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Woord vooraf 

 

Kunstmatige inseminatie is een onderwerp dat reeds lange tijd door verschillende wetenschappers in 

verschillende landen onderzocht is geweest. Zo werden tal van experimenten uitgevoerd met het oog 

op het beantwoorden van de meest courante vragen i.v.m. de reproductie bij de hond. Wat is het 

ideale tijdstip om een teef te insemineren? Aan welke criteria moet een spermastaal voldoen om hoge 

drachtigheidspercentages te bekomen? Welke technieken kunnen gebruikt worden om te 

insemineren? In de loop van mijn zoektocht om een antwoord te vinden op deze vragen, werd mijn 

interesse in het thema steeds groter. 
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Samenvatting 

Kunstmatige inseminatie (KI) bij de hond is tegenwoordig een veelgebruikte techniek, die 

verschillende doelstellingen heeft. Bij fertiliteitsproblemen waarbij een natuurlijke dekking niet mogelijk 

is, biedt KI vaak een oplossing.  Kunstmatige inseminatie vindt zijn toepassing om de overdracht van 

infectieuze ziekten te verhinderen en wordt ook vaak gebruikt in kennels om bepaalde rasstandaarden 

te behouden of bekomen, waarbij sperma vaak geïmporteerd en geëxporteerd wordt.  Internationaal 

transport van hondensperma wordt steeds frequenter toegepast. Ook voor het in stand houden van 

het bestand van bedreigde wilde hondachtigen wordt gebruik gemaakt van KI, waarbij men 

verschillende vrouwelijke dieren kan insemineren met sperma van één mannetje. Om goede 

bevruchtingsresultaten te bekomen zijn niet alleen de spermakwaliteit belangrijk, maar eveneens het 

tijdstip van insemineren en de inseminatietechniek. Om de kwaliteit te beoordelen worden parameters 

gebruikt zoals spermaconcentratie, -motiliteit en -morfologie. De beoordeling gebeurt tegenwoordig 

vaak met systemen zoals computer assisted sperm analysis (CASA) of fluorescente kleuringen die 

een meer objectieve en gedetailleerde informatie geven in vergelijking met de vroeger vaak gebruikte 

subjectieve beoordelingstechnieken, zoals visuele beoordeling met lichtmicroscopie. Het beste tijdstip 

om te insemineren wordt bepaald aan de hand van een degelijke cyclusopvolging bij de teef d.m.v. 

gedrags- en fysiologische veranderingen, vaginale cytologie, vaginoscopie en vooral 

progesteronbepalingen. Sommige universiteiten en groepspraktijken gebruiken sinds kort ook 

echografie om de cyclus op te volgen maar hiervoor is veel ervaring noodzakelijk. Tenslotte dient het 

sperma geïnsemineerd te worden hetzij intravaginaal, via een Osiris pipet of een plastieken pipet 

hetzij intra-uterien via de Noorse (Scandinavische) katheter, onder endoscopische visualisatie van de 

cervix of via laparotomie of laparoscopie.  

 

Sleutelwoorden: Kunstmatige inseminatie – Hond – Cyclusopvolging -  Intravaginale KI – Intra-

uteriene KI  
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Inleiding 

 

Kunstmatige inseminatie (KI) is een techniek die de voorbije jaren steeds vaker toegepast wordt bij de 

hond. Vooral in Scandinavische landen zijn een groot aantal onderzoeken gedaan omtrent KI. Naast 

de meest bekende redenen waarom KI toegepast wordt zoals o.a. vermijden van trauma en 

overdracht van infectieuze ziekten tijdens natuurlijke dekking, voor internationaal transport van sperma 

en om meerdere teven te insemineren met één spermastaal zijn er ook nog andere toepassingen die 

hier aangehaald zullen worden (Silva et al., 1996). 

 

Inseminatie kan niet op een willekeurig tijdstip uitgevoerd worden. Om een succesvolle inseminatie te 

verkrijgen, moet er rekening gehouden worden met het cyclusstadium waarin de teef zich bevindt. 

Daarom is een basiskennis over de cyclus van de teef noodzakelijk, wil men op het juiste tijdstip 

insemineren (Evans, 1976). Om de cyclus op te volgen, bestaan er verschillende methodes (Van 

Soom, 2009). 

 

De meest gebruikte en meest besproken techniek om een spermastaal te bekomen, is via manuele  

stimulatie van de penis. Er zijn echter nog andere manieren die sperma-afname mogelijk maken 

(Freshman, 2002). Niet alleen het inseminatietijdstip, maar ook de kwaliteit van het sperma spelen een 

rol bij het slagen van een inseminatie. In deze literatuurstudie zullen zowel de macroscopische als de 

microscopische  beoordeling behandeld worden. Hierbij zullen volume, kleur en homogeniteit aan bod 

komen (Johnson, 2006). Ook zullen motiliteit, concentratie en morfologie uitgebreid besproken 

worden. Oudere methodes zoals lichtmicroscopische beoordeling maken steeds vaker plaats voor 

meer objectieve en betrouwbaardere methodes (Kustritz, 2007). Computer geassisteerde systemen 

(CASA) en fluorescente kleurstoffen zijn enkele technieken die recent gebruikt worden (Rijsselaere et 

al., 2005). 

 

Naargelang de beschikbare instrumenten kan inseminatie op twee manieren gebeuren. Een eerste 

manier is intravaginaal waarvoor ofwel een plastieken inseminatiepipet ofwel een Osiriskatheter 

gebruikt kan worden (Rijsselaere, 2010). Intra-uteriene inseminatie is de tweede manier. Hierbij kan 

transcervicaal met de noorse katheter geïnsemineerd worden of onder endoscopische begeleiding. 

Als alternatief kan een laparotomie of laparoscopie uitgevoerd worden (Thomassen en Farstad, 2009).   

 

Zowel de drachtigheidspercentages als de worpgrootte worden sterk beïnvloed door de gebruikte 

inseminatietechniek. Zo ziet men dat intra-uteriene inseminatie betere resultaten geeft dan 

intravaginale inseminatie. Ook het type spermastaal speelt hierin een belangrijke rol, waarbij men 

duidelijke verschillen ziet tussen vers, gekoeld en diepvriessperma (Rijsselaere, 2010).  
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1. Toepassingen of Indicaties  

 

Kunstmatige inseminatie (KI) is een techniek die steeds meer een toepassing vindt in de 

diergeneeskunde. Vooral in de hondenfokkerij wordt hiervan gebruik gemaakt om bepaalde 

kenmerken te behouden in het ras. Bovendien ziet men dat instanties zoals de politie, het leger en 

blindegeleidingsorganisaties niet om het even welke hond in dienst willen nemen (Thomassen en 

Farstad, 2009). Naast deze zijn er echter nog vele andere toepassingen van KI. 

 

Wanneer de geografische afstand tussen de reu en de teef zodanig groot is dat vervoer van de dieren 

af te raden is aangezien het voor stress zou kunnen zorgen, is het afnemen en het vervoer van 

sperma een mogelijke oplossing. Bovendien is het vervoer van een  dier vaak duurder dan het vervoer 

van sperma. Dit maakt dat hondensperma vaak geïmporteerd als geëxporteerd wordt.  Een bijkomend 

belangrijk voordeel van sperma-afname en -bewaring (bijvoorbeeld invriezen van sperma) is dat men 

in staat is om de genetische kenmerken van een waardevolle fokreu voor lange tijd kan bewaren zelfs 

nadat de reu gestorven is of onvruchtbaar is geworden (Kutzler, 2005). 

 

Een ander voordeel van KI is het vermijden van overdracht van infectieuze ziekten (Silva et al., 1996). 

Er zijn verschillende infectieuze agentia beschreven die via seksueel contact overgedragen kunnen 

worden. Een voorbeeld van een viraal infectieus agens is o.a. het Canine Herpesvirus-1 (CHV-1). Dit 

virus dat zich zowel in de orale als in de vaginale mucosa vermenigvuldigt, wordt voornamelijk via 

oronasale weg verspreid, maar venerische transmissie is ook een bron van besmetting hoewel in 

mindere mate (Dahlbom et al., 2009). Het CHV-1 geeft bij teven submucosale knobbels tot pustulae 

t.h.v. de vagina en bij reuen etterige pustulae t.h.v. penis en preputium (Nauwynck, 2009). Bovendien 

is het ook een belangrijke oorzaak van neonatale sterfte en abortus (Dahlbom et al., 2009). Het 

Canine papillomavirus heeft eveneens een besmettelijk karakter. Het virus wordt overgedragen via 

lesies en direct contact en veroorzaakt wratten op de plaatsen waar het binnendringt. Men 

onderscheidt drie vormen. De cutane, de orale en de genitale vorm. Bij deze laatste verschijnen er 

wratten op de penis en in de vagina (Nauwynck, 2009). Naast virale agentia zijn er ook tal van 

bacteriën die reproductiestoornissen veroorzaken. Brucella Canis is een voorbeeld van een organisme 

dat abortus veroorzaakt. Hoewel Brucella Canis niet voorkomt in België, is Brucella een belangrijk 

infectieus pathogeen dat uitgescheiden wordt via lichaamsvochten zoals urine, sperma en neusvocht 

(Dahlbom et al., 2009). Verder zijn er ook tumoren die via de coïtus overgedragen kunnen worden 

zoals condylomen of transmissibele venereale tumoren, ook wel infectieus lymfosarcoma genoemd 

(Figuur 1). Zowel bij de reu als bij de teef vindt men deze types tumoren terug aan de basis van de 

penis respectievelijk in de vagina. Ze hebben een bloemkoolachtig aspect en worden vaak gezien in 

associatie met balanitis en vaginitis (Beebe en Ewing, 1909).  

 

 



4 

 

Figuur 1: Bloemkoolachtige letsels door 

Transmissibele venereale tumor (Van Soom, 2009)  

 

Bij dieren waar natuurlijke dekking niet mogelijk blijkt door fysische of psychische oorzaken kan  

kunstmatige inseminatie een handig alternatief voor natuurlijke dekking zijn. Mogelijke oorzaken die 

natuurlijke dekking moeilijk of onmogelijk maken, kunnen zowel bij de reu als bij de teef te vinden zijn. 

Bij de teef denkt men dan vaak aan anatomische abnormaliteiten die penetratie bemoeilijken zoals 

een prolaps van de vagina (Figuur 2) of vaginale tumoren (Figuur 3) (Silva et al., 1996). Bij de reu 

spelen vaak psychologische factoren een belangrijke rol. Zo weigeren sommige reuen te dekken in 

onrustige omgevingen. Wanneer de reu onervaren is of onderdanig aan de teef kan natuurlijke 

dekking een probleem worden (Johnson, 2006). Soms aarzelt de reu om een teef te dekken wanneer 

hij een pijnlijke ervaring heeft doorgemaakt bij een vorige dekking (eventueel met een agressieve teef) 

(Fontbonne, 2005). Ook fysische klachten kunnen dekking belemmeren. Orthopedische en pijnlijke  

aandoeningen kunnen ervoor zorgen dat het bestijgen van de teef vaak niet mogelijk is (Johnson, 

2006). Bovendien kan het bestijgen eveneens bemoeilijkt worden bij obese reuen waarbij de teef niet 

in staat is om het gewicht van de reu te dragen. Verder zijn er ook anatomische afwijkingen van de 

penis zoals een te kleine penis, een aangeboren deviatie van de penis of van het os penis en pijnlijke 

pathologieën van de prostaat (Fontbonne, 2005).    

