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Hetenige stamboek inNederland dat deembyo-transplantatie gereglementeerd
heeft, is het W.P.N. Zij is bereid een ongelimiteerd aantal veulens per
donor-merrie per jaar te accepteren; uiteraard onder goede (bloedgroepen)
controle.
De verschillende Amerikaanse stamboeken reageren zeer verschillend opde
mogelijkheid vanembryo-transplantatie.

Invloed vandedierenarts enhet seizoen
Hoewel embryo-transplantatie bij de merrie opzichgeenmoeilijk teleren
zaak is voor een dierenarts, die reeds ervaring heeftmet gyneacologisch
onderzoek bij paarden,blijkt tochdatereenzekerevaardigheid moetworden aangeleerd om toteenoptimaal resultaattekomen.Het dekseizoen komt
vrij laat op gang, omdat men de donor-merrie endeontvangster-merrie in
gelijke cyclusmoethebben.
En ook omdatmen eerstwilonderzoeken ofdemerrieswel 'normaal1 en 'gezond' zijn.Het.seizoen loopt dusvanmei totbegin september.Om toch over
zoveel mogelijk embryo's tekunnenbeschikken krijgen dedonor-merries zodanige injecties dat zij niet om de drie weken,maar om de 17-18 dagen
hengstig zijn endusook elke 17eof 18edag eenembryo kunnen leveren.
In de V.S. is een eigenaar van 13 donor-merries bekend, die in 1985van
deze 13merries 82dragend (op60dagendrachtvastgesteld)ontvangstermerries thuis kreeg.Dit isdus gem. ruim 6veulens perdonor-merrie.Foktechnisch kanditeengoed resultaathebben,omdatdebestemerriesperdefinitie dun gezaaid zijn (zieterug)enmenerdebestehengstbijkanuitzoeken.Helaasblijkt hetweleen (zeer)kostbare aangelegenheid. Ook ditstationvalt onder de groep diehaar activiteitenmoeststaken.
Voor studenten die geïnteresseerd zijn indeechografie,wordt een overdruk
toegevoegd n.b.t. een belangrijke toepassing van deze techniek n.1. het
vroegtijdige drachtigheidsonderzoek bijmerries.
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Ultrasonography asan adjunct topregnancy assessments
in the mare
F. S. Pipers, DVM,PhD, W. Zent,DVM;R. Holder,DVM;A.Asbury,DVM

PREGNANCY DIAGNOSISin maresiscurrentlyaccomplishedbymanualpalpationofthereproductivetract
and by laboratory tests for pregnant mare serum
gonadatrophin or estrogens. Palpation diagnosis is
limitedbytheskilloftheexaminer,uterinetone,and

small size of the conceptus prior to 18 days after
ovulation andis often ineffective indetecting twins.
Laboratory evaluations suffer from lengthy turnaround time and are notapplicable during the first
fewmonthsofpregnancy.
Recently, an additional technique of early pregnancy detection in the mare has been described.1-*'
This technique, called real-time ultrasonography,
involvesuseofadirect-imagingdevicethatproduces
a two-dimensional, cross-sectional image through
the uterus and surrounding structures. With this
technique, the limit of early embryo detection is
approximately12daysafterovulation,butbecauseof
similarities toother structures such as endometrial
cysts and fluid accumulations, determinations at
about 17 days are more reliable. Ultrasonographic
techniques for evaluation of reproductive status in
human beings were described in 1969,' but such
techniques did not appear in the veterinary literature until 1980.
Dr.E.Palmeriscreditedwiththefirstcomprehensive research effort that involved an ultrasonographic investigation of reproductive structures.' In hisfirststudy, comparisons offollicle size
were made among postmortem findings, resultsof
manual palpation, and ultrasonographic findings.
Although the sample size was small (n=10), the
resultswereencouraging.Inalargersample(n=84),
pregnancy detection wasdonevia ultrasonographic,
serologic, and physical methods. Agreement among
thesetechniquesexceeded90%.Understandably,the
potential of this technique generated interest in
Europe'aswell as in the United States."
The purpose of this report is to present the
observations and conclusions derived from ultrasonographic studies in 952 Thoroughbred mares
duringonebreedingseason.Wepresentadescription
of fetal development, including growth curves as a

Fromthe Department ofMedicalScience«,BoaJ I 2 6 .J Hill» M i l l »lleahh O n l t r .
Colltft ofVeterinary Medicine. Uniwraily ofFlorida.Caineaville. FL 32SI0

•Allen WR.CalevellJ.etal: Ue*ofuHraaoundforearlydiafnoaieofaing-leandtwir.
•regnanciea. loth AnnuConf AhMr,Briliah Equine Veterinary AaMtiation,1901

SUMMARY

Ultrasonographicdetectionofpregnancywasperformed in 952 Thoroughbred mares. Characteristic
images were obtained between 12and 55 days after
breeding.Twins in the same uterine horn aswell as
twinsinoppositehornswereimaged,andforthe first
few months of gestation appeared similar to single
pregnancies. Growth curves as a function of time
weredeveloped,utilizing horizontal diametersofthe
blastocysts versus breeding dates. Comparisons between horizontal and vertical diameters demonstratednoappreciabledifferenceswhenobservedasa
group. Growth curves derived from twins did not
differ significantly from thoseforsingle pregnancies
during the period we observed them. Ultrasonographic evaluations werevaluable in substantiating
mechanicaldestructionofoneofthetwinblastocysts
immediately following themaneuver.
Uterine artifacts such as endometrial and
lymphatic cysts also were visualized and portrayed.
Although these structures represented a source of
false-positive results,theyusually couldbeproperly
identified on the basis of their morphometric and
growth characteristics.
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Fig )—Schematic representation of the ultrasonographic procedure. The transducer emit» a high-frequency sound beam
(dashed lines),which penetrates the softtissuesunderneath the
probe. Sound waves bounce off these tissues and return tothe
transducer, which sendssignait tothesonogroph,which inturn
generotes an image on the screen.

function oftime,thedetermination oftwinning,and
sonographic evaluations of mechanical blastocyst
destruction. Finally, a few examples of intrauterine
artifacts that can potentially confound ultrasonographic interpretations arepresented.

Fig 2—Ultrasonic image of a blastocyst in a uterine horn at 19
days of age. The blastocyst (dark circle) is surrounded by the
uterine horn(UH).The bright images below the blastocyst ore a
result of acoustical enhancement (AE),an artifact generated by
theultrasonicdevice.Thisimagewasproducedbya linear-array
system.

penetrates adjacent soft tissue structures, it is displayed in layers at the top of the viewing screen.
Deeperstructuresarepresentedatthedistancefrom
the top of the screen as they were from the transducer's surface. The advantages of real-time equipment is that it constantly updates the ultrasonic
imageseenonthescreen.Thisallowstheexaminerto

Principlesof Ultrasonograph/

The origin ofultrasound dates back to the 1880s
when the Curie brothers discovered the physical
principle ofpiezo electricity while studying various
propertiesofquartzcrystals.Atthehubofallcurrent
ultrasonographic devicesisthispiezoelectrical crystal. When it is shocked electrically, itemits a highfrequency sound wave(millions ofcycles/sec). When
suchawavepenetratessofttissue,itisreflectedback
(or echoed) as it encounters a tissue interface (eg,
fluid/smooth muscle).Thesound wavereflected back
tothecrystal(whichactaasatransmitteraswellasa
receiver)sensesthereturningenergy,whichthencan
beelectronically processedintoanimageonascreen
(Fig1).Thedetailsofthisprocesshavebeendescribed
elsewhere.*
Ultrasonographic devices emit and display sonic
images by one of two techniques. Real-time sector
scanners portray the images as a tomographic pieshapedwedge(Fig2).Real-timelineararraydevices
present their image iin a tomographic rectangular
ane (Fig 3). As this "plane"or "Bector"of sound
ÎAVMA, Vfel 184, No. 3, February 1, 1984

Fig 3—An ultrasonic image generated by a lector scanner at
approximately 15daysof oge. Notice thepie-shaped presentationoftheimage,withtheblastocyst(B)intheuterinehorn(UH).
Unlike the linear-orroy presentation, the uterine horns do not
oppear circular. The horns are cut longitudinally by the sector
scanner and transversely by the lineardevices.
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reposition the probe and to observe an alteration in
the image that corresponds to the new transducer
orientation. A scale in centimeters is superimposed
on the image for reference. In addition, a set of
electronic calipers enables the examiner to measure
any structure observed on the screen to the nearest
millimeter. This may be helpful for correlating
blastocyst size with gestational age in an attempt to
identify impending problems.
When the fluid-filled saccontaining the embryo is
"visualized," it appears as a well-defined dark circle
often partially circumscribed by awhite ring (Fig3).
Directly below the dark blastocyst, which is fluid
filled, a bright area of acoustical enhancement is
produced as an artifact. This enhancement is ascribed to physical properties of sound traveling
through fluid. An additional ultrasonographically
generated artifact is a light spot seen at the dorsal
pole ofthe blastocyst. This is due to an accumulation
of refracted sound beams emitted from the transducer. Since this is also the site the embryo occupies
in early developmental stages, this "spot" is often
erroneously referred to as the embryonic disk. Until
further developments resolve this confusion, prudence is suggested when interpretations are attempted.
The transducer is then gently angulated and
relocated so that both the uterine horns and ovaries
as well as the body of the uterus are visualized and
evaluated. It is helpful to angle back and forth
numerous times, thus establishing the reproducibility of the images and obtaining the clearest
images possible. When a satisfactory image is obtained, the viewing screen is electronically "frozen,"
the calipers are placed appropriately for measurement, and a hard-copy pictureb is obtained for the
permanent record.

Methods
Thoroughbred mares (n=952)between 4 and 23years
of age were subjected to ultrasonography to aid in the
assessment of pregnancy or to determine the presence or
absence of twins. Sixty-two of the mares were examined
more than once (serials) for some of the same reasons.
Serial examinations generally were done at 4- to 5-day
intervals;however,thiswasnotalwayslogisticallypossible.
Priortoultrasonography,manualpalpationwasperformed
to establish a preliminary impression and to isolate anatomic areas of interest. Most of the scans were obtained
with linear-array transducers.'-' Only 50 mares were
•canned with asectorscanner.*-'
Theexamination procedurebeganwithremovaloffecal
materialfromtherectum,followedbymanualpalpationto
deriveapreliminary assessmentofpregnancyaswellasto
isolate reproductive structures tobe ultrasonographically
•canned. The probe was inserted into the rectumjust far
enough to deposit the transducer. The hand followed the
transducer and engulfed the probe so that all subsequent
advances were sensedfirstbythe examiners hand,which
was interposed dorsally between the rectal wall and the
"Itktronii C-M.Ikktranii Corp.Now York.NY.
•Bio«PSMOOV. BienCar» Draw,Cafe.
«FiahorVelStan. FiahorCar*Schill« Pork.Ill
•Phillip» 2000. Phillip«Corp,AtlinU.C.o.
'ADR 400SIX..ADR Carp.Tkmpt.Arn
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Fig4—Compositecomputer-generated plotsoflinear regression
lines from blastocyst diameters, compared with age: (a)
postmortemspecimens,(b)horizontaldiameters,(c)serialdiameters, (d) vertical diameters, (e) data from previous studies, (f)
twins. Although slight differences exist, there does not seem to
be much advantage in making horizontal or vertical measurements to represent the size of the blastocyst.

transducer.This precluded advancement ofthe probe into
therectal wall.
As the rectal probe was advanced craniad, the structuresobservedonthescreen,inlongitudinal crosssection,
were the urinary bladder, followed bycervical tissue and
then the body of the uterus. The uterine horns, viewed
transversely, often were depicted as circular structures
(Fig 3). The transducer was kept in a dorsoventral plane
untilthejunctionoftheuterinebodyandtheuterinehorns
wasobserved,atwhichtimeitwasangulated slowly inthe
directionofthehornsuspectedofcontainingtheblastocyst.
After the transducer was positioned so that the
blastocyst was visualized and centered properly, slight
angulations in transducer orientation would transect the
fluid-filled structureatvariouspositions.Attemptstomaximize the size of the image with equitorial presentations
tendedtostandardize the imagesforevaluations.
Growth curves were established by constructing scattergrams for gestational age vs blastocyst size (Fig 4).
Linearregression analysis wasusedtoestablish the relationship between the 2 variables from day 15 to day 60.
Standard errorofestimates andconfidence intervals were
computed to assess the limits of variability about the
regressionline.Blastocystdiameterswereusedasanindex
of size, but because of the asymmetry of the image in
numerouscases, 2measurements ofdiameter were made,
one horizontally across the blastocyst and the other vertically.Gestational age wasobtained frombreedingdates,
since conception dating was not possible. Regressions for
eachtypeofmeasurement werecompared witheachother
and then with similar statistics from a comprehensive
postmortem study1 to observe whether one method was
superiortotheother.
Serial examinations were performed on 62 mares between 14and36daysofgestation.Atotalof228observationswasrecorded andstatistically evaluated.These data
werecompared with growth curvesgenerated from single
observationsaswell asfrompreviouslypublisheddata.'In
addition,growthcurves from mareswith twins werecomparedwith growthcurvesfromthosewithsinglepregnancies.
JAVMA, Vbl 184, No. 3, February 1, 1984
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Fig 7—Twins in the some hornore presented in this sonogram
obtainedfromolinear-arroydevice.Thetwodorkcircles(blasto.
1 andblasto.2)representthetwinblastocysts.Monuol palpation
techniques generally are inadequate for this type of detection,
which isillustratedquite nicely byultrasonographic techniques.
Thewhilearea belowtheblastocyst isthejunctionofthe uterine
hornsand intestinal walls.

Fig5—Theblastocystshowninthisimageisapproximately 1 cm
in diameter. White dotsoneither side of the dark circle are the
caliper markers provided by the monufoclurer. Although not
shown in this figure, a distance measurement is superimposed
on the image at the boltom of the viewing screen for easy
reference. In addition, a reference scole(incentimeters) isalso
superimposed on the left margin of the image.

next 5 days. Between 17 and 25 days of gestational
age, the blastocyst frequently had an asymmetric
form, occasionally resembling ateardrop.
Forapproximately the next 10days,weobserved
developing structures on the ventral aspect of the
blastocyst, which we presumed were the amnionic

Results

Eighteen days after conception, the blastocyst
generallyoccupiedalocationinoneofthehornsclose
to the uterine bifurcation. At this stage ofdevelopment, its shape generally appeared circular (Fig 5)
retaining thisgeometric formforapproximately the

Fig 6—Image of a 55-day-old fetus obtained with a sector
scanner.Theembryoisseentutor theventralportionofthefluidfilled vesicle. Depending onwhere the ultrasound beam transectsthestructures,theerrtxyanicstructureswillchange interms
ofsizeandlocation.Corelulscanningoftheembryoatthisstage
will generally reveal a fold heart beating vigorously.

JAVMA, Vbl 184, No. 3, February 1, 1984

FigB—Top2panels(A)arefrommorewiththeinitialsTVC,at18
doysafter breeding. A split-screen imoge showsa blastocyst in
eoch horn. Bottom section (B) shows o split-screen imoge of o
blastocyst in the right hornand o ruptured(RUPT)vesicle in the
left. This image was ocquired immediately after mechonicol
disruption, toverify that the procedure wassuccessful.
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Fig 9—Split-screen capabilities of some linear-array equipment permits the simultaneous presentation of structures seen in both
uterine horns.The left half demonstrates a blastocyst seenat 18daysofage.Theright half ofthe screendemonstrateso lymphatic
cyst,whichisirregularlyshapedandseptoted,twocharacteristicsgenerally seenincysticstructures.Uterinehorns(UH)surroundthe
cystic structures (black areas), which are bound by the white crossesof theelectronic caliper markers.

and allantoic membranes. After 30 days ofage, the
embryo was suspended from one pole, which was
observed in varying degrees, depending on how the
ultrasonic beam passed through the vesicle. By 40
days, the embryo was floating in the cyst and was
sily recognizable. Atday50,theembryowasclose
w the ventral floor of the blastocyst, developing
substantially insize (Fig6).Although often appreciated earlier, the fetal heart beat was now easily
imaged andrecorded.
Horizontal and vertical dimensions were plotted
against gestational age to establish the mathematical relationship between them (Fig 4). Regression
equations for these 2 measurements did not differ
statistically (Table 1), indicating no advantage in
choosingone overtheother.
Twinsshown(Fig7)inthesamehorncamefroma
mare that was part of a study that evaluated endocrine features of blastocyst fluids. This involved
flushing the uterine contents and harvesting the
blastocysts.Thisconfirmedthepresenceofthetwins,
butsizecomparisonswerenotavailable.Inourstudy,
94 sets of twins were plotted, size against age, to
examine this relationship (Fig 4). In the event that
one of the two blastocysts was mechanically ruptured, a subsequent ultrasonographic examination
4w/

TABLE 1—Regression equations
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wasperformedtovisualizethedisruptedcyst(Fig8).
Occasionallyacystinonehornandablastocystin
the other was encountered (Fig 9). Generally they
weredifferentiated byultrasonography;however,on
occasion,serialexaminationswerenecessarytocritically evaluate them.
It has been stated that the lymphatic cysts are
housed in thickened uterine horns'(Fig 10). Ultrasonographically, we were able to appreciate this
increase inuterinesize.
Discussion

There are obvious benefits that may be derived
from incorporating diagnostic ultrasonography into
theevaluation ofreproductivestatus.Threeareasof
practical usage are early pregnancy detection in
JAVMA, Vol 184, N o . 3, February 1, 1984
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Fig 10—An ortifoct commonly encountered,especially inolder
mares, is the mullilobulored lymphatic cyst pictured here. The
hallmarks are numerousadjacent cysticstructures,generally of
differing sizes and shapes and frequently septated. Occasionally, a blastocyst is teen adjacent to these structures,' but
confirmation of this observation requires subsequent examination.Thegrowth ratesofcystsvsblastocysts isusually adequate
todistinguish the2 typesofstructuresifevaluatedabout 1 week
opart

maresthathaveconfounding palpationresults,early
confirmation of nonpregnant mares, and the detectionofmorethanoneblastocystpriorto25daysof
gestation.
Detection of pregnancy between 15 and 30 days
with ultrasound is particularly helpful in older
mareslackinginuterinetoneaswellasinmaresbred
before uterine involution iscomplete. Inaddition to
viewingtheblastocystonthescreenofthediagnostic
instrument,dimensionsofthisstructurecanserveas
an aid to assessing normal development when comparing these data with growth curves (Fig 6).Occasionallythedimensionsofablastocystvaryconsiderably from what would be expected from the growth
curves.Explanations might include incorrectbreeding dates, aberrant development or the presence of
endometrial cysts. Inthese types ofcases, palpation
datacorrelated withultrasonographic findings hasa
synergistic effect. Atypical findings alert the
theriogenologist as well as the management that a
discrepancy existsandthatfollow-updataareessential.
Growth curves for serial determinations, twins,
postmortem findings,' and an earlier study' are all
superimposed (Fig 41 on the graph previously described.Thesimilarityofthecurveswasremarkable,
with the greatest departures being in the postmortemdata.Theabsenceofuterinetoneandnormal
JAVMA, Vbl 184, No. 3, February 1, 1984
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Fig 11—Schematicrepresentationoftransabdominal fetalscanning. In addition toobserving plocentol.and fetol ports, physiologic information suchas heart rateand fetol movement olso
can be obtoined.

physiologic environments no doubt contribute to
slight in vitro distortions. The variability encountered in the growth patterns precludes extremely
accuratedeterminationsofage;however,newcircumferential and area measurement technology is now
included in available equipment and may prove
helpful. Due to the potential inherent in validating
the age of the conceptus such as differentiating
blastocysts from endometrial cysts,parturition prediction,anddevelopmental assessments,subsequent
studies are inprogress.
When comparing twin data with postmortem
findings'andourdatafromsinglepregnancies, little
difference couldbedetectedinsizeatthisstage.This
finding agreeswithpreviouscontentions.*Twinconceptusesfromthesamemareweregenerally similar
in size and shape. Slight differences detected (less
than3mm)wereattributabletomeasurementerror
and/or actual size discrepancies. Differences that
exceeded 5mminwidth werenotencountered.
Probablythemostcommoncauseoffalse-positive
results isthepresenceofcysts.Thesestructurescan
exist singly oras multiple saculoids ofvarious sizes
and shapes (Fig 10). Cysts are most often seen in
mares greater than 10 years old.* On postmortem
examination, cysts are often found to be pedunculated where the stalk adheres to the endometrial
lining. Ultrasonographically, theyusually appearas
multiple, irregularly shaped objects and are often
septated.Intheeventthattheywould coincidentally
mimic the blastocyst size at a given age, a repeat
333
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examinationwouldbeindicatedapproximately5to7
days later, when changes in size and shape usually
V_<allow differentiation.
The second important category in which ultrasonographicfindingsaddcrucialinformationisinthe
detectionofthenonpregnantmare.Thisisespecially
important inmaresinwhichresultsofpalpationare
equivocal. The current tendency is to wait 35 to 60
daysbeforeinstitutingestrousrecyclingthrough the
use ofa prostaglandin. Webelieve that by coupling
palpation findings with ultrasonographic information, accurate assessments of nongravid uterine
horns can be reliably made at 18 to 20 days of
gestation.
Thethirdareainwhichultrasonographyprovides
crucial information is in the area of multiple pregnancies. Although the prevalence of twinning at
parturition is low (2%),this condition is extremely
costly, potentially dangerous, and recurs in some
mares.10Multiple blastocysts in the same hornorin
close proximity wereencountered infrequently,compared with one blastocyst in each horn. In our
xperience, twins in the same horn were difficult to
palpate and easier to observe ultrasonographically
(Fig 7). In the event that one attempts to mechanically disrupt one of the vesicles, subsequent ultrasonography would reveal the ruptured blastocyst,
which then would differ from its original size and
shape (Fig 8). Additional attempts to rupture
blastocysts can beinstituted in theeventthatultrasonography has shown that the first attempt has
failed.
Equipment available varieswidely inprice,portability, andresolution oftheimage. Initially,equipment available was manufactured foruse in human
subjects.Recently, however,modifications forveterinary use have enhanced the versatility and consequentlythepracticalityofsuchdevices.Comparisons
between sector scanners and linear-array transducersdemonstrated littledifference intheabilityto
detectintrauterinestructures.Havingtheultrasonic
beam emitted 90degrees from the longitudinal axis
f
the transducer woujd seem to have a distinct
"•. .vantage, but nostudies exist tosupport this, and
our limited experience would tend to equate these
transducer types.
Intrarectal imaging of fetal development from
mid to late gestation has not yet been reported.
However, a transcutaneous approach, placing the
transducer on the ventral midline between the
xiphoidandmammae(Fig11)hasbeenshown1tobea
method in later pregnancy to visualize fetal numbers, membranes, andorgans. Wehavebeen able to
reliably reproduce these findings with both sector
and linear devices in our attempts to obtain physiologic measurements in utero. In addition to morphology,suchfactorsasfetal heartrate,fetal breathing movements, and fetal, motions also can be
determined Ultrasonographic techniques then provide new methods for assessing the fetal status in
situationsofuncertainty.Itistitillatingtospeculate
onthe potential extrapolationsfrommethodsavailable in human procedures tonewobstetrical applicas for the horse. By way of example, monitoring
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fetal heart rate in response to uterine contraction
addresses the issue of placental insufficiency and
fetal hypoxia." Fetal breathing movements have
been shown to be related to nervous system development and could be useful in monitoring high-risk
patients."

BiohazardsAssociatedwith Ultrasound

Diagnostic ultrasonography is rapidly becoming
an important imaging modality inboth human and
veterinary endeavors. Applications continue to develop,thereby increasingexposure time overall.The
question regardingsafety oftheprocedure iscontinually an issue and undoubtedly is justified. Investigators have compiled an impressive amount of
animal experimentation to address the issue of
safety.'3"
The physical principles of ultrasound are well
described mathematically. Biophysical mechanisms
inwhichultrasoundaffectstissuearebyheat,cavitation,andmechanical meanssuchaspressure,shearing, and abruptaccelerations. Cavitation is theproduction of gas-filled cavities, which rupture and
release energy. Biologic interactions were studied
genetically (in vitro) and in animals and human
beings (in vivo),looking for immediate or long-term
effects. At the intensity levels currently used in
diagnostic ultrasoundequipment available today,no
biohazardshavebeendetected.Itisalsothoughtthat
current usuage and intensity levels are comfortably
belowthoseshowntoproducedetectablealterations.
Inconclusion,theissueofsafetyhasbeenextensively
addressed in experimental animals and no adverse
effects havebeenshowntoexist.Thisdoesnotjustify
indiscriminant usage orpreclude the need foradditional evaluationstoreaffirm itssafety inthehorse.
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HUISVESTING,VERZORGING, GEDRAGEN ZIEKTE

Samengesteld metbehulp vanverschillende Utrechtse diktaten.
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Huisvesting
Inhetalgemeen ishetuitgangspuntdatpaardendieperdagofindetijd
gezienveel opstal staanbijvoorkeur ineenbox(dusnietaangebonden)
opgestaldmoetenworden.
Eenboxvooreenrijpaardisminstens3,50x3,50m,d.w.z.12m2inoppervlakte.Voor fokmerriesenhengstenhoudtmeneenwatroyalereboxmaataan
d.w.z.minstens4,00x4,00of16m2.
Schnitzer geeftvoorpaardenenponiesalsvuistregelvoordeoppervlakte
vaneenbox:hetkwadraatvantweemaaldestokmaat(=schofthoogtein cm).
Zetmenpaardenvastineenstanddanzijndeze1,50-2,00mbreed.Achter
dekribeenlengtevan3,00-3,50m.Danvolgteenurinegootjeenvervolgens
eenpadvan2,50-3,50mbreedte.Hoemeerpaardeneropeenrijstaanhoe
brederbijvoorkeurhetpadi.v.m.hetnaarachteren staaneneventueel
slaanvandeanderepaarden.
Deopstellingvanstandeniszotemakendatmenomdetweepaardeneenafscheiding heeft overdehele lengtevandestand.Bijzo'ndubbelestand
wordt tussen,detweepaardeneenlatierboom gehangenop±0,90-1,00m
bovendegrond en2,50m lang.Desgewenst kanvaneendergelijkedubbele
standeenboxgemaaktworden.
Hetpaardineenstandmoet1,10tot1,20mbovendevloervastgezetworden
indehoektussenkribenzijmuur.Eenzeergoedemethodeishetvastmaken
aaneenkettingdiedooreenooglooptenwaaraaneengewichtisbevestigd.
De ketting hangtdannooit slapenerisgeenkansdathetpaardoverde
kettingheenstapt.
Als afscheiding tussendestandenofboxenwordteenmuurofschotvan±
1,40hoog aangehoudenmetdaarboveneentraliewerk.Ookeenpaardiseen
kuddedier!Zekunnen elkaarbijeendergelijkeafscheidingwelzien,maar
nietmeerbijten.
Deplafondhoogte isongeveer3,00-3,50m.Watbetreftdeinhoudvande
stalkanmenuitgaanvanongeveer30m 3perdier.
Eenpaardenstalmoet lichtenfriszijn.Lichti.v.m.eengoedehygiëne.
Ditwordtbereiktmeteenraamoppervlak1/15vanhetvloeroppervlak.Fris
moeteenpaardenstal zijnopdathetdierbijgebruikindewinterniette
grotetemperatuurwisselingenbehoeftteondergaan.Meestalwordteentemperatuurvan±10°Caangegeven,maartemperaturenonderhetvriespuntkunnen
bijeengoedeverzorginglangeretijdgoedverdragenworden.
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Tervoorkoming vanaerogeneinfectiesvandeluchtwegenwordtduidelijkde
voorkeurgegevenaanzgn.buitenboxenmeteenonder-enbovendeur.Deaanvoer
van luchtkangeschiedendoorkiepramenenonderdorpels,terwijldeafvoer
plaatsvindtdoorgroteafsluitbareluikenindezolder.
Ishet,tegendevoorkeur voormeeropenstallenin,tochgewenstoverte
gaantoteengesloten staldankanvoordeberekeningvandebenodigde
ventilatie uitgegaanwordenvandegegevenszoalsvermeldinhethoofdstuk
Microklimaat.
Voorhetvoerenwordtdelaatstejarensteedseenhooibakofgrondruif,met
daarnaast eenhaverbak,gebruikt.Hetdrinkbakjewordtonderdehaverbak
geplaatst.Debovenrandvandehooibak,dieliefstvanafdevoergangofde
deelmoet kunnenwordengevuld,moetvoorpaardenopmaximaal1,05mboven
de stand liggen.Debinnenafmetingenzijn:0,70m diep,0,70mbreed en
0,60mwijd.Onder indebak iseenroostervoorhetdoorlatenvanstof.
Eengrondruifheeftdezelfdeafmetingen,maarisaandenaarhetpaardtoegekeerde zijdevoorzienvan ijzeren spijlen.Eenvoordeelhiervanisdat
ook andere dieren (jongvee)enponieshieruitkunneneten.Afstandtussen
de spijlenmaximaal6cmomtevoorkomendateenponyhoefertussenbeklemd
zoukunnenraken.Bouwstaaikannietgebruiktworden,omdathethooimetde
lippenoftandenmoetwordendoorgetrokken.
Eenvoordeelvandegrondruifofhooibakisverderdatdepaardenhethooi
nietmeerabnormaalhooguiteenruifhoeventrekken,waarbijbovendienstof
enhooizaade.d.ophethoofdvanhetpaardzouvallen.
Vanbelangisuitstekendedelenvandestalinrichtinggoedrondaftewerken,
omdatpaardenzichbijsnellewendingenandersernstigkunnenverwonden.
Debestevloervan eenpaardenstal iswel de straatklinker opeenbeton
ondervloer.Ook eenasfaltvloer ismogelijk.Alsstrooiselkanbijv.stro
ofturfstrooisel gebruiktworden.Vooreenenkeleboxkangewooneenzandbodem gebruiktworden.Hetbezwaar isdatkuilengekrabdkunnenwordenen
dateengoedereinigingendesinfectievrijwelonmogelijkis.Anderzijdsis
hetzo,datookwanneermenveelpaardenheeft,hetnuttigisomtenminste
éénboxmeteenzachtebodemtehebbenvooreendierdatomdeénofandere
redenveelligtofnietkanopstaan.Indergelijkegevallenmoeteenzachte
bodem aanwezig zijnomdat eenpaard zichsneldoorligt.Daarkanookeen
takelinstallatie aangebrachtworden.Bijeenhardevloerwordteenafschot
aangebrachtvan1,5-2cmpermeternaargiergootjeofputje.
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Naastdeopstallinginboxenofstandenwordenpaardenenpony'sookwelin
openstallenmetuitloop opweiden gehouden of ingroepshuisvestingmet
alleeneenuitloop.
Vooralpony's zijnheel goed onder tebrengeninopenstallenmetweidegang. Indeeersteplaats ishunhaarkleedindewinterdoorgaansdikker
danvanpaardenen indetweedeplaats geefthetmeestal geenbezwaren
m.b.t.voeding,verzorgingofgebruik.Ookopgroeiendepaardenkunnenvaak
zo gehoudenworden,waarbijvoldoende beweginggegarandeerd isenontwikkelingvanstal-"ondeugden"wordtvoorkomen.
De groepshuisvesting isnaardemeningvanPirkelmannc.s.slechtsbeperkt
toepasbaar. Hetmeest geschikt zouhet zijnvoormerriesmetveulenof
jongepaarden.Debeperkte gebruiksmogelijkendenhangensamenmeto.a.de
voeding van krachtvoer.Misschien ishet gebruikvanaparte individuele
eetstanden (zoalsbij zeugenwel toegepast)hiereventueelnogeenoplossing.Eenanderbezwaar isechter datdeoppervlaktetekleinisvoorde
gebruikelijke instellingvan afzonderlijke groepen.Als erdanooknogal
eenswisselingen optredenindegroep,danleidtditgemakkelijktotrangorde-problemen enverwondingen. Inditverbandisookhetrasoftypevan
belang.Ditbetekentdatdegroepshuisvestingeigenlijkalleengeschiktis
voorpaardenrassenmeteengrotetolerantie (geringeuitwijkafstand)ten
opzichtevanelkaar.

Voormeeruitvoerige informatie zijineersteinstantieverwezennaarhet
hoofdstuk "Huisvesting" inhetboekje "PaardenhouderijPraktischbekeken"
eenuitgavevanhetP.R.teLelystad.
Verzorgingvanenomgaanmetpaarden
a. Verzorgingvanpaarden
Deverzorging vanhuid enhoevenneemtbijpaardeneenbelangrijkeplaats
in.Hetgezegde"poetsenisvoeren"isalheeloudenheeftalsachtergrond
dathetvermogentotsterkzwetenbijpaardenextraaandachtvraagtendat
een goede huidverzorging belangrijk isomhuidaandoeningen enirritatie
doorextroparasietentevoorkomen.
Watvoor lichaamshuid geldt,geldtmisschieninnogsterkerematevoorde
huidderonderbenen.Dezeishetmeestblootgesteldaanvervuilingenoverbekendisdemokindekootholte.Delast,diepaardenvandelaatsteziekteondervinden,isgroot.Hetpaardheeftgedurendedebewegingpijnenom
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een spoedige genezingteverkrijgen,isrustnoodzakelijk.Teneindemokte
vermijdenmoetendebenengeregeld gereinigd (gewassen)wordenendaarna
flink afgespoeld endrooggewreven.Vooralzwarepaardenmeteensterkontwikkeldbehangaandebenen,lijdenvaakaandezehuidaandoening.
Dehoefzolenmoetenregelmatiggecontroleerdenuitgekrabdworden.
Hoefverzorgingwordtnogaleensverwaarloosd.Paardenmoetenoptijdworden
beslagen ofbekapt.Afwijkende standen,strijken,klappen indeijzers,
verwondingen der ondervoeten,slechterworden derhoevenenkreupelheden,
zijndegevolgenvaneenverwaarloosdehoefverzorging.
Om rijpaarden kort inhethaartehouden,legtmenzeinherfstenwinter
weleendekenop. Paardenookwelgeheelofgedeeltelijkgeschoren.Ookis
hetgebruikvaneendekonderbepaaldeomstandighedennuttig.
Ookbij ziekteofwanneerdedierendoorinspanningbezweetzijnendaarna
vooreenrustpauzestilgezetworden,ishetgebruikvaneendeknodig.Wanneerhetvriestmoeteraangedachtwordeneenpaardgeenbitindemondte
brengen dateentemperatuur onderhetvriespuntheeft.Tongenslijmvlies
zoudeneraanvastvriezen.
Na zwaarwerkenensterkzwetennietteveelkouddrinkwaterineensgeven,
wegens gevaarvoor koliek door tesnelleafkoelingderbuikorganen.Eveneensmethetoogopkoliekeenpaardnooitmeteenvollemaaglatenwerken.
Eenpaard metbronchitismagniet gebruiktworden,aangezienhetgevaar
voor een acuut en ongeneeslijk longemphyseem (dampigheid)hierbijzeer
grootis.
Bijdampigheid:hooinatmaken,frissestalenzoveelmogelijkbuitenlaten.
Eenpaard urineertnietgraagopeenkalehardevloer.Somsishetdanook
gewenstzeopzachtegrondofinhetstrotezetten.
Eenpaard ligt (alshetnog liggengaat!)opoudereleeftijdvaakopdezelfde zijde.Gebeurthetnudathet dieropde"andere"zijde komtte
liggen,danzalhettestijfzijnomvanafdiezijdeoptestaan;omrollen
dus.Vaakisdeoorzaakvanhetweiniggaanliggenvanpaardendatzemoeilijkhedenhebbenmethetopstaan.Ditisbijv.hetgevalbijstijveenoude
paarden.Deze dieren "staan"dus te slapen.Ruimte,bijv.inboxofwei,
maaktdatpaardendikwijlsweergaanliggen.
Kaneenpaard nietmeer opstaanofstaan,daniseenzachteligplaatsvan
grootbelang omdatpaardenzichgauw "doorliggen".Hetkannodigzijnom
eendergelijkpaard (afentoe)tochineenminofmeerstaandehoudingte
brengen. Verwondingenbijpaardenkomenfrequentvoor.Deoorzaakhiervan
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kanzijnhet slaandooranderepaarden.Vaakookisdeweide-afrastering
hierdebet aan.Prikkeldraadomeenweideiszeergevaarlijk,daaromwordt
devoorkeur gegevenaaneenafrastering vangladdraad,plankenofhuiswerk.
Veulensworden op eenleeftijd van3-6maandengespeend.Nahetspenenis
het gewenst om demerrie deeerste dagengoed te controleren opuierontsteking.
b. Omgaanmetpaarden
Hetverkeerd omgaanmetpaarden gebeurtmeestaldoorgebrekaankennisen
inzicht.Met een rustig engeduldigoptredenismeestalhetgesteldedoel
tebereiken.Straffendienenweloverwogenendirectgegeventeworden,omdat anders dekansbestaat dathet dier destrafnietmeer inverband
brengtmethetongewenste gedrag.Omgekeerdgeldthetzelfdevoorbeloningen!Wanneermenhetpaardwilbenaderen,bijv.opeenstandofineenbox,
praatertegenvóórhetaanteraken.Benaderhetdiervandelinkerkanten
raakzomogelijk eersthoofd enhalsaan.Raakbijeenvreemdpaardnooit
deachterhand ofdeachterbenen aanvoorhethoofdhoog gehoudeneneen
voorheenopgenomenis.
Probeer alleswatvaneenpaard verlangd wordtmetgeduldteverkrijgen.
Lastigepaarden zijndikwijls zo gewordendooreenverkeerdebehandeling.
Dat er soms dwangmiddelen gebruiktmoetenwordenwanneermet kalmteen
zachtheid niet.dattebereikenvalt,watmenwenstenwatredelijkerwijze
vanhetpaard geëist kanworden,zalniemandontkennen.Dochdezedwangmiddelen moeten met verstand worden gehanteerd.Alvorensmentotdwang
overgaat,dient eerst tewordennagegaanofdatgenewatmenvanhetpaard
verlangt,misschiennietgeëistkanworden.Wilmenbijvoorbeeldeenbeen
opnemenenverzeteenpaard zich,dankanditverzetwelvoortvloeienuit
het feit,datdedrieanderebenenzodanig onderhet lichaam geplaatst
zijn,datbijhetopnemenvanhetenebeeneenonmogelijkeevenwichtstoestandhetgevolg zouzijn.Wordthetpaardeerstvierkantgeplaatst,dan
geefthetmisschien zonderenigemoeitehetbeenop,wanneermeneerstde
romp ietsnaardeandere zijde overdrukt endaarnametdevrijehandhet
beenopneemtofwanneermenevenknijptindehuidbijdezwilwrat.
Als dwangmiddelwordtmeestal heteerst gegrepennaardezgn.praamdie,
mitsverstandig gebruikt,eenuitstekend hulpmiddel is.Onderverstandig
gebruik isteverstaandetoepassingzuiveralsafleidendmiddel.Doorhet
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aandraaienvanhetstukjetouwdoormiddelvandraaiingvanhethout,wordt
debovenlip samengesnoerdenheefthetpaardvoordezebewerkingmeeraandachtdanvoordatgenewatmenvanhemverlangt;ditlaatstewordtdanvaak
zonderverzet gedaan.Hoofdzaak isechterdatdepraamafwisselendlosser
envastergedraaidwordt;doetmenditnietdanverdooftdelipenwenthet
paard alshetware aanhetpramen;eengrootdeelvanhetgunstigeeffect
gaatdanverloren.Naastpijnafleiding,ishetookmogelijkdatheteffect
van depraamberust op endogene sedatie (endorfinen).Hetvaakgebruiken
van eenpraam,opverkeerdewijze,geeftaanleidingtothetontstaanvan
eenkringvanwitteharenopdebovenlip.

Wilmen eenpaard ineenvreemdeomgeving,eenstal,schuurofspoorwagon
binnen leiden,dankanmenproberenhetrustigvóórtegaan,zonderomkijkenenzonderaandeteugelsterukken.Meestalvolgthetdan,degeleider
vertrouwend.Draaitmenzichom,kijktmenhetpaardvoortdurendaan,dan
wordthetvaakonrustigenverliestzijnvertrouwen.
Voorhet inladenvanveeauto'swilbijmoeilijkhedenooknogweleensnuttig zijn,hetopdeklepplaatsenvanéénofbeidevoorbenen.Bijhetvervoer inveewagenskanmenhetdierhetbestplaatseninderichtingvande
voortbeweging; andersvalthet gemakkelijk.Moetenzeoverdwarsstaandan
moetmen zeeensteuntje geven.Hetbestezijndichteschottentotopde
grond. Zijn er geen schotten, danmoeten zegoedvastgebondenworden.
Vooralwanneer tussenschotten ontbreken,kunnen gevallendierensomsniet
meer opstaanenkomenernstigverwondofdoodopdeplaatsvanbestemming
aan.Bijhetinladeninhetdonkerishetgoedeenlampjetegebruikenopdatdedierengeen"spronginhetduister"hoeventedoen.Zeergoedisook
datveleveeauto'stegenwoordiglichtdoorlatendeplateninhetdakhebben.

Trekken
De tuigenworden intwee groepenverdeeldinborsttuigenengareeltuigen.
Zowelvanhetborst-alshetgareeltuigbestaanlandbouw-enluxe-uitvoeringen. Welk tuig de voorkeur heeft,iszeer sterkafhankelijkvande
streek.ZogebruiktmeninNoord-BrabantenLimburgeenzwaargareelonder
denaam haam enkarhaam.Eenhaam isenigszins hoefijzervormig endrukt
tegendevoorzijdevandeschouderbladen.
Belangrijkisvooriedertuig,dathetpastenbijvoorkeurdienteenpaard
gedurendezijnlevennietvaakvantuigtypeteverwisselen.Zokomenernog
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wel eensmoeilijkheden meteenpaard,datvanjongsafgewend ismeteen
haam tewerken ennuplotseling moet overgaanop eenborsttuig.Wathet
passend zijnvanhettuigbetreft,dientdithetpaardopdejuisteplaatsentedrukkentijdenshettrekken.Isditpuntbijhetborsttuigbijv.te
hoog danwordt detrachea dichtgesnoerd enbij eente laag aangebracht
borsttuig bestaat de kans,dathetjuistopdeboegendrukt,waardoorbij
hetgaangemakkelijkbeschadigingvandehuidkanoptreden.Inbeidegevallen ishetfout;hetdrukpunthoortopdevoorborstteliggen.Debevestigingaanhettetrekkenwerktuiggebeurt"metlossestrengen"of"tussende
stokken" (lemoen). Inhetlaatstegevalheefteenvolledigopgetuigdpaard
ook een"broek"op,o.a.methetstaartriempjebevestigd.Dezebroekmaakt
het mogelijk om dewagen enkele stappen terug te latenduwen ofafte
remmen.
Bijtweewieligewagenswordteenzadelgebruiktomhet (geringe)vooroverhangenvandewagenoptevangen.Uiteraardmoetendezezadelsgoedpassen.
Hoegroterzezijndestegeringerisdedrukpercm2.Eengoedeafstelling
vandebuiksingelishierbijookvanveelbelang.
Weonderscheidenéén-entweepaardsleidsels.Bijv.inZeelandwordtnogwel
gebruik gemaaktvaneenleidselmetéénlijn.Doormiddelvaneenaanhet
paard geleerde codevan korte rukjesenwoordenwordthetdiernaarlinks
ofnaar rechts geleid. In spanlopendepaardenwordenaanhethalsteronderlingverbonden.
Hethoofdstelwordtpassend voorhetpaardgemaakt,doordeverschillende
onderdelen opdejuisteplaatstegespen.Vanveelbelangis,dathetnergensstrakzit.
Hetbitofde stang ishetbelangrijkste hulpmiddelbijhetrijden.Het
meest gebruiktwordenhetUtrechtse stangetjeofbokkebitenookwelhet
Hollandse stangetje.Stangenmet lange scharenaandebeideuiteindenvan
hetbit zijnongewenst,tenzijmenmeteenzeerervarenkoetsiertemaken
heeft.Inhetalgemeenishetzo,datvoorpaardeninhetdagelijksgebruik
deeenvoudigste bittendebestezijn.Oogkleppenwordennietveelmeergebruikt. Inenkelegevallenbijv.bijtemperamentvollepaardendieeenseen
keerindedruktekomenkanhetzinhebben.

Berijden
Eenrijzadelmoetgoedpassenopde rugenschoftvanhetpaard.Debij
rijpaardenvrijhoge schoftwordtvrij gelaten,omdatandersgemakkelijk
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drukplekken op dehuidvoorkomen. Om dezelfde reden ishet gewenst eendekjeonder het zadel te leggen.De singel om deborstmoetvoldoende vrijheid
laten voor de normale lichaamsbewegingen. Bijhet rijden kentmen "lichtrijden" of "doorzitten". Bij het doorzitten (tijdens de draf)volgt de
ruiter gewoon de op en neer gaande bewegingenvanhetpaard.Een ervaren
ruiter doet dit eigenlijk alleen voor dressuur doeleinden.Eerst sinds de
vorige eeuw ismen gaan lichtrijdenofEngels draven.Voor die tijdwerd op
elkpaard doorgezeten.Bijhet lichtrijden slaatde ruiter steeds éénneergaande beweging vanhetpaard over,doorzijn lichaam iets optehouden en
vervolgens bij de volgende neergaande beweging van hetpaard weer soepel
bij het paard aan te sluiten. Voor deze goede aansluiting moetde ruiter
zich zo minmogelijk opheffen.Dehulpenzijndemiddelen,waarvan de ruiter zich bedient omzijnwil aanhetpaard kenbaar temaken.Zijvormende
taal tussen ruiter en paard. We onderscheiden: de stem, de teugel,de
zweep,debeenhulp endegewichtshulp.

Beleren
Het beleren, opvoeden of trainen heeft tot doel het dier geleidelijk te
laten wennen aanhetgeen later doordemensverlangd wordt.Het zogenaamde
"breken"van dedieren op oudere leeftijd kandanvermedenworden.Ensminger
meent dan ook dat een vakman zeer vroeg met het beleren moet beginnen.
Wanneer een veulen 10-14 dagen oud is wordt eenhalster aangedaan.Bijna
dagelijks kan dangeoefend wordenwaarbij geleidelijk overgegaanwordtvan
vasthouden, naar leiden,naarvastgebondenworden.Dan kanhuidverzorging,
eventueel gesimuleerd, plaatsvinden,waarbij ookgeleidelijk aandebenen
betrokkenworden.
Dejaarling kanhet commando "ho"(stop)geleerd wordenenkanopleggenvan
het zadel, later met bevestiging van de buikriem plaatsvinden. Vanaf de
leeftijd van 18maandenvolgt danoefeningmetwenden door leidsel aanhet
halster.Op tweejarige leeftijd kangewicht ophet zadel gebrachtworden en
vervolgens een ruiter,enz.enz.
Analoge oefeningen zijn mogelijk voor trekpaarden, renpaarden, dravers,
e.a.
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3 Hetgedrcigvanpaardeninverbandmethetgebruikinderuitersport
F.o.Ödberg,Gent.
(Hetvolgende iseendeelvandeinleidinggehoudenopdePaardendag1977,
vandeNed.ZoötechnischeVereniging).
Paarden communiceren viavisuele signalen,geluiden,geurenentactiele
signalen.Devisuele signalenbestaanuitdealgemenehoudingenvanhet
lichaam,demanieromzichteverplaatsen,deverschillendepositiesvande
oren,demond,deneusgaten,dehals,destaart,debenenenexpressiesvan
deogen.Menweetnogheelweinigoverdechemischesamenstelling,deproduktieplaats endespecifiekeinvloedvandeverschillendegeuren,diehet
paard produceert.De zeergevarieerde geluiden zijnechterbetergekend.
Het heeft geenzinhierallemogelijke uitdrukkingen ensignalen opte
sommen.Allepaardenliefhebberswetenhoepaardendreigen,aandachtvertonen,
pijnofvreugdeuitdrukken,enz.Ikzalenkelevoorbeeldenvancommunicatiesituatiesdierpsychologischanalyseren.
Paardenbegroeten elkaar dooreerstnaso-nasaalcontactoptenemen.Vaak
volgtereennaso-anaalengenitaalcontacten/ofeenbesnuffelenvanandere
lichaamsdelen,hoofdzakelijk de schouders.Het zijnvermoedelijk geuren,
die deze begroetingsceremonie bepalen.Hetpaard bezitbepaalde klieren
rond demond endeanus (volgensSchaffer).Waarschijnlijkspelendegeur
vandeadem,hetzweet,deanusendegenitaliënzelfookeenrol.Hetis
nooitslechtwanneerjeeenvreemdpaardbenadert,jeeersttelatenberuiken,er (natuurlijk)op lettend dathetnietverder exploreertmetzijn
tanden!.De sequentievandeexploratieisnamelijkdevolgende:bekijken,
berieken,tastenmetdelippenenvervolgensbijten.Datbijtenisdusgeen
agressie. Bernhard Grzimekobserveerde,datpaarden zelfsbijeenvoudig
geschetste,tweedimensionele,paardensilhouetten ook opdegebruikelijke
wijzegingen,begroeten.
Het komtvaakvoordateenpaardzijnverzorger"bijt"tijdenshetpoetsen
vandehals.Meestalwordtditalsagressiebestempeldenwordthetpaard
derhalvegestraft.Nochtanswilhijalleenzijnsympathieuiten.
Paardenvertonen,netzoalsvelezoogdieren,eenwederzijdssociaalpoetsen.
Zijstaandanmeestaldiametraaltenopzichtevanelkaarenraspenmethun
tandenofmethunlippendehalsendeschouder,somsanderelichaamsdelen,
vanhunpartner.
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Dat gedrag heeft een sociale betekenis naast dehygiënische functie.Het
wordt gebruikt om bepaalde individuele sympathieën uit te drukken,enkan
dus ook gerichtworden op demens.Aangezien demeestepaarden indat geval
alleen raspen en niet bijten, laat je ze dit gewoon doen,blijkvanhun
vertrouwen temogen genieten.
Paarden kunnen ookhun sympathie uiten door zichtegenhunpartnermet hun
hoofd te wrijven,of gewoonweg door zonder fysisch contact samen testaan.
Het eenvoudige gezelschap van eenvertrouwde persoonwordt dus ookgeapprecieerd.
Het is zeer belangrijk enige vorm van dreiging of uitgesproken agressie
vlug teherkennen.Het isdoor agressie,datdehiërarchie opgesteld wordt,
zowel invrije kuddenals ingevangenschap.
Eenmaal opgesteld iseenminimale dreigingvanhet dominerend paard voldoende
omdeondergeschikte teverdrijven.Demensmoethetalpha-dierblijvenwil
hijvlotmet zijnpaardenomgaan.
Hetvlug reagerenbetekentmeestal dat kleine dreigingen (bijvoorbeeld bevelen
met de stem)ookvoldoende zullenzijn.Dithangtnatuurlijk ookafvanhet
karaktervande individuelepaarden.Hengsten zullenbijvoorbeeld vaker eens
"testen"ofhunverzorger of ruiternog steedsweldebaas is.Het istevens
aan te radennietmetjongeveulens als gelijkwaardige socialepartners te
spelen. Ikheb zelf geobserveerd,dat dieveulens laterheelwat moeilijker
zijnbij het africhten.Dit is systematischbestudeerd doorGeorgWaring in
de V.S.,die veulens met een verschillende graadvan contactmet demens
opvoedde. Sommigen hadden zelfs permanent eenmenselijkemannequin inhun
stal.Waringvond ookdatveulens metveel contactheelwatmoeilijkerwaren.
Contact is wel nodig (leiding aande stalband,voetjes heffen,enz.)maar
dehiërarchiemoetvanjongsafbepaaldworden.
Men moet ook rekening houdenmethet feit,dat dehiërarchie endeindividuele sympathieën kunnenvariërennaargelang de situatie.Twee dikkevrienden kunnen vijandenwordenbijhet gemeenschappelijkvoederen indeweide,
zodat de dominante praktisch alles opeet.Dergelijke verschijnselen zijn
reeds goed gekend bij de runderen;menhoudt danhiermee rekeningbij het
bouwen van stallen. Bij het paard bestaan echterheelweinig studies over
het dierpsychologische verantwoord bouwenvanstallen.
Men kan zich ook de vraag stellen ofdehiërarchische positie geen goede
aanduiding is bij het uitkiezen van eensportpaard.Verschillende studies
hebben uitgemaakt, datverscheidene factoren een rol spelen (leeftijd,ge-
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slacht,gewicht)waaronderdeagressiviteitvrijbelangrijkschijnttezijn.
DeDuitse dierenarts Barbare Gröngröftbeweert,datpaardenmeteenhoge
rang indehiërarchie ideaal zijnomindividueelberedenteworden,maar
datzijvaakmoeilijkwordenineengroepdaarzijsteedsdeleidingwillen
nemen.Anderzijdsblijvenpaardenmet eenlage rangkalmingroepswandelingen ofjachten,maarworden schichtigwanneerzijdegroepmoetenverlaten,endoenhettrouwensmettegenzin.Zoalsreedsbesprokenbijdebegroetingsceremonie blijkt deolfactorische communicatieeenvrijgroterol
te spelen.Nietalleenbesnuffelendepaardenelkaar,maarzijexploreren
regelmatig hunuitwerpselenenurine.Alhoewelmenhetnooitwetenschappelijkbewezenheeft,weetmenempirisch datpaardenbijhetberuikenvan
uitwerpselen kunnenuitmaken ofzijvaneenhengstofeenmerriezijn,en
ofhetbetreffende paard kalm ofangstigwas.Vandaardegewoontemestte
strooienopeenplaats (bijvoorbeeld eenonbekendevrachtwagen),waarinmen
eenpaardmoetleiden,datgemakkelijkinpaniekraakt.
Dezeuitwerpselenmoetengeproduceerdgewordenzijningerelaxeerdetoestand.
Misschienkunnenpaardennogheelwatmeerhalenuithetberiekenvanmest,
zoalsbijvoorbeeld vanwelkindividuhetafkomstigis.Tevensisheelweinigbekend overdereactievanpaardenopmenselijkegeuren.Ikspreekwel
overde geuren geproduceerd doordemensen zelf,wanthetgebeurtdatje
onbewustpaardengeurenopjezelfdraagt.Zowetenhengstenheelgoedofje
pasuitde»talvaneenmerriekomt.Menbeweertdatpaardengewaarworden
dat eenruiterbevreesd is doorde"geur"vanadrenalineinhetmenselijk
zweet.Ditisnognietbewezen,enhetisgoedmogelijk,datpaardenminieme
veranderingen inonzegebaren ofhoudingen kunnenwaarnemen,endaaraan
"vrees"bijde ruiter herkennen.Ditsluitnietuit,datpaardenbepaalde
geurenaantrekkelijkofonaangenaamkunnenvinden.VolgensJeandeGoldfiem
zijnbijvoorbeeld ginger enkaneel aantrekkelijk,terwijlbloedenmuffe
geurenvermedenworden.
De akoestische communicatie isookheelbelangrijk.Hetpaard kandrie
soortengeluidenvoortbrengen,diezinvol zijnofkunnenzijnvoorsoortgenoten.Eerst,vocale geluiden,voortgebracht door larynx (bijvoorbeeld
hinniken,grommen,schreeuwen,kreunen),vervolgens geluiden die doorde
neusgatenendeneusholtegeproduceerdzijn(bijvoorbeeldtappen,kauwen).
Deze laatste interesseren onsnuniet.Bijdetweedesoortisbelangrijk
voordemenshetsnurken,datalarm enschrikuitdrukt.Hetgebeurtdat
paarden dat geluid uiten tijdens eenwandelingwanneerzijietsonbekends
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zien,meestalvoordat de ruiterbewustisvanhetbetreffendeobject.Het
voorspelt dikwijls eenzijsprong.Ook tijdenshetafrichtengeeftdatgeluideenindicatieoverhetgeenhetdiernogvreest.Hetisookeensignaal
totaandachtenvluchtvooranderepaarden.
Gedrag
Voor eengoedbegripvanhetsocialegedragvanpaardenkanhetonderzoek
vanwildepaardenzinvolzijn.Ödberg (PaardendagNZV,1977)zegthierover:
HetEuropeeswildepaard,deTarpan,isreedsuitgestorvenendebestaande
zogenaamde"Tarpans"zijnofwelnakomelingenvanonzuivereTarpans (Polen),
ofweldierendieeropgelijken,maar dieergenetisch geenverbandmee
hebben(Duitsland).
De onderzoeker,diehetgedragvanpaarden indenatuurwilobserveren,
moet zichdustevreden stellenmetgedomesticeerde rassen,dieofwelverwilderdzijn,ofweleenrelatievegraadvanvrijheidgenieten.
De enige echtverwilderdepaardenuitdePryiorMountainsinMontana(studiedoorJamesFeist),uithetWassuk-reservaatinNevada (StevePellegrini),
uitdeGrandCanyoninArizona (JoelBerger),deverwilderdepony'sopSable
Island,datzichop100mijlenvandekustvanNovaScotiabevindt(Daniël
WelshenF.Bruemmer),endePoolsepaardenuithetreservaatvanPopielno
(MagdalenaJawarowska).Aldezestudiestonenaan,datdesocialestructuur
vanhetpaard uiteen reeksstabielefamiliegroepenbestaat.Dezegroepen
bestaanuitéénhengst,dieééntotachtmerriesenhunveulensdomineert.
Deze laatstenverlatenhun familie rond de leeftijd van 2à3jaar:de
merrieswordenontvoerd doorvreemde hengstenendejongehengstenworden
tijdelijke "eenzaten"ofsluiten zichaanbijeenkudde "vrijgezellen",
waarvandeomvangvan2tot8individuenkanvariëren.Ronddeleeftijdvan
5 jaarpogenzijmerriesvan familiehengstenwegtekapenofzelfszo'n
hengstteverdrijvenenzichzijnfamilietoeteeigenen.Detegenwoordigheidvandehengstversterktzekerdecohesievandefamiliegroepen,hoewel
hijechternietonontbeerlijk is.Destudiesvangestoordepopulatiesmet
weinig ofgeenhengstentonenimmersaan,datdemerriessamenofmethun
nakomelingen ookdetendensvertonenvrij stabiele groepentevormen.Ik
wilevenopmerken,dateenindividueleherkenningnoodzakelijkisvoorhet
instandhoudenvandesocialestructuur.Eenpaardmoetnietalleenkunnen
communiceren met zijn soortgenoten,maar deze communicatie moettevens
informatie inhoudenoverdeidentiteitvandepartner.Ditlaattevenshet
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opstellenvaneenhiërarchie toe,datdegroepscohesiebevordertdoorhet
aantalagressieveconflictenteverminderen.
Hetisookgebleken,dathetpaardgeenterritoriumverdedigt.Destelling,
dathetpaardeenterritoriaaldieris,steuntopinterpretatiesvanenkele
geïsoleerde gedragingen.Hoewelhetmogelijk isdatdiersoortenvaneen
niet-territoriale organisatie naar eenterritoriale kunnen overschakelen
wanneer demilieu-omstandighedenhetvergen,iszulksnognooitgeobserveerdbijhetpaard.