 

                             

    Figuur 2: Prolaps van de vagina                                Figuur 3: Tumor van de vagina 

     (Van Soom, 2009)                                                 (leiomyoom) (Van Soom, 2009) 

                             

Ook voor onderzoeksdoeleinden wordt KI vaak gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de 

voortplanting bij de hond (Seager et al., 1975). Verder kunnen de informatie en technieken die 

ontwikkeld worden na onderzoek bij de hond ook gebruikt worden om met uitsterven bedreigde wilde 
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hondachtigen  zoals de Afrikaanse wilde hond (Lycaon pictus) te helpen overleven (Thomassen en 

Farstad, 2009 ).   

 

2. Cyclus teef  

 

Wanneer men een teef wil insemineren met het oog op een succesvolle bevruchting dient men 

rekening te houden met een aantal factoren. Niet alleen de spermakwaliteit is belangrijk om een hoog 

drachtigheidspercentage te bekomen na inseminatie, maar ook het tijdstip van insemineren en het 

aantal inseminaties spelen een rol (Johnson, 2006).  

 

Vooraleer men een teef insemineert, is het van belang om naast een uitgebreide  anamnese van de 

reu ook de anamnese van  de teef na te vragen  zoals bijvoorbeeld de methode van oestrusdetectie, 

het aantal keren dat de teef gedekt of geïnsemineerd is, het drachtigheidspercentage, de grootte van 

de nesten, enz. (Memon, 2007).   

 

Om een duidelijk beeld te krijgen voor het bepalen van het optimale inseminatietijdstip, moet er 

vooreerst aandacht geschonken worden aan het verloop van de oestrische cyclus. In tegenstelling tot 

o.a. runderen en schapen die poly-oestrische dieren zijn en dus verschillende keren per jaar een 

oestrus vertonen, is de hond een mono-oestrisch dier (Evans, 1976). Dit betekent dat de hond  in 

principe één keer per jaar loops wordt. Deze stelling gaat op voor wilde honden zoals o.a. de coyote 

en de dingo, die loopsheid vertonen tijdens de late winter en het vroege voorjaar, maar is niet meer 

correct  voor wat onze gedomesticeerde huishond betreft. Deze  wordt  immers  twee keer per jaar 

loops behalve de Saarloos Wolfshond, de Tibetaanse Mastiff en de Basenji die slechts eenmaal per 

jaar een oestrus vertonen (Van Soom, 2009).  

 

De puberteit bij de hond treedt gemiddeld op rond de 6 maanden maar met een zeer grote variatie. 

Deze variatie  is vooral afhankelijk van het ras, de grootte en het gewicht van de hond. Zo wordt  de 

hond voor het eerst loops binnen de 2 à 3 maanden na het bereiken van het volwassen 

lichaamsgewicht (Seal et al., 1979). Wordt de geslachtsrijpheid bekeken in functie van het ras dan 

zien we dat kleine rassen vaak vroeger in oestrus komen dan grotere rassen. Het is echter 

aangeraden om niet te fokken met te jonge dieren o.a. ook door het feit dat de eerste loopsheden 

hormonaal vaak niet optimaal verlopen. De optimale fokleeftijd van een teefje schommelt tussen de 2 

en de 6 jaar (Van Soom, 2009).  

 

De oestrische cyclus bij de teef verloopt in verschillende fasen namelijk de pro-oestrus, de oestrus, de 

met- of di-oestrus en de anoestrus (Figuur 4). 

 

De eerste fase is de pro-oestrus. Deze duurt 1 à 2 weken met een gemiddelde van 9 dagen. Tijdens 

deze fase treden er fysiologische veranderingen op die erop wijzen dat de loopsheid nadert 

(Concannon et al., 1975). 
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De tweede fase is de oestrus. Dit stadium duurt gemiddeld  9 dagen en tijdens deze fase is de teef 

meestal bereid om te copuleren. Ook hier zijn bepaalde fysiologische en gedragsveranderingen 

merkbaar (cfr. 2.1.) (Van Soom, 2009). De duur van zowel de pro-oestrus als de oestrus kunnen 

echter sterk variëren. 

 

Na de oestrus volgt een periode waarin de teef zich niet meer laat dekken. Deze fase die ongeveer 2 

maanden duurt, wordt aangeduid als metoestrus (Concannon et al., 1975). 

 

Tenslotte is er een seksuele rustfase van 4.5 maanden, de anoestrus (Van Soom, 2009). 

 

 

 

Figuur 4: De verschillende fasen van de oestrische cyclus van de teef (Evans, 1976) 

 

De periode tussen twee opeenvolgende cycli (=het interoestrusinterval) duurt gemiddeld 7 maanden, 

maar we zien dat deze periode bij oudere teven langer en onregelmatiger wordt (Seal et al., 1979). 

 

 

3. Cyclusopvolging  

 

Zoals reeds hoger besproken, dient men de cyclus van  de teef accuraat op te volgen om ze op het 

juiste ogenblik te kunnen insemineren (cfr.2).  

 

Om dit tijdstip te bepalen, moet men het ovulatietijdstip van de hond bepalen. Er is veel onderzoek 

verricht  om dit zo nauwkeurig mogelijk te doen.  De ovulatie treedt gemiddeld op tussen de 1ste en de 

3de dag na de start van de oestrus (Wildt et al., 1978). Anders gezegd vindt de ovulatie plaats 24 tot 

96 uur na de piek van het luteïniserend hormoon (LH) (Seal et al., 1979).   

 

In tegenstelling tot runderen, varkens, paarden en schapen waarbij de eicellen binnen de 24 uur na de 

ovulatie bevrucht kunnen worden aangezien ze al in een rijpe toestand geovuleerd zijn, dienen de 

eicellen van teven een maturatie- of rijpingsfase te ondergaan vooraleer ze bevrucht kunnen worden. 

Deze rijping duurt bij de hond 2 à 3 dagen (Van Soom, 2009). 

 

Rekening houdende met deze gegevens kan men het ideale moment van inseminatie bepalen. Men 

moet echter ook aandacht schenken  aan het type sperma waarmee men gaat insemineren. Dit is van 
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belang aangezien de overlevingstijd van vers sperma (meerdere dagen) verschilt van deze van 

diepvriessperma (enkele uren tot een halve dag) (Van Soom, 2009). 

 

 

3.1. Gedrag- en lichaamsveranderingen   

 

Gedurende elk van de 4 stadia vertoont de teef een welbepaald gedrag. Dit in combinatie met enkele  

uiterlijke lichaamsveranderingen kunnen een hulpmiddel zijn om het cyclusstadium te bepalen.  

 

Kenmerkend voor de  pro-oestrus zijn de zwelling van de vulvalippen, een bloederige uitvloeiing en 

een grotere belangstelling voor de reu (Concannon et al., 1977). Ondanks het feit dat de teef in deze 

periode reuen aantrekt, zal zij copulatie niet toestaan en elke poging tot paring proberen te hinderen 

door bijvoorbeeld  zich om te draaien, neer te gaan zitten ofwel door een agressievere houding aan te 

nemen naar de reu (Van Soom, 2009).  

 

Tijdens de oestrus voelt de vulva zachter aan en is ze minder gespannen zodat intromissie van de 

penis wordt vergemakkelijkt. De vaginale uitvloeiing neemt af en de kleur verandert ook. Deze wordt 

meer geelbruin (Van Soom, 2009). Typische gedragingen die opgemerkt worden tijdens de oestrus 

zijn het tonen van de vulva, laterale deviatie van de staart (= de staartreflex), het blijven staan voor de 

reu (= de stareflex) en het toelaten van de reu om de coïtus te beginnen (Wildt et al., 1978). 

 

In de hierop volgende fase nl. de metoestrus ziet men een verdere afname van de vaginale uitvloeiing 

(Van Soom, 2009). In tegenstelling tot de oestrus verliest de teef haar interesse voor de reu en weigert 

de copulatie (Concannon et al., 1975).   

 

De seksuele rustfase wordt gekenmerkt door kleine vulvalippen en de afwezigheid van vaginale 

uitvloei. In dit stadium wordt zoals tijdens de metoestrus en pro-oestrus geen reu geaccepteerd door 

de teef (Van Soom, 2009).  

 

 

3.2. Vaginale cytologie  

 

Een volgende methode om de cyclus van de teef te bepalen is het nemen van een vaginaal uitstrijkje. 

Bij het bekijken van vaginale uitstrijkjes van de teef is het immers duidelijk op te merken dat de 

vaginale wand gedurende de verschillende cyclusstadia enkele veranderingen ondergaat. Aan de 

hand van deze veranderingen krijgt men vervolgens een aanwijzing over het cyclusstadium  van de 

teef. Om de interpretatie zo correct mogelijk te laten verlopen, dient de staalname op een juiste manier 

te gebeuren (England en Concannon, 2002). 

 

Men brengt een wattenstaafje in t.h.v. de dorsale vulva-commissuur  in dorso-craniale richting onder 

een hoek (ongeveer 60°C°). Het  is noodzakelijk om het staafje zo dorsaal mogelijk in te brengen om 
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niet in de fossa clitoridis terecht te komen. Het staafje kan vooraf bevochtigd worden met een 

fysiologische zoutoplossing om betere passage mogelijk te maken. Eens men lichte weerstand voelt, 

wordt het staafje horizontaal verder doorgeschoven. Door het staafje enkele keren te rollen tegen de 

vaginawand bekomt men een aantal afgeschilferde cellen. Vervolgens wordt  het staafje 3 tot 4 keren 

afgerold  op een draagglaasje. Vooraleer  te kleuren wordt het draagglaasje gedroogd aan de lucht. 

Het kleuren kan  met Diff-Quick of Heamacolor. Na het kleuren moet het glaasje gedroogd worden. 

Het is zeker niet aangeraden om het droog te wrijven aangezien dit voor artefacten zorgt. Hierna kan 

het preparaatje bekeken worden onder een lichtmicroscoop (Johnston et al., 2001). 

 

Het is van belang om een duidelijk beeld te hebben van de types cellen die aanwezig zijn in een 

normaal vaginaal uitstrijkje om tot een conclusie te komen in verband met de cyclusstadia. Het 

vaginale epitheel bestaat uit 4 celtypes  (Johnston et al., 2001).  

 

De cellen die men vindt t.h.v. de basaalmembraan worden basale cellen genoemd. Deze vormen de 

basis van alle andere types cellen van het vaginale epitheel. Qua uitzicht zijn het kleine ronde tot 

ovale cellen met een duidelijke kern (Johnston et al., 2001). Dit celtype  is aanwezig tijdens de pro-

oestrus (Figuur 5.a.), de metoestrus (Figuur 5.c.) en  de anoestrus (Figuur 5.d.) (Van Soom, 2009). 