Afwijkend gedragbijpaarden zienwe speciaalbijdiedierendievrijwel
geheelop stalgehoudenwordenenweinigbewegingkrijgen.Waarhetomkaraktereigenschappen gaat isereenerfelijkefactorinhetspeldochdaarnaastspelenvaakmilieufactoreneenrol.
VolgensHoupt (Int.J.Stud.Anim.Prob.2,1981,331)zijndemeestvoorkomendegedragsproblemenbijpaardendezogenaamde"stal-ondeugden"(klauwen,
rondlopen,weven,slaan,luchtzuigen)enagressie.
Kribbebijten-luchtzuigen
Kribbebijten••luchtzuigen is een ongewenste gewoonte ofwel ondeugd van
paarden.Door aanspannenvandevoorstehalsmusculatuurwordtdepharynx
geforceerd geopend,waarbijdoorhetplotselinginstromenvanluchtinde
slokdarm een duidelijkhoorbaarenmeestalbrommendgeluidontstaat(aérophagie=luchtzuigen).Ditkanuitgevoerdworden:
- Met gefixeerd hoofd:hetpaard zetdeboventandenvastopdekribrand
(ofeenandereharderand)ofpaktmetboven-enondertandendekribrand
vast.Dit ishetechte kribbebijten.Nadefixatievanhethoofdvolgt
danhetluchtzuigen.Het kribbebijten leidttotvaaksterkeafslijting
vandetanden.
- Hetpaard zuigtluchtzonderhethoofdtefixeren:erisdansprakevan
luchtzuigen zondermeer.De "ingeslikte"lucht komtgrotendeelsinde
maag terechtdoorde slokdarmmotiliteit.Ditkanleidentotchronische
maag-darmstoornissen,diesamenmeteenverminderdeeetlustenvoedselopnametotvermageringenonvoldoendeuithoudingsvermogenkunnenleiden.
Ookkanrecidiverendewindkoliekoptreden.Sommigenmenendatpaardende
ondeugd vanelkaar kunnenovernemen;inenkele gevallenzouhetfamiliaalvoorkomen,waarbijmisschienerfelijkeaanlegeenrolspeelt.Als
hoofdoorzaakvandeondeugdwordtnog steedsvervelinggenoemd.Inde
loopdertijdenzijnerallerleioplossingenvoorhetprobleembedacht.
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- Dedierenafleidinggeven:gezelschapvaneenanderdier (anderpaardof
geit),meerbewegingofarbeidgeven,weidegange.d.
- Aanbrengenvaneenkeelriemdieindekeelgroevezostrakmoetaansluiten
dataanspannenvandevoorstehalsspierenbelemmerd wordt;deriemof
bandmoetmeestal zo strakwordenaangebrachtdatergevaarvoordruknecrosevandehuid bestaat.Somsworden indenekbanmetalenstekels
aangebracht;ditistebestempelenalsdierenmishandeling.
- Deplaatsenwaarhetpaardzichvastzetonaantrekkelijkmaken(aversietherapie)doorhetaanbrengenvano.a.schrikdraadofbijtendemiddelen
(bv.Capsigel,Kribbox).
Voorpaardenwaarbijbovengenoemde methoden onvoldoende succeshebbenof
die klinisch duidelijkhindervandeondeugdondervindeniseenoperatieve
behandelingmogelijk.
Wevenenrondlopenindeboxzijnmeestalhetgevolgvanzenuwachtigheiden
onvoldoendebeweginggeven.Bijwevenkanhetpaardlangachtereenmethoofd
enhalsoverdestaldeurblijvenzwaaienofwiegthetmetdevoorstelichaamshelft,waarbijdevoorbenenbeurtelingswordenbelast.Hettreedtnogaleens
opbijjongerenpaardennadeeerstezwaretrainingofnadeeersteraces.
Ookhierwordtnavolgingverondersteld.
Klauwers,krabbersofgraversmaken indezachte stalbodemeendiepekuil
metdevoorbenen.De oorzakenzijndezelfde alsdiebijhetwevenenhet
rondlopenindebox.Somshelpthetdekuilmetwatertevullen.
Boosaardigheid indevormvangrijpenenbijtenkomtbijsommigepaarden
voor.Deoorzaakisvaaktezoekenineenonjuisteopvoeding.
Anderevormenvanboosaardigheid uitenzichinslaanof steigeren.Soms
lichthiervreesaantengrondslag,inanderegevallenisheteenvormvan
agressiviteit.Vreeskanwordenoverwonnendooreengoedebehandeling.
Hout-etenvanvoerbak,deuren,deurposten,e.d.komtopstalvrijveelvoor.
Hetisechtergeentypischstalgedrag,wanthetgebeurtookindeweideaan
hekkenenposten.Bovendienwordterdangraagdebastvanbomengegeten.
Bijhethout-etenmoet eerder aaneenminofmeernormaalgedraggedacht
wordendanaanmonotanieofdeficiënties.
Hetzichniet-latenvangen indeweide ismeestalhetgevolgvaneenonjuistebehandeling.Bijhetophalenmoetvanjongsafaltijdeenkleineversnapering aanhetpaardwordenverstrektenmenmoetzorgendatmenreeds
indejeugdoverwichtophetpaardverkrijgtenbehoudt.

V53A/A

4-16

Met betrekking tot verschillende ziekten, volgt hier een uittreksel uit
verschillende Utrechtse diktaten.
Achtereenvolgens komen aandeorde.
Ziektenvanhetveulen indeeerste levensdagen.
- Huidaandoeningen bijhetpaard.
- Aandoeningen van de ademhalingswegen
- Hyperlipaemie.
- Hoefbevangenheid
- Maandagziekte/Tying up.
- Koliekbijhetpaard.
- Paarden enParasieten.
- Spat.
Osteochondrosis.
Chromische aseptischepodotrochleïtis en sesambeenskreupelheid.
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Ziektenvanhetveulen indeeerste levensdagen

Prof.dr.J. Kroneman

1 De aanpassing vanhetveulen aan de extra-uterine omstandigheden.

2 De kenmerkenvanhet geadapteerde enniet-geadapteerde veulen.

3 Ziektebeelden, waaronder zich veulens, die onvoldoende aangepast zijn
aandeextra-uterine factoren,manifesteren.

4 Meconiumretentie

5 Veulens, die afwijkend gedrag vertonen ten gevolge vanimmunologische
reacties.

6 Ziekten enpreventie.
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Ziektenvanhetveulenindeeerstelevensdagen
Aanpassingvanhetveulenaandeextra-uterineomstandigheden
1.1 Inleiding
De ziektebeelden,diebijhetveulen indeeerstelevensdagenvoorkomen,
zijninhetalgemeen een gevolgvanonvoldoende aanpassing indeeerste
levensurenaandenieuwe,extra-uterine,omstandigheden.
Hetisvoordefokkervanhetallergrootstebelangdathijvoldoendekennis
heeftvanhetverloopvanditaanpassingspatroon.Hijkandansnelstoringen inhetpatroonherkennenendankangetrachtwordenmetbehulpvaneen
dierenarts eneenzeerintensieveverzorgingvanhetveulenhetverstoorde
patroonweerinordetebrengen.

1.2 Aanpassingvanhetpasgeborenveulenaandenieuwelevensfase
Om eenmaximalelevenskanstehebbendienthetzojuistgeborenveulenzich
snelenoptimaal aantepassenaandeextra-uterineomstandigheden.Deze
aanpassing kanalleengelukkenalsdejonggeborene tenminsteinstaatis
aanallehierondervolgendeeisentevoldoen:
1.Zijn placenta-ademhaling tranformeren in een stabieleencompetente
longademhaling.
2.Hetveulenmoetbinnenzeerkorte tijd (2uurna degeboorte)kunnen
staanomdemoedertevolgenenbijhaartekunnendrinken.
3.Een nieuw systeemvoordevoeding dientoperationeel teworden.Dit
houdt indathetveulen zichnietalleendevoedingkanverschaffenen
dezeookkanonderwerpenaandediverseenzymsystemeninhetdarmkanaal,
maarookdeverteringsproduktenkanresorberenenbenutten.
4.De eliminatievandeafvalprodukten vanzijnstofwisselingendehandhavingvandechemischeenthermischehomeostasemoetnukunnengeschiedenzonderdehulpvandemoeder.
5.Hetveulen dienteenbescherming tegendeomgevingoptebouwen.Deze
opbouwmoeteerst geschieden door inkortetijdvoldoendeantilichamen
uitde doordemoedergeproduceerdebiestoptenemen.Laterdienthet
immuunapparaat zodanig te functioneren, dat eenactieve immunisatie
mogelijkis.
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Als de foetus levend geboren wordt, d.w.z. met een kloppend hart, dan zal
het niet en vaak ook al het onvoldoende operationeel worden van een van
deze 5 functies binnen niet al te lange tijd schadelijk zijn voor de jonggeborene en zal dit de dood tot gevolg hebben.

1.3 Taak van de fokker bij dit aanpassingsproces

De fokker dient het verloop van het aanpassingsproces bij het jonge veulen
te kennen en moet storingen in dit proces herkennen en dan zo snel mogelijk
deskundige hulp inroepen en verlenen.
Ook zal hij rondom de geboorte een situatie dienen te scheppen, waarin alles
wordt gedaan om het adaptieproces te bevorderen.

1.3.1 5ïïE_î?ïJ_î?Ç_geboorte
In principe dient bij de normaal verlopende partus hulp bij de geboorte vermeden te worden. De partus duurt gemiddeld 15 minuten. Onder partusduur
wordt verstaan het tijdvak tussen presentatie van de amnionblaas en de geboorte van het veulen.
De merrie dient te veulenen in een schone omgeving. Voor de partus dient de
staart ingevlochten te zijn en is de vulva en omgeving schoongemaakt. Alleen
bij veulens met een hoog geboortegewicht, b.v. bij het Nederlandse trekpaard,
is hulp bij de geboorte vaak onontbeerlijk daar anders de partus zeker te
lang duurt en er dan beschadiging van het veulen optreedt.
Indien de eigenaar toch meent hulp te moeten verlenen dan dient deze hulp
niet averechts ten opzichte van de adaptie van het veulen te werken. Tot
deze averechtse hulp wordt gerekend: het opjagen van de merrie direkt na de
partus, het doorknippen van een nog pulserende navelstreng, het direkt en
ruw wegtrekken van het veulen, waarbij dan de nog pulserende navelstreng
wordt stukgetrokken, veel nieuwsgierige mensen bij de partus,waardoor de
merrie niet durft te gaan liggen en de uitdrijvingsfase uitgesteld wordt.
In het algemeen zal er toch van enig toezicht op de partus van de drachtige
merrie sprake zijn. Men dient dan ook op alle eventualiteiten voorbereid te
zijn, zoals b.v. navelvloedingen.
Bij een normaal verlopende partus, waarbij de navelstreng op de daarvoor
bestemde plaats afbreekt als het veulen zich probeert op te richten, dient
de fokker van de navel af te blijven.
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De navel isbijhetjongeveuleneenvandebelangrijksteportesd'entrées
vanbacteriën.Alsmenmeent ietstemoetendoenaandezenaveldandient
mensterieltewerken.
Denavelbloeding isdeenige indicatievoorhetafbindenvandenavel.Om
opdebehandelingvandenavelbloedingvorbereidtezijn,dientbijiedere
partussnelbinnenhandbereiktestaan:
1.Sterielinstrumentarium (schaar,klemtang,pincet)
2.Sterieletampons
3.Sterielenavelbandjes
4.Sterieledesinfectantia,b.v.betadinejodium5%
5.Steriele operatiehandschoenen, die ooktijdens debehandeling vande
bloedinggedragendienenteworden.
1.4 Taakvandedierenarts
Bijdenormalepartus zal inhetalgemeendoordedeskundigefokkerniet
vaakhulpgevraagdworden.Bijpasbeginnendefokkerszaltochnogweleens
daadwerkelijkehulpbijdenormalepartusgevraagdworden.
Vanzelfsprekend dientdediergeneeskundige assistentie legeartesuitgevoerdtewordenenmoetbijnavelbloedingenetc.sterielgewerktworden.
Indieneendierenartsbijdenormalepartusassisteertdandienthijtevens
de fokker op dehoogte tebrengenvanhetverloopvanhetadaptatieproces
enhem wijzenopmogelijkestoringeninditprocesendeconsequentiesvan
deze storingen.Hetisgewenstdatdedierenartshetpasgeborenvulenbinnen4uurna degeboorteweerbezoektenzichdanopdehoogtesteltvan
hetverloopvanhetadaptieproces.

1.4.1 Î2ë^ïS5ï5S_Y§5_Y§££ïS§i_ê3ti^i2ti£§_Èt£i
Vaakvragen fokkers eenveulenzosnelmogelijknadegeboortepreventief
tebehandelentegen"veulenziekte".Eriseenaantalhyper-immuunserainde
handel.Inhetalgemeenbestaandezepreparatenuitpaardeserum,datgewonnen isbijdierenwier immuunapparaatherhaaldemalenopdeproefisgestelddoordiversebacteriën.
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Dekenmerkenvanhetgeadapteerdeenniet-geadapteerdeveulen
2.1 Dedraagtijd
Veulens,wierdraagtijdlangerdan325dagenisgeweest,kunnen,alsdeomstandighedenvoor hengunstig zijn,zonder hulphetadaptatieprocesvoltooien.
Veulens,dienaeendraagtijdvan300-325dagengeborenwordenzijnprematuur enzijninhetalgemeennietinstaatzonderhulphetadaptatieproces
tevoltooien.
Veulens,diegeborenwordenvoor de300stedagvandedraagtijdhebbenin
hetalgemeengeenlevenskans.
2.2 Hetgeboortegewicht
De in Nederland geborenWPN-veulenshebbeneengeboortegewichtvanca.
45kg.Veulensvandittype,diebij degeboorteminderdan30kgwegen,
hebbenhulpnodigbijhunadaptie.
De zeer zwareveulens,meerdan55kg,kunnendoordelangeregeboortebeschadigingen opgelopenhebben,endaardoor kanhunadaptatienietnormaal
verlopen.
Draagtijd,geboortegewicht enwijze enduurvandegeboortezijnbelangrijkefactorenvoorhetwelslagenvanditadaptatieproces.
2.3 Destabilisatievandeademhaling
2.3.1 Inleiding
Tijdens deuitdrijvingsfase,maar ook reeds daarvoor,wordtdezuurstofvoorzieningvanhetveulenenigszinskritiek (dyspneu).Dezezuurstofvoorzieningmoetnog geheel geschieden dooruitwisselingindeplacenta.Door
devoortdurende baarmoedercontractieswordenzoweldeuitwisselingalshet
transportvandezuurstofnaareninhetveulennegatiefbeïnvloed.Ditzal
afhankelijkvandeduurvandezeuitdrijvingsfase resultereninhetfeit
dathetveulenterwereldkomtmetminofmeerduidelijkzuurstoftekort.In
hetalgemeenkaneenveulenredelijkgoedtegenditzuurstoftekort,datdus
aanwezig istijdens deuitdrijvingsfase enooknogdirektnadegeboorte.
Hetzuurstoftekort (hypoxie)kaneenkoolzuuroverschot (hypercapnie)tot
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gevolghebben.Dehypoxie endehypercapnie indeweefselsvanhetjonge
dierresulterenineenveranderingvandiverseevenwichtenopcellulairniveau,
maar zijnookmeetbaar inhetbloedalsveranderingeninb.v.debloedph
(resporatoireacidose).Inhetalgemeenzalhetpasgeborenveulendezeveranderingen
corrigeren.Dezerespiratoireacidosemoetdoordeeersteactieveadembewegingen
tenietwordengedaan.
Hetveulen isinreversibele (omkeerbare)dyspneutijdensdeuitdrijvingsfase.Hetveulenheeftdaneenhartfrequentievan50-90slagenperminuut.
Alseenveulenineentelaagzuurstofvoorzieningsniveau komtofalserzich
eentehoog C02-niveau ontwikkelt,dandaaltdehartfrequentietotca.30
slagenperminuut.Hetveulen komtdan ineenlevensbedreigendniveauen
probeert hieruit tekomen doordehartactieteversnellen.Hierdoorhoopt
het dierdegasuitwisselingetc.teverbeteren.Alswetijdensdeuitdrijvingsfase danookeenverhoogdehartfrequentiesmeten (120enhoger)dan
wetenwe zekerdathetveulenzeeraspyctischisendatdepartussnelbeëindigdmoetworden,omdateranderszekerernstigebeschadigingendoorhet
telanggeduurdhebbendezuurstoftekortzullenoptreden.

2.3.2 De_stimulatie_van_de_ademhaling
De eerste adembewegingenwordenbijveulens,wiergeboorteprocesnietvertraagd isenwaarbijzichvoordienookgeenasphyxieontwikkeldheeft,opgewektdoordetemperatuursveranderingen (koude)indeomgevingvandesnoet.
Tegelijkertijd speeltdeveranderingvandebloeddrukbijdefoetustijdens
hetgeboorteproces eenrolbijdeaktivatievandelongademhaling.Deveranderingvandebloeddrukiseengevolgvandeveranderdenavelstrengcirculatie.
Bijhetopgangbrengenvande ademhalingspeeltookdeterugkeervande
normalevormvandeborstkas,dietijdensdeuitdrijvingsfasegecomprimeerd
is,eenrol.
Ook spelenprikkelsvanuitdespierenengewrichteneeneersterolbijhet
stimulerenvandelongademhaling.
Hetveulen istijdensdeuitdrijvingsfasegedurendekortetijdineenniet
geheelgecompenseerderespiratoireacidose.Direktnadegeboortewordthet
ademcentrum vanhetveulengeprikkeldendeaktieveademhalingwordtingezet.Door deeerste aktieve adembewegingenwordt deverhoogdepart.art.
C02-druk totdenormalewaarde teruggedrongen.Doordegelijktijdigeaanpassingvandeventilatie,deperfusievande long enookvandegehele
circulatiewordendepH,depC02endep02gestabiliseerd.
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Dezevolledige overgang van de foetale ademhaling naar de aktieve longademhaling voltrekt zich bij het gezond geborenveulenbinnen enkeleminuten.
Veulens waarbij de geboorte niet zovoorspoedig isverlopen,waarbijb.v.
de uitdrijvingsfase te lang geduurd heeftb.v. doordat zevrij forswaren,
of bij een stuitgeboorte, of bij een getordeerde of geprolabeerdenavelstreng,worden geboren onderverschijnselen vanasphyxie.
Deze veulens hebben ook een resporatoire acidose,maar bij deze veulens
worden de prikkels uit snoet, spieren en bloeddruk nietmeer gehonoreerd
met een aktiveren van de longademhaling. Hiermoeten denu snel stijgende
art. C02,depH-daling inhetbloed endeliquor cerebralisvoor deaktivatievandeademhaling zorgen.

Deze laatste prikkels leverenvaaknietvoldoende uitgebalanceerde adembewegingen op.Deze centra komeneerst ongeveer 20-30 secondenna de geboorte
inaktie.De eerste ademtochtenvandeze asphyctische veulens zijn snakkend
enonregelmatig infrequentie endiepte.Indie gevallenwaarbij depart.art.
C02, de pHnog door deze adembewegingen genormaliseerd wordt,verloopt het
verdere adaptatieproces veelal zonder problemen en loopt,staatendrinkt
hetveulenbinnen 2uur.
In veel gevallen blijft bij deze asphyctisch geborenveulens depart.art.
C02-spanning te hoog, omdat de longontplooiing door deze onregelmatige
eerste adembewegingen onvoldoende isgeweest.Hierdoor isdeademhalingonvoldoende effectief enisergrote kans opbeschadiging.

Oorzaken kunnenzijn:
a.Beschadigingen diehetveulen krijgttijdenshetgeboorteproces.
b. Congenitale defekten,ontstaan tijdens deuterineperiode.
c.Beschadigingen, die het gevolg zijn van controleerbare enniet-controleerbare risico's tijdens dedracht engeboorte.
Bij enkele veulens is de asphyxie tijdens departus reedszovervoortgeschreden,datzijnietmeer instaatzijnhun longademhaling nog optewekkenenzij stervenbinnenenkeleminutenna degeboorte ofzijwordendoodgeboren.

2.3.3 Çg_kenmerken_van_een_veulen_dat_aangegast_is
Het stabilisatieproces vandeademhaling duurtbij gezonde niet-asphyctisch
geborenveulens hooguit enkeleminuten.
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De eerste adembewegingenbijhetveulengaannog gepaard metduidelijke
ribbewegingen enbewegingenvan debuikmusculatuur.Deamplitudovandeze
bewegingen dient allengsaftenemen.Eenuurnadegeboortemoetdeadembewegingbijeengoedgestabiliseerdveulennauwelijkszichtbaarzijn.

2.3.4 De_ke:nnierken_van_het_veuleni_dat_niet_is_aange2a
Veulens,dieouderdan1uurzijnenwaarbijdeademfrequentiemeerdan40
perminuutbedraagtzijnnognietaangepast.
Ookvertonen dezeveulensvaak eenduidelijk zichtbarerib-enbuikademhaling.Ditisabnormaal.
2.4 Hetopstaan,hetverplaatsenenhetdrinkenvandepasgeborenveulens
Tijdenszijnpogingenlongademhalingoperationeeltemakenenditproceste
bekronenmeteenvoldoende effectieve ademhaling beginthetveulenreeds
metpogingenomoptestaan.Hetprocesbegintmethetoptillenenschudden
vanhethoofd.Die dientbinnen 1,5minuutnadegeboortealtezijngedaan.Daarna draaithetveulenzichinborstligging.Indezehoudingkomt
hetveulentje3-5minutennadegeboorte.
Naast inleidende pogingen om totstaantekomenhebben dezebewegingen
vooral alsdoeldeperfusievandelongteverbeteren.Vangrotebetekenis
voorditlaatstedoelishetsneltotborstliggingkomen.
Deeersteduidelijkepogingentotopstaanwordenongeveerbinnen10minuten
na degeboortegedaan.Inhetalgemeenkanmenstellendateengoedrespiratoir aangepastveulenongeveer 30minutennadegeboortestaatenrondloopt.
EENVEULEN;DATEENUURNADEGEBOORTENOGNIETSTAATENNOGSTEEDSINZIJLIGGINGLIGT ISBESLISTONVOLDOENDEAANGEPASTENHEEFTOPDITMOMENTAL
DESKUNDIGEVERZORGINGNODIG.HOEEERDERDEZEVERZORGINGVERLEENDWORDTDES
TEGROTERZIJNDEOVERLEVINGSKANSEN.
Zonderdezedeskundigehulpzijndelevenskansenvooreenopdatmomentnog
inzijliggingverkerendveulenminimaal.
Omgoed tekunnendrinkendienthetveulen tekunnen staanentekunnen
lopen.Alshetveulenstaatzoekthetcontactmetdemerrieenprobeertdan
deuier tevindenomtegaandrinken.Tijdensdezezoekpogingenisdeaanwezigheidvandezuigreflexduidelijkzichtbaarenhoorbaar.Normaleengezondeveulenshebbenbinnen90minutennadegeboortegedronken.Hetgezon-
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de veulen drinkt zeervaak bij demerrie,inde eerste levensdagen ca.100
keerper 24uur.
Door de opnamevan colostrum voorziet hetveulenzichvan energie en antilichamen envan stoffen,waardoor hetmeconium snellerwordt afgedreven.
Door de opname van energie is het veulen instaat zijnthermische homeostase te handhaven. Het handhaven van de thermische homeostase kost het
veulen zeer veel energie. Indien de orale energievoorziening onvoldoende
is,dantreedtbij dezejongeveulens zeer snel cachexie op.Allelichaamsvet isdangemobiliseerd en gekataboliseerd.
Als theoretisch minimale (basale) norm voor de orale energievoorziening
wordtwel genoemd: 160KJ/kgper 24uur.Dit komt ongeveer overeenmet5 1.
biest/kunstmelk. Het isechternoodzakelijk hiervoor devolgende dagentot
40% melk aan toe te voegen. Deze energieopname is noodzakelijk voor de
handhaving van de lichaamstemperatuur van ca.38.0Cenom deverliezen aan
warmte via deuitgeademde lucht,deurine en faeces endoorafgifte aande
omgeving te compenseren.Vooralbijveulens,dieonvoldoende drinken ishet
noodzakelijk hetwarmteverlies tebeperken,daardiedierendannog sneller
cachectisch kunnenworden.

2.5 De eliminatievandeafvalstoffen endehandhaving vande homeostasis

2.5.1 Meconium
Als een veulen biest opgenomen heeftverloopt depassagevanhetmeconium
sneller dan zonder biestopname. De darmbewegingen van deneonatus worden
zowel door het volume van de biest als door zijn samenstelling gestimuleerd. Het meconium komt in gedeelten af. De totalehoeveelheid meconium
bedraagt 50-75 cm. De eerste hoeveelheid meconium komt op ongeveer
90minutenna degeboorte af.De laatstebrokmeestal opongeveer 36uur.
Meconium bestaatuit:
1 Ingedroogd amnionvocht.
Het amnionvocht bevindt zich in de gehele tractus digestivus tijdens het
intra uterine leven. Inde foetale digestie-tractusbevindthet amnionvocht
zich innauwe relatiemet de foetalebloedcirculatie,waarmee eenuitwisseling plaatsvindt. Hierdoor dikt het amnionvocht in envormt dandebasis
vanhetmeconium.
2 Aan deze basis worden afgestoten epitheelcellenvanhetmaagdarmkanaal
toegevoegd.
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3 Huidschilferswordenvnl.aanhetamnionafgegeven.Dezekomenookinde
tractusdigestivesenzoookinhetmeconium.
Als depassagevanhetmeconiumvoltooidis,danpasserenderestenvande
opgenomenbiest.Deze gaeces hebben integenstellingtothetdonkerbruine
envrijhardemeconium eengeel-oranjekleur eneenzachteconsistentie.
Hetzienvandezefaecesisnietaltijdeenbewijsdathetmeconiumvolledig is afgekomen. Soms is nog een laatsteprop achtergebleven inhet
rectum.

2.5.2 Çe_uriiaeaf scheiding
De eerste urineafscheidingvindt reedsplaats opeenleeftijdvanca.90
minuten. Somswordt tegelijkertijd urinevia denavel -urachus-afgescheiden.
Isditnoghet geval alshetveulenouder dan 12uuris,dandientdeze
openinggeslotenteworden.
2.5.3 Çç.hoçeostase
Een goed aangepast respiratoir systeem,engoede circulatieeneengoede
nierfunctiezijntenminstenoodzakelijkvoordehandhavingvandechemische
enthermischehomeostase.
Een thermischaangepastveulenisinstaatzijnlichaamstemperatuurbinnen
zeer nauwe grenzentehandhaven.Denormale lichaamstemperatuur vanhet
jongeveulenbedraagt 37,6-38,4C.Veulens,waarbijdetemperatuurniet
binnen deze grenzen ligt,zijnnietgezond.Tijdensdeeerstelevensdagen
komenvooralafwijkingenvandetemperatuurnaarbenedenvoor.
Hethandhavenvandethermischehomeostatekostveelenergie.Dezeenergie
dientverkregen teworden doordeopnamevanvoedsel.Alshetveulenzijn
lichaamstemperatuur niet kanhandhavenbeginthetterillenenookgaande
haren overeind staan.Tegelijkertijdmobiliseerthetdierzijnlichaamsvet
omaandebenodigdeenergievoorhethandhavenvandetemperatuurtekomen.
Warmteverliesbijonvoldoendevoedselopnameisdebelangrijksteoorzaakvan
denegatieveenergiehuishouding.
Hetwarmteverliesvindtplaatsvia:
1.Deuitademingslucht
2.Doorafgiftevanwarmteviadehuidaandeomgeving.Vooralbijhetliggendedierisditverlieszeergroot.
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2.6 De opbouwvan eenbescherming tegende omgeving

Het veulen wordt met een volledig competent,maar nog nietproduktief immuunapparaat geboren. Het dier heeft direkt na degeboorte nog nauwelijks
circulerende immuunglobulinen. De opname van de immuunglobulinen dient zo
spoedig mogelijk tebeginnen enzekerbinnen 24uurna degeboorte voltooid
tezijn.
De absorptie van de immuunglobulinen neemt tijdens de eerste 24uurprogressief af tot nul.Deze afname is onafhankelijk vanhet feitoferwel
dan geen colostrumopname heeft plaatsgevonden. Deabsorptievande colostrumimmuunglobulinen vindt plaats in de dunne darm door daartoe gespecialiseerde cellen. Deze nemen het eiwit als geheel intact molecuul op en
geven het door naar de circulatie. Deze cellen zijn niet selectief,zij
nemenallemelkeiwitten op.Dezeworden,als zijtenminste kleinmoleculair
zijn,weervia denier uitgescheiden.
Veulens, die niet in staat geweest zijn voldoende colostrum op tenemen,
hebben zeer veel moeite met debestrijding van de steeds terugkerende invasies van micro-organismen gedurende de eerste levensdagen en-weken.De
minimale hoeveelheid colostrum, die geresorbeerd dient te wordenom deze
infectieuze agentia tegen te houden, hangt van vele omstandigheden af
(reinheid vanhetbedrijf,contactmet andereveulens, e t c ) .
De opgenomen antilichamen zijn stalspecifiek enhet isnietgewenst de zeer
jonge veulens direkt na de geboorte naar eenmilieu overtebrengen,waar
demerrie haar immuunstatus nietheeft opgebouwd.
De paardeuier isalleentijdensheteindevande graviditeit instaat alle
soorten immuunglobulinen uit het bloed vandemerrie opte slaanenafte
scheiden en te concentreren in het colostrum.Hoogdrachtigemerries dient
men dan ook niet naar eenandermilieu tebrengen,want danzijnzijniet
meer in staat voldoende hoog voor dit milieu specifieke antilichamen te
produceren enaftegevennaar debiest.
De concentratie van de immuunlichamen, dievia het colostrum zijnopgenomen, neemt inde eerste levensweken af.Opeen leeftijdvan5maanden zijn
alle maternale immuunlichamen volledig verdwenen en worden nog alleende
zelf geproduceerde antilichamen aangetoond.Dezeproduktievandezelfgesynthetiseerde antilichamen begint op ongeveer 2weken.Dit ishetmoment
waarop dalingvandematernale antilichamenbegint.
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Vaccinaties vanveulenswordengeachtefficiënttekunnenzijnopdeleeftijdvanongeveer3maanden.
Door onvoldoende colostrumopnameisereenverhoogdekansopziektengedurende deeerstelevensdagenenlevensweken.Onvoldoendecolostrumopnameis
meestaleensymptoomvanonvoldoendeaanpassinggedurendedeeerste24uren.
De oorzakenvandeonvoldoende colostrumopname,dusvaneentelageantilichaamspiegeljzijn:
1.Onvoldoende aktiviteitvanhetveulen enonvoldoendezuigkracht.Voorlichtingvandefokkersishiernoodzakelijk.Zijdienenervandoordrongen
teworden dat.veulens,dieouderzijndan90minuten,onverwijldcolostrum
dienen optenemenendatdeskundigehulpdooreendierenartsnoodzakelijk
kanzijn.
2.Demerrieheeftantepartumnogalveelmelk laten lopen.Veulensvan
dezemerrieskrijgendanteweinigantilichamen,omdatookdeproduktievan
colostrum ende antilichamenbijdemerrieprogressiefafneemtnadepartus.Inhetalgemeenzietmenbijdergelijkeveulensgeenenkeleafwijking.
Het iseentoevalsbevindingdochdeinfektiekansvandergelijkeveulensis
groot.
Onvoldoendecolostrumproduktievandemerriekomtpraktischnietvoor.
3.Demerrieproduceertgeenmelk.Bijsommigemerries,meestalprimiparae,
lijkthetofereenprimaire agalactiebestaat.Meestal isdeuierdan
klein,hard enpijnlijk.Demerrieshebbenechterwelcolostrummaarlaten
doorde stress-situatierondomdepartushunmelknognietschietenenzij
ervarendezuigpogingenvanhetveulenalspijnlijk.Hierdoorkomtdeproduktieooknognietopgang.Destress-situatiewordtooknogonderhouden
doorde onrustige omgeving endepogingen diegedaanwordendemerriete
bewegenhetveulentelatendrinken.
Omdeze cirkeltedoorbrekendientmenslechts1persoon,diezeermetde
merrievertrouwd isbijhaartoetelaten.Dezekandantrachtendoormassage,b.v.doorwassenvandeuiermetlauw-warmwater,deoverdrevenreactievandemerrieopaanrakenvandeuierteverminderen.Alleenalsdepogingentotdrinkenenstimulerentotdecolostrumafgiftebijdemerriedoor
hetveulenerg ruwgaat,moetmendemerrievakkundigmelken.Despanning
vandeuierwordtdanweggenomen.
Deuitgemolkenbiestdientop eenzo snelmogelijkewijzeaanhetveulen
toegediendteworden.
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Het accepteren van het drinken doorhetveulen envan de situatie er rondomheen door deze vaak alleen maar angstige merries kanmentrachten tegen
te gaan door aan de merrie eenmengselvan chloorpromazine en symerontoe
tedienen.
Nimmer mag men merrie en veulen scheiden, ook niet als men reeds totde
toediening van kunstmelk isovergegaan.De toediening van Oxytocine indeze
gevallen heeft geenzin.
4.Eennog onvoldoende geprepareerde uier.