 

Een tweede soort cel is de intermediaire cel. Deze worden soms nog verder ingedeeld in  kleine en 

grote intermediaire cellen. De kleine intermediaire cellen zijn vrij  klein en hebben een ronde vorm. De 

grote, intermediaire cellen zijn iets groter en hebben een uiteenlopend voorkomen gaande van 

hoekige tot onregelmatige vormen (Johnston et al., 2001). Intermediaire cellen komen vooral voor 

tijdens de anoestrus, tijdens de metoestrus en tijdens de pro-oestrus. Tijdens de metoestrus 

verschijnen er meer intermediaire cellen die de plaats innemen van de verhoornde cellen (Van Soom, 

2009). 

 

Het laatste type epitheliale cel is de superficiële cel. Deze grote onregelmatige cel met donkere 

pycnotische kern die geleidelijk verdwijnt is een verhoornde cel (Johnston et al., 2001). Tijdens de pro-

oestrus is er een geleidelijke stijging van het percentage verhoornde cellen. Het grootst aantal 

superficiële cellen komt vooral tijdens de oestrus (> 90%) (Figuur 5.b.) voor om opnieuw af te nemen 

in aantal tijdens de metoestrus toe (Van Soom, 2009). De verhoorning van de vaginale cellen treedt 

op onder invloed van stijgende concentraties oestrogenen (Johnston et al., 2001). 

 

              

Figuur 5.a.                       Figuur 5.b.                       Figuur 5.c.                        Figuur 5.d.  

 

Figuur 5.a. De pro-oestrus met zowel basale als intermediaire cellen en een toename  
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van het aantal verhoornde cellen. Ook zijn er rode bloedcellen aanwezig; 5.b. De oestrusfase met 

voornamelijk verhoornde cellen en rode bloedcellen; 5.c. De metoestrus met een daling van het aantal 

verhoornde cellen en een stijging van het aantal basale en intermediaire cellen. Er verschijnen ook 

neutrofielen; 5.d. De anoestrus met enkel basale en intermediaire cellen (England en Concannon, 

2002) 

 

Verder zijn er nog een aantal andere cellen die aangetroffen kunnen worden zoals bijvoorbeeld 

neoplastische cellen bij teven met tumoren (Johnston et al., 2001). Ook spermakoppen kunnen soms 

teruggevonden worden bij teven die eventueel ongewenst gedekt zijn. Hierbij dient de staalname 

binnen de 24 uur na de dekking te gebeuren (Van Soom, 2009). 

 

In  vaginale uitstrijkjes is het normaal om bacteriën terug te vinden. Deze maken immers deel uit van 

de normale vaginale flora van de teef en dienen dan ook niet bestreden te worden door middel van 

antibiotica zoals door sommige fokkers soms wordt gedaan (England en Concannon, 2002). 

 

Andere cellen die aangetroffen kunnen worden, zijn rode en witte bloedcellen. Deze laatste 

verschijnen wanneer er een ontsteking van de vagina of de uterus is, waarbij vooral neutrofielen, 

lymfocyten en eosinofielen gezien worden (Van Soom, 2009). Aangezien het vaginale epitheel tijdens 

de oestrusfase dik is, kunnen witte bloedcellen niet migreren vanuit de submucosa. Hierdoor vindt 

men bij teven in oestrus geen neutrofielen terug. Rode bloedcellen daarentegen zullen tijdens pro-

oestrus en soms ook tijdens de oestrus  diapederen. Dit fenomeen is mogelijk dankzij de gestegen 

oestradiolconcentraties tijdens deze fase die zorgen voor permeabiliteitveranderingen van de 

bloedvaten (England en Concannon, 2002). 

 

Interpretatie van vaginale cytologie  is  nuttig om te bepalen in welke cyclusfase de teef zich bevindt 

maar niet om het juiste inseminatietijdstip te bepalen (Van Soom, 2009). 

 

 

3.3. Vaginoscopie  

 

Vaginoscopie is een goedkope en snelle (ongeveer 2 minuten) manier om het cyclusstadium bij de 

teef te bepalen. Bovendien veroorzaakt deze procedure weinig tot geen last en kan het bij een niet 

gesedeerde teef toegepast worden (England en Concannon, 2002). 

 

Er bestaan verschillende soorten vaginoscopen. Meestal worden rigiede vaginoscopen gebruikt 

(England en Concannon, 2002). Deze vaginoscopen worden ingebracht zoals een vaginale swab. 

Vervolgens worden de  veranderingen in de vaginale mucosa in beeld gebracht en beoordeeld.  

 

De anatomische veranderingen die ontstaan tijdens de oestrische cyclus zijn het gevolg van 

veranderende hormonenspiegels (Van Soom, 2009).  
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Het beeld tijdens  de anoestrus is een vaginale mucosa die afgeplat en rood van kleur is. Aangezien 

de concentratie aan oestrogenen basaal is, zal de mucosa een droog aspect hebben (zie verder). Dit 

maakt dat de vaginale mucosa dun en broos is, waardoor ze gemakkelijk getraumatiseerd kan worden 

ofwel door manipulatie ofwel door onvoorzichtig gebruik van het instrumentarium (England en 

Concannon, 2002). 

 

Naarmate de oestrus nadert, zullen ook de oestrogeenconcentraties in het bloed stijgen. Dit heeft als 

gevolg dat het epitheel zal verdikken, het vocht zich zal opstapelen met vorming van oedeem t.h.v. de 

mucosaplooien (England en Concannon, 2002). Dit verklaart waarom men tijdens de pro-oestrus  

rooskleurige, oedemateuze mucosaplooien waarneemt met daartussen sero-sanguineus vocht (Figuur 

6) (Van Soom, 2009). Het vocht dat zich tussen de plooien bevindt, is afkomstig van de uterus en 

komt door lekkage in de vagina terecht (England en Concannon, 2002). In een verder stadium zullen 

de plooien inkrimpen en ook de graad van oedeem neemt af (Van Soom, 2009). 

 

    

Figuur 6: Oedemateuze mucosaplooien tijdens pro-oestrus (England en Concannon, 2002) 

 

Tijdens de oestrus daalt de oestrogeenconcentratie zodat het waterbindend effect van het hormoon 

afneemt, waardoor de mucosa nog verder inkrimpt en rimpelig wordt (Figuur 7). Ook de kleurintensiteit 

neemt af, wat resulteert in een bleke verkleuring (England en Concannon, 2002). Een dergelijk beeld 

duidt  de piek van de fertiele periode aan, zijnde de periode waarin men na dekking of inseminatie de 

grootste kans heeft op een succesvolle bevruchting (Van Soom, 2009).  

 

  

 Figuur 7: Rimpelig aspect van de vaginale mucosa tijdens oestrus (England en Concannon, 2002) 

 

Eens de vaginale mucosa een afgevlakt en dun aspect vertoont, wijst dit op het  beëindigen van de 

fertiele periode en de start van  de metoestrus (Figuur 8) (England en Concannon, 2002). 
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Figuur 8: Afgevlakte mucosa tijdens metoestrus (England en Concannon, 2002) 

 

 

3.4. Progesteronbepaling  

 

Een zeer betrouwbare en accurate methode om de oestrus te detecteren bij de teef is via dagelijkse 

bepaling van luteïniserend hormoon (LH). Aangezien LH  slechts kortstondig een piekconcentratie 

vertoont, is dagelijkse bloedafname noodzakelijk. Bovendien bepalen weinig laboratoria routinematige 

de LH-concentratie. Daarom gaat de voorkeur naar de bepaling van de progesteronconcentratie 

(England en Concannon, 2002). 

 

Vooraleer men de resultaten van een progesteronmeting kan interpreteren, is het noodzakelijk te 

weten hoe de concentraties aan hormonen gedurende de oestrische cyclus verlopen.  

 

De hormonen die een belangrijke rol spelen in het regelen van de cyclus van de teef zijn het 

follikelstimulerend hormoon (FSH), het luteïniserend hormoon (LH), oestrogeen en progesteron 

(Figuren 9 en 10). Hieronder volgt een korte weergave van de fluctuaties van deze 4 hormonen 

afhankelijk van de cyclusstadia. 

 

 

 

Figuur 9: Veranderingen van hormoonspiegels tijdens de cyclus van de teef. E: oestrogenen, LH:  

luteïniserend hormoon, P: progesteron (In: McCracken et al., 1999) 
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Figuur 10: Verloop van hormonen tijdens de oestrische cyclus (Nishiyama et al., 1999) 

 

Gedurende de tweede helft van anoestrus begint FSH te stijgen. Ook het LH-gehalte fluctueert (Van 

Soom, 2009). In tegenstelling tot deze twee hormonen, is de  oestrogeenconcentratie basaal, met 

concentraties die schommelen tussen de 5 en de 20 pg/ml (Seal et al., 1979). Ook het 

progesterongehalte is basaal (< 1ng/ml) (Van Soom, 2009). 

 

Tijdens de pro-oestrus stijgen de concentraties aan oestrogenen tot een piek (30-70 pg/ml) (Seal et 

al., 1979).  Hierna zal de concentratie geleidelijk  dalen (Concannon et al., 1977). Zowel progesteron 

als LH blijven basaal. Ook FSH is laag en zal naarmate de pro-oestrus vordert verder dalen (Van 

Soom, 2009). 

 

Eens de oestrusfase gestart is, zal de oestrogeenconcentratie verder dalen om op het einde van de 

oestrus basale waarden te bereiken (Van Soom, 2009). Op de overgang van pro-oestrus naar 

oestrusfase  treedt de LH-piek op, waarbij ook progesteron begint te stijgen (1-3ng/ml) (England en 

Concannon, 2002).  De progesteroncontratie stijgt verder tijdens de ovulatie (4-8 ng/ml) (Van Soom, 

2009). 

 

Na de oestrusfase blijft progesteron het belangrijkste hormoon tijdens de metoestrus. Door de 

aanwezigheid van het corpus luteum dat gevormd werd na de ovulatie, zijn de progesteron 

concentraties verhoogd tijdens de volledige metoestrusfase terwijl het oestrogeengehalte basaal is. 

Naarmate de  corpora lutea verder regresseren  zal steeds minder progesteron geproduceerd worden 

waardoor de concentraties naar het einde van de metoestrus toe weer gaan dalen en bij de start van 

de anoestrusfase gedaald zijn tot minder dan 1 ng/ml (Van Soom, 2009). 

 

Zoals reeds vermeld treedt de ovulatie op gemiddeld 2 dagen na de LH-piek en duurt de rijping van de 

eicel ook een 2-tal dagen (cfr.3.). Rekening houdende met wat hierboven vermeld werd, kan men 

a.d.h.v. de progesteronconcentraties het tijdstip van de ovulatie en dus van de dekking bepalen. 
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Aangezien een progesteronconcentratie van 1-3 ng/ml overeenkomt met de LH-piek, zou dekking of 

inseminatie na 4 tot 6 dagen moeten gebeuren. Waarden tussen 4 en 8 ng/ml wijzen dat ovulatie heeft 

plaatsgevonden, zodat dekking of inseminatie na 2 tot 4 dagen de beste bevruchtingskansen heeft. 