3 Ziektebeeldenbijveulens die onvoldoende aangepast zijnaandeextrauterine factoren

3.1 Inleiding

In hoofdstuk 1is gewezen op debetekenis vande snelle aanpassing vanhet
veulen. Een veulen, dat een uur na degeboorte nogniet instaat iszelf
staande tedrinken isonvoldoende aangepast enheeft deskundige hulpnodig.
Deze hulp is noodzakelijk om het veulen zo goed mogelijk te beschermen
tegen de gevolgenvandeonvoldoende aanpassing.
In het algemeen kunnenwe stellen dathetniet gelukkenvandeadaptie bij
depasgeborene eengevolg isvan:
1.Beschadigingenverkregen tijdenshetgeboorteproces.
2. Controleerbare en niet-controleerbare risico's tijdens dedrachtenna
degeboorte.
3.Congenitale defectenbij depasgeborene.

3.2 Kenmerken_yan_de_yeulens_die_zich_onyoldoen^

Onvoldoende aanpassing van dejong geborene aandeextra-uterine omstandigheden is zeer goedbekend bij demens,het lam,hetkalf enhetveulen.De
onvoldoende aanpassing manifesteert zichbijhetveulen opdiverse markante
manieren. Daardoor worden deze veulenziekten onderdiversebenamingenbeschreven. Ieder vandezenamentrachthetmeest karakteristieke symptomenbeeld weer tegeven.Onvoldoende ennietaangepasteveulenswordenwelbeschreven onder de namen sleepers (slapers)ofbarkers (keffers,blaffers)
of convulsive foals (krampers)en wanderers (lopers).
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3.2.1 Deslager
Slapers zijnveulens,diena60minutennognietstaan.Zijblijvenliggen
inzijligging.Devoor-enachterbenenliggennietindenormalegestrekte
houding.Vaak ligteenvoorbeenlangshethoofdgestrektofdevoorbenen
liggengebogen.
Afhankelijkvandeleeftijdvanhetveulenontwikkelenzichmeersymptomen,
waarvaneenaantallevensbedreigendis.
Somswordendeveulensreedsalzodanigbeschadigdgeboren,datzijdirekt
na degeboorte alniet reagerenopprikkelsindeomgeving.Meestaliser
aandezeveulensvlaknadegeboorteweinigtezien.Zijkomenalleenniet
overeindenhoudeneenfrequentieenzeergeforceerdeademhaling.
Dezuigreflex -gecontroleerd opeenschonevinger-isinhetbeginnog
welaanwezig,dochallengsverzwakthetenopongeveer12uurisdeze,als
ernietsaanhetveulengedaanwordt,volledigverdwenen.
Delichaamstemperatuurvanhetveulenismeestallagerdannormaal,doordat
hetdiervrijveelwarmteverliest.Hetveulenligtterillenenheeftde
harenenigszinsovereindstaan.
3.2.2 De_keffers_of_blaffers_£barkers}
Vandekeffers wordtvaak gezegd,datzijnormaalgeborenzijnenzichin
de eerste levensurenvolledig normaal gedragenhebben.Dejuistheidvan
dezebeweringvandeeigenaarisnietmeertecontroleren.Hetbelangrijkste criterium voor deontdekking van deonvoldoendeaanpassing-defrequentievandeademhalingenhetademtype-isbijdefokkeronvoldoendebekend.Keffersofblafferskunnengestaanhebben,zijkunnenzelfsgedronken
hebben entochkunnenzijdaarnanogallesymptomenvertonen.Desymptomen
ontwikkelenzichaltijdvoordeveulens48uuroudzijn.
Hetkenmerkende vaneenkefferofblafferishetgeluiddatzijbijdeexspiratieproduceren.Het lijkt enigszins ophetblaffenvaneenhond.Het
geluidwordtnagenoegbijiedereexpiratiegeproduceerdomdatdestemspleet
nagenoeg gesloten gehoudenwordt.Vermoedelijk isditeenverdedigingsmechanisme tegende dreigende verdergaande longcollaps.Heelvaak isde
stemspleet ooktijdens de inspiratie geslotenhetgeendelevenskansennog
geringermaakt(zuurstoftekort).
Barking isduseengevolgvan deverdedigingsmechanismendiehetlichaam
mobiliseert omeen levensbedreigend insultteoverwinnen.Hetblaffenkan
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zonderduidelijkepredispositieoptreden,ookkanhetoptredenbijslapers,
somsontwikkelthetzichbijveulensdiereedsinkrampenzijn.
Doorhetzichontwikkelendeernstige02-tekorttijdensdeaanvalkrijgende
dieren hersenbeschadigingen. Deze hersenbeschadigingen manifesterenzich
alskrampen.
3.2.3 Het_yeulen_met_kramDen_{convulsivefoal)
Veulens die slechtaangepastzijnenblijvenliggennadegeboorte,kunnen
plotselingkrampenkrijgen.
3.2.4 De_loper
De loper iseenveulenvanenkeleurentot48uur,datindestaldoelloos
rondloopt.Hetlooptvaakoveraltegenaanenwektdeindrukblindtezijn.
Wordthunloopdrangonderbroken,danzietmendespiersamentrekkingenover
de schouder,hetkruisendekaakmusculatuur.Somsveroorzaaktdezekrampachtigesamentrekkingschokkenoverhetgehelelichaam.
3.3 Oorzakenvanonvoldoendeaanpassingvanhetveulen
Inde inleidingvandithoofdstukisreedskortgewezenopdeoorzakenvan
deonvoldoendeaanpassingvandeveulens.
Hiertoewordengerekend:
1.Beschadigingendiehetveulenkrijgttijdenshetgeboorteproces.
2.Congenitaledefecten,ontstaantijdensdeuterineperiode.
3.Beschadigingen,diehet gevolgzijnvancontroleerbareenniet-controleerbarerisico'stijdensdedrachtengeboorte.
3.3.1 §£schadigingen_tijdens_de_geboorte
Bijdehoefdierenverloopthetgeboorteproces snel.Deuitdrijvingsfaseis
inhetalgemeenkort.
Inhet algemeenisbijdemeesteveulenshetfalenvandepostnataleadaptatieeengevolgvaneentelangdurendzuurstoftekorttijdensdegeboorte.
Hierdoor wordt onvoldoende sneleenefficiente longademhalingverkregen
waardoorzichdemetaboleacidoseontwikkelenkan.Dezemetaboleacidoseen
dezichontwikkelende shockvoerentot cellulairebeschadigingen.Indien
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deze cellulairebeschadigingen plaatsvinden invitale organen (hersenen,
bijnier) zal dedoodvolgen.Inhetbegin zijndezebeschadigingennog
reversibel,dochzijwordenzeersnelirreversibel.
Anoxaemie tijdens degeboorteiseengevolgvanlangegeboorteduur.Ditis
zeerbekendbijhetNed.Trekpaard.Hiersterftca.25%vandeveulenstijdensofdirektnadegeboorte.
3.2.2 Ç258?5itilË_^ffÊ^£ë5_^ÎÊ_a§SlÊi^inSgÇvfnt°t_onyold^e^de_aanDassing
Totde congenitale defektendiekunnen leidentotonvoldoendeaanpassing
kaneencongenitaalhartgebrekbehoren.Ditgebrekkanzouitgebreidzijn,
datde circulatie zeer sneldecompenseert endatdebloedvoorziening zo
slechtisdathetdiernietinstaatisoptestaan.
Meestal zijnechterde congenitale hartgebrekenietsminderdesastreusen
permitteren zijdenieuwegeborenenogeenlevensduurvanenigedagen,soms
zelfsveellanger.
Allesoortencongenitalehartgebrekenzijnbeschrevenbijhetveulen.
3.3.3 Onvoldoendeaanpassingvanhetveulendooroorzakendiehetgevolg
zijnvannietcontroleerbareencontroleerbarerisico'stijdensde

^ïl£^î:_Ê5_^iJ_^Ë_8ê^02rte

3.3.3.1 Intra-uterineinfecties
Intra-uterineinfecties,diededoodvandefoetustotgevolghebbenof
waarbijeenzeerslapveulenterwereldkomtzijnbekendbijhetpaard.Het
meest bekend isdeEHVI-(EquineHerpesVirus I)infectiedievoerttot
abortus enalszij later indedrachtmanifestwordttotslappeveulens,
waarvanveleindepostnataleperiodesterven.
EHVI-infectiekaneenbehoorlijke schade aanbrengen opeenstoeterij.Om
deze redenwordendanookwelgevaccineerdmeteenvaccindatafkomstigis
vaneengemitigeerdevirusstam.
Deresultatenzijnnietvandienaardomhetopdezeplaatsaantebevelen.
Ertredendoorbrakenop.
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3.3.3.2 Weefsel-enorgaanbeschadigingen bij de foetus tijdens departus
dieaanleiding kunnenzijntotonvoldoende aanpassing.
De persweeën van de merrie kunnen ernstige beschadigingen bij de foetus
veroorzaken tijdens deuitdrijvingsfase.
Bekend zijn de ribfracturen,meestal ribno.2t/m 8 links en rechts.Soms
ookeenzijdig eneenkleiner aantal.De fractuurstukken kunnen ten opzichte
van elkaar gedislokeerd rakenenerkanlongperforatie optreden.
Vanzelfsprekend zal de aanpassing van de respiratie en circulatiebemoeilijkt worden in deze gevallen. Ook het lopenworden door depijnbemoeilijkt. De diagnose bij ribfrakturen is niet moeilijk. Meestal kan men
crepiteren vaststellen. Röntgenologisch is de diagnose moeilijk omdatde
fractuur zit in materiaal dat veel kraakbeenbevat,waardoor hetmoeilijk
wordt röntgenologisch fractuurplaatsen te lokaliseren.
Een enkele maal iseenhernia diafragmatica beschreven,soms in combinatie
met ribfracturen.

4 Meconiumretentie

4.1 Symptomen

Het onvoldoende ofonder abnormaleverschijnselen afkomenvanhetmeconium
iseenvrijveelvoorkomend ziektebeeld.
Inhet algemeen zijndit gezonde envluggehengstveulens enworden desymptomen na enkeleuren (12-14uurnadegeboorte)totde3edagwaargenomen.
Het veulen perst op defaeces,heeft koliekverschijnselen, ligt invreemde
posities. Soms zweet het dier. Tussendekoliekaanvallen zuigthetveulen
nog goed.
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HUIDAANDOENINGENBIJHETPAARD
M.M.SloetvanOldruitenborgh-Oosterbaan
Huidaandoeningenkunneninhetalgemeenalsvolgtwordeningedeeld:
infectieus

-virussen
-bacteriën
-schimmels
-parasieten

-nietinfectieus

-allergieën
-huidontsteking
-trauma
-tumoren
-overige

Met infectieus wordtbedoeld datdeaandoeningwordtveroorzaaktdooreen
kiemofparasietendoorgaansbesmettelijkisvooranderepaarden.
Inhetvolgende deelzullen enkelevoorhetpaardbelangrijkehuidaandoeningenwordenbesproken.
INFECTIEUS
Wratten (Equinepaillomatosevirus)
Eén totdrie jaaroudepaardenkunnenenkeletotveletientallenwratachtige knobbels krijgen.Dezewratten komenvooralvoorronddeneusende
ogenenzijnmeestalklein,maarkunneneenenkelekeerheelgrootworden.
Doorgaanshebbendedierengeenlastvandewratten.
Somszittendewrattenookeldersophetlichaamwaarschijnlijkdoordatmet
deneus intensieflangsb.v.debenenisgewrevenofomdathetdierstevig
gepoetst is.Deaandoening geneest eigenlijk altijd spontaanzonderlittekensnatelaten.
Alleeninhetgevalvandierendieproblemenhebbenmethunafweer(immuundeficiëntedieren)kunnendewratteneenveterinairprobleemvormen.
Indien dewrattenproblemen gevenvaltvoor dedierenarts cryochirurgie
(koudbranden)of autovaccineren (hetdoormiddelvanentenbevorderenvan
deafweer)teoverwegen.

V53A/C

4-35

Wanneerwratachtigeknobbelsbijvolwassenpaardenontstaanishetraadzaam
direct diergeneeskundige hulp inte toepenomdatbepaaldetumoren(Equine
sarcoïden)opwrattenkunnenlijkenenvaakwelbehandeldmoetenworden.
Schimmelinfectie (TrichophytonofMycrosporum)
Anderenamenvooreenschimmelinfectieluiden:
gulden-enrijksdaalderschurft
De aandoening geeftinderdaadrondegulden-totrijksdaalder-grotekale
plekjesmaardeschürftmijtheefternietsmeetemaken.
ringworm
Deplekjes zijnvooral inhetbeginvaak rondmaarwormenzijnzeker
nietdeoorzaak.
Een schimmelinfectie iseenduidelijke contactinfectiemeteenincubatietijd (=detijddieverloopttussenhetbesmetwordenenhetzichtbaarwordenvande eerste symptomen)van tenminste ééntotdrieweken,maarsoms
ookveellanger.Deaandoeningkanopallerleimanierenwordenovergebracht,
zowel door direct contacttussendedieren,alsdoorindirectcontactvia
borstels,zadeldekjessingelsenzweetdekens.
Indiendediagnose gesteldwordt,moethetpaardgewassenwordenmeteen
antischimmelmiddel (b.v.Defungit ,Hoechst),
schimmelmiddel (b.v.Defungit ,Hoechst).
Hierbijzijneenaantaldingenvangrootbelang:
- het gehelepaardmoetgewassenworden,ookhethoofd,waarbijmenvoorzichtigmoetzijnmetorenenogen
- tegelijkertijdmoetenalleborstels,zadeldekjes,singelsetc.ookgewassenworden,liefstineenrestantvanhetwasmiddelvoorhetpaarden
vervolgensgewoonmetzeepenwarmwater
- deboxwaarinhetdierstaatmoetzogoedmogelijkwordenschoongemaakt
enzomogelijkmeteenhogedrukspuitwordengereinigd
- dewassingenvanhetpaardmoetenvoldoendevaakherhaaldworden,tenminstedriemaalmetsteedsvierdagenertussen.
Schurft (Sarcoptes,Chorioptes,Psoroptes)
Schurft is een heftig jeukende aandoening die wordt veroorzaaktdoor
schurftmijten. De ernstigeveranderingen aandehuidwordenveroorzaakt
doorhet schurenvanhetpaard,waardoorgrotekaleplekkenenzelfsopen
wonden kunnen ontstaan. Er zijnverschillende soortendieallemaalhun
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voorkeursplekjehebbenophetpaardenlichaam.Beenschurft(Chorioptes)komt
vooralvoorbijpaardenmetveelbehangengeeftmeestalergejeukaande
onderbenen.Depaardenzijnonrustigenstaanvoortdurendtestampenente
bijten. De diagnose wordtmet zekerheid gesteld door eenhuidafkrabsel
onderdemicroscooptebekijken.
Eenenkelekeerwordtschurftbeginnendaanhethoofd (Sarcoptes)enbeginnendopderug,manenkamenstaartbasis (Psoroptes)gezien.
Terbehandelingmoetendedierengeheelmeteenschürftmiddelwordengewassenenditmoetnaeenweeknogmaalsherhaaldworden.Schurftmiddelenmoetendoordedierenartswordenvoorgeschrevenenmoetenstriktvolgensvoorschriftgebruiktwordenomdatzijdoorgaanserggiftigzijn.
Luizen (Haematopinus,Damalinia)
Luizenkomenvooralvoorbijverwaarloosdedierendieineenslechteconditiezijn.
De luizengevenjeukwaardoorhetdiergaatschurenenbeschadigingvande
huidoptreedt.
Sommigeluizenzuigenbloedenkunnenwanneerzijingrotengetaleaanwezig
zijn bloedarmoede veroorzaken.Debehandeling komt overeenmetdievoor
schurft.
NIET-INFECTIEUS
Allergieën
Staart-en manen-eczeem ennetelroos zijndetweebelangrijksteaandoeningenbijhetpaarddieopallergieberusten.
Staart-enmanen-eczeem
Deze aandoening wordt ookwel staart-enmanenschurft genoemd,maarde
schürftmijtheefternietsmee temaken.Deaandoeningwordtveroorzaakt
door eenovergevoeligheid (allergie)voorhetspeekselvanbepaaldevliegjes(Culicoides)dievooralopdezandgrondenindezomermaandenvoorkomen.
Devliegjesstekenvooralrondzonsopgangenzonsondergang.Alsdiereneenmaalergovergevoeligzijngewordenzouookdegewonestalvliegdeaandoeningkunnenopwekken.
De dierenkrijgenjeukaanmanenenstaartbasis engaanzichinmeerof
minderemate schuren.Somskanditschurenzoergzijndatalleharenverdwijnenendehuidtotbloedenstoewordtopengeschuurd.
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Eenvoorzorgmaatregel kanzijndedierenalleen 'snachtsbuitentelaten
lopen.
Inzeer ernstige gevallen kandedierenarts proberendoormiddelvanhet
inspuitenvanbepaaldemedicijnenverbeteringtebewerkstelligen,maarhet
succesvaneenbehandelingiszekerniettegaranderen.
Als eendier eenmaal erg overgevoelig isgewordenzalhijdatwaarschijnlijk zijnhelelevenblijvenenishetraadzaamomhetdier 'szomersniet
meeroverdagbuitentelatenlopenomdatdeaandoeningdansteedsergerzal
worden.
Netelroos
Deze aandoening wordtookwelurticariagenoemdenkaninallerleivormen
verschijnen,variërend van kleinebultjes (b.v.havelbultjes),totgrote
verhevenheden (kwaddels).Debultenkunnen inenkele urenverschijnenen
weerverdwijnen,maarblijven soms enkeledagenzichtbaar.Hethaaropde
bultenstaatvaakrechtop,maarhaarenhuidzijnverdernietaangetast.
De aandoeningberust inde regelopeenallergischereactiewaaraanverschillende oorzaken tengrondslag kunnen liggen.Ditkunnenoorzakenvan
buitenaf zijnzoalscontactmetgiftigeofbijtendestoffen(b.v.bepaalde
chemischemiddelen)ofoorzakenvanbinnenuithetdierzoalsnahetverstrekkenvanbepaaldevoedermiddelen,nahetgevenvanbepaaldemedicijnen
ofinhetverloopvanbepaaldeinfectieziekten (b.v.influenza).

Huidontsteking (dermatitis,dermatose)
Dermatitis ofdermatose iseenontstekingvandehuiddienietwordtveroorzaaktdooreenkiem,maardoorirritatieofovergevoeligheid.Deoorzaak
komt doorgaansvanbuitenaf zoalsvocht,vuil,mechanischeirritatie,bepaaldemedicamentenenzonnebrand.
Eenvandebelangrijkstevoorbeeldenvandermatitisismok.Mokiseenontstekingvandekootholtediemeestalveroorzaaktwordtdoorvochtenvuil,
dusonvoldoendehygiëne.Ookspeeltwaarschijnlijkeengevoeligheidvanbepaaldepaardenenvanbepaaldekleurenmee (mokwordtvooralgezienaande
witte ondervoetenvanverder donkerepaarden).Wanneermoksnelonderkend
wordtendirectwordtbehandeldishetmeestalvlottegenezen.Bijsommige
gevoeligepaarden kanhetechtereenvervelendsteedsterugkerendprobleem
vormen.Eenonbehandeldeofslechtbehandeldemokkanzichsneluitbreiden
enkreupelheid vanhetpaardveroorzaken.Inernstigegevallenkunnenook
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bacteriënvia debeschadigde huid binnendringenenhetbeeldsterkverergeren(Einschuss).
Eeneigenaar kaneenbeginnendemok indemeeste gevallen zelf snelen
doeltreffendbehandelendoorzichaftevragen:
- wordtdestalvoldoendeschoongehouden
staathetdiermisschienineen(te)nattewei
- wordthetpaardzorgvuldiggepoetst
- wordt devetlok niet tekortafgeknipt (tekortgekniptehaarstompjes
"prikken"indehuid)
Fotosensibiliteit
Andere namen voor deze aandoening zijndermatitis solaris,zonnebrand,
mummificatievandewittehuidofeczemasolare.
De aandoening ontstaatdoordathetpaardbepaaldeplanteneetdieeengiftige stofbevattendiedewittehuid (nietgepigmenteerdehuid)overgevoeligmakenvoor zonlicht.Eenanderemogelijkheid isdathetpaardstoffen
binnen krijgt (planten,medicijnen ofvergiften)diede lever aantasten
waardoordiezijntaaknietmeernaarbehorenkanuitvoerenzodaterinhet
lichaam afvalstoffen gaancirculeren diedewittehuidovergevoeligmaken
voorzonlicht.

Trauma
Trauma omvat alleswatmet letsel temakenheeft.Datkunnendusverwondingenzijnwaarbijdehuidkapotis,maarookkneuzingen,verbrandingenen
bevriezingen.
Hetbelangrijkste traumawaarmeeeeneigenaarincontactkomtzijndeverwondingen endekneuzingen.Eenenkelekeertredenverbrandingendoorvuur
ofdoorchemischestoffenop.
Verwondingen
Bijkleineondiepewondjes of schaafwonden kandoorgaansvolstaanworden
methetopbrengenvanwatontsmettendmiddel (b.v.Betadine).Bijgrotere
ofdiepereverwondingendientudirecteendierenartsteraadplegen.
Indatgevalmoetudewondnergensmeebehandelenenalleenindiennodig
afdekken meteensterielwondverband.Eendierenarts kanwondjesalleen
hechten,methoopopeenvlottegenezing,alshijdirectwordtgewaarschuwd
energeenmedicamenteno.i.d.opdewondzijngebracht.
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Kneuzingen
De belangrijkste kneuzing die bij het paard steeds weer optreedt is de
drukking. Drukkingen worden in de eerste plaats veroorzaakt door slecht
passende of knellende tuigdelen.Daarnaast spelennog allerlei anderefactoren een rol zoals onvoldoende goed poetsen, vuile zadeldekjes en vermoeidheid of onkundigheid van de ruiter die ophetpaard "hangt"inplaats
van erop rijdt.

Verbrandingen
Bij verbrandingen door vuur of door chemische middelen dient u altijd
direct eendierenarts tewaarschuwen.
Als eerste hulp kunt u de verbrande plaatsenvoorzichtig,maarwel lange
tijd afspoelenmet schoon,koudwater.

Tumoren
Tumorenvandehuid komenbijhetpaard gelukkig maar zeldenvoor;demeest
voorkomende zijn dezogenaamdemelanomenbij oudere schimmels.Deze worden
door de dierenarts alleen in uitzonderingsgevallen weggenomen omdat ze
doorgaans op moeilijkeplaatsenzitten (rond de anus), geenofweinig last
veroorzaken enmeestal goedaardig zijn.
Toch is het raadzaam bij een knobbel die langere tijd aanwezigblijftof
langzaam groterwordtoverleg teplegenmetdedierenarts.
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AANDOENINGENVANDEADEMHALINGSWEGEN
Dr.H.H.L.Sasse
Inleiding
Doordeademhalingwordendelongengeventileerd,waardoorzuurstofaanhet
bloed kanworden afgegeven.Deze zuurstofzorgtvoorverbrandingvanvoedingsstoffen inde lichaamscellen.Hierdoor komtenergievrij,kanarbeid
wordenverricht.Hetkoolzuur,datontstaat,wordtweerdoordelongenverwijderd.
Hetblijkt,dat dooraandoeningenvano.a.deademwegendezegaswisseling
-opname zuurstof,afgiftekoolzuur-bijpaardenbijnanooitzodanigwordt
belemmerd, dat daardoor gebrek aanuithoudingsvermogen kanwordenverklaard.
Bijhet inademenmoetbuitenlucht doordeluchtwegennaardelongblaasjes
gezogenworden,waar dandegaswisselingplaatsvindt.Doordeinademingsspierenwordtdeelastische longuitgerekt,waardoordeluchtnaarbinnen
stroomt.Hoe ruimerdeluchtwegen,hoeminderweerstand,desteminderarbeiddeinademingsspierenmoetenverrichten.
Bijhetuitademen isondernormaleomstandigheden deelasticiteitvande
longenvoldoendeomdeluchtweernaarbuitentepersen.

M^K
a

Fig.1

bed

Inademenenuitademenbijnormale luchtwegena.neus,b.zachte
gehemelte,c.strotteklepje,d.strottehoofd,e.bronchiën.
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Zijnervernauwingen inde luchtwegen,iserweerstand,dankosthetinademenmeerenergie.
Bijhetuitademenisdeelasticiteitdannietvoldoende.Despierenmoeten
numeehelpen.Kostdusookenergie.

Fig.2

Inademenenuitademenbijvernauwdeluchtwegen,a.neus,b.zachte
gehemelte,c.strotteklepje,d.strottehoofd,e.bronchiën.

In de luchtwegenwordtde ingeademde lucht geconditioneerd,o.m.worden
stofdeeltjesuitgevangen.Dezestofdeeltjes,maarookbijv.ontstekingsvocht,
wordendoorhet trilhaarepitheel naar dekeelvervoerdendanuitgehoest.
Hoestenisdusmeestalnuttig.
Deluchtwegenkunnenookgeprikkeldwordentothoestendoorkoudeofscherpe
gassen,bijv.ammoniak.Duurt dezeprikkelinglangdangeeftdatookontstekingsvocht.
Verschijnselen
Bijaandoeningenvandeademwegen kunnenéénofmeervandevolgendeverschijnselenwaartenemenzijn:
- hetpaardheeftinrusteentesnelleademhaling
- erzijnabnormalegeluidentehoreninrusten/ofarbeid
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- hetpaardhoestregelmatig
- hetpaardkrijgtneusuitvloeiing
hettypevandeademhalingverandert,buikslag
- hetpaardissnelmoe
langnietaltijdmakendepaardeneenziekeindruk,hebbenzekoorts.
Deproblemen,komenvaakvoor.
Bijgeluidenbijhetademen
Bijgeluidenwordenveroorzaaktdoorluchtwervelingen.Zijverhogendeademweerstand enzullen dusmeer ofminderinvloedhebbenophetuithoudingsvermogen.De vraagisechterofditechtvanbetekenisis.Vaakishetgeluidhinderlijkerdanhetgebrekaanuithoudingsvermogen.
Methetbloteoorhoorbare bijgeluidenvindenhunoorzaakmeestal inde
grote luchtwegen,vernauwingen doorprocessen inof rond die luchtwegen
(zieFig.2,lettersa,b.c. d).
Enkelespecifiekeaandoeningen:
- droes.Inprincipe geenaandoeningvandeademwegen.Abcederingvande
lymfeklierenbovendekeel kanvernauwing gevenmetals gevolgsnurken.
Acute, besmettelijke ziektemet koorts.Opvallend: ziekpaard metdikke
klierenonderdekaak.Metdierenartsoverleggenovertenemenmaatregelen.
-luchtzakaandoeningen (buisvanEustachius)
Luchtzakken kunnenbijovervullingmetpus of lucht(veulen!)aanleiding
geven tot snurken. Bij ontsteking moeilijke diagnose.Röntgenonderzoek
nodig.Therapievaltnogaleenstegen.
-tenauwekaaktakken
Vooralproblemenbijtuigpaarden"vuist"-regel.
-Verlammingzachtegehemelte (ziefig.2,letterb).
Isgeenverlamming,docht te langzachtgehemelte,tekleinstrotteklepje
ofandereafwijkinginbouw.Zachtgehemelteligtnunietmeeronderstrotteklepje (c),maar fladdert indeluchtstroom.Tijdensarbeidrauwbijgeluid,zowel bijin-alsuitademen.Kanookoptredenbijvermoeidheiddoor
overstrekken hals. Gaatdanvanzelfweerover.Indienblijvendeproblemen,
danmet keelspiegelvast te stellen.Operatie isteoverwegenmaarniet
altijdsuccesvol.
-cornage
Hetbekendsteprobleem.Vooralbijgrotepaarden.Geenverlammingvanstemband,maarvanspiertjesdiekraakbeentjesbewegenwaaraanstembandenvast-
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zitten (Fig. 2,letter d ) .Meestal alleen links.De stemspleet (rima glottidis) is nauwer dan normaal. Luchtwervelingen geven eenhoogtonigbijgeluid bij het inademen.Alleen tehorenbij geforceerd ademen.Denk daaraan
bij aankoop.Oorzaak nietbekend.Erfelijke factoren (fokkerij!)spelen een
rol.Therapie: chirurgisch;82%klachtenvrij, 15%verbetertwelwat.
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Fig. 3 stand stembanden paard.

Hoesten, al ofniet samengaand met gebrek aanuithoudingsvermogen. Belangrijkprobleem bij paarden.Het gaat niet alleenmaar om een keelontsteking.
Grootste problemen zitten in de bronchiën. Kunnen leiden tot dampigheid.
Met moderne technieken veranderingen veelvroeger vast te stellen, waardoor
ook nieuwe naam: CO.P.D. (chronic obstructive pulmonary disease).Ertreden obstructies,vernauwingen, op indebronchiën (zieFig. 2,lettere ) .

Oorzaken CO.P.D.

Hoe komt hetpaard eraanenwat iser aan te doen?

Belangrijkste oorzaak isde infectie (virussen,bacteriën, longworm).Door
de ontsteking wordt taai pus gevormd, zullen dekliertjes indebronchiën
meervocht afscheiden (hypersecretie),zalhet slijmvlies zwellen en kunnen
de spiertjes rond de bronchiën inkramp raken (bronchospasmus).Door deze
vernauwingen kost ademenmeer energie.
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Fig.4 Samenhaagoorzakenbronchopathie (CO.P.D.)
De paarden hoestenomdathet ontstekingsvocht eerstindebronchiënen
laterindekeeleenhoestprikkelgeeft.Hoestenreinigtdebronchiën.Soms
isdepuszodikdattrilhaarepitheelenhoestenhetnietwegkrijgen.
Meestal zullenpaardenvanacuteinfectiesgenezen.Maarwaaromnietallemaal?
Milieufactoren,stalklimaat.Alleswatindeluchtzitwordtdoorpaardingeademd.Viatrilhaarepitheelwordtdeze"rommel"uitdelongenverwijderd.
Paardhoestofslikthetdoor.Ziterteveelstofindeluchtdanlukthet
opeenbepaald momentnietmeer.Stofblijftde slijmvliezenprikkelen,
waardoor een chronischeontstekingoptreedt.Ookeenacuteinfectiekanzo
chronisch worden,met weerhypersecretie,zwelling,bronchospasmus.Ook
ammoniakkanditveroorzaken.Iszeermoeilijktegenezen.
Allergie. Inhetstof,vooralvanhethooi,kunnenzgn.allergenenzitten,
stoffendieeen overgevoeligheidsreactie opwekken;ditkanookeenhypersecretie,zwelling enbronchospasmusveroorzaken.Hetlijkterechtermeer
op,datbijpaarden iets optreedt alsdezgn.boerenlong,eenstof
ziekte
dieookbijdeallergiënhoort.
Wat ookdeoorzaak is,ertredenvernauwingenop,dusgebrekaanuithoudingsvermogenopdenduurenhoestendoorteveelvocht,pus,irritatie.
Preventie
Voorkomen dat paard virusinfectie krijgt. Goed entschema volgen voor
influenza. Na entingpaard± eenweek rustgeven.Voor anderevirussen
v.w.b.ademhaling is entennietzinvolofnietmogelijk.Helaasheelvaak
anderevirussenoorzaakvanacuuthoesten.
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Stalmilieu zeer belangrijk, met name voorkomen van stof enammoniak.Dus
behalve hygiëne ook goedventileren.
Paard inprincipe eendier datbuiten indeweihoort.Dit kanniet altijd.
Maak omgeving danzo frismogelijk. CO.P.D. lijktvooral eenhuisvestingsprobleem.

Behandeling
- Probeer de hoest, hoe vervelend ook,niet teonderdrukkenmet allerlei
hoestdrankjes. Hoesten heeftpraktisch altijd zin!Wordt hetteerg dan
inoverlegmet dierenartswat reguleren.
Geefthetpaard weidegang of frisse stal.
Geef alleen medicijnen die het ontstekingsvocht wat dunnermaken.Het
paard kan pus dan beter ophoesten. Daarnaast medicijnen diekrampvan
spiertjes opheffen entrilhaar activeren.
- Gebruik geen medicijnen waar van alles ennogwat inzit.Meestal doen
zeniets ofzewerken averechts verkeerd.
- Belast het paard niet extreem zwaar.Inacute gevallen rust.Bijchronische gevallen mag hetpaard bestberedenworden,maarvoorkom dathet
geforceerd ademt. Dan n.1. veel vochtverlies uit puswaardoor hetnog
dikkerwordt.
- Heb geduld met het paard. Met een goedebehandelingvia uw dierenarts
blijkt eenflink aantal dieren somsna lange tijdnog opteknappen.

Chronisch hoestendepaardenbesmettenanderedierenvia dathoestenniet.
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HYPERLIPAEMIE
Inleiding
Hyperlipemie;(hyperlipoproteinemie) iseenernstigziektebeeldbijequiden
diegedurendelangeretijdeennegatieveenergiebalanshebben,enisgekenmerktdooreenstijgingvanallevetfracties,metnamevandetriacylglycerolen(triglyceriden).
Hyperlipemiewordtvoornamelijkgezienbijdrachtigedieren.Erbestaateen
predispositienaarras.HetmeestwordtdehyperlipemiegezienbijdeShetlandpony,vrij frequent ookbijdeNoorseFjordendeIJslander.Sporadischkomthyperlipemievoorbijpaarden,metnamebijhetNed.Trekpaard.
Deoorzaakvandeverschilleninpredispositieisonbekend.
Etiologie
Alle omstandigheden die aanleiding kunnengeven tothetontstaanvaneen
negatieve energiebalans kunnen leiden tothyperlipemie.Debelangrijkste
predisponerende omstandigheden zijn vasten, dracht,met stress gepaard
gaandeveranderingen indeomgeving (zoalsopstallen,verweiden,slechte
weersomstandigheden entransport)enziektes (zoalsparasitaireinfecties,
zandophopingenindedikkedarm,e.d.).
Hyperlipemie wordtnagenoeg alleengezienbijdierenaanheteindevande
dracht ofbijdierendiepas geveulend hebben.Pony'swordentegenhet
eindevandedrachtnogaleensonderworpenaaneenvermageringskuur,omdat
zenaar demeningvandeeigenaren"tevet"zijn.Vettepony'szoudenmindergemakkelijkveulenenofdrachtigwillenworden.
Nietdrachtigepony'senpaardenworden,zelfsbijlangdurigvasten,nooit
zo snel en zosterkhyperlipemisch als drachtige dieren.Hoogdrachtige
paarden enpony'shebbenindelevereenduidelijkhogerevetstapelingdan
niet drachtige dieren.Inhoeverre dezevettige infiltratiehetfunctievermogenvandeleverbeïnvloedtisnietbekend.
Pathogenese
Bijgezondepony'sdievastendaalthetbloedsuikergehaltebinnen24uuren
hetblijftgedurendedeperiodevanvastenlaagnormaal.
Eenverlagingvanhetbloedsuikergehalte induceerteendalingvandeseruminsulinespiegel,metalsgevolgeentoenamevandeadenylcyclase-activiteit.
HierdoorstijgtdeproduktieaanCAMP,waardoorhetinactievehormoongevoe-
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lige lipase in de vetcel wordt geactiveerd. Door deverhoogde activiteit
van lipase neemt de lipolyse toe en stijgt het gehalte aan glycerol en
vrije vetzuren (FFA=free fatty acids) in het bloed. Deze stoffen worden
vervolgens gebruikt voor de energievoorziening van de cel envoor denovosynthesevanglucose.
Op deze wijze kaneenniet-drachtige pony,gebracht ineennegatieve energie-balans,gedurendevrij korte tijd inzijn energiebehoefte voorzien.
Bij de drachtige pony verloopt ditproces niet adequaat.De redenhiervan
isnietduidelijk.Mogelijk speelt hethormonale evenwicht ofdeals gevolg
van vettige infiltratie gedurende de dracht verminderde leverfunctie een
rol.

Symptomen
De symptomen van een hyperlipemische pony zijn niet specifiek.Het symptomencomplex kanmedebepaald zijndoor eeneventueel aanwezigprimair lijden. Symptomen die uitsluitend het gevolg kunnenzijnvan de hyperlipemie
zijn sloomheid enbewegingsarmoede.Dedierenkunnenurenlang opéénplaats
blijven staan,met het hoofd naar beneden. De dierendrinkennauwelijks,
maar knoeien opvallend veelmetwater.
Meestalverkerenpony'smethyperlipemie ineenzeer goede lichaamsconditie.
Indien er geen infectieusprimair lijdenis,hebbenhyperlipemische dieren
eennormale tot subnormale temperatuur.
De veranderingen van de pols- en ademfrequentie zijn afhankelijk van de
ernstvan dehyperlipaemie. Ineenvroeg stadium ofbijeenminder ernstige
vorm van hyperlipemie zijn pols- enademfrequentie normaal ofgeringverhoogd. Inhet terminale stadium zijnpols- enademfrequentie duidelijkverhoogd. Door de myocard-degeneratie kunnen hartritmestoornissen optreden.
Door de pogingen van het dier zelf de voortschrijdende metabole acidose
(zie klinisch-chemische afwijkingen)te compenseren isookdeademfrequentietoegenomen.
Vaak komt er t.g.v. de anorexie weinig of geen faeces meer af,maar ook
wordt regelmatig diarree gezien.

Prognose
De prognose iszeerdubieus.Indiener geenlangdurige enuitgebreide therapiewordt ingesteld stervennagenoeg alle lipemischepony's.
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Therapie
Glucoseeninsuline:
Deactiviteitvanhetlipaseindevetcel,endaarmeedelipolyseinhet
depotvet, kanworden onderdrukt door toedieningvaninsuline.Eenverhoogde insulinespiegel kandirectwordenbereiktdoorparenteraletoedieningvaninsulineenindirectdoorparenteraletoedieningvanglucose
ofdoor "geforceerd voeren",waardoor hetbloedsuikergehalte verhoogd
wordt.Onder invloedvaninsulinewordenglucoseenFFA'sdevetcelingesluisd,wordt de lipolyse geremd endeperiferevormingvanlipoproteine-lipasegestimuleerd.

Preventie
Drachtigepony's dienen,vooral tegenheteindevandedracht,goedgeobserveerd enverzorgd teworden.De dierenmogennietopeenkaleweide
lopen,omdat danveel zandwordtopgenomen.Zonodigmoettijdigbijvoedering plaatsvinden. De dierenmoeten,ooktijdens dedracht,regelmatig
wordenontwormd.Stesssituaties,zoals transport enplotselingopstallen,
dienenvoorkomenteworden.
Hetlatenvastenvanhoogdrachtigepony's,ookalzijnzeineenovermatige
condities,isonderalleomstandighedenaftekeuren.
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HOEFBEVANGENHEID

Inleiding
Hoefbevangenheid iseenziektebeeld datbijpaarden enpony'svrij frequent
voorkomt. De aandoening komt zowel ineenacute als ineen chronische vorm
voor. Hoefbevangenheid komt bij alle paardenrassen voor; het ziektebeeld
wordtmetname gezienbijhetNederlandse Trekpaard,hetFjordenpaard ende
Shetland-pony.

Etiologie/Pathognese
De etiologie van hoefbevangenheid is nog grotendeels onduidelijk.Hoefbevangenheid iseen complicatie vaneenverstoring vanhetmetabole evenwicht
vanhet dier,waarbij debloedvoorziening vandehoef ontregeld wordt.
De belangrijkste verstoringen van het metabole evenwicht die aanleiding
kunnen zijn tot het ontstaan vanhoefbevangenheid zijnacute fermentatiestoornissen in het coecum van equiden.Deze ontstaanbijv.na plotselinge
opname van grote hoeveelheden gemakkelijk verteerbare koolhydraten, door
verstoringen van de verhouding ruwe celstof/gemakkelijkverteerbare koolhydraten,ofdoor inscharen inweidenmetveel jong gras.
In het verloop vanhetpuerperium kunnenbij dierenmet eenbaarmoederontsteking afbraakprodukten uitdeuterusworden opgenomen,hetgeen kan leiden
tot hoefbevangenheid.
Ook inhetverloopvandiebacteriële ziektenkanhoefbevangenheid optreden.
Ook geneesmiddelen kunnen eenrol spelen indeetiologievanhoefbevangenheid.Bijhetpaard isditbekend na toediening vanhoge doses langwerkende
corticosteroïden.
In het verloop van fermentatiestoornissen ontstaat een overmaat een lactaat, met als gevolg slijmvliesbeschadiging. O.a. hierdoor worden endotoxinen en weefseltoxinen en versterkte mate geresorbeerd. Tijdens een
gestoord puerperium worden weefselafbraakprodukten en bacteriële toxinen
uitdeuterus geresorbeerd.
Als gevolgvanbovengenoemde omstandigheden komen lactaat entoxinen ineen
abnormaal hoge concentratie in de circulatie.Deze stoffenveroorzaken in
het lichaam eenaantal reacties,dieprimair tendoelhebbenhet lichaam te
beschermen,maar somshundoelvoorbij schietenendan schadelijke gevolgen
hebben, met name deregulatie van de bloedvoorziening (o.a.vrijmakenvan
histamine).
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Symptomen
Acutehoefbevangenheidgaatinhetalgemeengepaardmeteenduidelijkeverstoringvandealgemenegezondheidstoestand enaltijdmetduidelijkebewegingsstoornissen.Hoefbevangenheid ontwikkelt zichgelijktijdig aanbeide
voorbenen,mindervaak aanvierbenen of,nogminderfrequent,aanbeide
achterbenen.
De algemene symptomenzijnverhogingvandetemperatuur,depols-enademfrequentieenverminderingvandeeetlustoftotaleanorexie.
Afhankelijk van dematewaarinhetcontacttussendehoorn-enlederhuidplaatjes isverbroken enafhankelijkvan dematewaarinoedeembinnende
hoornigehoefisopgetreden,zullenzichdeafwijkendehoudingengangen
manifesteren.De dierenproberenhettoongedeeltevandehoefteontlasten
doorde aangetastebenenvóórhun respectieve loodlijnentebrengen.Bij
alleen aandevoorbenenbevangendierenzaldeachterhandverderonderhet
lichaamwordengebrachtomdaarmeedevoorhandteontlasten.Bevangenpaardenzijn,weerafhankelijkvandematewaarinzijbevangenzijn,moeilijk
inbewegingtekrijgen.Inernstigegevallenzijnzenietvanhunplaatste
krijgenenopstalzullendedierengaanliggenwaarnazenauwelijksmeer
overeind kunnen.Als eenpaard,datvoorbevangenis,totlopenwordtgedwongen,isdegangzeertypisch.Zijlopenzeervoorzichtig ("op eieren")
enproberenzodanigtelopendatzehettoongedeeltevandehoefontlasten.
Hierdoor is,vóórhetdier staande,tijdensdebewegingsfasedeonderkant
vandezooltezien.Bijpalpatievandehoefblijktdelokaletemperatuur
vanmetnamedekroonrandverhoogdtezijn.

Verloop
Geringeverstoring indeverbindingvandehoornplaatjesendelederhuidsplaatjesherstellenvaakbinnenenkeledagen.Treedt erbinnen48uurna
hetontstaanvandeaandoeninggeenduidelijkherstelop,danzalerinhet
algemeeneenminofmeerernstigerotatievanhethoefbeenzijnontstaanen
kan verwacht worden dat de symptomen inmeer ofminderemateblijven
bestaan.
Bijhetchronischwordenvandeaandoeningverandertdehoornvormingvande
hoef,watzichuit ineenonregelmatig oppervlak (horizontaalverlopende
ringen).
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Therapie
De therapie van de hoef- en klauwbevangenheid isempirisch endientengevolge vooral symptomatisch:pijn,oedeemvorming enhoef-of klauwbeenskanteling.
In eerste instantie moet de pijnbestredenworden,waarvoor Phenylbutazon
en zijn derivaten kunnen worden gebruikt.Hiermee wordtbeoogd dat depatiënten zich meer gaan bewegen, waardoor de resorbtievanhet oedeembevorderd wordt. Zonodigmoet aandedieren geforceerd beweging wordengegeven.
De hoefijzers moeten zo snel mogelijk worden afgenomen. Om de hoeven/
klauwen moeten natteverbandenworden aangebracht,die regelmatigmetkoud
water nat gemaakt moeten worden. Indien mogelijk kunnen dedieren opnat
zand gezetworden.Hierdoor wordt dehoornwand zachter gemaakt enhethoefmechanismebevorderd.

Natuurlijk moet geprobeerd wordendeoorzaakvandebevangenheid tevinden
enzomogelijkweg tenemen.Bijdemerrie diepas geveulend heeft isretentio secundinarum altijd deoorzaakvande indeeerste dagenvanhetPuerperium opgetredenbevangenheid. Bijbevangenheid dievoortkomtuit eenaandoening van het maagdarmkanaal is het wegnemen van de oorzaak vaakveel
moeilijker of nietmogelijk. Getracht kanwordendoor rantsoenverandering,
vasten, laxeren ofhet toedienenvan inhullende middelenverdere resorptie
van schadelijke produkten tevoorkomen.

Preventie
De belangrijkste preventieve maatregel bij de merrie ter voorkoming van
hoefbevangenheid is het snelenadequaatbehandelenvandeuteruspostpartum.Ookmoetenplotselinge voedselveranderingen vermedenworden.
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MAANDAGZIEKTE/TYINGUP
Inleiding
Bijzware spierarbied,gepaard gaandemetstresskanspierdegeneratieoptreden.Hethierbijoptredendeklinischebeeldisvooralbijhetpaardbekend,maar kanookgezienwordenbijhetrund,b.v.naeenzwarereis.Dit
beeld isbij dravers envolbloedenbekend alstying-upenbijkoudbloedpaardenalsmaandagziekte.

Etiologie
De etiologievan tyingup enmaandagziekte isnognietvolledigopgehelderd.Demeestwaarschijnlijke theoriegaatervanuitdatereenontsporingplaatsvindtindeanaerobeglycolyse.Tengevolgevanenkeledagenrust
is ereengrote glycogeenvoorraad opgebouwd,vooralwanneer eenkoolhydraatrijk rantsoen wordt gevoerd,waardoorhet spiercelvolumetoeneemt,
terwijl de capillaire spierdoorbloeding isafgenomen.Tijdensarbeidontstaat ereendiscrepantie tussendehoeveelheid substraatendezuurstofbehoefte met hetgevolg eensterk intracellulairemelkzuurophoping.Dit
heeft totgevolg datde spiercellen gaanzwellenendeomringendecapillairendichtdrukken,metalsuiteindelijk resultaatanoxieendegeneratie.
Jongenerveuzepaardenzijnhetgevoeligst.Hengstenlijkenmindergevoelig
danmerries.Kouenwindwerkenpraedisponerend.Deaandoeningtreedtlang
nietaltijd uitsluitendoptijdensofnazwareinspanning.Zeerregelmatig
zietmendeaandoeningoptredenbijofnaweiniginspannendwerk.

Symptomen
Klinisch istyingup onderteverdelenindrievormen,afhankelijkvande
ernstvandesymptomen.
Bijde lichtevorm treedtdespierstijfheidmeestalpas5à10minutenna
het werk op.Hetdiervertoontvagekoliekverschijnselen.Depatiënten
staanmeteenkromme rugensteil indeachterhand.Bijdezevormishet
spiercelvervalslechtsgeringenwordtgeenmyoglobinuriegezien.
De symptomenzijnslechtskortdurend aanwezig,erbehoeftgeentherapie
ingesteldteworden.
De eerste symptomenvan degematigdevormvantyingupzijnsterkzweten,
stijfheid enkorte gangen.Deze symptomentredenoptijdenshetwerk,ongeveer20à30minutenna hetbegindaarvan.Terugopstalverergerende
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symptomen. Het bewegen van de achterbenen gaat moeizaam en is pijnlijk.
Sommige dieren blijven een tijd roerloos liggen. Na 3 à 4uur zijn deze
symptomen verdwenen maar de spierenvan rugen kruisblijven nog eendrietal dagen pijnlijk en gezwollen. Een half uur na het beëindigen van de
arbeid is indeurine somsmyoglobine aanwezig.
Bij de zware vorm treden de symptomen nog eerder op,meestal na 10à20
minuten werken. De spierstijfheid isvandienaard dathetdier nauwelijks
meer naar stalterug istekrijgen.Deachterbenen kunnenhaastnietgebogen worden, het dier zweet erg, heeft wijde neusgaten en isangstig.Na
enige tijd kandeachterhand helemaal nietmeerbewogenworden.Heturineren verloopt daardoorvaakheelmoeilijk. Indeurine ismyoglobine aanwezig.De stijfheid kanbinnen eendagverdwijnen.
Bijmaandagziekte,dievooral optreedtbij zware,tevette trekpaarden zijn
deklinische symptomenvergelijkbaar ofnog ernstiger danbij dezwarevorm
van tying up. De symptomen blijven tenminste een aantal dagen aanwezig.
Door het grotere spiercelverval komt meermyoglobine vrij. Ditmyoglobine
kanaanleiding zijntot irreversibele nierbeschadigingen.

Diagnose
De diagnose wordt gesteld aandehandvan deklinische symptomen,aangevuld
metbloed- enurineonderzoek.

Prognose
De prognose van de lichte en de gematigde vorm van tyingup isgunstig,
hoewel dekans op recidievenaanwezigblijft.Vandezwarevorm isdeprognose minder gunstig tot slecht. Deze is afhankelijk van de mate waarin
spierbeschadiging en dientengevolge spieratrofie is opgetreden,envande
ernst van de nierbeschadiging. Dieren dieherhaaldelijk een recidiefvertonen krijgen een steeds slechtere prognose (ontstaan van spierfibrose).
Sterfte ismogelijk t.g.v.nierdegeneratie ofmyocard insufficiëntie.

Therapie
De patiënten moeten onmiddellijk stilgezetworden.Dit kanbij de ernstige
gevallen beteken dat ze niet gedwongen moeten wordenverder te lopen.Ze
moetenwordenbeschermd tegenwind enkoude.
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Preventie
Aan "gevoelige" paarden dienen niet te grote hoeveelheden krachtvoer te
wordenverstrekt.Zeker opdagen datminder arbeid wordt gevraagd dienthet
rantsoenbeperkt tezijn. "Gevoelige"paarden dienen iedere dagbeweging te
krijgen enalvorens zijzwaardere arbeid moetenverrichtenwordt geadviseerd
daaraanvoorafgaand eenuurweidegang ofbeweging ineenpaddock tegeven.
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KOLIEKBIJHETPAARD
Hetbegrip koliekomvatallesymptomendieoptredenalsgevolgvanpijnin
delichaamsholte.Dezesymptomenkunnenzeerverschillen.
Zetredenvaakacuutenmeestalaanvalsgewijsop.Bijlichtepijnaanvallen
zalhetpaardalleenwatkrabbenmetdevoorbenenenzonuendaneensomkijkennaar debuik. Isdepijnernstiger,danwordthetdieronrustiger,
gaat afwisselend liggen enweer staanenkannaardebuikgaantrappenof
zelfsbijten.
Ishetnogerger,danzalhetpaardgaanrollenendaarbijzonuendanop
de rugblijvenliggen.Dierenmetkoliekzwetenvaakookhevig.Ineenlater stadium kunnen depijnuitingenverdwijnen.Wel zwetendedierendan
vaaknogergenstaanmetwijdeneusgaten,maarverderzijnzesloomensuf.
Ze staanvaakmethethoofdnaarbenedenendebenenuitelkaaromzohun
evenwicht tebewaren.Ookkunnenzealseenhondophunachterstelzitten.
Al deze symptomen zijnechterweinigkenmerkendvoordeaandekoliekten
grondslag liggenoorzaak.Wel kanmenopgrondvandesymptomensomsiets
vandeprognosezeggen.Vooralbijergsloomensufgewordendierenisdeze
meestalongunstig.Ookishetzo,datbijzeerheftigepijnuitingendekans
opeen levensbedreigendeoorzaakgroterisendatbijminderheftigepijnuitingenmeestalminderernstigeroorzakenhoren.Hetisinbeidegevallen
eenkansengeenzekerheid.

Indeling
Menkandeoorzakenvankoliekonderbrengenintweegroepen.
Bijdeenegroepspreektmenvanvalse,bijanderevanwarekoliek.
1 Valsekoliek
Hiervoor komen inprincipeinaanmerkingallemetpijngepaardgaandeaandoeningenvanorganenindelichaamsholtebuitenhetmaagdarmkanaalenhet
peritoneum.Menmoeto.a.denkenaandevolgendeaandoeningen:
Torsiouteri
Urinestenen
Galstuwing.
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2 Warekoliek
Hiervoor komen inaanmerking metpijngepaard gaandeaandoeningeninhet
peritoneumenindeverschillendedelenvanhetmaagdarmkanaal.
Het isvoordedierenartsvanbelangtevragennaardeduurvandekoliek,
ennaar deaardvandeverschijnselen.Verderofdebuikomvangistoegenomen,enof ernog faecesafkomenenzoja,hoedezefaeceseruitzienen
hoeveelhetzijn.Hetafkomenvanfaeceswilslechtszeggendathetlaatste
deelvan dedarmpassabel isendaternogdarmbewegingenzijn.Demeeste
inhoudbevindt zichindeblindedarm.Hetislogisch,daterbijeenpatiëntmet eenafsluitingvandedunnedarm,zolangernogperistaltiekis,
faeceszullenafkomen.Verdervraagtmenoferwindafkomt,ofhetdiernog
wildrinkenenindienhetzweet,hoelangditalhetgevalis.

Vervolgens lettemenophetgedragvanhetdier.Krabthetalleenmaarmet
devoorbenen ofwilhet ook gaan liggeneneventueelzelfsrollen?Zweet
het erg,trapthetnaar debuik?Maarvooral,ishetdiernoglevendigen
heefthetbelangstellingvoordeomgevingofstaathetsuf,metwijdeneusgaten,rillend,hethoofdnaarbenedenendebenenwijduitelkaaromzich
inevenwichttehouden?Verderbesteedtmenaandachtaanomvangenspanning
indebuik.
Men houdtverder rekeningmet ras,geslacht,leeftijd enkleurvanhet
dier.Zozalmenbijeenkoudbloedinhetalgemeenminderheftigepijnreacties zien.Heeft zo'npaard welheftigepijnuitingen,dan isdeoorzaak
vaakernstig.
Deverrewegmeestvoorkomendevormvankoliekisn.1.dez.g."krampkoliek".
Patiëntenmet eendergelijke aandoening hebbenalleeneenbehandelingmet
eenpijnstiller nodig.Het zoudusverleidelijkkunnenzijniederkoliekpaarddezepijnstillertoetedienenendanmaareensaftewachtenwathet
resultaatis.
Dit isnieteenjuistebenaderingvandepatiënt.Hetheleonderzoekdat
voorafgaat aanhet rectaal onderzoek dienttewordenuitgevoerd.Alsbij
datdeelvanhetonderzoek allesnormaal isbevonden,behoudenseenmisschien ietstehogepols (tot±50),kanmenhetzichpermitterenhetrectaleonderzoek ineerste instantie achterwegetelateneneenpijnstiller
te injecteren.Ditmoetdanechterweleenbetrekkelijkkortwerkendmiddel
zijn,datbovendiendedarmmotiliteitnietbeïnvloedt.
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De enige manier om vast te stellen of demaagwel overvuld isbereiktmen
door het inbrengenvan deneussonde.Dit kandantevens een therapeutische
betekenis hebben, omdat men zo instaat isdeovertollige maaginhoud naar
buiten tedoenafvloeien.

Het maken van röntgenfoto's van debuikvankoliekpaarden isomverschillende redenen niet zinvol. In deeersteplaats isdeomvangvaak te groot
om "er door" te komen. In de tweedeplaats iseenbij andere diersoorten
opgaand criterium voor afsluitingen n.1. hetaanwezig zijnvanvloeistofgasniveau's bij hetpaard nietbruikbaar,omdat deze ookbijnormalepaardenaanwezig zijn.
Indederdeplaats ishetzo,datvoorhetmakenvan contrastopname dedarmen leeg moeten zijn voor het contrastmiddel wordt ingebracht.Dit iseen
voorwaarde, waaraan bij hetpaard zeker tijdens deperiodemetkoliek niet
istevoldoen.
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DIAGNOSEENPROGNOSEBIJDEVERSCHILLENDEOORZAKENVANKOLIEK
Warekoliek
1 Oorzakengelegeninhetperitoneum
1.Chronischeperitonitis
Doorvergroeiingen diehierbij optreden,wordt,vooral doordelenvande
darm,tractieaanhetperitoneumuitgeoefend,terwijleenperitonitisbovendienaanleidingkangeventotdevormingvanbrides,diedelenvanhetmaagdarmkanaalkunnenafsnoeren.
Bijvergroeiingenzietmenvaakalssymptomen,vermageringenrecidiverende
koliekaanvallen.
Prognose:
Dezeisbetrekkelijkongunstig
2 Oorzakengelegenindemaag
1.Maagoverlading
Deze kanprimairofsecundairzijn.Eenprimairemaagoverladingwordtveroorzaaktdoorhet snelenintegrotehoeveelheden opnemenvanvoedsel.
Vooral gemakkelijk gistendenbedorvenvoerishierbijgevaarlijk.Eensecundairemaagoverladingontstaatdooreenbemoeilijkteofgeheelonmogelijk
gewordenafvoervanuit demaagnaar caudaal.Ditkanindeeersteplaats
optredeningevallenvanpylorusspasmus.Dezeontstaatlangsreflectorische
weg.Dit kangebeurenbijpaarden,diedirectnahetopnemenvanflinke
hoeveelhedenvoermoetenwerkenenverderbijdierenmeteenobstipatievan
het coecum ofhetcolonascendens.Indetweedeplaatsontstaateensecundairemaagoverladingalsereenafsluitingvandedunnedarmoptreedt.
Dierenmeteenmaagoverlading hebbenvaakhevigekoliek.Debuikomvangis
toegenomenendebuikisgespannen.Vooralderibbenkomenverdernaarbuiten,vnl.links.Invelegevallenzietmen,vooralineenwatverdergevorderdstadium,datdedierenuitvloeiingvanvoedseluitdeneushebben.Ook
zietmendannogwel eens,dathetdierbraaktofalthansbraakbewegingen
maakt.Alsmenditziet,magmenzekeraannemen,datereenmaagoverlading
isofisgeweest.Inhetlaatstegevalhoudthet"geweestzijn"meestalin,
datdemaag gebarsten is.Hetisechterbeslistnietwaar,dateenpaard,
datbraakt,altijdeengebarstenmaagheeft.Detoestandmoetechtersteeds
alszeerernstigwordenbeschouwd.
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Men geeftwelaan,datdierenbij dezeaandoeningeenhondezitaannemen.
Wijhebbenwel eens de indruk,datpaardenmeteenmaagoverlading deneiginghebbenachteruittegaanlopen.
Prognose:
De prognose isbijeenprimaire overlading dubieus,bij eensecundaire
overladingafhankelijkvandeoorzaak.
1 Oorzakengelegenindedunnedarm
1.Darmkrampen
Demeestvoorkomende koliek isongetwijfeld dez.g. krampkoliek.Erontstaandandoorverschillende oorzaken sterkekrampachtigesamentrekkingen
vandelenvanzoweldunnealsdikkedarm.
Als oorzaken voorhetoptredenvandezekrampenmoetenwordengenoemd:
sterke afkoeling door regen,door koudweer,nasterkzweten,naheteten
vante koudofbevrorenvoedselofhetdrinkenvanijskoudwater,hetsnel
opnemenvanvoedseltijdenseenpauzebijzwarewerkzaamheden.Menzietbij
dezeaandoeningnogaleenshevigekoliek.Deaanvallendurenongeveer5tot
15minuten.Sommigepaardenzijnerggevoeligvoorbepaaldeweersinvloeden
envertonen danook regelmatig deze krampkoliek.Bijhetonderzoekvindt
menmeestalzeerweinigafwijkingen.