Wanneer progesteron  de waarden 6 tot 12 ng/ml bereikt, is de eicel aan het rijpen. Dit betekent dat 

inseminatie na anderhalve dag tot twee dagen optimaal is. Concentraties aan progesteron die 12 

ng/ml overschrijden, vindt men terug tijdens de fertiele periode en duidt aan dat inseminatie best na 

een halve dag tot anderhalve dag gebeurt (Van Soom, 2009). 

 

 

3.5. Echografie  

 

Een andere, recent beschreven techniek om aan oestrusdetectie te doen bij de teef is echografie. 

Deze methode laat toe om de follikelgroei en de ovulatie op de ovaria in beeld te brengen.  

 

Een belangrijk  probleem  is echter het feit dat de ovariële follikels niet collaberen na ovulatie, zodat  

detectie ervan zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is (England en Concannon, 2002).   

Ten tweede zijn de echogene veranderingen vaak moeilijk waar te nemen (Van Soom, 2009). Op 

echo zijn follikels te zien als zwarte anechogene structuren waarvan de grootte en het aantal 

afhankelijk zijn van de cyclusstadia. Zo zijn er tijdens de pro-oestrus veel zwarte anechogene 

structuren aanwezig met een diameter van 2 tot 5 mm. Tijdens de oestrus hebben ze  een grotere 

diameter nl. tussen de 7 en de 10 mm. Eens de LH-piek en de ovulatie zijn opgetreden, zullen de 

anechogene zones zowel in aantal als in grootte afnemen (Figuren 11 en 12) (England en 

Concannon, 2002).  

 

  

Figuur 11: Anechogene grote follikels bij een teef 1 dag voor ovulatie (England en Concannon, 2002) 

 

  

Figuur 12: Afname in grootte en aantal van de anechogene follikels bij een teef 1 dag na ovulatie 

(England en Concannon, 2002) 
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Ook  kan er een misinterpretatie ontstaan tussen corpora lutea en follikels. De reden hiervoor is dat 

immature corpora lutea net zoals follikels een centrale vochtophoping hebben, zodat ze met elkaar 

verward kunnen worden (Van Soom, 2009). Tenslotte dient de echografische controle zeer regelmatig 

herhaald te worden (om 6 tot 12 uur) wat een belangrijke beperkende factor is voor de praktische 

toepasbaarheid van deze techniek. 

 

4. Sperma-afname reu  

 

Vooraleer sperma af te nemen van een reu is het belangrijk om een uitgebreide anamnese te krijgen. 

Hierbij is het van belang dat de algemene toestand van de reu gecontroleerd wordt (Memon, 2007). 

Het signalement kan immers verschillende indicaties geven over de spermakwaliteit. Zo zal bij oude 

honden niet alleen de spermakwaliteit maar ook de libido afnemen (Johnson, 2006). Dit is vooral te 

wijten aan een daling in testosteronconcentratie in het bloed (Fontbonne, 2005). Hiertegenover staan 

de jonge reuen waarbij onervarenheid of ondergeschiktheid in hun nadeel kan spelen indien hen een 

dominante teef aangeboden wordt (Johnson, 2006). Een niet optimale spermakwaliteit kan optreden 

indien de reu nog te jong is (Fontbonne, 2005). Zoals reeds besproken worden grote rassen normaal 

gezien later rijp in vergelijking met kleine rassen (Rijsselaere, 2009). 

 

Eventuele (erfelijke) afwijkingen aan het genitaalstelsel zoals cryptorchidie kunnen tijdens het 

lichamelijke onderzoek gedetecteerd worden, waarbij afgeraden wordt om met dergelijke dieren te 

fokken (Fontbonne, 2005). Uiteraard dient het klinische onderzoek systematisch uitgevoerd te worden 

om te vermijden dat eventuele abnormaliteiten gemist worden. Eerst worden scrotum en testikels 

gepalpeerd (Rijsselaere, 2009). Hierdoor kunnen eventuele scrotale tumoren of  obstructies of cysten 

van de epididymis waargenomen worden (Fontbonne, 2005). Palpatie van de bulbus penis kan in 

sommige gevallen een indicatie geven over de libido  van de reu, waarbij de bulbus van een reu met 

een goed libido vaak onmiddellijk zwelt. Gebeurt dit niet of vertraagd kan dit wijzen op onervarenheid, 

angst of stress (Rijsselaere, 2009). Prostaatproblemen zoals hyperplasie kunnen door middel van 

palpatie ontdekt worden (Memon, 2007).  

 

Verder wordt ook gekeken naar (recente) opname van medicatie. Stoffen die inwerken op het centrale 

zenuwstelsel zoals barbituraten en diazepam, exogeen toegediende hormonen zoals oestrogenen en 

androgenen, diuretica zoals spironolactone kunnen de libido beïnvloeden. Ook aan de intensiteit van 

activiteit bijvoorbeeld bij gebruik van de hond als jachthond of als de hond deelneemt aan wedstrijden 

wordt aandacht besteed omdat het een invloed kan hebben op de libido van de reu (Johnson, 2006).   

 

Gegevens over de reproductiegeschiedenis van de reu dienen ook geanalyseerd te worden. Hierbij 

worden vroegere drachtigheidspercentages nagevraagd, het aantal nesten en de nestgrootte (Memon, 

2007). De frequentie waarmee de reu gebruikt wordt voor dekking is een factor die kan zorgen voor 

veranderingen in spermaoutput en libido. Zo zullen deze laatste twee parameters drastisch dalen 

indien dagelijks gedekt wordt met dezelfde reu. Deze daling impliceert echter niet altijd dat ook de 

kwaliteit van het zaad is afgenomen (Johnson, 2006). Ideaal gezien moet de sperma-afname of de 
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dekking voorafgegaan worden door vier tot vijf dagen van seksuele rust. Meer dan tien dagen 

wachten, wordt afgeraden aangezien het percentage spermacellen met abnormaliteiten toeneemt en 

de motiliteit daalt (Freshman, 2002). 

 

 

4.1. Techniek(en)  

 

 

De eerste stap om een spermastaal te bekomen, is de voorbereiding van de reu.  

Het is noodzakelijk om hem te plaatsen in een rustige omgeving. Dit impliceert dat het vaak nuttig is 

om de teaserteef (zie verder) bij de reu te brengen (Figuur 13) (Johnson, 2006).   

Indien de reu onervaren is of nerveus kan dit eveneens voor problemen zorgen. Daarom is het 

belangrijk dat een loopse, niet agressieve teef aanwezig is. Indien geen loopse teef beschikbaar is, 

kan eventueel een teef in anoestrusfase gebruikt worden. Een alternatief is het gebruik van 

synthetische feromonen nl. methyl p-hydroxybenzoaat of methylparabeen die commercieel 

beschikbaar zijn (Kutzler, 2005). Deze feromonen bootsen de natuurlijke feromonen van de teef na die 

aanwezig zijn in de urine van de loopse teef en in vaginale secreties (Van Soom, 2009). Verder 

kunnen ook  vaginale swabs van een loopse teef die ingevroren bewaard werden, gebruikt worden om 

de reu te exciteren (Kutzler, 2005).  

 

 

Figuur 13: Besnuffelen van de perineaalstreek van een teaser-teef om excitatie uit te lokken bij de reu 

(Kutzler, 2005) 

 

De meest gebruikte techniek voor sperma-afname is via manuele stimulatie van de bulbus penis. 

Hierbij wordt eerst de bulbus gelokaliseerd en gemasseerd. Eens een erectie optreedt, brengt  men 

het preputium caudaal van de bulbus (Freshman, 2002) en maakt men knijpende bewegingen waarbij 

de vaginale contracties worden nagebootst (Figuur 14). Het is mogelijk dat de zwelling van de bulbus 

reeds te uitgesproken is, waardoor men het preputium niet meer voorbij de bulbus kan brengen. Dit 

probleem kan opgelost worden door even te wachten en vervolgens opnieuw te beginnen of door het 

preputium voor de bulbus vast te houden. Eens volledige erectie is bereikt, zal de reu dekbewegingen 

vertonen en ejaculeren (Kutzler, 2005).  
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Figuur 14: De persoon die sperma afneemt, maakt knijpende bewegingen om vaginale contracties na 

te bootsen (Kutzler, 2005) 

 

Bij de hond bestaat het ejaculaat uit drie fracties (Figuur 15) (Johnson, 2006).  

 

De eerste fractie is afkomstig van de prostaat. Deze waterachtige substantie met een volume 0.5 tot 2 

ml dient vooral om de urethra schoon te spoelen en wordt apart verzameld en wordt verder niet 

gebruikt voor de inseminatie (Freshman, 2002). Vaak is het niet mogelijk om deze fractie te 

verzamelen door heftige dekbewegingen die de reu maakt (Rijsselaere, 2009). 

 

De tweede fractie heeft door de aanwezigheid van sperma een melkachtige witte kleur. Ze is 

afkomstig van de cauda epididymis en heeft een volume die varieert tussen de 0.5 en de 5 ml 

(Freshman, 2002). De duur van de lozing is minder dan twee minuten (Kutzler, 2005). 

 

De derde en laatste fractie is ook  afkomstig van de prostaat. De heldere, waterachtige kleur wijst erop 

dat ook deze fractie geen sperma bevat. Aangezien deze een negatief effect kan hebben op de 

kwaliteit van de spermatozoa (vooral na invriezen en ontdooien) wordt deze fractie apart opgevangen 

(Freshman, 2002). Prostatitis (zowel de acute als de chronische vorm) is vaak van bacteriële 

oorsprong en kan op deze manier gediagnosticeerd worden (Fontbonne, 2005). 

 

  

Figuur 15: Drie fracties van hondenejaculaat. Fractie 1: prostaatfractie, fractie 2: spermafractie en 

fractie 3: prostaatfractie (Van Soom et al., 2001) 
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Eens de ejaculatie van de tweede fractie voltooid is, zal de reu zich trachten te draaien zoals bij een 

natuurlijke dekking (Kutzler, 2005). 

 

Een alternatieve methode om sperma te collecteren, is electroejaculatie. Dit gebeurt onder anesthesie, 

waarbij halothaan een veelgebruikt anestheticum is (Kutzler, 2005). Deze techniek wordt vooral 

toegepast bij wilde hondachtigen, waarbij manuele stimulatie onmogelijk is (Thomassen en Farstad, 

2009).  

 

 

4.2. Beoordeling spermakwaliteit  

 

Bij het beoordelen van de kwaliteit van sperma is het van belang dat het spermastaal zowel op 

microscopisch als op macroscopisch niveau bekeken wordt. De drie parameters waarop gelet wordt bij 

de macroscopische evaluatie zijn volume, kleur en homogeniteit.  

 

Het volume varieert naargelang de fractie (Kustritz, 2007). Het totale volume van het ejaculaat 

bedraagt  2.5 tot  8 ml (Johnson, 2006).  Het volume van de spermarijke fractie varieert van 0,5 tot 5 

ml (Rijsselaere, 2009). 

 

Een grijswitte kleur wijst op de aanwezigheid van spermatozoa wat moet bevestigd worden door 

microscopisch onderzoek. Een helder spermastaal bevat meestal geen spermatozoa (Kustritz, 2007). 