Prognose:
Dezeisgoed.
Therapie:
Warmhouden,endekopleggeneneventueelmethetdierwandelen.Lauwwarm
water latendrinkenofeenpijnstillendmiddeltoedienen.Watditlaatste
betreftvoldoetaandekliniekgoedNovalgini.v.Verderlaatmendaarnade
dierenvastentoter flink faeces afkomen,engeeftmendeeerstedagen
alleenhooi.
2.Parascarisophopingen
Deze aandoening komtbijveulensvanaf6wekennogaleensvoor,somsjuist
naontwormen.
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3.Meteorisnusvandunne,blindeendikkedarm
Dezeaandoening ontstaat nahetetenvangistend voedsel.Meestalwordt
alleeneenuitzettingvancoecumensomsnogvanhetcolonascendensgezien.
Prognose:
Deze isdubieus,alsmen ernietinslaagtbinnenafzienbaretijddegasophopingopteheffen.
4 Oorzakengelegeninhetcoecum
1.Obstipaties
Obstipatiesvanhetcoecumen/ofhetcolonzijnnadedarmkrampendemeest
voorkomende oorzakenvankoliek.Indezewijdedarmgedeeltenmethunhaustrae rakengemakkelijkvoedseldelen,vooral ruwvoerdelen,opgehoopt.Van
invloed hierop zijnmede:teweinig beweging,teveel stroeten,slecht
kauwen doorkiesgebreken endeopdewijde delenvolgendevernauwingen.
Speciaalbijouderepaardenzietmenvaakrecidiverendecoecumobstipaties.
Bijdergelijke dieren treedt kennelijk eengedeeltetonusverminderingvan
decoecumwandop,metalsgevolgeenmindergoedeperistaltiek.
Paardenmeteen coecumobstipatiehebbenmeestalminderheftigekoliekverschijnselen.Zekrabbenmetdevoorbenen,kijkennaardebuikengaanliggenenopstaan.Indemeestegevallenrollenzenietoverderugenzweten
zeooknieterg,maarbeidelaatstgenoemdesymptomenkunnenzekerookvoorkomen.
Uitde anamnesehoortmenvaak,datzeeenpaardagenopstalhebbengestaan.Er komenvrijwel altijd nogfaecesaf.Vaakzijndezedroogenbevattenveelstrodelen.
Indienmentijdigbijeendergelijkecoecumobstipatiewordtgeconsulteerd,
isdeprognosegunstig,mitsmendejuistetherapietoepast.
Bijoudepaarden,diealvakereencoecumobstipatie hebbengehad eneen
coecummeteenslappewandkrijgen,wordtdeprognosedubieustotongunstig.
2.Zandophopingen
Dit iseenernsitgievormvan obstipatie dieontstaat doorhetmethet
voedsel opnemenvan grotehoeveelheden zand.Men ziethetnogaleensop
zandgrondenbijponies enookbijpaarden,dieindewinterenhetvroege
voorjaarbuitenlopen.Vaakwordendezedierenwelbijgevoerd,maarbijhet
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weidentrekkenzedekorte grassprietjesmetwortelenaluitdegronden
krijgenopdezemanierveelzandbinnen.Ookhetvoerenvanbietenmetveel
zandiseenenkelekeerdeoorzaak.
Het opgenomen zand hoopt zichop inhet colonascendens.Demaagvormige
verwijdingbevatmeestaldegrootstehoeveelheid.Datjuisthierennietin
het coecumdegrootste opeenhoping plaatsvindt,ismoeilijkteverklaren.
Hoeveelhedenvan40tot50kgnatzandzijnechtergeenuitzondering.Als
eenzandophoping isontstaan indeloopvaneenaantalmaanden,zodatde
hoeveelheid dus steedsmetkleinebeetjes toeneemt,heefthetpaardvaak
eenanamnese,waarinbehalveoverkoliekookoververmageringwordtgesproken.Dergelijke dierenvertonen herhaaldelijke koliekaanvallen.Defaeces
kunnendroogenhardzijn,maarhetdierkanookdiarreehebben.Somskomen
erfaecesballenaf,diebehalveuiteenomhullendslijmlaagjeuitpuurzand
bestaan.

Prognose:
Deprognoseisookbijminderernstigezandophopingendubieus.
Ondanksallerleimaatregelenduurthetvaakmaandenvooralhetzanduitde
darmisverdwenen,eninverschillendegevallenlukthethelemaalniet.
3.Torsio
Dedierenvertonenmeestalhevigekoliekverschijnselen.Debuikomvangneemt
sneltoe,doordatdegasafvoeringrotedarmgedeeltenonmogelijkwordt.De
dierenhebbenhethierdoorergbenauwd.
Hetisdanalgauwtelaatomnogzinvolchirurgischtekunneningrijpen.
Prognose:
Dezeiszeerslecht
Therapie:
Debeste therapie ishetterugdraaienvandetorsie doormiddelvaneen
laparotomie.Geziende geweldige stuwing,dieindedarmwandoptreedt,is
ditalleenkortnahetontstaanvandetorsienogzinvol.
4.Invaginatie
Laatstgenoemde afwijkingen gevenongeveerhetzelfdebeeld.Dierenmetdeze
aandoeningenvertonenvrijhevige koliek:ze rollenoverderug,zweten,
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kijkensteeds:om,gaanliggenenopstaanenz.Bijhetonderzoekkandepols
veelminder hoog zijndanmen zouverwachtenbijeendergelijkeernstige
aandoening.Deslijmvliezenwordenookpasvrijlaatroder.
8 Oorzakengelegenineenwormaneurysma
Eenwormaneurysma,waarinzichlevendelarvenen/ofbacteriënbevindenkan
opverschillendemanierenaanleidinggeventotkoliek.
1.Tractiedoorgewicht
Indeeersteplaats kaneendergelijkaneurysmaerggrootworden.Menkan
zichdanookvoorstellen dathetdierpijnvoelt.Inditgevalkrijgtmen
dikwijls enigemalen daagsnietal tehevigekoliekaanvallen,waarbijde
dierennogal eensproberen op de rug teblijven liggen.Ookgebeurthet
nogal eens,daterdarmlissen ophet aneurysma zijnvastgegroeid.Vaak,
maarditisnietaltijdzo,zijnhetmagere,doruitziendepaarden,dieook
tijdensdekoliekaanvallen,nogblekeslijmvliezenhebben.
Prognose:
Dezeisdubieustotongunstig.
Alserdarmlissenopzijnvastgegroeidzekerongunstig.
2.Kleineembolie
Eenandereoorzaakvoorhetherhaaldelijkoptredenvankoliekaanvallenkan
zijnhet loslatenvanhele kleineembolie,diedaarnavastlopeninkleine
arteriënvandedarmwand.Zuurstofgebrekgeeftdanaanleidingtotdarmkrampen,waardoorhetdierkoliekverschijnselenvertoont.
Prognose:
Deprognoseisafhankelijkvandegroottevanhetaneurysma.
3.Trombose (infarctkoliek)
SomslatenergrotereembolilosofgaanerzelfslarvenvandeS.vulagris
meeindevertakkingenvandeArt.mes.cranialis.Inprincipekunnendanook
inalle delenvandedarmwand dievanuitdeArt.mes.cranialis vanbloed
worden voorzien,uitzaaiingen plaatsvinden. Dit gebeurt ook.Relatief
echterweinigfrequentindedunnedarm.Vooraltussendebeidelinkerlagen
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vanhet colonascendens enophet coecumkunnendeembolivastlopen.Bij
sectiehaaltmenervaaknoglevendelarvengemakkelijkuit.
Het stellenvandediagnoseismoeilijk.Vaakkanmenslechtsopgrondvan
hetverloopeenwaarschijnlijkheidsdiagnosestellen.
Prognose:
Deze is infaust.Naverloopvan \\ tot3dagenstervendedieren.Menmoet
niet denken, dat deze trombosevanuitwormaneurysmata alleenbijjonge
paardenvoorkomt.Wehebbenerpaardenaanziensterven,dieresp.10,16
en17jaaroudwaren.
Slotopmerkingen
Bij liggingsveranderingen komtuiteraardalleeneenoperatievebehandeling
inaanmerking.
Deprognose hiervan iserg afhankelijkvandealgemene toestand vanhet
dierendeaardvandeaandoening.Patiënten,waarbijdecirculatieinde
darmwand niet ofminder ernstig is,hebbendemeestekansdeoperatiete
overleven.
Verder ishet steeds goed dedierenwarmtehoudenentezorgenvooreen
ruimte,waarinzezichzoweinigmogelijkkunnenbeschadigen.
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PAARDENENPARASIETEN
Dr.M.H.Mirck
Het levenvaneenparasietwordtbepaald doordatvanzijngastheer.De
parasietheefterdanookgeenenkelbelangbijwanneerdegastheersterft.
Datdesondanks hetevenwicht tussengastheerenparasietnogaleenswordt
verstoordtenkostevandegastheer,iseengevolgvanhetfeitdatdeleefomstandighedenvandegastheer onvoldoende ruimtebiedenvooreennatuurlijke gastheer-parasiet-relatie.Metdedomesticatiewerddebehoefteaanparasietenbestrijdingeenfeit.
Het aantal geregistreerde parasieten bij paardachtigen over degehele
wereldbedraagt150,waarvan42alsektoparasietop_,en108alsendoparasiet
inhetpaardleven.Vandeendoparasietenzijnvooraldewormenveterinair
vanbelang.IndeloopdertijdwerdenbijpaardeninNederlandbijnavijftigverschillendewormsoortenaangetroffen.Ruim70%vandezewormenbehoort
totdefamiliederStrongyliden,dienietalleendoorhunaantal,maarvooraldoordewijzevanparasitereneenvoortdurendebedreigingvormenvoorde
gezondheidvanonzepaarden.
NaastdestongylidentreffenweinNederlandnogeenaantalwormenaanzoals
de veulenworm, de spoelworm,de longworm e.a.,dieeveneens schadelijk
kunnenzijn,maaroverhet algemeentochmindervaakaanleidinggeventot
problemen.
Hoewelbijverschillendediersoortenworminfectiealvóórdegeboorteplaatsvinden,wordenveulenswormvrijgeboren.Hierankomtechteralspoedigeen
eind,aangezien zichindemelkvanveelmerrieslarvenvandeveulenworm
(Strongyloideswesteri)bevinden.Aangenomenwordtdatzekerdriekwartvan
deveulensopdezewijzewordtbesmet.Indedunnedarmvanhetveulenwordende larfjesvolwassenenkunnendoorhunaanwezigheidbijdragenaande
diarreediebijveulensvan1à2wekenwordtwaargenomen.Vanafhetmoment
dathetveulenwatmeerbelangstellingvoordeomgevinggaatkrijgen,neemt
ook de kans toe om in contact tekomenmetandereparasieten zoalsde
spoelworm (Parascarisequorum).Omgeïnfecteerd te rakenmoethetveulen
eierenvande spoelworm opnemen.Deze eierenzijnvoorzienvaneendikke
kleverigeschaal,diehetlarfjeoptimaalbeschermingbiedt.Spoelwormeieren
wordenopveelplaatsen aangetroffen enblijkennajarennoginstaateen
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paard te infecteren.Net als deveulenworm maakt ookde spoelworm eentrektocht doorhet lichaamvanhetveulen,waarbij o.a. de longenwordengepasseerd. Dit leidt plaatselijk tot weefselverval waardoor de kans opbacteriëleofvirale longaandoeningen toeneemt.
Eenmaal indedarmveroorzaken kluwens spoelwormennogwel eens verstopping
met alle gevolgenvandien.
Ernstige spoelworminfecties komenvoornamelijk op stal totontwikkeling, in
tegenstelling totbijvoorbeeld infecties met strongyliden, dievooral inde
weide optreden.
Strongyliden worden verdeeld ingrote (Strongylinae)enkleine (Cyathostominae). Hierbij isniet de lengtevan dewormbepalend,maar devorm ende
grootte van dekop.Tot degrote strongylidenbehoort o.a. Strongylus vulgaris,die wel als degevaarlijkste wormvanhetpaard wordtbeschouwd.De
larven van dezewormbegevenzichbuitenhetdarmkanaal enkunnen ernstige
schade toebrengen aanhetbloedvatenstelsel.
Larvenvandekleine strongylidenverlatenhetdarmkanaal niet,maar graven
zich in in de wand. Na verloop vantijd komenzedaaruit tevoorschijn om
hun ontwikkeling voort tezetten.Bijjongepaardenwil ditproces weleens
ontsporen,hetgeen resulteert ineenheftige darmwandonsteking.

Behalve de genoemdewormentreffenwe indedarm ook regelmatig lintwormen
(Anoplocephala)aan,dieeenenkele keeraanleiding geventotdarmperforatie.
Aarsmaden (Oxyuris equi), diezich-zoals denaam alaangeeft -voornamelijk
ophouden in het laatste deel vanhetdarmkanaal,veroorzakenjeuk doordat
de vrouwelijke wormen door de anusnaarbuiten kruipen om daarhun eieren
aftezetten.
Vaakbedrijfsgebondenzijn infectiesmet longwormen (Dictyocaulus arnfieldi).
Veel ezels zijn hiermee besmet en vormen een permanente bedreiging voor
paarden enpony's,dieveel gevoeliger zijnvoor eendergelijke infectie en
erdanookveel lastvan kunnenondervinden.
Behalve genoemde wormenkomenerbijpaardennog eenaantalvoor,dieeigenlijk slechts incidenteel totproblemen aanleiding gevenendaarom hierniet
nader zullenwordenbesproken.

Het onderkennen vanworminfecties isniet altijd gemakkelijk. Inhetbegin
vertoont het paard geen duidelijke verschijnselen. Wel zalhetmeervoer
nodig hebben terwijl geen optimale prestaties meer worden geleverd. De
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weerstandvanhetpaardenerzijdsendeaardendematevaninfectieanderzijdsbepalenwatuiteindelijk degevolgen zullen zijn.Ishetevenwicht
eenmaalverstoord,dankunnendeziekteverschijnselenelkaarsnelopvolgen:
hethaarkleedwordtdor,degroeiiseruit,dedierenvermageren,zeworden
lusteloos,erontstaat diarree enalmetalbestaatereengrotekansop
koliek. Isditstadiumeenmaalbereiktdanzijndevooruitzichtenvoorhet
paardnietzogunstig.
Worminfecties zijntevoorkomen doormetbeleid tewerktegaan,waarbij
kennisomtrentdeontwikkeling vandewormen zowelbinnen alsbuitende
gastheernoodzakelijkis.
Onderzoekheeftuitgewezendatmetnamestrongyliden-infecties eenjaarlijks
terugkerend patroonvertonen,waarbijdesituatieinhetvoorjaarbepalend
blijkt tezijnvoorhetverloopvandeinfectiedrukgedurendederestvan
het seizoen.Hieruitvaltaf teleiden,dathetaccentvandepreventieve
wormbestrijdingvooralophetvoorjaardientteliggen.Enerzijdszalmoeten
wordenvoorkomen datdepaarden inhetvoorjaargeïnfecteerd rakenmetop
hetgras overwinterdelarven,terwijlanderzijdsmaatregelennodigzijnom
de larvendieindepaardenoverwinterennietdekanstegevenhetweiland
opnieuwtebesmetten.Ditbetekentdatpaardeninhetvoorjaarbijvoorkeur
opdiepercelenwordengebracht,waarhetvoorgaandeweideseizoenallesis
gedaan ombesmetting tevoorkomenof iniedergeval zoveelmogelijkte
beperken.Wanneer danbovendiennog demogelijkheidbestaatdepaardenin
juli teverweidennaarpercelenwaaropditseizoennoggeenpaardenhebben
gelopen enditwordtgecombineerd meteenwormbehandeling,danisdaarmee
hetprincipevandeidealewormbestrijdingsstrategieaangegeven.
Indepraktijkzalechterinveelgevallennietmeteendergelijkeenvoudig
schemakunnenwordenvolstaan.Omdeweidebesmettingdantochondercontrole
tehouden ishetnoodzakelijk allepaarden gedurendedeeerstehelftvan
hetweideseizoenmaandelijks teontwormen.Daarnakanmeteenbehandeling
omdetweemaandenwordenvolstaan.
Eenbezwaarvanhetintensieftoepassenvanwormmiddelenisdevoortdurende
selectie opgevoeligheid vandeaanwezigewormentenopzichtevanhetgebruiktemiddel,hetgeenkanresultereninresistentie-ontwikkeling.Hetis
vanbelangminstenseenmaalperjaardegevoeligheidvandewormentecontroleren,bijvoorkeurvóórhetverweiden.Hiertoedientveertiendagenna
eenbehandeling mestonderzoek plaats tevindenophetvoorkomenvanwormeieren.
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Bij een juiste dosering en een correcte toediening vanhetwormmiddel zal
onder normale omstandigheden het mestonderzoek twee weken later negatief
moeten zijn. Zoniet dankandateenaanwijzing zijnvoor eenzichontwikkelende resistentie en doet men erverstandig aaneenanderwormmiddel te
kiezenmet eengeheel anderwerkingsmechanisme.Hierbij isdeskundig advies
onontbeerlijk.Hetwillekeurig afwisselenvanwormmiddelen zoals veelvuldig
gebeurt,is,naar hetzich laataanzien,geenbetrouwbare manier om deontwikkeling van resistentie tevoorkomen, integendeel.Er zijnaanwijzingen dat
op dezewijze degevoeligheid vanwormenvoorverschillende middelen gelijktijdig afneemtmet allenadelenvandien.

Moderne wormmiddelen hebben een breed werkingsspectrum, datdemeestebij
het paard voorkomende wormen omvat. Toch zijneronderlingverschillen in
werkingsspectrum en effectiviteit die onderbepaalde omstandighedenbijde
keuze moeten worden betrokken. Voor routine-behandelingen is dit veelal
echter van ondergeschikte betekenis. Van belang isenblijftde dosering,
die helaas nogal eens te laag uitvalt,waarbij de farmaceutische industrie
niet geheelvrijuitgaat.
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SPAT

Spat is eer.osteoarthrosis van de distale tarsaalgeledingen, waarbij de
veranderingen gelocaliseerd kunnen zijn aan os tarsi centrale,os tarsale
tertium endeproximale gewrichtsvlakte van demetatarsus.
De veranderingen die in het kader van de osteoarthrosis kunnen ontstaan
zijn:
Osteolyse;erontstaat eerst kraakbeenfibrillering, daarna Osteolyse van
het subchondralebot.
- beennieuwvorming; zowel intra-articulair als ook extra-articulair; de
extra-articulaire beennieuwvorming leidt tot de vorming van exostosen
aandebuitenzijdevanhetgewricht.
De veranderingen beginnen meestal en zijn dus ookhet duidelijkst aande
dorso-mediale zijdevanhet gewricht,maarnaverloopvan tijd kunnenze in
het gehele gewricht zichtbaarzijn.
Als de spat gepaard gaat met devorming van exostosenwordthet uitwendig
zichtbaar: een harde verdikking aan de dorso-mediale zijdevande sprong
ter hoogte van het distale intertarsaal gewricht oftarso-metatarsaalgewricht,dusdistaalvandeplaatsvandebolspat.Wanneer ergeen exostosen
gevormd worden endeveranderingen gelocaliseerd zijn inhetgewricht isde
spatuitwendig niet zichtbaar: "binnenspat"of "occultespat".
De spat verlooptmeestal chronisch.Wanneerhet gewricht éénmaalgeankyloseerd is komthetproces tot rustenverdwijnt depijnendaarmee dekreupelheid. Deze spontane ankylosering kan soms lang op zich laten wachten
(totenkelejarentoe).
Er isgeenduidelijke rasgevoeligheid voor spataantegeven.
Het komtvoorbij rijpaarden endravers enverhoudingsgewijsmeerbijpony's.
Hoewel het zich op iedere leeftijd kanvoordoenworden demeeste gevallen
toch gezienvoor ongeveer 6-7 jaar,dusvaakbijnogvrijjonge dieren.
Aangaande deaetiologiewordtvooral gedacht aanmechanische invloeden:
trauma
- herhaald microtrauma, mogelijk samenhangend met depositie c.q. ligging
en daarmee de belasting van de tarsaalbeentjes en met standsveranderingen.

De anamnesebij een spatkreupel paard kannogalvariëren;deklachten lopen
uiteenvan eengeringe stijfheid toteenernstige kreupelheid.
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De kreupelheid, diehet ernstigstblijkt tezijnwanneer erveel Osteolyse
in het gewricht is,kan geleidelijk ontstaan enverergerenmaar ookvrij
plotseling optreden. Meestal isdekreupelheid hetduidelijkst bijhetbegin van de arbeid (startpijn) en wordt het tijdens dearbeid minder (het
paard is "spatwarm").

Er zijn inde loop derjaren tallozebehandelingsmogelijkheden ontwikkeld.
Dezevallenuiteen intweegroepen:
methoden die gericht zijn op vermindering van de pijn, dus symptomatische behandelingsmethoden:
- veranderenvande standvanhetbeen doorbijvoorbeeld bekappen;
- behandelingmet pijnstillers
beïnvloeding vanhetziekteproces,dusvan deosteoarthrosis zelf:
rustgedurende enigemaanden
medicamenteuze behandeling;
scherp smeren of branden; hiermee wordt beoogd dooractivering van
hetproces deankylosering teversnellen.

Deprognosevan spat is i.h.a. gematigd;deaardvan de spat speelt daarbij
zeker een rol;naarmate ermeer Osteolyse is inhet gewrichtwordt deprognose ongunstiger. Van de bovengenoemde behandelingsmethoden worden thans
hetmeest toegepast: rust,bekappen eneventueel orthopaedisch hoefbeslag.
BijdeW.P.N.-hengsten-selectie wordenhengsten lijdend aanspatnietgoedgekeurd.

Osteochondrosis
Osteonchondrosis iseen storing indeenchondrale ossificatie dieberustop
een storing in de normale rijping of dedifferentiatievandekraakbeencellenvoordat deossificatie optreedt.De storing isvrij locaal.Hetverbeningsproces van het omgevend kraakbeen gaatnormaal door zodater a.h.w.
eengebied ontstaatwaar nietverbeend kraakbeen achterblijft.Omdat indit
kraakbeen geen bloedvaten ingroeien en er evenmin diffusievanvoedingsstoffen naar ditkraakbeen toeplaatsvindtwordthet door gebrek aanvoedingnecrotisch aseptischenecrose.
Osteochondrosis kanoptreden inde groeischijf en inhet gewrichtskraakbeen,
dus in de gewrichtsvlakte; in het laatste geval kunnen de veranderingen
zowel centraal alsmarginaal (=perifeer)gelocaliseerd zijn.Hetgewrichts-
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kraakbeen isterplaatstezwakkerenkanonderbelastingcollaberen,waardoor indegewrichtsvlakte spleten ofholtesontstaan.Ookkunnenstukjes
kraakbeeneventueelmetonderliggendbotminofmeerlosraken;indatgeval
spreektmenmeestalvan osteochondrosis (of-itis)dissecans (O.C.D.).In
dergelijke losgeraakte stukken kraakbeen kannaderhandtochnogverbening
optreden. Op de röntgenfoto wordenzedanzichtbaar als ogenschijnlijk
losliggendeschijfjesofstukjesbotnaasteendefectofonderbreking inde
normalegewrichtsbelijning.
De osteoschondrotische veranderingenkunnenaanleidinggeventoteenovervullingvanhetgewricht.
Osteochondrosiskomtbijallediersoortenvoor.Bijhetpaardzijneenaantalvoorkeursplaatsen:
inhettalocruraal (oftibio-tarsaal)gewricht
inhetkniegewricht
Daarnaast komthetookvoor inanderegewrichten:schoudergewricht,kootgewricht.
Osteochondrosis komtmeervoorbijmannelijkedanbijvrouwelijkedieren.
Het treedtvooral opbijjonge dierendie snelgroeien.Indiegevallen
wordtook gedachtaaneensamenhangmetdekrachtvoeropname;aandezedierenblijktnl..vaakergveelkrachtvoerverstrektteworden.
Er zijnpublicatieswaaruiteenfamiliaalvoorkomenbijdemensblijkt,
echterookpublicatieswaarbijdatbeslistnietwerdaangetoond.Bijdieren
blijkt dat selectie op sterke groeimeerosteochondrosistotgevolgheeft
(o.a.bijpluimvee).Betreffendehetpaardzijnerookverschilleninfrequentievanvoorkomenwaargenomenbijnakomelingen-groepen vanverschillendehengsten.

Deosteochondrosis kansymptoomloos (subklinisch)verlopen.Somsfunctionerenpaardenmetosteochondrosisprima.Wanneerersymptomenoptredenbetreftditallereerst deovervulling vanhetgewricht.Dezegewrichtsovervulling kan samengaanmetkreupelheid,maardatgebeurtlangnietaltijd.
Osteochondrosis inde tarsus geeftmeestal geenkreupelheid,indeknie
dikwijlswel,indeschouderbijnaaltijd.Vaakontstaatdekreupelheidpas
wanneer dedieren (meer)belast gaanworden(beginvandetraining),terwijl degewrichtsovervullingdaarvoorreedslangereofkorteretijdaanwezigwas.
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Er zijn diverse therapeutische mogelijkheden o.a. drastische vermindering
vandekrachtvoergift bijjonge snelgroeiende dieren.Deprognose vanosteochondrosis blijft wisselend,mede ookvanwege demogelijke secundairearthrotische veranderingen inhetgewricht.

Jonge W.P.N.-hengsten worden onderzocht op o.cd. inhet tarsaalgewricht,
indien zij lijdend zijnworden zeniet goedgekeurd.

Chronische aseptische podotrochleïtis
(=podotrochleose),ookwelhoefkatrol(ontsteking)genoemd.
itis impliceert ontsteking; het is echter eendegeneratieve aandoening
vandepodotrochlea (=hoefkatrol).
Anatomischmaken deeluitvan dehoefkatrol:
straalbeen (ookdeelvan hoefgewricht)
- bursa podotrochlearis
- diepebuipees.

Voorkomen :

bij alle rassen.
Meestal aandevoorbenen;zeldenaandeachterbenen.
Meestalbeiderzijds.
Kan zich op elke leeftijd manifesteren,maar de topvande
curve ligtbij 7jaar.

Anamnese :

klassiek is de zich geleidelijk ontwikkelende wisselende,
recidiverende kreupelheid.

Diagnostiek
Inspectie :

alleen in gevorderd stadium van de ziekte kan men hoeven
aantreffenmethoge nauweverzenen.

Gangen:

stap:kort,stram
draf:kort,stotend,kreupel aanéénofbeide benen
volte: belastingskreupelheid

Therapie :

genezing isnauwelijks mogelijk.
Naast dedegeneratieve processen inhet straalbeen iserook
reparatie.

V53A/E

4-72

a)Rust, d.w.2:. vrijwarenvan relatieve overbelasting bevordert de reparatie, dit tebereiken door
onbelastebeweging indewei
z.g. podobeslag; d.w.z.hetverhogenvan deverzenenb.v. doormiddel
van leren wig, inkorten van de toon en ijzermet flinke opzet;dit
beslag combinerenmet aangepaste arbeid.

b)Neurectomie:permanente pijnuitschakeling.
Postoperatief: rust tevens podobeslag om de belasting van depodotrochlea teverminderen.
Eventuele complicaties naneurectomie:
- neuroomvorming
renervatie
trofoneurotische storingen in de hoef. (Hieropveelmeer kansbijNeurectomieNervipalmares,d.w.z.ontschoening,peesruptuur).

c)Anticoagulantia: op basis van de vermoede circulatiestoornissen als
aetiologische factor vandeontwikkelingvanpodotrochleose zijnerbemoedigende resultaten gemeld met detoedieningvanWarfarin (eencumarinederivaat). Een nauwkeurige dosering ondervoortdurende controlevan
de verminderde stollingstijd ishierbijnodig;niettemin komenverbloedingenvoor.Wordtweinig toegepast.

d)Vaatverwijdende middelenm.n.isoxsuprine.
Australische en andere onderzoekers hebbenhiervangoede resultatengemeld.Dit is inEuropa (w.o.Utrecht)nietbevestigd.

Hengsten met een ernstige vorm van podotrochleose worden bij het W.P.N,
niet goedgekeurd.

Sesambeenskreupelheid
Hetwordtvaak chronische sesamoïditis genoemd.
Het is een chronische degeneratieve aandoening vande kogelkatrol = draagapparaatvandeondervoet.