Indien er bloedbijmenging aanwezig is (die afkomstig is van de prostaat), vertoont het staal een 

roodbruine kleur (Johnson, 2006). De onderliggende oorzaak kan een goedaardige prostaathypertrofie 

zijn (Memon, 2007). Is er tijdens de sperma-afname een trauma van de penis opgetreden dan kleurt 

het staal helderrood. Men spreekt van een contaminatie wanneer er meer dan 2000 witte bloedcellen 

per µl aanwezig zijn. Mycoplasma en (an)aërobe bacteriën kunnen ook aangetroffen worden 

(Johnson, 2006). Een gele schijn in het spermastaal wijst meestal op urinebijmenging. Andere 

mogelijke verklaringen zijn icterus en opname van bepaalde vitaminen (Kustritz, 2007). 

 

 

4.2.1. Motiliteit  

 

Na het staal macroscopisch beoordeeld te hebben, is een microscopische evaluatie noodzakelijk. De 

parameters die hierbij beoordeeld worden, zijn motiliteit, concentratie en morfologie. Routinematig 

wordt gebruik gemaakt van een lichtmicroscoop om deze parameters te bekijken. Er blijken echter 

verschillende nadelen gekoppeld te zijn aan het gebruik van een lichtmicroscoop. Zo blijkt deze 

manier van beoordeling subjectief te zijn, gezien voor eenzelfde staal vaak verschillende resultaten 

gevonden worden voor de motiliteit, concentratie en morfologie afhankelijk van de persoon die het 

staal onderzoekt. Het aantal spermatozoa die in een bepaalde tijdspanne geanalyseerd kunnen 

worden is bovendien minder dan wanneer de evaluatie bijvoorbeeld gebeurt d.m.v. Computer-assisted 

sperm analysis (CASA) (Rijsselaere et al., 2005).  
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Een voordeel van deze lichtmicroscopische methode is dat het eenvoudig en goedkoop is. Door 

middel van een pipet wordt één druppel van het ejaculaat op een voorverwarmd draagglaasje 

gebracht. De druppel wordt vervolgens bedekt met een dekglaasje en onder een vergroting van 200x 

kan het preparaat nu bekeken worden onder de lichtmicroscoop. Om een zo juist mogelijke schatting 

te komen, moeten minstens 200 spermatozoa beoordeeld worden (Kustritz, 2007). 

 

In een staal van een hond met normale fertiliteit is de progressieve motiliteit > 70% en vertonen de 

spermatozoa een snelle rechtlijnige beweging. Elke cirkelvormige of achterwaartse beweging is 

abnormaal. Indien de motiliteit < 50% bedraagt, spreekt men van asthenozoospermie. Dergelijke 

daling in beweeglijkheid ziet men vaak bij erg jonge en oude honden, maar ook na een lange periode 

van seksuele rust waarbij de gestockeerde zaadcellen in de epididymis door veroudering een 

gedaalde motiliteit vertonen (Johnson, 2006). 

 

Om de beweeglijkheid te beoordelen, dient het staal op een correcte manier genomen te worden 

waarbij langdurig contact met de derde fractie vermeden dient te worden. Dit is belangrijk aangezien 

de motiliteit negatief beïnvloed kan worden door tal van factoren (Van Soom et al., 2001). Zowel 

warmte als koude zijn nefast voor de spermakwaliteit. Contact met urine tast eveneens het sperma 

aan (Johnson, 2006). Latex(handschoenen), rubberstoppen van spuiten en bepaalde glijmiddelen zijn 

spermatoxisch. Al deze componenten zorgen voor een vertraagde beweeglijkheid van spermatozoa. 

Een daling van de motiliteit is niet alleen het gevolg van een foutieve wijze van afname, maar ook de 

plaats van aflezing op het preparaat speelt een rol. Zo wordt de beweeglijkheid overschat wanneer 

men de spermatozoa bekijkt aan de rand van het preparaat of nabij een luchtbel (Van Soom et al., 

2001). 

 

 

4.2.2. Concentratie  

 

De tweede essentiële parameter die op microscopisch niveau geanalyseerd moet worden, is de 

concentratie. Deze kan gemeten worden aan de hand van een (Bürkerse) telkamer (Rijsselaere et al., 

2005). Hierbij wordt een bevochtigd draagglaasje op de randen van de telkamer gebracht tot de 

Newtonse ringen zichtbaar zijn. Een verdund spermastaal (1:40) wordt vervolgens in de telkamer 

gebracht (Kustritz, 2007). Een vaak gebruikte verdunner is kraantjeswater of HCl (Verstegen et al., 

2002). Om het aantal spermatozoa per ml te bepalen, moet het aantal spermakoppen in 40 kleine 

vierkantjes van de telkamer geteld worden en dit getal vermenigvuldigd worden met de 

verdunningsfactor (bv 40) x 100 x1000 (Kustritz, 2007).  

 

Het totale aantal zaadcellen per ejaculaat bedraagt voor een normale hond tussen de 300 en de 2000 

x 10^6. Bij waarden < 200 x10^6 spreekt men van oligozoospermie. Dit fenomeen wordt (net zoals 

asthenozoospermie) vooral waargenomen bij erg jonge en oudere honden. Verder ziet men ook dat 

het aantal zaadcellen daalt wanneer er meerdere afnamen per dag gebeuren. Uit onderzoek blijkt dat 
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het totaal aantal spermatozoa (en tevens ook het volume) in de tweede fractie van het tweede 

ejaculaat gedaald is in vergelijking met het eerste ejaculaat dit waarschijnlijk ten gevolge van een 

uitputting van de epididimale reserves (Johnson, 2006). Bijkomende factoren die voor een gedaald 

aantal spermatozoa kunnen zorgen zijn inteelt en een gedaald libido, waarbij een onvolledige 

ejaculatie optreedt (Van Soom et al., 2001). Uit onderzoek blijkt dat het volume en het aantal 

zaadcellen van de Duitse herder hoger zijn dan bij  andere rassen terwijl het percentage spermacellen 

met normale motiliteit lager is (England, 1999). Bovendien is de spermaproductie ook positief 

gecorreleerd met de grootte van de testikels (Fontbonne, 2005). 

 

Naast een gedaalde totale spermaoutput kan het spermastaal ook helemaal geen spermacellen 

bevatten. In dit geval gebruikt men de term azoospermie. Onderliggende oorzaken kunnen zowel bij 

de hond zelf liggen als bij de manier van sperma-afname. In het eerste geval kan het zijn dat de reu 

geen zaadcellen produceert of dat hij er niet in slaagt om deze te ejaculeren. Als de onderliggende 

reden de afname zelf is, bestaat de mogelijkheid dat de collector er niet in geslaagd is om de 

spermarijke fractie op te vangen of de reu niet geëjaculeerd heeft. Aan de hand van de concentratie  

van alkalische fosfatase (AF; afkomstig van de epididymis) kan men een idee krijgen van waar het 

probleem gesitueerd is. Indien de concentratie van AF > 5000 IU/l is, dan wijst dit op een probleem 

met de spermaproductie. Bij waarden < 5000 IU/l bevindt het probleem zich bij de afvoer van het 

sperma door blokkade van de epididymis of is de ejaculatie onvolledig gebeurd bijvoorbeeld omdat de 

reu zich inhoudt (Johnson, 2006).  

 

Bij gebruik van vers sperma zijn 150 miljoen zaadcellen per inseminatie nodig. Maakt men anderzijds 

gebruik van ingevroren en ontdooide zaadcellen dan zijn er 300 miljoen nodig (Van Soom et al., 

2001).  

 

 

4.2.3. Morfologie  

 

Vooraleer de spermatogonia omgevormd worden tot spermatozoïden dienen ze verschillende stadia te 

doorlopen (Figuur 16). De spermatogonia zijn de  voorlopers van de zaadcellen en bezitten een ronde 

ovale kern (Dahlbom et al., 1997). Na verschillende mitoses groeien ze uit tot spermatocyten. 

Spermatocyten  ondergaan verschillende meioses met vorming van spermatocyten  (Coomans et 

al., 2002). Zowel de type  als  zijn morfologisch gelijkaardig. Ze hebben beide een grote kern en 

naarmate de meiose vordert, gaat de chromatine over van een korrelig naar een meer draadvormig 

aspect (Dahlbom et al., 1997). De spematocyten  ondergaan ook een meiotische deling met vorming 

van vier spermatiden (Coomans et al., 2002). Deze laatste hebben een donkere nucleus en een 

zichtbare rand van cytoplasma. Tenslotte differentiëren de spermatiden in spermatozoa (Dahlbom et 

al., 1997).  
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Figuur 16: Ontwikkeling van spermatogonia tot spermatozoa (Coomans et al., 2002) 

 

Een spermatozoïde bestaat uit een kopgedeelte met een celkern en een acrosoom en is ongeveer 5 

µm groot. De celkern bevat het gecondenseerde erfelijke materiaal, terwijl het acrosoom enzymes 

bevat die een rol spelen bij de penetratie van de eicel. Het tweede stuk is de hals met de centriolen 

(die geleidelijk uitgroeien tot een flagel) en de mitochondriën die dienen als energiecentrales. 

Tenslotte is er het staartgedeelte (Figuur 17) (Coomans et al., 2002). Bij de evaluatie van de 

morfologie moet er steeds rekening gehouden worden met het feit dat de spermacellen van honden 

niet allemaal dezelfde grootte en vorm hebben. Dergelijke anisospermie is dus volkomen normaal 

(Van Soom et al., 2001). 

 

 

 

Figuur 17: Spermatozoa bestaan uit een kopgedeelte, een middenstuk en een staartgedeelte  

                 (Coomans et al., 2002) 

 

Een hond met een normaal ejaculaat moet > 80% normale morfologische spermacellen bezitten. Daalt 

het percentage beneden de 70% dan is er sprake van teratozoospermie. Door zowel hitte- als 

koudeshock kunnen abnormale spermatozoa ontstaan. Het aantal abnormale cellen stijgt ook na 

lange seksuele rust en bij stijgende leeftijd. Ook seksueel immature honden hebben een hoger aantal 

morfologisch afwijkende cellen dan volwassen reuen (Johnson, 2006). Een andere factor die de 

morfologie kan aantasten is een inadequate pH van de kleurstoffen (Kustritz, 2007). Vooral 

afwijkingen gelokaliseerd t.h.v. het middensegment en de staart waarbij de motiliteit van de zaadcel 

echter normaal is, duidt op een foutieve kleuring (Figuur 18). De optimale pH voor sperma ligt tussen 
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de 6.3 en de 6.7 (Johnson, 2006). In tegenstelling tot primaire oorzaken van morfologische 

abnormaliteiten die hun oorsprong vinden tijdens de spermatogenese is een foute kleuringtechniek 

een voorbeeld van een tertiaire oorzaak (Kustritz, 2007). Voorbeelden van primaire (= van testiculaire 

oorsprong) afwijkingen zijn abnormale koppen en staarten. Secundaire afwijkingen zoals distale en 

proximale protoplasmadruppels daarentegen ontstaan in de epidiymis. Deze abnormaliteiten worden 

gezien als kleine verdikkingen t.h.v. het staartgedeelte (Rijsselaere, 2009). Ook kan een testiculair 

trauma of aandoeningen van de testes ervoor zorgen dat de spermatozoa niet normaal ontwikkelen. 

Afhankelijk van de plaats waar de afwijking zich bevindt, kan de fertiliteit al dan niet in het gedrang 

komen (Johnson, 2006).  

 

  

Figuur 18: Afwijkingen t.h.v. de staart ten gevolge van kleuring (Johnson, 2006) 

 

Belangrijke aandachtspunten die de resultaten van de beoordeling van de morfologie kunnen 

beïnvloeden, zijn niet alleen de kleuring en de fixatie, maar ook de kwaliteit van de (licht)microscoop 

en de ervaring van de persoon die het spermastaal beoordeelt (Rijsselaere et al., 2004). 

 

Om een onderscheid te maken tussen levende en dode zaadcellen kan gebruik gemaakt worden van 

de eosine-nigrosine kleuringtechniek (Figuur 19) (Kustritz, 2007). Hiermee kan men de spermacellen 

beoordelen op basis van kleur. Dode cellen en cellen met een beschadigde membraan nemen de 

eosine kleurstof op waardoor ze rood kleuren. De nigrosine kleurt de achtergrond zwart  wat voor 

contrast zorgt. Cellen die een witte kleur hebben, zijn levend (Van Soom et al., 2001). Er moeten 

minstens 100 spermatozoïden beoordeeld  worden (Attia et al., 2000).  

 

  

Figuur 19: De eosine-nigrosinekleuring kleurt dode cellen rood (aangeduid met een pijltje) terwijl 

levende spermacellen wit zijn (Van Soom et al., 2001) 
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Ook de acrosoomstatus geeft een indicatie of de zaadcellen wel of niet beschadigd zijn. Het acrosoom 

speelt een belangrijke rol bij de bevruchting en bevat enzymes die door exocytose vrijgesteld worden 

om de eicel te penetreren. Dit organel kan eveneens beoordeeld worden door niet fluorescerende 

stoffen zoals  Giemsa, Trypan blauw, Bismark bruin of Bengaal roze (Rijsselaere et al., 2005).  

 

 

4.2.4. Nieuwe technieken  

 

Naast de kleuringtechnieken die routinematig gebruikt worden zoals eosine-nigrosine (cfr. 4.2.3.) zijn 

er recent ook nieuwe stoffen op de markt gekomen om de kwaliteit van spermatozoa te beoordelen 

(Rijsselaere et al., 2005).   

 

Een nieuwe methode om te beoordelen of de spermacellen al dan niet levend of membraanintact zijn, 

is d.m.v. fluorescente kleurstoffen. De stoffen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld 

carboxyfluoresceïne diacetaat waardoor de levende cellen groen kleuren en propidium jodide die de 

cellen met een beschadigde membraan  een rode kleur geeft. Deze fluorescente methode heeft als 

voordeel dat de cellen via een flowcytometer geanalyseerd worden, waarbij een groter aantal cellen 

per tijdseenheid bekeken kunnen worden in vergelijking met een gewone lichtmicroscoop (Van Soom 

et al., 2001). Naast het feit dat flowcytometrie de beoordeling toe van duizenden cellen in slechts 

enkele seconden toelaat, heeft deze techniek ook een hogere sensitiviteit dan een lichtmicroscoop 

(Pena et al., 1998).  

 

De hypo-osmotische zwellingtest is eveneens bruikbaar om de spermamembraan te beoordelen. Hier 

worden de zaadcellen in een hypo-osmotisch medium zoals natriumacetaat en sucroseoplossing 

gebracht zodat de cellen met een intacte membraan zwellen en de staart zal oprollen  (Kustritz, 2007).  

 

Om subjectiviteit en variatie in kleuringtechnieken tussen verschillende laboratoria te vermijden wordt 

steeds meer aandacht besteed aan objectieve methodes. Zo worden in spermalaboratoria  steeds 

meer computer geassisteerde systemen (CASA) gebruikt zoals bijvoorbeeld de Hamilton-Thorne 

Analyzer om de spermakwaliteit te analyseren (Rijsselaere et al., 2002). Bij deze methode wordt een 

druppel verdund spermastaal gekleurd met Diff quick en bekeken. De gekleurde zaadcellen worden 

vervolgens geanalyseerd met een CASA toestel en ingedeeld in drie groepen naargelang de kleur. 

Normale spermatozoa worden groen aangekleurd, zaadcellen met abnormale morfologie geel terwijl 

cellen met een beschadigde celmembraan rood kleuren (Rijsselaere et al., 2004). Hoewel deze 

systemen heel betrouwbaar zijn en voor de nodige objectiviteit zorgen, toch zijn er ook hier enkele 

nadelen. De kostprijs, de continue kwaliteitscontroles van de apparatuur en de standaardisatie van de 

toestellen zijn belangrijke nadelen. Bovendien hebben veel factoren (zoals de temperatuur, de 

gebruikte verdunner, de spermaconcentratie en de telkamer) een invloed op de resultaten (Verstegen 

et al., 2002). Desondanks wordt CASA vaak gebruikt omdat het bij de beoordeling van de motiliteit het 
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voordeel heeft dat een groot aantal cellen in een kort tijdsinterval bekeken kan worden (Rijsselaere et 

al., 2005).  

 

Een semi- geautomatiseerde methode is de Sperm Quality Analyser (SQA). Dit relatief goedkope 

toestel bepaalt zowel concentratie, motiliteit als morfologie van spermacellen (Rijsselaere et al., 2005).  

Deze parameters worden numerisch uitgedrukt d.m.v. de Sperm Motility Index (SMI) (Van Soom et al., 

2001). De SQA is in staat om verschillen in optische densiteit waar te nemen, die ontstaan door het 

richten van een stralenbundel op een capillair buisje waarin zich bewegende zaadcellen bevinden 

(Rijsselaere et al., 2002).   

 

 

5. Kunstmatige inseminatie  

 

Bij het uitvoeren van een kunstmatige inseminatie kan er intravaginaal  of  intra-uterien geïnsemineerd 

worden. Afhankelijk van welke methode men aanwendt, kunnen de bevruchtingsresultaten variëren. 

Ook het type sperma heeft een invloed op het bevruchtingspercentage. Meestal wordt gebruik 

gemaakt van geëjaculeerd sperma. Een tweede bron is epididymaal  sperma dat na castratie of post-

mortem kan verzameld worden. Hierbij wordt de cauda epididymis geflushed  met (sperma)verdunner 

en worden de spermatozoa opgevangen (Thomassen en Farstad, 2009).  

 

Sperma kan onmiddellijk na afname geïnsemineerd worden (KI vers), onder gekoelde vorm (4°C)  

enkele dagen bewaard worden en ingevroren (-196°C) worden indien het gedurende een lange tijd 

moet bewaard worden (Rijsselaere et al, 2001). De procedure om het sperma in te vriezen, dient 

zorgvuldig te gebeuren aangezien verschillende eigenschappen zoals de levensduur, de motiliteit en 

de bevruchtingscapaciteit van de zaadcellen negatief beïnvloed kunnen worden (Nizanski, 2006). De 

mate waarin een bepaald type sperma aangewend wordt, is afhankelijk van de beschikbaarheid van 

de stalen. In Europa wordt vooral vers sperma gebruikt. Maar liefst 50-55% van de inseminaties 

gebeuren met dit soort sperma terwijl 35-40% van de inseminaties gebeuren met diepvriessperma. 

Tenslotte wordt gekoeld zaad slechts in 10% van de gevallen gebruikt (Rijsselaere, 2010).  

 

Naargelang men kiest voor intravaginale of intra-uteriene inseminatie, verschilt de dosis sperma die 

geïnsemineerd moet worden. Er is onderzoek gedaan naar het minimum aantal zaadcellen die 

aanwezig moeten zijn in een staal om een aanvaardbare bevruchtingskans te bekomen. Zo werd een 

minimale concentratie van 2x10^8 spermacellen noodzakelijk geacht als men intravaginaal 

insemineert (Tsutsui et al., 1988). Uit andere bronnen blijkt dat ook het type sperma (vers, gekoeld of 

diepvries) van belang is om de meest efficiënte dosis te bepalen. Zo worden bij inseminaties met vers 

of gekoeld sperma 100 tot 200x10^6 zaadcellen gebruikt terwijl het aantal geïnsemineerde 

spermatozoa bij diepvriessperma tussen 150 tot 200x10^6 bedraagt. Bij intra-uteriene inseminaties 

mag omwille van de kleine omvang van de uterus slechts 1 tot 3 ml geïnsemineerd worden terwijl dat 

bij intravaginale procedures 3 tot 5ml mag zijn (Rijsselaere, 2010). Bij intravaginale technieken worden 

meestal twee opeenvolgende inseminaties uitgevoerd met vers sperma (minimum 150x10^6 
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zaadcellen), bij intra-uteriene methodes wordt vaak slechts  éénmaal geïnsemineerd  met  300x10^6 

ingevroren zaadcellen (Rijsselaere et al., 2001).   

 

Het tijdstip waarop de inseminatie moet gebeuren hangt eveneens af van het type sperma. Zo zal 

inseminatie met vers sperma best in twee keer gebeuren, waarbij de eerste inseminatie twee dagen 

na de ovulatie (gezien de rijping van de eicellen) en de tweede KI een dag later. Insemineert men met 

gekoeld sperma dan wordt deze best op dag 2 tot 3 na de ovulatie uitgevoerd. Tenslotte gebeurt 

inseminatie met diepvriessperma  ook beter in twee keren. De eerste inseminatie wordt twee dagen na 

ovulatie uitgevoerd gevolgd door een tweede inseminatie 24 tot 48 uur later (Rijsselaere et al., 2001). 

 

 

5.1. Intravaginale inseminatie 

 

 

5.1.1. Pipetten  

 

 

Om een succesvolle intravaginale inseminatie uit te voeren, is niet alleen een correcte werkwijze 

noodzakelijk, maar dient er ook gelet te worden dat het geschikte instrumentarium gebruikt wordt. Het 

sperma kan ofwel d.m.v. een plastieken inseminatiepipet ingebracht worden ofwel met behulp van een 

osiriskatheter (Rijsselaere, 2010).  

 

Het eerste instrument om te insemineren is een rigide plastieken inseminatiepipet (Figuur 20, boven). 

Dit soort pipet is goedkoop en wegwerpbaar en er worden goede bevruchtingsresultaten bekomen. 

Bovendien is de inseminatiemethode eenvoudig en snel uit te voeren (Rijsselaere, 2010).   

Een alternatieve methode is de Osiris of Franse katheter (Figuur 20, midden). Dit flexibele instrument 

bestaat uit een binnenste pipet en een buitenste waaraan vooraan een  opblaasbare cuff bevestigd is. 

Het voordeel van deze cuff is dat deze kan opgeblazen worden en  zodoende de bulbus van de penis 

nabootst zodat terugvloei van sperma belemmerd wordt en uteriene contracties gestimuleerd worden 

wat het transport van het sperma gunstig beïnvloedt (Thomassen en Farstad, 2009 ).  