Naast de chronische sesamoiditis (sesambeenskreupelheid)wordt incidenteel
eenacutevormgezien.
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Voorkomen:

-

bij alle rassen
voor- en achterbenen
meestal beiderzijds

Anamnese:

klassiek is dezichgeleidelijk ontwikkelde bewegingsstoornis,vaak recidiverend:
stijfheid
onvoldoende doortreden
korte draf
stotende gang
kreupelheid

Diagnostiek:
Inspectie:

volume toename sesambeensgebied
ronde kogel
overvulling kootgewricht en/of sesamschede
steile stand
eventueelbokbenige stand
eventueel overkoot gaan

Gangen :

stap:kort,stram
draf: kort,stotend, stram,kreupel aanéénofbeide benen

Therapie :

genezing is nauwelijks mogelijk. De vroeger gebruikelijke
hyperaemiserende behandelingen: scherp smeren (blisteren)en
brandenwordennauwelijksmeer toegepast.
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Hoofdstuk V DEVOEDING VAN HET PAARD

5.1•Functievan hetmaagdarmkanaal

,1.1.Voedselopname:
Het paard pakt.het gras eerstmet zijn lippenvast enbijt het daarna af.
Door debeweeglijke lippen kunnen tijdens devoedselopname planten of plantendelen selektiefworden opgenomen.Tevens heeft hetpaard een goed ontwikkeld reukorgaan.Deze twee eigenschappen van het paard kunnen de verklaring
zijnvoorhec selektieve grazenvanpaarden enhet ontstaanvande typische
paardeweiden..
Ookwordt hetdanduidelijk waarom paarden soms eennieuwe chargevan eenraengvoer eenpaardagen slechter opnemen.Zijmoeten eerst wennen aandeveranderde smaakvanhetvoer.
Het opgenomen voedsel wordt direkt gekauwd. Het kauwen geschiedt met eenmalendebeweging afwisselend links enrechts indemondholte.Afhankelijk vande
struktuur ende consistentie vanhetvoedsel-varieert deopnametijd van deverschillende voedermiddelen (Tabel1).
Tabel 1.Degemiddelde tijd (inminuten)dienodig isom 1kgvan eenvoedermiddel op tenemen (met tussen"haakjesde range) (naarMeyer e.a., 1975).
lang hooivan gemiddelde kwaliteit

39

(20-96)

lang,grofstengelighooi

39

(30-64)

lang,bladrijk hooi

31

(20-40)

lang stro

45

(40-50)

gehakseld hooi (deeltjesgrootte 5-15 mm)

53

(36-60)

maissilage (deeltjesgrootte 5-10 mm)

10

' ( 7-14)

hele haver

9,7

( 6-18)

geplette haver

9,5

( 6-17)

losmengvoer

14,1

( 8-37)

gepelleteerd mengvoer,0 4mm

11,2

( 8-14),

gepelleteerd mengvoer,0 8mm

9,9

(4,5-16)

gepelleteerd mengvoer,0 10mm

13,5

(10-19)

Een langeopnametijd vanhetvoer kanverveling op stal tegengaan. Verveling
isdevoornaamste oorzaakvoor het optredenvan stalondeugden.
Tijdenshet kauwenvindt ereenvermenging vanhetvoedsel met speeksel
plaats.Kauwenzetdespeekselklieren totsecernerenaan (inhet bijzonder
de gl.parotis). De structuurvanhetvoedsel oefent dus invloed uit opde
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hoeveelheid speeksel,die gesecerneerd wordt.
De enzymactiviteit vanhet speeksel is teverwaarlozen. Wel zijn grote hoeveelheden mineralen enbicarbonaat inhet speeksel aanwezig (Tabel2 ) .
Tabel 2.Hoeveelheid speeksel ende samenstelling van speeksel (gl.parotis)
(naar Bergner enKetz, 1969;Kolb enGürtler, 1971).
Hoeveelheid/dag
kg
5-7

pony
paard, 500kg

45-50
(droogvoer)

Hoeveelheid/kg voer
kg
hooi enstro

4

haver

2

groenvoeders

0,5

Samenstelling
mg/l
ureum

140

Na

1270

Cl

1740

K

570

Ca

260

HC0 3 "

3000

Defunktie vanhet bicarbonaat isnietduidelijk. Verder maakt speeksel het
glijdenvandevoedselbrok doordekeelholte ende slokdarmmogelijk. Devoedselbrokwordtweek gemaakt,waardoor hetmaagsap beter inhetvoedsel kandoordringen.Goed kauwen isdus gunstig voorde speekselproduktieen indirekt
dus ookde inwerking vanhetmaagsap.

5.1.2.Maag:
Depaardenmaag isrelatief klein (Tabel 3 ) .Ongeveer 2/3 van demaximale inhoud
(181)zoalsdezevoorpaardenvan 500kgwordt opgegeven,wordt fysiologisch
benut.
Inhet pars oesophagica vandemaag heerst eenalkalischmilieu onder invloed vanhet speeksel dat met hetvoedsel inditdeel vandemaag komt.In
ditdeelvindt eenafbraak vaneendeelvande fraktie overige koolhydraten
plaats,onder invloed van microörganismen (o.a.Lactobacillen, Streptococcen
engisten)(Schema I).Hierbijontstaatvoornamelijk melkzuur maar ook vluchtige
vetzuren.Hetmelkzuur wordt geresorbeerd indedunnedarm endaar alsmede in
hetcaecum encolonomgezet invluchtigevetzuren en indezevorm geresorbeerd.
Decellolytische activiteit indit deelvandemaag kanverwaarloosd worden.
Inhet fundusgedeelte vandemaagvindtdeafscheiding vanpepsinogeen en
HCl plaats.Het pepsinedatna activering ontstaat zorgt voor het op gangkomenvandeeiwitvertering.Verder zorgthet zoutzuur ervoor dat indit gedeelt«
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Schema I-Verteringbijhetpaard.

overige
ruwe
ruw
koolhydratencelstof eiwit vetten

vetzuren
aminozuren

aminozuren

vluchtigevetzuren
afbraakprodukuen
vluchtigevetzuren (WZ)
WZ

WZ

afbraakprodukten

afbraakprodukten
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Tabel 3.Lengte envolumevandeverschillende delen.van hetmaagdarmkanaal
ende tijd diehetvoedsel indezedelenblijft (lichaamsgewicht 500kg).
lengte (m)
oesophagus

vo lume (1)

verblijfsduur
10-15 seconden

tot 1,5

18

1-5

uur

16-24

64

5-6

uur

caecum

1

34

15-20 uur

colon

6-8

96

18-24 uur

rectum

0,2-0,3

maag
dunne darm

1-2

uur

vandemaag eenzuurmilieuheerst endatdeactiviteit vandemicroörganismen
uithet parsoesophagicawordt stopgezet.Als hetvoer slecht gekauwd wordt
of als ervoedermiddelenworden gevoerd die ineenmaag eenkleverige massa
vormen (b.v.mais)dankanhet maagsap onvoldoende inwerken.De activiteit
vandemicroörganismenwordtnietstopgezet,waardoor er eengasophoping in
demaag ontstaat,die de aanleiding kan zijnvan koliekverschijnselen.
Hetvoedselverblijft maar eenkorte tijd indemaag (Tabel 3 ) .Als grote
hoeveelhedenvoedselworden gegeven,danzal zodrademaagvol is,hetvoedselnaarhetduodenumwordengetransporteerd. Dekorteverblijfsduur vanhet
voedsel indemaag heeft totgevolgdat de afbraakvandeoverigekoolhydratendoordemicroörganismen inhet slokdarmgedeelte ende eiwitvertering onder
invloedvan pepsine inhet fundusgedeeltemaar gering kanzijn.Dekleinemaag
enhetdirect kauwenvanhetvoedsel leidt totdevolgende praktischeconsequenties:Paardenmoetenmeerdere kerenperdag gevoerd worden; sportpaarden
dienenminimaal 3maal perdag gevoerd teworden, s'Morgens een kwartrantsoen,s'middags eenkwartrantsoenens'avonds alshetwerkklaar isde rest
vanhet rantsoen. Indiendedieren zwarearbeidmoetenverrichten,moetnog
frequenter worden gevoerd. Fokpaarden enallepaardendieveel tijd hebbenom
hunvoer op temakenkunnenvolstaanmet 2voederingen perdag.

5".1.3.Dunnedarm:
Indit darmgedeelte vindt de afbraak plaatsvaneengroot deelvanhet eiwit
uithetvoer totaminozuren (Schema 1).Inhetbeginvanhet duodenum (dat
maarkort is)kan'ookhetpepsinenogeveninwerken,maar doorde stijging
vandepHwordt dit snel inactief.De afbraak vanheteiwitvindt indit
darmgedeelte vooralplaats onder invloedvandeproteolytische activiteit
vanpancreas enzymen (trypsine,chymotrypsineen carboxypeptidasen) endoor
deeiwitsplitsende enzymen,diegebonden zijnaandeepitheelcellen vande
darm (aminopeptidase,dipeptidase).
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Hetpancreassapheeftmaareengeringetrypsine-activiteit.Pancreassap
wordtwelingrotehoeveelhedengesecerneerd (5-10%vanhetlichaamsgewicht
perdag).Hetisalkalischenbevatveelbicarbonaat.Hierdoorwordtdedigesta
uitdemaaggeneutraliseerd.Ookkomterveelbicarbonaatincaecumen
blindedarm,watvanbelangisvoordeneutralisatievandevluchtigevetzuren,diedaardoorbacteriënwordengeproduceerd.Deruwecelstofafbraak
inhetcaecumencolonzouineensterkzuurmilieunietplaatskunnenvinden.
Hetvetwordtgehydrolyseerd,waarbijmonoglyceriden,glycerolenvetzurenontstaan.Ditgeschiedtonderinvloedvandegalzuren

uitdegal,

dievoorhetemulgerenzorgenenhetlipaseuithetpancreassap $hydrolyse.
Deoverigekoolhydratenwordenvoorhetgrootstedeelafgebrokentotdisacchariden (amylase)envervolgenstotenkelvoudigesuikers (vnl.glucose)
onderinvloedvanenzymenafkomstigvandedarm (de di-saccharidasen).
Deruwecelstofpasseertonveranderddedunnedarm.Ditheeftconsequenties
voordeverteringvanvet,eiwitenoverigekoolhydraten,daardezevoedselcomponentenalleenverteerdkunnenwordenalszebereikbaarzijn,dusnietingeslotenincellen,waarvandewandennoghelemaalintactzijn.

r.1.4.Caecumencolon:
Inhetcaecumencolonvindtonderinvloedvanbacteriënenprotozoëneen
afbraakvanruwecelstofplaats.Hierbijontstaanvluchtigevetzuren (vnl.azijnzuur,propionzuurenboterzuur).Ookvindtereenafbraakplaatsvanhetnog
nietverteerdedeelvandeoverigekoolhydraten (Schema 1).Desamenstellingvan
hetrantsoenheeftinvloedopdehoeveelheid endeverhoudingvandevluchtige
vetzurendieontstaaninhetcaecum,maarnauwelijks inhetcolon (Tabel4en5).
Tabel4.Deproduktievanvluchtigevetzureninhetcaecumvanhetpaardenin
depensvanherkauwers naopnemenvaneentimotheeofklaverrantsoenalof
nietaangevuldmethaver.
timothee
vluchtigvetzuur
(mM/1)

klaver

-haver

+haver

-haver

* haver

pony os

pony os

pony os

pony os

azijnzuur

39.2 44.6 34.6 61.9 47.9 81.4 50.6 62.5

propionzuur

13.4 13.9 10.7 17.9 12.3 16.6 17.5 14.7

isoboterzuur

0.0

0.4

0.0

0.7

0.0

0.6

0.2

0.4

boterzuur

3.5

9.3

3.9

9.9

3.3

9.9

5.4

7.2

isovaleriaanzuur

0.1

0.2

0.1

0.2 0.1

0.4

0.2

0.4

valeriaanzuur

0.1

0.5

0.2

0.8

0.9

0.5

0.5

totaal (mM/1)

0.0

56.3 68.9 49.5 91.4 63.6 109.8 74.4 85.7

I

5-6

Tabel 5.Deverdeling vanvluchtige vetzuren inhet caecum encolon bijverschillendehooi-krachtvoergiften.
Verdeling vetzuren (% Mol)
azijnzuur

propionzuur

boterzuur

hooi-krachtvoer
verhouding
caecum

1:0

76.2

14.8

8.0

3:2

70.4

21.2

7.2

1:4

61.2

26.0

10.2

colon

1:0

69.5

16.2

7.6

3:2

68.2

15.0

8.8

1:4

67.0

17.0

9.0

Krachtvoervoederinggeeft eenkleiner aandeel azijnzuur aandevluchtige vetzureneneen groter aandeel propionzuur dan ruwvoervoedering.Dit is inhet
caecumduidelijkmaarniet inhetcolon.Ook isdeproduktie van vluchtige
vetzuren inhet caecum groterdan inhet colon.Dekoolhydraten die inde
dunnedarm niet zijnverteerd komen eerst inhetcaecum.Degemakkelijkst verteerbarekoolhydraten (bv.restvandeok)worden het eerst afgebroken waarbij
meerpropionzuur ontstaat danbijde afbraakvancellulose.
Alsdevoedselbrij dan inhetcolon komt zal erpraktisch alleen reover zijn
waardoordeverhouding azijnzuur/propionzuur inhet colonmaar weinig afhankelijl*
isvande rantsoensamenstelling.
De eiwittendie indedunnedarmniet zijn afgebrokenwordendoor demicroörganismen afgebroken.Hierbijontstaat NH_.Deze ammoniak wordt of geresorbeerd of
gebruikt voordevorming vanmicrobieel eiwit.Eengedeelte vanhet microbiële
eiwitwordt afgebrokenwaardoor o.m. aminozuren ontstaandoor proteolytische
enzymen vandemicroflora.Deze aminozurenkunnenworden geresorbeerd en inde
bloedstroom wordenaangetoond,maar ermoetwordenaangenomendat er geen sprake
isvan eenresorptievan enige omvang.Eenpaard isdusvoornamelijk aangewezen
ophet eiwitdathetuitdedunnedarmkanresorberen;m.a.w.de eiwitkwaliteit
isbelangrijk voor eenpaard.Demeeste volwassen paarden krijgenmeer eiwit dan
debehoefte (zienormenboekje vanhet CVB),zodatdemogelijkheid om voldoende
essentiële aminozuren teresorberen ookbij eiwittenvanminder goede kwaliteit
meestal nog aanwezig is.
Doordemicroflora inhet caecum encolonworden ookvitamines van het B-complexgevormd.Deze B-vitamines kunnenworden geresorbeerd maar ookvoor dezevitamines geldt dat het resorptiepercentage gering is.Dankzij de zeer grotevit.
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produktie inhetcaecum zaldevoorziening meestal toereikend zijn,maar het is
nietuitgeslotendat ook paarden het grootstedeel van hunvitamine-B-complex
behoeftemoet€indekkenmetbehulp van B-vitamines die inhet voeraanwezig zijn.

5".2.Mineralen en sporenelementen
.2.1.Calcium enfosfor:
De Ca-enP-behoefte isweergegeven inTabel 6.Deze behoefte isondermeer afhankelijk vandebeschikbaarheid vanCa enP indediverse voedermiddelen (zie
Tabel 7en 8). Oude paarden (ouderdan 20jaar)kunnenCa slechter benutten
dan jonge paarden.DeCabehoeftevandezepaarden isdanookhogerdandebehoeftecijfersaangeven.
Tabel 6. Ca-enP-behoeftevanpaarden
mg/kg lichaamsgewicht per dag
Ca

P

%indeds

Ca/P

Ca

P

jonge paarden
veulens

150-180

90-110

1,7

0.70

0.50

jaarlingen

110-130

65- 75

1,7

0.55

0.40

onderhoud

33- 45

22-29

1,6

0.30

0.20

dracht

60-85

35-55

1,6

0.50** 0.35**

100-125

55«75

1,6

0.50

0.35

60-75

35-45

1,6 '

0.30

0.20

volwassen paarden

laktatie
lichte arbeid
inclusief onderhoud
laatste 90dagen

Tabel 7.Debeschikbaarheid vanCa enP indiversevoedermiddelen (naar Schrijver
enHintz, 1972).
Ca
(%)

PP
(%)

timothee

70

42

luzerne

77

38

vanhetvoer,debehoefte aan Ca (bv

lijnmeel

68

45

bij lactatiemeer dan inonderhouds.i

melkprodukten

77

57

tuatie)envan de leeftijd.

grintzemelen

-

34

voederkalk

67

-

dicalciumfosfaat

73

44

beendermeel

71

46

-

47

mononatriumfos faat

Bedenk dat deresorptie van Cam.n.
wordt beïnvloed doorhet Ca-gehalte

5-8

Tabel 8. Behoeftenvan merries enveulens aanmineralen, sporenelementen en
vitamines per kg lichaamsgewicht (volgens Drepper, 1974 inde DLG-Futterwerttabellen).

MERRIE
laatste 3mnd.
hoog;tepunt v.
v.d. dracht
d. laktatie

1-6 mnd.
oud

VEULEN
6-12mnd.
oud

2e levensjaar

Ca

(mg)

75

120

140

95

65

P

(mg)

50

70

100

70

50

Mg

(mg)

15

15

30

20

15

NaCl (mg)

75

80

140

95

65

Cu

(mg)

0,115

0,115

0,25

0,17

0,12

Fe

(mg)

1,15

1,15

2,5

1,7

1,2

Mn

(mg)

0,40

0,40

0,50

0,40

0,40

Zn

(mg)

0,46

0,46

1,0

0,68

0,48

Co

(ug)

1,2

1,2

3

2

1

J

(Ug>

2

2

3

2

1

(IE)

150

150

150

150

150

(IE)

14

14

14

14

14

Vitamine-A
Vitamine-D_
Vitamine-E
Vitamine-B.
Vitamine-BVitamine-B,

(mg)
(mg)

1,1
0,10

1,1
0,10

1,1
0,10

1,1
0,10

1,1
0,10

(mg)

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

(mg)

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

(ug)

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

(mg)
nicotinezuur
pantotheenzuur (mg)

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

foliumzuur

(mg)

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

choline

(mg)

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

o

Vitamine-B.7

Voorbeelden van Ca-enP-giften in rantsoenen.
rantsoen
5 kg hooi

gCa gP

4 kg haver
totaal

gCa £P

rantsoen

gCa gP

25 15

rantsoen
5 kg hooi

25 15

5 kg hooi

25 15

4 j4_

2 kg haver

2

4 kg paardebrok

36 24

29 29

2 kg paardebrok

Ca/P-verhouding*l,0

totaal

7

18 J_2
45 34

Ca/P-verhouding=1,3
rantsoen

gCa gP

rantsoen

?Ca ^P
20 12

4 kg hooi

20 12

4 kg hooi

6 kg haver

6 21

3 kg haver

totaal

26 33

Ca/P-verhouding-0,8

3 10,5

3 kg paardebrok
totaal

27 \8
50 40,5

totaal

61 39

Ca/P-verhouding»1,6
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VeeL rantsoenen voor paarden hebben een scheve Ca/P-verhouding, d.w.z. de rantsoenen bevatten meerPdanCa.De oorzaak ishet feit dat paarderantsoenen vaak
veel granen of graanafvalprodukten bevatten.Dezevoedenniddelen hebben allemaal
een scheve Ca/P-verhouding (Ca/P-verhouding < 1).Als vuistregel kanmen aanhouden dat:,nietmeerdande helft van het krachtvoer ineen paarderantsoen uit granen mag bestaan, anders dient men eenmineralenmengsel bij tevoeren (zievoorbeelden vanCa-enP-giften inrantsoenen).
Tegenwoordig zienwe nogal eens dat het gras in (paarde-)weiden een minder
goede Ca/P-verhouding heeft danvroeger.Door de hogere N- enP-bemesting stijgt
het P-gehalte inhet gras enontstaat er een eenzijdig grasbestand; het aantal
klaver*en kruiden loopt terug,waardoor het Ca-gehalte inhet gras (iets)afneemt.
Zowel de stijging vanhet P-gehalte alsde (geringe)daling van het Ca-gehalte
inhet grashebben tot gevolg dat deCa/P-verhoudingongunstigerwordt.
Hoewel altijd wordt aangegeven dat eenCa/P-verhouding < 1vermeden moet worden,
tredenduidelijke verschijnselen vanosteomalacia(Nutritiotelesecondaire hyperparathyroidie,"molenaarsziekte^ op als gedurende langere tijd (6-12maanden)rantsoenen worden gevoerd met eenCa/P-verhouding van 0,8.Deverschijnselen worden
snel ernstiger als deCa/P-verhouding kleiner dan 0,6 is.Voorgrotere Ca/P-verhouding inde rantsoenen is eengoede tolerantie.
Veulens ondervinden geennadelige gevolgen van rantsoenen met een Ca/P-verhouding
van 3envolwassen paarden zelfs niet van rantsoenenmet eenCa/P-verhouding van
5.

S'.2.2.Natrium:
Denatriumbehoefte dievoor onderhoud tussende 5en 10gram ligt stijgt, evenals
de Cl-b«hoefte, bijpaarden die arbeid moeten verrichten,vrij snel.
Beide elementen komen inaanzienlijke hoeveelheden in zweet voor. Bij zware arbeid
die samengaat met eenhoge omgevingstemperatuur kunnen deNa en Clverliezen aanzienlijk zijn (tot 60gram keukenzout/dag).Het isonmogelijk exacte behoeftecijfers te geven,maar gehalten inhetvoervan0.5-1% geven hoogstwaarschijnlijknooitproblemen.Voor groei ismaarweinig extraNanodig (zie Tabel
8). Lakterendemerries hebben eenhoge zoutbehoefte door deNa-afgiftemet
demelk (Tabel8 ) .
Gras enhooihebben soms een laag Na-gehalte en granen of graanafvalproduktenbevattenookmaarweinig Na.Dithoudt indat een aanvulling met
keukenzout gewenst kan zijn op rantsoenen diebestaan uit gras,hooi en
granen en/of graanafvalprodukten. Dit kanhet gemakkelijkst indevorm
van een liksteen.Mendient erdanwel voor te zorgendat de paardenvoldoendewater opkunnen nemen.
Eenovermaat NaClveroorzaakt eenvergrote urineproduktie,diarree enin
extreme gevallen ooknerveuze verschijnselen. Bij ad libwateropname zalbij
eenovermaatNaClalleensprake zijnvaneenverhoogde urineproduktie.
Aanpaardebrokwordt meestal 1%keukenzout (meestal gejodeerd) toegevoegd.
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S~.2.3. Magnesium:
Demagnesiumbehoefte isongeveer 10ragperkg lichaamsgewicht per dag - 0.09% in
het voer.Alsalleen ruwvoer wordtverstrekt dan ligtdebehoefte hoger (34mg/kg
lichaamsgewichtperdag) (N.R.C., 1973). Veulenshebbenperkggroei nog0.85-1.25
Mgextranodig.
Demeeste rantsoenen bevatten voldoende magnesium, zeker alsgranen,graanafvalpro
duktenofhooivanvlinderbloemigen inhetrantsoen zijnopgenomen.Weiden opinte;
siefbemestgrasland zou inuitzonderingsgevallen ookbijpaarden totMg-tekortkui
nen leiden, (minder sneldanbijkoeien). Gevallen van tétaniedie reageren opeen
Mg-therapie zijnbeschrevenbijpaarden die indeweiliepen.
5".2.4.lJzer:
Het lichaam van eenveulen bevat ongeveer 60-120mg Fe per kg lichaamsgewicht en
een twenterruim 150mgFe perkg lichaamsgewicht. Afhankelijk vande definitie
van eensporenelement wordt Fealsmineraal, soms als sporenelement beschouwd.
De onderhoudsbehoefte isongeveer 40mg/kg ds (40ppm) (Vergelijk Tabel 9met
Tabel 8 ) .Voor jonge paarden en fokpaarden wordt 60-100 ppm aanbevolen.
Tabel 9.Debehoefte aan sporenelementen (mg/kg ds)volgens Löwe enMeyer, 1974.
veulens

fokmerries

Fe

100

60

40

Cu

5-8

5-8

5-8

Co

0,05

0,05

0,05

Zn

30-50

30-50

•30-50

Mn

20-40

20-40

J

0,1-0,2

0,3

0,1

Se

0,1

0,1

0,1

Berekeni ngvande

sportpaarden

20

onderhoudsbehoefte aanFe

Bloedvolume van een paard is 11,5 1/100 kg lichaamsgewicht.
Gewicht van eenwarmbloed paard 550kg.
Een dergelijk paard heeft dan 5,5 X 11,5« 63,25 1bloed.
Het gemiddelde Hb-gehaltena arbeid is 17g%.
63,25 1bloed bevat dan 632,5 x 17- 10752,5 gHb.
Molecuulgewicht vanHb=64500 en 1molecuul Hb bevat 4atomenFe.
Atoomgewicht ijzer =55.847.
223 388
10752,5 gHb bevat ^ - Q Q X 10752,5= 37,24gFe (het serumzijer is teverwaarlozen).
Stelde levensduur vande rodebloedcellen op 140dagen,danwordt iedere dag
1/140 deel vande erythrocyten afgebroken endoornieuwe vervangen.
37 24e
Perdag isvoorde aanmaak vannieuwe erythrocyten— ! . _ & =266mg Fe nodig
en erkomt bijdeafbraak van rodebloedcellen ook 266 mg Fe vrij. Dit ijzer
kan inhogemate opnieuw gebruikt worden tot 80à90%.
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Steldat85%vanhethaem-ijzeropnieuwbenutwordt•>0,85 x266=226,1 mg
Fe/dag.
Uithetvoermoetdan266-?26,1 =39,9mgFe/dagwordengeresorbeerd.
HetnormalebenuttingspercentagevanFebijdemensvarieert tussen3en
15%enbijderattussen3en 10%.Dehogere%wordengevondenoprantsoen
enmetweinigFe.SteldatbijhetpaardopeenrantsoenmeteenlaagFegehaltehetbenuttingspercentage 10%is,danmoetom39,9mgFeteresorberen
399mgFeinhetrantsoenaanwezigzijn.Eennormaalrantsoenvooreendergelijkpaardkanzijn6kghooien3kgkrachtvoer.Ditissamenongeveer7680gds,
399
Hetrantsoenmoetdan_.' =52mgFeperkgdsbevatten.
BalansproavengevenaandatdeonderhoudsbehoeftevoorFe40-50ppmindedsis

Demeestevoedermiddelenbevattenalofnietdoorverontreinigingenmetb.v.
zandmeerdan 100ppmijzerperkgdszodateenijzergebreksanaemieinNederland
nietvoorkomt.Anaemieënmoetenaanandereoorzakenwordentoegeschreven(o.a.
wormen).
HetisnietbewezendateenhogeFe-gifthethaemoglobinegehaltekanverhogen.
Ookkannietwordengestelddatpaardenmeteenhooghaemoglobinegehaltebetere
prestaties leverendanpaardenmeteennormaalhaemoglobinegehalte.
Deberekeningvoordeonderhoudsbehoefteaanijzerlaatzien,datdeopgegevenbehoeftesafteleidenzijnuitbekendegegevensoverdeFe-huishouding.
S.2.5.Koper:
Debehoefteaankoperbedraagt5-8ppmindeds (voorveulens9ppmvolgens
Nutr.Req.Horses,1978). (VergelijkTabel9metTabel 8.)
DemeestevoedemiddelenbevattenmeerCu.Kopergebrek zoualleenvoorkomen
opkoperannegrondenzoalslichtezandgrond,veengrondendrassigegronden.
£2.6.Zink:
Dezinkbehoeftevanhetpaard isnietbekendmaarkaninanalogiemetandere
diersoortenopongeveer30-50mg/kgdswordengeschat.IndienveelKoffytaat
inhetrantsoenaanwezig is,stijgtdebehoefte.Wondhelingwordtbevorderd
doorZnentijdenszo'nproces isdebehoefteverhoogd.
DebehoeftewordtonderdemeesteomstandighedengedektdoordehoeveelheidZn
dieindevoedermiddelenaanwezig is.Specifiekegebreksverschijnselen zijn
(nog)nietbeschreven.
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5".2.7.Andere sporenelementen:
Debehoefte aanandere sporenelementen isweergegeven inTabel 9 (enTabel8 ) .
Deze behoeftes zijnovergenomen vananderediersoorten. Gebreksverschijnselen
zijnnietwaargenomen, zodat aangenomenmag worden,dat onder normale omstandighedendevoedermiddelenvoldoende vandeze elementen bevatten.

5,3.Vitamines
£3.1.Vitamine_A
Tabel 10.Debehoeftevanpaarden aanVitamineA,D enE.
VitamineA (IE/kg l.g.per dag)
bron:

N.R.C.

Lowe/Meyer D.L.G.

volwassen dieren,onderhoud

25

50- 75

jonge groeiende dieren

40

100-150

150

hoogdrachtige/lakterende merries

50

100-150

150
100

volwassendieren (onderhoud+prestatie)
Vitamine D (IE/kg l.g. per dag)
volwassendieren,onderhoud
jonge groeiendedieren

5- 10
',

6,6

hoogdrachtige/lakterendemerries'

20
15-20

volwassendieren (onderhoud+prestatie)

1

r

Vitamine E (mg/kg l.g. perdag)
volwassendieren,onderhoud
jonge groeiendedieren

0,1-0,3
27ug

1»'

hoogdrachtige/lakterende merries

0,3-0,5

volwassen dieren (onderhoud+prestatie)

tot4

1,1
0,8

N.R.C,minimale behoeftecijfers.
Löwe/Meyer)
..
3optimalebehoeftecijfers.
D.L.G.
)
De gebruikelijke voedermiddelenvoor paardenbevatten geenvitamine Amaar het
provitamine-Atcaroteen.Eenpaard kanuit 1mg caroteen 400-500 IEvitamine A
synthetiseren.Demeestevoedermiddelen voor paardenbevattenweinig of geen
caroteen.Paardehooiheeftmeestal een langeveldperiode waardoor hetcaroteengehalte teruggelopen is.Granenof graanafvalprodukten bevatten geen caroteen
(metuitzondering vanmais). Caroteenrijk zijn gras,wortelen,kunstmatig gedroogd gras enkunstmatig gedroogde luzerne.
Omstalrantsoenenvoor paardendiebestaanuithooi en granen en/of graanafvalprodukten tochvoldoende caroteen tedoenbevatten,worden aandezerant-
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soenen vaakwortelen of eenvitamine A/D.preparaat toegevoegd. Wortelen zijn
erg smakelijk enkunnen eetlust bevorderend werken.Grote hoeveelheden wortelen
werken laxerend enwortelen zijnvaak duur enmoeten goed schoongemaakt worden.
Aan paardebrok wordt eenvitamine A/D_ preparaat (en tegenwoordig ook nog
vaak vitamine E en B-complex) toegevoegd zodat naast hooi en paardebrok geen
wortelen of eenvitaminenpreparaat behoeft teworden gevoerd.