 

Aan het uiteinde van zowel de pipet als de katheter wordt een spuit zonder rubber van 2-5 ml (Figuur 

20, onder) geplaatst waarin het spermastaal zit aangezien rubber toxisch is voor sperma (Thomassen 

en Farstad, 2009). 
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Figuur 20: Boven: plastieken inseminatiepipet, Midden: Osiris of Franse katheter, Onder: 2-5 ml spuit 

(Rijsselaere, 2010) 

 

 

5.1.2. Techniek  

 

De werkwijze die men toepast bij gebruik van een plastieken pipet verschilt enigszins van deze van de 

Osiris pipet. De plastieken inseminatiepipet wordt in de dorsale vulvacommissuur gebracht, eerst in 

craniodorsale richting waarna men de pipet verder doorschuift in horizontale richting tot caudaal van 

de cervix (Rijsselaere et al., 2001). Het spermastaal wordt langzaam ingespoten waarna de 

achterhand van de teef vervolgens wordt omhooggehouden gedurende ongeveer 10 minuten 

(Nizanski, 2006). De achterhand van de teef wordt omhoog gehouden, om eventuele terugvloei te 

voorkomen (Rijsselaere et al., 2001). Tegelijkertijd wordt  de perineale streek geprikkeld om uteriene 

contracties op te wekken wat het transport van het sperma bevordert (Rijsselaere, 2010). Nadat de 

inseminatie is uitgevoerd, is het aangeraden om met de teef te gaan wandelen, waarbij aandacht moet 

besteed worden dat de teef niet urineert waardoor zaadcellen verloren zouden kunnen gaan 

(Rijsselaere et al., 2001). 

 

Wordt de inseminatie uitgevoerd met een Osiris katheter dan wordt deze in de craniale vagina 

gebracht en doorgeschoven tot caudaal van de cervix zoals hoger beschreven. Vervolgens wordt de 

cuff met lucht opgeblazen (Nizanski, 2006). En wordt het sperma langzaam in de vagina gebracht via 

de binnenste katheter (Silva et al., 1996). De katheter met opgeblazen cuff blijft gedurende ongeveer 

10 minuten in de vagina (Nizanski, 2006). Hierbij moet gelet worden dat de teef niet gaat zitten. Dit 

kan men voorkomen door de teef met de ene hand aan de staart te fixeren terwijl men met de andere 

hand de katheter vasthoudt. Men kan ook de buitenste pipet aan de staart vastmaken (Rijsselaere et 

al., 2001). 

 

 

5.2. Intra-uteriene inseminatie  

 

5.2.1. Pipetten/materiaal 

 

Een intra-uteriene inseminatie kan op verschillende manieren gebeuren:  de transcervicale inseminatie 

d.m.v. de noorse katheter of d.m.v. endoscopische visualisatie. Een alternatieve methode is 

laparotomie of  laparoscopie (Thomassen en Farstad, 2009). 

 

De Noorse katheter bestaat in 3 verschillende groottes (voor een kleine, middelmatige en grote hond) 

en bestaat uit een buitenste nylon speculum  en een  metalen binnenste katheter met een brede basis 

en een smal begingedeelte die op een afgeronde tip eindigt voorzien van een opening (Figuur 21) 

(Thomassen en Farstad, 2009).  
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Figuur 21: Noorse katheter in drie verschillende groottes (Rijsselaere, 2010) 

 

 

Inseminatie onder endoscopische begeleiding gebeurt door middel van een rigiede speciaal 

ontwikkelde endoscoop waarin een urinekatheter wordt ingebracht via een instrumentenkanaal 

waarlangs het spermastaal wordt geïnsemineerd (Nizanski, 2006).  

 

De chirurgische benadering van de uterus kan ofwel via laparotomie of via laparoscopie (Rijsselaere, 

2010). Dergelijke procedures dienen onder algemene anesthesie te gebeuren en gaan steeds  

gepaard met o.a. anesthesierisico’s, gevaren gerelateerd aan de ingreep en infectiegevaar (Nizanski, 

2006). Bovendien wordt deze manier van inseminatie als onethisch beschouwd in verschillende 

landen. In landen zoals Noorwegen, Zweden, Finland en Nederland is inseminatie via laparoscopie of 

laparotomie verboden (Rijsselaere, 2010).  

 

 

5.2.2. Technieken 

 

Inseminatie met de Noorse katheter gebeurt door het nylon speculum in het vestibulum in te brengen 

en verder in de vagina door te schuiven tot aan de cervix (Thomassen en Farstad, 2009). Met de 

andere hand wordt de cervix transabdominaal gefixeerd. Vervolgens wordt de katheter via het 

speculum in de vagina gebracht en verder doorgeschoven doorheen de cervix (Figuur 22) 

(Rijsselaere, 2010). De met sperma  gevulde spuit wordt vervolgens aan het uiteinde van de katheter 

bevestigd en het sperma wordt op deze manier rechtstreeks in de uterus gebracht (Thomassen en 

Farstad, 2009).  
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Figuur 22: Intra-uteriene inseminatie met de Noorse katheter (Rijsselaere, 2010) 

 

Voor het uitvoeren van deze techniek er zeer veel training vereist. Nochtans duurt een inseminatie met 

een Noorse katheter slechts enkele minuten eens de methode is aangeleerd (Rijsselaere, 2010). 

Bijkomend voordeel is dat deze methode kan uitgevoerd worden bij een niet of licht gesedeerde teef 

(Thomassen en Farstad, 2009). Een nadeel is dat inseminatie met de Noorse katheter niet bij grote, 

nerveuze of obese teven kan verricht worden aangezien bij deze dieren het abdomen vaak zodanig 

opgespannen is dat palpatie en fixatie van de uterus transabdominaal moeilijk tot onmogelijk is 

(Rijsselaere et al., 2001).  

 

Voor een endoscopische inseminatie wordt de rigide endoscoop via de vagina tot aan de cervix 

ingebracht (Rijsselaere et al., 2001). Eens de cervix gevisualiseerd is, wordt de urinekatheter 

doorheen de cervix in het uteriene lumen gebracht waarbij het sperma rechtstreeks in de uterus 

gedeponeerd wordt (Thomassen en Farstad, 2009).     

 

Inseminatie via endoscopische begeleiding heeft verschillende voordelen. Zo is de kans op trauma 

minimaal en kan de procedure bij een rechtstaande niet gesedeerde teef uitgevoerd worden 

(Rijsselaere, 2010). Ook kan men met deze methode het intra-uteriene milieu onderzoeken en 

eventueel biopten nemen (Thomassen en Farstad, 2009). Net zoals bij de inseminatiemethode met de 

Noorse katheter is ook hier enige training noodzakelijk, maar eens aangeleerd, is het een snel en 

makkelijk uit te voeren techniek waarbij de inseminatie bovendien door de eigenaar van de teef kan 

meegevolgd worden (Rijsselaere, 2010). Als nadeel kan de kostprijs vermeld worden aangezien de 

apparatuur duur is (Rijsselaere et al., 2001). Verder kan deze methode niet toegepast worden bij 

dwergrassen gezien katheterisatie zeer moeilijk is door het nauwe vaginale lumen  (Nizanski, 2006).  

 

Tenslotte is chirurgische inseminatie beschreven. Een laparotomie is een gemakkelijk uit te voeren 

procedure. De teef wordt onder algemene anesthesie gebracht waarna men een incisie maakt t.h.v. 

de linea alba een 5-tal cm craniaal van de pelvis (Rijsselaere et al., 2001). De uterus wordt vervolgens 

buiten de buikholte gebracht en het sperma wordt ofwel in het corpus of in de baarmoederhoornen 

geïnjecteerd (Figuur 23) (Rijsselaere, 2010).  
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Figuur 23: Bij laparotomie wordt het sperma rechtstreeks in de uterus geïnjecteerd (Rijsselaere, 2010) 

 

Een alternatief voor laparotomie is laparoscopie. Net zoals bij de laparotomie is algemene anesthesie 

nodig. In het abdomen wordt CO2 ingebracht waarna de laparoscoop en het andere benodigde 

instrumentarium zoals een grijptang via kleine incisies in de buikholte gebracht worden (Silva et al., 

1995). Na fixatie van de uterus wordt het sperma rechtstreeks in de baarmoeder geïnjecteerd (Silva et 

al., 1996).  

 

Deze laparoscopische methode is echter nooit echt populair geweest bij dierenartsen aangezien het 

tijdrovend is, aangezien het  training en ervaring vergt en het ook duur is qua apparatuur (Nizanski, 

2006).  

 

 

6. Resultaten  

 

6.1. Drachtigheidsresultaten 

 

Het drachtigheidspercentage na KI, hangt af van verschillende factoren zoals het type sperma, de 

manier van insemineren, het aantal en de kwaliteit van de zaadcellen en de leeftijd, het ras en 

voorgeschiedenis van de ouderdieren (Rijsselaere, 2010). 

 

De drachtigheidsresultaten bij een natuurlijke dekking schommelen tussen 85 en 90% terwijl dit bij 

kunstmatige inseminatie lager ligt nl. tussen de 50 en 70%. Algemeen gezien liggen de 

bevruchtingsresultaten hoger wanneer men intra-uterien insemineert dan intravaginaal onafhankelijk 

van het soort sperma dat gebruikt wordt (Rijsselaere, 2010). Dit kan o.a. te maken hebben met een 

bemoeilijkt transport van het sperma vanuit de vagina naar de uterus wanneer de inseminatie tijdens 

de late oestrus uitgevoerd wordt waarbij endocriene en anatomische veranderingen optreden t.h.v. de 

vagina, cervix en uterus (Silva et al., 1995).   

 

Wanneer men de drachtigheidspercentages bekijkt in functie van het type sperma dat gebruikt wordt, 

ziet men toch duidelijke verschillen (Tabel 1). Intravaginale inseminaties kunnen zowel met verse, 

gekoelde als diepgevroren spermastalen uitgevoerd worden. Inseminaties met vers sperma geven 
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drachtigheidsresultaten die – afhankelijk van de studie en het aantal geïnsemineerde dieren - variëren 

tussen 51 en 94%. Worden er gekoelde spermastalen gebruikt, dan ligt het percentage gemiddeld 

16% lager in vergelijking met vers sperma. Diepvriesstalen geven percentages die gemiddeld 30% 

lager liggen dan verse stalen. Intra-uteriene inseminaties worden bijna uitsluitend uitgevoerd met 

diepvriessperma aangezien intravaginale KI met diepvriessperma leidt tot lage 

drachtigheidspercentages (Rijsselaere et al., 2001). Een mogelijke verklaring voor de lagere 

percentages bij intravaginale inseminatie is de negatieve invloed van de invriesproces op de 

zaadcellen. Niet alleen de levensduur, de motiliteit en de acrosoomintegriteit worden negatief 

beïnvloed maar ook de bevruchtingscapaciteit (Nizanski, 2006). Diepvriessperma sterft immers  snel 

af na ontdooien en heeft een levensduur van minder dan 12 uur. Vers sperma daarentegen behoudt 

soms zelfs zes tot zeven dagen zijn bevruchtingscapaciteit (Silva et al., 1996). 