5".3.2. Vitamine_D (Tabel 10)
Eenpaardmoet vitamineDvnl. halenuit gedroogde produkten (hooi). Daar in
veel rantsoenenmaar kleine hoeveelheden hooivoorkomen engranen engraanafvalprodukten geenvitamine Dbevatten,zaldevitamine Dvoorziening van paarden
niet steeds optimaal zijn.Aanvulling kannoodzakelijk zijn.
Tijdensweidegang inde zomer is zowel devitamineA/caroteen,vitamine Dals
devoorziening met Bvitamines zeker gesteld.Aangenomen wordt dat voldoende
E.» uithet darmkanaal geresorbeerd wordt.Gras bevat voldoende caroteen en
vitamines vanhet B-complex,behalve B _.Door deultraviolette stralen van de
zonwordt inde huidvitamineD-,gevormd.
Sterkverhoogde vitamineD-giften(meerdan 200.000I.E./dag,overeenlanaetijd
verstrekt)kunnen toxischwerken eneenverkalking vandebloedvaten veroorzaken.
Eenongecontroleerd gebruik vanvitamineD-preparaten moetdanook afgeraden
worden.
i*.3.3.ïitamine_E (Tabel 10)
Eenvitamine E-gebrek veroorzaakt ondermeer degeneratieve spierveranderingen van
dehart en skeletmusculatuur. Ook de zgn.geelvetziekte berust op eenvitamine-Egebrek.
Eenhogevitamine E-gift (tot4mg/kg lichaamsgewicht) zoubij sportpaarden
betere prestaties totgevolg hebben.De paardenworden rustiger en vertonen een
betere eetlust.
Groenvoeders bevatten zoveel vitamine E (+400mg/kg ds)dat door 1-2 kg van
dezevoeders debehoefte gemakkelijk gedekt kanworden.Ook granen bevatten veel
vitamine E (+_15mgvitamine E/kg).
Tijdens de stalperiode kandevitamine-E-voorziening tekort schieten, inhet
bijzonder als oud hooi enoude geplette haverwordt gevoerd.Aanvulling met
eenvitamine E-preparaat,graankiemen,groenvoer ofkunstmatig gedroogd groenvoer,kandannoodzakelijk zijn.
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5".A.Voedering van paarden
5.4.1.Gras/hooi:
Paarden prefereren eenweide diebestaat uit eenmengsel van grassen enwaarin
ook kruidenvoorkomen.Monocultures wordenover het algemeen slechter opgenomen
daneenmengselvangrassen.Paardenprefererenverder die grassendie ineen
bepaalde periode het beste groeien,dus ineendrogeperiode die grassen die
droogteresistent zijn.
Paardeweidenwordenbijvoorkeur niet zozwaar bemest alsweiden voor runderen.Meestal ishet gras daardoorwat grofstengeligerdan inrunderweiden.
Timothee isdegrassoort die inAmerikaveelvoor paardenwordt gebruikt.
Het gras bestemd voor "paardehooi"wordt ineen later stadium gemaaid dan
gras voor "runderhooi".Het eerstewordt praktisch nooit geventileerd en heeft
daardoor,afhankelijk vanhetweer,een langeveldperiode. Hooimag nietbeschimmeld of stoffig zijn.Hetvre-gehaltevan "paardehooi" schommelt vaak rond
de 8%, zodat gesteld kanwordendathooi eennauwere VEM/gvre verhouding heeft
dandemeeste krachtvoeders vanpaarden.
Hethooimoet bijvoorkeur vanaf de grond worden gevoerd enniet vanuit een
hooggeplaatste ruif om tevoorkomen dat er stof inde luchtwegenkomt.

ƒ.4.2.Paardebrok:
Het energiegehaltevanpaardebrok varieertdoorgaans tussen 870 en920VEM,al
iser toch ook eenpaardebrok indehandelmet een energiegehaltevan 750VEM.
Het eiwitgehalte varieert van 10-12%vrevoor prestatiepaarden tot 15%vreof
soms nogmeer inpaardebrok bestemd voor lacterendemerries of veulens.Inveulei
brokwordtmeestalwatdierlijk eiwitverwerkt. Inpaardebrok wordt geen of een
laag percentage pulp (tot 5%) verwerkt om slokdarmverstoppingen tevoorkomen.
Pulpmoet eerst geweektwordenvoordat men zeaanpaardenkanvoeren.Ook grasbrokkanbetervooraf geweektworden,omdat slokdarmverstoppingen zijnwaargenomen navoerenvangrasbrok.

5".4.3.Haver versus paardebrok:
Zowel hetvoerenvanhaver als paardebrok brengt voordelen ennadelenmet zich
mee.
Devoordelenvanhaver zijn:
1•Haverwordt vrijwel altijd goed opgenomen.Voorveel paardemensen ishaver he
ideale paardevoer.
2.Haverheeft een idealeVEM/gvre verhouding voorpaarden die arbeid moeten
verrichten.
3.Haver bevat t.o.v.andere granenvrijveel ruwecelstof,dieeen gunstige
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werking heeft opdemotiliceitvanhetmaagdarmkanaal.
4.Paarden krijgenmeer "moed"door hetvoeren vanhaver.
5.Haver heeft eenhoogvetgehaltewaardoor eenmooie haarglans ontstaat.
6.Men kanop hetoog een indruk krijgenvan dekwaliteit vanhaver.
Denadelenvanhaverzijn:
1.Haver heeft,evenals andere granen,een laagmineralengehalte.
2.Haver heeft een scheveCa/P-verhouding. De Ca/P-verhouding van haver is
ongeveer 0,3.
3.Haver bevat geen caroteen/vitamine A ofvitamine D.
Dezedrienadelenvanhavermakenhetnoodzakelijk indien grote hoeveelheden
haverworden gevoerd omeenmineralen/vitaminen preparaat teverstrekken.Hierdoorkan (mits het juiste preparaatwordt gevoerd)weldemineralen/vitaminen
voorziening op peilworden gebrachtmaar hetvoerenvan eendergelijk preparaat
heeft ooknadelen:
1.De opnamedoordepaarden isvaak slecht.
2.Eendergelijk preparaat isvaakduur.
3.Dedosering van eenmineralen/vitaminenpreparaatmoetnauwkeurig geschieden.
4.De gebruikerwordt nogal eens onjuist beïnvloed doorde reclame voor dergelijke produkten.
Op het ogenblik wordt inDuitsland,maar ook inNederland, eenmineralen/vitaminenbrok voorpaardenopdemarkt gebracht,dieeengoedeaanvulling biedt oprantsoenendiebestaanuithooi engranen.Perdagmoet hiervan dan ongeveer 1kg per
dier worden gevoerd. Eendergelijke brokheeft duidelijk minder bezwaren dan een
geconcentreerd mineralen/vitaminen preparaat.

Devoordelen vanhetvoerenvanpaardebrok zijn:
1.Paardebrok bevatmeestal voldoendemineralenenvitaminen.Erwordt altijd
eenvitamine A-D.preparaat aantoegevoegd entegenwoordig ookvaak vitamine
E envitamine B-complex.
2.DeCa/P-verhouding ligthogerdan I.
3.Hetvre-gehaltekan aangepastwordenaandebehoefte vanhet paard.
Nadelendie aanhetvoerenvanpaardebrok zijnverbonden,zijn:
1.De samenstellingkanwisselen.
2.Docr smaakverschillen tussen 2charges paardebrok kan er een (tijdelijke)voedselweigering ontstaan. Smaakverschillen behoeven niet tewijzen op een andere
samenstelling.Eennieuwe zending van een grondstof kanaldeoorzaak zijn.
3.Het isoimogelijk omophet oog iets tezeggen overde kwaliteit van een
paardebrok.
4. Brokdieniet goed geperst isenuit elkaarvaltwordt slecht of inhet geheel
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niet opgenomen.
Demeeste fabrikanten proberen zoveelmogelijk eenpaardebrok van constante
kwaliteit enmet eengoede smaak opdemarkt tebrengen.

.T.4.4.Het pletten vanhaver:
Nog nimmer isaangetoond dat hetplettenvanhaver zinvol isvoor volwassen paai
denmet eengoed werkend gebit.Deverschillen indeverteringscoëfficiënt tussenhele en geplette haverwaren steeds kleiner dandeproeffout enwaren
zowel positief alsnegatief. InTabel 11 zijndeverteringscoëfficiënten van
decomponentenvandeWeender analysevanhaver engeplette haverweergegeven,zoalswijdeze gevondenhebben inverteringsproevenmet Shetlandpony's.
Tabel 11.Deverteringscoëfficiëntenvanhaver engeplettehaver.
Verteringscoëfficiënten

ds

re

re

vet

ok

os

haver

81,5

92,3

76,9

88,1

84.7

83,5

geplette
haver

79,4

73,5

62,3

93,1

84,6

81,2

-18,8

-14,6

verschil

P*

- 2,1
0,77

0,03

+ 4,0

0,60

0,46

- 0,1
0,98

- 2,3
0,75

e isoverschrijdingskans.

Geplette haver isvrijvlug aanbederf onderhevig.Alsmen geplette haverwil
voeren zalmenhaver voor korteperiodenmoetenkunnen pletten ofmenmoet
iedereweeknieuwe geplette haver aankopen.
Het gebruikvanontslotenvoedermiddelenmoet,geziendehoge kostenvanhet
ontsluiten endenietwezenlijkeverschillen indevertering vanwel enniet
ontsloten produkten,worden afgeraden.

ƒ.4.5.Enkelmengvoervoedering (zonder ruwvoer):
Hetvoerenvanenkelmengvoer (zonder ruwvoer)heeft eenaantal aantrekkelijke
kanten:
1.Wanneer hooi inkleinehoeveelhedenmoetworden aangekocht, ishooi per
energie-eenheidvaak duurder danpaardebrok.
2.Er isminder opslagruimte nodig enhetvoerenvan enkelmengvoer werkt
arbeidsbesparend.
3.Erkan gedurende lange tijd eenuniform rantsoenworden gevoerd.
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Voor eengoedevertering inheccaecum encolonheeft eenpaard niet
beslist stengelig ruwvoernodig.Erwerdendoor ons geenverschillen gevonden inde verteringscoëfficiëntenvande componenten vande Weenderanalyse
wanneer paardebrok als enig voer of incombinatie met hooiwerd gevoerd. Welheeft
dergelijkepaardebrok altijd een hoog rc-gehalte.Ditwordt bereikt door rc-rijke
grondstoffen zoalsbijvoorbeeld havermoutafvalmeel of gras/luzerne brok inhet
mengsel op tenemen.Hetvoerenvan enkel paardebrok heeft geenaantoonbare schadelijke gevolgenvoordegezondheid vanpaarden.Er zouden bijdierendiealleenpaardebrok krijgen zelfsminder gevallenvankoliek voorkomen dan bijpaardendie eennormaal rantsoenmetb.v.hooi krijgen.Gedragsafwijkingen zoals
houtknagen, tijdenshetgebruik ieder ogenblik ruwvoerwillen opnemen envoedselweigering wordenwelwaargenomen. Deze gedragsafwijkingen kunnenworden voorkomendoorde paarden 1of 2kg ruwvoer tegeven ofop stro testallen.Het
stromoetweivan goedekwaliteit zijn,omdat deopname ervan aanzienlijk kan
zijn. Paardendie alleen paardebrok krijgen,makenmest die niet gebald isen
hetdroge staf-gehalte isduidelijk hoger dannormaal (29vs23%).
Samenvattend kanworden gezegd dathetopnemenvan enig ruwvoer inhetrantsoenaanbevelingverdient.

r.4.6.Hetvoerenvan snijmaissilageaanpaarden:
Snijmaissilage iseengoed voedermiddel voor (niet tehoog inhetbloed staande)
paardenmits het op eengoedewijze is gewonnen enwordt gevoerd (d.w.z.dat men
rekening moet houdenmethet lage eiwit-,mineralen-envitamir^ngehalte in
snijmais).
Zodra een snijmaiskuil koud is,kanmenmet hetvoeren ervanbeginnen. Inhet
algemeen isdit +_6weken nahet inkuilen.Menmoet nooitmeer kuil bloot maken
enuithalendanmen in 1of hoogstens in2dagen opkanvoeren. Snijmaiskuit-^
die te langblijft liggen gaat broeien enschimmelen.Paarden zijn gevoelig voor
plotselingevoerveranderingen,voor schimmelige enmetmodderbevuilde silage.
Alleenmaissilagevanprima kwaliteit komtvoor paarden inaanmerking.
Men kanwarmbloed paarden tot 10 (à 15kg)snijmaissilage per dagvoeren.
Menmoet paarden er langzaam aanwennen.Het isgewenst daarnaast de paarden
wel altijd enig ruwvoer teverstrekken indevormvan hooi of stro.Derest van
het rantsoenmoet bestaan uitkrachtvoer.
Eennadeel vanhetvoerenvan snijmaissilage zoudeverhoogdekans op hetoptredenvan jeuk zijn,waardoor depaarden lastigerworden inhet gebruik.

*".4.7.Hetvoerenvan zgn.warmvoer:
Op sommige paardebedrijven wordt ]of 2maal perweek zogenaamd "warm voer"of
"mash"gevoerd.Ditvoer bestaatmeestal uit eenmengsel van haver,zemelen en
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lijnzaad enwordt vooraf geweekt engekookt.Hetvoerwordt op ongeveer lichaamstemperatuur aandepaarden gegeven.De paarden nemen het graag op;het
zoudevoeropname gunstig beïnvloeden.Hetmengsel zoudoor de laxerendewerking verstoppingskoliek voorkomen.Dit laatstewordt nog niet door onderzoek
ondersteund. Het lijktniet zinvol omdezemanier vanvoeren aan tebevelen.

5".5.Devoeding vanhetveulen
Het isbelangrijk dat hetveulen nade geboorte zovlug mogelijk biest opneemt,speciaal terverkrijging vanantistoffen envoor het afdrijven vanhet
darmpek.Als hetveulen 3-6 uur nade geboortenog niet bijdemerrie heeft gedronken b.v. omdathet tezwak isofdat demerrie hetniet toelaat,dan zal
men het veulenmoetenhelpenbijhetdrinkenof demerriemoetenvasthouden.Een
laatstemogelijkheid isomdemerrie tegaanmelken endebiest ineen bakje
aanhetveulen tegeven.
Dediarree bijhetveulen die zonu endanoptreedt tijdens de Ieoestrus van
demerrie kannietworden toegeschreven aaneenveranderde melksamenstelling
tijdens deoestrus.Ook schommelingen indemelkgift lijkenniet waarschijnlijk.
Demeestwaarschijnlijke oorzaak iseen laktogene infectiemet Strongyloides
westeri.Diarree bijhetveulenkanookontstaan alsdemerrie eenmastitis heeft
Menmoethetveulen zovlugmogelijkwennen aanhetopnemenvan ruw-enkrachtvoer. Alsdeveulens 2-4weken oud zijn,kanmen hiermee beginnen.Goed hooi
enveulenbrok.Paardebrok kanmenookgebruiken.Inveulenbrok isheteiwitgehaltehogerdan inpaardebrok enaanveulenbrok wordtmeestal eendierlijkeiwit (melkpoeder) toegevoegd omde eiwitkwaliteit teverbeteren.Ookhet mineralen
envitaminen-gehalte inveulenbrok ismeestal hogerdan inpaardebrok.
Tijdens deopfok vanhetveulenmoetmen ervoor zorgendatde vochtopname
tenallen tijde gewaarborgd is.Het isdaaromaan tebevelen ook tijdens de
zoogperiode alsdemelkproduktie vandemerrie terugloopt hetveulen demogelijkheid tegevenomwater op tenemen.
Het spenenvan eenveulenkanal opeen leeftijd van4maanden,maar meestal
zijndeveulens 6maanden oudvoor zegespeend worden.Tijdens het spenen kan
mendemerrie enhetveulen hetbeste opstallen.Het geleidelijk spenen ,d.w.z.
hetveulen nog enige kerenmet grote tussenpozen (bijvoorbeeld 6uur) laten
drinken,heeft devoorkeur bovenhetabrupt spenen.
Voordat zegespeendworden,moetenveulens geleerd hebbenminimaal 1kgkrachtvoer perdag op tenemen.Tijdens het spenenvan opgestalde dieren zalaan (warmbloed ofdravers)veulens ad libhooi en 3-4 kgkrachtvoer moetenwordenverstrekt.Het rantsoen vandemerrie zal sterkbeperktmoetenworden:hooi en een
zeerkleine hoeveelheid krachtvoer (bijvoorbeeld 1kg).Demerrie enhetveulen
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dienen zodanig teworden opgestald dat zeelkaar niet kunnenhoren.
Het tijdstip van spenen isvoor de groeivanhetveulen uiterst belangrijk.
Ishetweer goed en iservoldoende gras terbeschikking dan zal bij een
veulen dat indeweide loopt geengroeivertraging optreden.Dit zalwel het
geval zijn bijslechteweersomstandigheden. Na het spenen behoeven de veulens
inweidenmetvoldoende gras nietworden bijgevoerd. Afhankelijk van hetweer
zalmet het verstrekken van hooi enkrachtvoer eind oktober/begin november (en
soms nog later)begonnenmoeten worden.
Indien hetveulen na het spenen opgestald blijft, zalhet rantsoen voor een
(warmbloed)veulen kunnenbestaan uit 3-4 kg hooi en 3-4 kg krachtvoer. Dravers
ofvolbloed veulens zalmenminder hooi geven enwatmeer krachtvoer. Een rantsoen voor dergelijke veulens kanbestaan uit 1-2kg hooi enongeveer 4kg krachtvoer.

5.6. Devoeding vanhet volwassen sportpaard
(Sport)paarden kunnen 'szomers voldoende energie uit gras halenom inhun
onderhoudsbehoeften tevoorzien.Alleen weidegang heeft wel tot gevolg dat de
paarden een dikke buikkrijgen,wat nadelig isvoor deprestatie. Dravers
envolbloeds in training lopenmaar eenkorte tijd of inhet geheel niet inde
weide.Men laat paarden bijvoorkeur grazen ineenweidemet niet te eiwitrijk
endaaromwat ouder grofstengelig gras.Vooral inhet voorjaar kan het gras erg
eiwitrijk zijn en een plotselinge overgang van een stalrantsoen naar alleen
weidegang heeft bijveel paarden tot gevolg dat de benenminder droog worden en
het optreden van hoefbevangenheid ismqgelijk.
Een stalrantsoen zal naast hooi krachtvoer moeten bevatten (paardebrok of haver)
De hooi hoeveelheid wordt meestal beperkt, daar depaarden anders een tedikke
buik krijgen..Als leidraad kanworden gegeven: sportpaarden niet meer dan 6kg
hooi perdag endravers ofvolbloeds nietmeer dan 3-4 kg hooi per dag.Drachtige en laktarendemerries kunnenmeer hooi opnemen. Indienminder dande helft
van het krachtvoer uitmengvoer bestaat,moet vaak een mineralen/vitaminen
preparaat worden bijgevoerd.

5.7.Devoeding vandemerrie (dracht, lactatie)
Tijdens het eerste deel van de dracht stellenmerries geen extra eisen aan het
rantsoen.Alleen tijdens de laatste 3maandenvan dedracht isde energie en
eiwitbehoefte groter dan indevoorafgaande periode (Tabel 12).Ook hebben
merries gedurende deze periode eenverhoogdemineralen- envitaminen-behoefte.
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Tabel 12. Toeslag voor dracht vanmerries van600kg.
Stad ium v a nde dracht
9e maand

10e maand

1Ie maand

VEM gvre

VEM gvre

VEM

gvre

1600

250

800

125

1200

150

InNederland krijgendemeestemerriesmeervoerdan zevoor hunonderhoud nodig
hebben.Daar zeweinig of geenarbeid verrichten,isdeconditie tegoed.Ze
hebbenaanhet eindvandedrachtdanookgeen toeslag nodig.Alleen merries
die ineenmatige conditie zijn,geeftmen gedurendede laatste 3maandenvan
dedracht een toeslag inde vormvan 1-1Jkgkrachtvoer.
Drachtige merries mogen geen zwarearbeid verrichten engeen (erg) laxerend
enbedorven voer eten inverband met het gevaarvanabortus.

5.1.1. Melkproduktie en Melksamenstelling
Dehoeveelheid melk die eenpaard produceert,kanaanzienlijk zijn.Eenmaximale
melkproduktie vanmeer dan20kg/dag isgeen zeldzaamheid. De gemiddeldemelkproduktievanwarmbloedpaarden isweergegeven inFiguur 1.
melkproduktie (kg/dag)
I6(*)

W

I«

W

M

MO

11-17 U'M CVC» UMI l>» 2I*U 3>M

weken
Figuur 1.D egemiddelde melkproduktie v a nwarmbloedpaarden.

Paardemelk bevat minder d s ,minder eiwit, minder v e t , minder eiwit maar meer
laktose danmelk v a nrunderen. De gemiddelde melksamenstelling is weergegeven
in deFiguren 2en3.
Volgens oude onderzoeken isvoor deproduktie v a n1kgmelk 320VEMen45gvr
nodig. Globaal betekent ditdatper3kgmelk 1kgkrachtvoer nodig is boven
de onderhoudsbehoefte. Rantsoenen voor merries tijdens d etopv a nde laktatie
die 9-10weken nadepartus v a l t , moeten naast hooi bestaan uit8-10kg krachtvoer.
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droge stof

overige koolhydraten

weken
1

2

]

4

5-»

7-1

MO

11-1!

13-14

1Î-1» 17-11

1MB

21-22

23-24 25-2»

27-2»

Figuur 2.Het gemiddelde gehalte aands,eiwit,vet enoverige koolhydraten in
merriemelkgedurendede laktatie
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a.«

Ca/P-verhouding
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I.»

verhouding
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0.1
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5-4

7-1

"WO

11-12

U-14

13-1» 17-11 H-20

21-22

23-24

25-26 27-2S

"weken

Figuur 3.Het gemiddelde gehalte aan as,Ca enPende gemiddelde Ca/P-verhouding
inmerriemelk gedurende de laktatie.
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f.8.Devoedingvande dekhengst
Buitenhet dekseizoen worden ergeen speciale eisenaanhet rantsoen voor
dekhengsten gesteld. Eenkorte tijd (1-3weken)voorafgaande aan en tijdens
hetdekseizoenmoetmen eenhengstvoeren als eenpaard dat lichte totmatige
arbeid verricht.Bepaaldevoeders zoals tarwekiemen,ondermelkpoeder,vismeel,
bloedmeel,diermeel eneieren hebbendenaamdelibidotevergroten ende zaad
kwaliteit gunstig tebeïnvloeden. Inproeven isditnooit aangetoond.Het is
niet onmogelijk dat eenhengst tijdens hetdekseizoen een grotere eiwitbehoefteheeft endaardoormeer eisen stelt aande eiwitkwaliteit.Alle bovengenoemdevoeders hebbeneiwittenvaneengoedekwaliteit.

5.9. De opfokvaneenmoederloos veulen
Het isvan grootbelang datmoederlozeveulens voorhet oppeil brengenvan de
weerstand tegen infecties envoor het afdrijvenvan hetdarmpek biest krijgen.
Alseenmerriedirectnadepartus sterftprobeer dan zoveelmogelijk biest
uitdeuier temelkenenaanhetveulen teverstrekken. Eventueel kanook biest
van eenanderemerrie ophet zelfdebedrijf worden gebruikt.Eenanderemogelijkheid isomzodra eenveulen isgeborendemerrie tegaanmelken ende biest
integaanvriezen.Hetbewarenvandiepgevroren biest heeft geen invloed op
de samenstelling. Zodrahetnodig iskande ingevroren biestworden ontdooid
enaan eenveulenwordenverstrekt.Gedurendede eerste urenpost partum zien
wedat paardemelk eenhoogds-eneiwitgehalte (Immunoglobuline)heeft,daarna
loopt het snel terug.Vanaf 24-36 uurpost partumwordt hetds-en eiwitgehalte
vrijconstant.
Bijde opfokvanmoederlozeveulens krijgt menhet beste resultaat alshet
veulenwordt ondergebracht bijeenpleegmoeder.Deafdeling Paardenhouderijvan
hetLandbouwschap heeft voorhet onderbrengenvanmoederloze veulens eenveulen
centrale opgericht,dieervoor zorgt dat eigenaars van eenmoederloos veulen sne
incontact kunnenkomenmet eigenaarsvanmerries waarvanhetveulen isgestorve
Ditonderbrengen vanhetveulenbijdepleegmoeder dient zo snelmogelijk tegebeuren,omdat anders tijdens deoverbruggingsperiode tochbegonnenmoet worden
met hetverstrekkenvanmelkvervangende preparaten.
Indienveulens geenbiest krijgen, ishetverstandig omdeze dieren immuunserum in tespuiten eneen laxeermiddel tegeven.Ook kanmendeze veulens
gedurende enige tijd (b.v. 10dagen)eenantibioticumkuurgeven daar anders
veel veulens stervenomdat zeonvoldoendeweerstand tegen infecties hebben.Ook
daarna ishetverstandig zo'nveulen nog frequent te temperaturen omzodra de
lichaamstemperatuur stijgt opnieuw met eenantibioticumkuur tebeginnen.
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Het onderbrengenvaneenmoederloos veulen bij eenmerrie dient met zorg en
beleid tegebeuren.Men stalt demerrie op ineenbox en laat het veulen erbij
lopen enbekijkt ofdemerrie hetveulenaccepteert. Als dit niet het geval is,
moetmen het na eenhalf uur opnieuw proberen.Dezemethode heeftmeestal meer
succes danhetgebruikvandwangmiddelen, zoals het gebruik van een praam tijdens
het zogen.Kluisterenmoet menniet aanraden,zekerniet alsdemerrie zichverzet.Eenandere goedemogelijkheid isomdemerrie op tesluiten ineen zeer
kleine ruimtevanbijvoorbeeld strobalen,waarin zij zichniet kan bewegen.
De enewand vandeze ruimtemoet zo laag zijndat hetveulen nog juist bijde
uier kankomen.
Teneindemoeilijkheden tevoorkomen ishetverstandig om bijhet eerste contact
tussende«igenaar vandepleegmoeder enhetveulen een goede afspraak temaken
overdevoorwaardenvoorhetopfokkenvanhetmoederlozeveulen.
Indienmengeenpleegmoeder kanvindenmoetmen overgaan tothet gebruikvanmelkvervangende preparaten.Hiervoor kanmen gebruiken:
a.verdund« koemelk- (2delenkoemelk, 1deelwater,per litermengsel aangevuld
met 1eetlepel lactose of evt. glucose).
b. "kunstmatige veulenmelk", eenmelkvervangend preparaat voorveulens.
Menvolgedeaanwijzingen diede fabrikant geeft.Eenvoerschema voor de opfok
vanmoederloze veulens isvermeld inTabel 13.
Tabel 13.Voerschemavoor het opfokkenvanmoederloze veulens (warmbloedpaarden
endravers).

1-iftijd

het aantal voedingen/etmaal

tijd tussen
2 voedingen

totale opname/dag

1-4 dagen

12

2 uur

4-6(8) 1

5-10 dagen

8

3uur

8-10

1

11-14dagen

6

4 uur

10-12

1

2-3 weken

5

4 uur*

12-15

1

3-12weken

4

4 uur*

+ 15

1

'snachtswarden 1of 2voedingen overgeslagen.

Vooral de eerstedagenmoet striktdehandworden gehouden aanhetvoerschema,
want het isbelangrijkdat hetveulen frequent kleine hoeveelhedenmelk krijgt.
Normaal isde eersteweek de zuigfrequentievanhetveulenmeer dan 100maal/dag.
Menkandemelk hetbeste ineenbakjeverstrekken.Omhetveulen het drinken
te leren laatmenhetop een (schone)vinger zuigen endompelt dan langzaam de
hand indemelk omdezevervolgens langzaam terug te trekken.Als het veulen
zonietwil drinkenwil het toevoegenvanveulenbrok aandemelk nogwel eens
goede resultaten opleveren. Bijhet gebruikenvan een flesmet een speen bestaat
het gevaarvanverslikken.
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Als nadeelvanhetopfokkenvan zgn. lebveulenswordegenoemd een afwijkend
gedrag vandeze paardenop oudere leeftijd.Dit zouveroorzaakt worden door
devele contactenvandeveulensmet demens,waardoor dezepaarden "demens
alshungelijke"beschouwen.
Menmoet op een leeftijd van 2-3weken beginnenmet het bijvoeren van goed
hooi enveulenbrok of evt.paardebrok ad libitum. Zodra eenwarmbloed of draver
veulenmeer dan 3kgveulenbrok opwilnemen,kanmen dehoeveelheid beperken
tengunstevanruwvoer.
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Voeding anHyperlipaemie.
Shetland pony'smoetmen bijvoorkeur latengrazenopweidenmet eenhoog ruwe
celstof-gehalte. InNederland verrichtendemeestepony's geenarbeid enwordet
opkwalitatief tegoedeweidengehouden.Hierdoorwordendepony's tevet.Indi
omwelke redendanookdepony's daarnavasten

gaanzehunv<

reserves aanspreken.Hetkomtvoordat hetuitdevetreserves gemobiliseerde
vet onvolledigwordt afgebroken.Dit resulteert ineenophoping vanvet
indeparenchytnateuzeorganen en inhetbloed -hyperlipaemie (ZieInterne
Ziekten).Deeetlust gaathierdoor achteruit,wat het ziektebeeld verergert.
Indiennietwordt ingegrepen eindigt het ziektebeeld zekermet dedood.
Oorzakenvanhyperlipaemie zijno.a.hetproberen eenponyaf te laten slanken
voedselweigering ofweidegang inperiodenmet slechtweer (b.v. sneeuw).Worminfecties en zandeten tengevolgevaneen teschraleweidekunnenhet optreden
vanhyperlipaemie bevorderen.
Adviezenvoor devoedingvan Shetland pony's terpreventie van hyperlipaemie
zijn:
1. 'sZomers zorgenvoor eenschraleweide (voor zover ditmogelijkis).
2. 'sWinters inhetbijzonder drachtigemerries enjongedierenniet op een
kaleweide laten lopen,wormenbestrijden enbijvoerenmet hooi enenig
krachtvoer.
Wilmen tevet gewordenpony's laten afslankendandientmen dit geleidelijki
doen.Als richtlijnkanmen aanhouden eenhoeveelheid voer die ongeveer
1/3-1/4van deonderhoudsbehoeftedekt.

5".11. Maandagziekte (tying up,myoglobinurie)
p.m.Wordt opcollege behandeld.
Voeding enkoliek
p.m.Wordt op college behandeld
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