 

Er werden reeds verschillende studies uitgevoerd waarbij prostaatvocht werd toegevoegd aan 

diepgevroren sperma  dat vervolgens (intravaginaal) geïnsemineerd werd. De toevoeging van 

prostaatvocht zorgde voor hogere drachtigheidsresultaten in vergelijking met intravaginale 

inseminaties met diepvriessperma waar geen prostaatvocht aan toegevoegd werd (In: Nöthling et al., 

1995). Als verklaring stelden deze onderzoekers dat het grotere geïnsemineerde volume de doorgang 

van het sperma doorheen de cervix in de uterus zou bevorderen. Ook het type pipet dat gebruikt 

wordt, zou de bevruchtingsresultaten beïnvloeden. Het gebruik van de Osirispipet bij intravaginale 

inseminatie waarbij de cuff terugvloei van sperma belet en het transport naar de cervix stimuleert, 

wordt als mogelijke oorzaak gezien van hogere percentages (Nizanski, 2006).  

 

 

6.2. Nestgrootte 

 

De nestgrootte wordt eveneens beïnvloed door de manier van insemineren en het type sperma dat 

gebruikt wordt (Tabel 1). Bij intravaginale inseminatie zal een groter aantal pups verkregen worden bij 

gebruik van vers en gekoeld sperma dan wanneer diepvriessperma gebruikt wordt. Bij intra-uteriene 

inseminatie ziet men een gelijkaardige trend. Hierbij zal diepvriessperma een lager aantal pups geven 

dan vers of gekoeld sperma. Tenslotte kan men besluiten dat intra-uteriene inseminatie betere 

drachtigheidsresultaten en nestgroottes geeft zowel voor vers, gekoeld als diepvriessperma dan 

intravaginale inseminatie (Rijsselaere, 2010).   
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Spermastaal Aantal 

inseminaties 

Drachtigheid

spercentage 

 Nestgrootte  

  Intravaginale 

KI 

Intra-uteriene 

KI 

Intravaginale 

KI 

Intra-uteriene 

KI 

Vers 1333 47.7 62.0 6.5  0.19 6.4  0.43 

Gekoeld 388 45.4 65.0 6.4  0.31 6.5  0.71 

Diepvriessperma 320 36.7 55.5 2.9  1.09 5.2  0.32 

 

Tabel 1: Vergelijking tussen verschillende soorten sperma en manieren van insemineren op het 

drachtigheidspercentage en nestgrootte bij de teef (In: ‘Linde-Forsberg, 2010) 
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7. Casus 

 

Op 29 april 2008 worden de reu Alan de la Mare aux Chouans en de teef Bijou Compagne du Cheval 

op de dienst voortplanting, verloskunde en bedrijfsdiergeneeskunde van de faculteit Diergeneeskunde 

aangeboden. 

 

6.1. Signalement 

 

Alan de la Mare aux Chouans is een Picardische Herder, mannelijk intact van 2,5 jaar oud. Hij weegt 

32 kg.  

Bijou Compagne du Cheval is een Picardische Herder, vrouwelijk intact van 2 jaar oud. Ze weegt 26 

kg. 

 

6.2. Anamnese 

 

De reu Alan werd vroeger reeds gebruikt als dekreu. Via natuurlijke dekking bevruchtte hij een teefje 

waarvan het cyclusstadium bepaald werd door middel van progesteronbepaling. Deze dekking 

resulteerde in 5 pups.  Op 25 februari 2008 werd 1 pup ter wereld gebracht door een teefje die 

kunstmatig geïnsemineerd werd met sperma van deze reu. Haar optimale inseminatiemoment werd 

eveneens d.m.v. progesteron bepaald. Een volgende natuurlijke dekking resulteerde niet in dracht bij 

de teef. De oorzaak was mogelijks een laattijdige dekking aangezien haar progesteronconcentratie 

reeds 23 ng/ml bedroeg. 

 

Het aangeboden teefje Bijou is in het verleden nog geen enkele keer gedekt of geïnsemineerd 

geweest. Op 28 april 2008 wordt haar progesterongehalte gemeten. Die bedraagt 10 ng/ml. Er wordt 

ook een vaginaal uitstrijkje gemaakt. 

 

De eigenaars zouden met deze twee dieren willen kweken en vragen om het sperma te onderzoeken. 

Na afname en onderzoek zou dit verse spermastaal onmiddellijk gebruikt worden om bij Bijou 

intravaginaal te insemineren. 

 

6.3. Diagnose 

 

Vooraleer sperma af te nemen wordt Alan algemeen klinisch onderzocht, gevolgd door een specifiek 

onderzoek van het geslachtsstelsel. Hierbij werden geen afwijkingen gevonden. Vervolgens wordt er 

sperma afgenomen via manuele stimulatie waarna de kwaliteit van het sperma beoordeeld wordt.  

 

Voor de beoordeling van het spermastaal werd enkel de tweede fractie onderzocht. Macroscopisch 

werden volume, kleur en eventuele bijmenging beoordeeld. Het volume van de tweede fractie bedroeg 

2,0 ml. Het totale geëjaculeerd volume was 3,0 ml. De kleur was wit-grijs en doorschijnend. De 

kwaliteit werd microscopisch beoordeeld gebruik makend van conventionele microscopische 
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technieken en computer geassisteerde sperma-analyse waarbij  de motiliteitsparameters, membraan 

intactheid, morfologie en de concentratie bekeken werden.  

 

Het percentage motiele en progressief motiele spermacellen werd beoordeeld d.m.v. een CASA-

toestel en bedroegen respectievelijk 85% en 75%. 

 

Voor de morfologie en de membraanintactheid werd een druppel van het spermastaal gekleurd met 

eosine-nigrosinekleurstof (= supravitaalkleuring). Het percentage membraan-intacte (= levende) 

spermacellen was 90%. Vervolgens werd het percentage normale zaadcellen beoordeeld. Hierbij 

werden 100 levende (= witte) spermacellen bekeken, waarbij aandacht geschonken werd aan de 

grootte en vorm van de koppen en de staarten. Een te grote of onregelmatige kop werd als abnormaal 

beschouwd. Ook opgekrulde of dubbele staarten werden als afwijkend beoordeeld. Het percentage 

abnormale koppen was 4% en het percentage abnormale staarten was 14%. Het percentage distale 

en proximale protoplasmadruppels bedroeg respectievelijk 10% en 7%. Het percentage normale 

spermacellen was 65%. 

 

Tenslotte werd de concentratie geanalyseerd d.m.v. een Bürkerse telkamer. Hierbij werd het sperma 

verdund door middel van een stof die de motiliteit stillegt (= kraantjeswater). Een verdunning van 40x 

werd gebruikt. Vervolgens werd de telkamer klaargemaakt  en 10µl van het verdund spermastaal werd 

dan in de telkamer gebracht. Onder een lichtmicroscoop werden het aantal spermakoppen in 40 kleine 

vierkantjes geteld en aan de hand van de Bürkerse formule konden het aantal spermacellen/ml en het 

aantal spermacellen/ejaculaat onderzocht worden. De concentratie was 45x106/ml en het totaal aantal 

spermacellen in het ejaculaat was 135x106. Hieruit bleek dat Alan oligozoospermie had. De lage 

concentratie is de verklaring voor de doorschijnende kleur die gezien werd bij de macroscopische 

beoordeling. 

 

Bijou werd vervolgens eenmaal met vers sperma intravaginaal geïnsemineerd d.m.v. een plastieken 

inseminatiepipet.  

 

6.4. Resultaat 

 

Het teefje is bevallen op 30 juni 2008 na een dracht van 62 dagen.  

De nestgrootte bedroeg 8 pups. 
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Bespreking 

 

Kunstmatige inseminatie biedt een mogelijke oplossing wanneer natuurlijke dekking niet mogelijk is 

omwille van o.a. anatomische afwijkingen in het geslachtstratus van de reu of de teef. Overdracht van 

infectieuze ziekten kan hiermee ingedijkt worden en geografische afstanden tussen reu en teef 

kunnen overbrugd worden dankzij export van gekoeld en diepvriessperma (Silva et al., 1996). 

Bovendien is kennis over KI bij de hond ook nuttig om te gebruiken bij onderzoek naar methodes om 

met uitsterven bedreigde hondachtigen te vermijden (Thomassen en Farstad, 2009).   

Indien eigenaars met twee dieren willen kweken omwille van bepaalde karakteristieken van het ras of 

van het dier zelf, kunnen ze ook gebruik maken van KI (Kutzler, 2005). 

 

In het geval van de kunstmatige dekking van Bijou met vers sperma van Alan, werd het ideale 

inseminatiemoment bepaald aan de hand van progesteronbepaling. Naast de meest gebruikte 

techniek is dit ook de meest betrouwbare. Zoals reeds besproken geeft de concentratie aan 

progesteron een indicatie van het stadium waarin de teef zich bevindt. Zo wijzen basale 

progesteronwaarden van <1 ng/ml dat de teef in pro-oestrus of in anoestrus is. Dit betekent dat 

opnieuw een bloedname gedaan moet worden na twee dagen. Progesteronwaarden tussen 1-3 ng/ml 

komen overeen met de LH–piek. Schommelen de progesteronwaarden tussen 4 en 8 ng/ml dan is er 

ovulatie opgetreden. Dekking of inseminatie gebeurt dan best twee dagen na de ovulatie aangezien 

de eicel bij de hond nog 2 dagen moet uitrijpen (Van Soom, 2009). Op 28 april 2008 bedroeg de 

progesteronwaarde 10 ng/ml. Hieruit kan besloten worden dat Bijou in oestrus was en zeker reeds 

geovuleerd had. Dit resultaat werd nog eens bevestigd door vaginale cytologie, wat een goedkope 

methode is om op korte tijd veel informatie te verkrijgen over de cyclusstadia. Het beeld dat men kan 

verwachten bij een teef in de oestrusfase is een dominantie van verhoornde cellen en eventueel 

enkele rode bloedcellen (England en Concannon, 2002).  

 

Alan werd voor aanvang van de sperma-afname klinisch en specifiek onderzocht. Bij dergelijk 

onderzoek van het geslachtsstelsel moeten systematisch de penis, bulbus penis, epididymis en testes 

geïnspecteerd en gepalpeerd worden. Hierbij wordt gelet op bepaalde (erfelijke) afwijkingen zoals 

cryptochidie, maar ook scrotale tumoren kunnen op deze manier gedetecteerd worden (Fontbonne, 

2005). Verder wordt een aanwijzing verkregen over de libido van de reu bij palpatie van de bulbus 

(Rijsselaere, 2009). De prostaat wordt best na de sperma-afname via rectaal onderzoek gepalpeerd 

op abnormaliteiten zoals hyperplasie (Memon, 2007). Bij dit onderzoek werden bij Alan echter geen 

afwijkingen gevonden. Van belang bij sperma-afname is ook de leeftijd van de reu in verband met het 

libido. Bij oude honden is het libido vaak afgenomen door een gedaalde testosteronconcentratie 

(Fontbonne, 2005). Daar Alan een jonge hond van 2,5 jaar oud is, zouden onervarenheid of 

ondergeschiktheid eerder de oorzaak kunnen zijn van een verminderd libido (Johnson, 2006). Gezien 

Alan al meerdere keren gedekt heeft, vormt dit laatste echter geen probleem. In de anamnese wordt 

niet vermeld dat hij (recent) medicatie toegediend gekregen heeft. Dit kan belangrijk zijn daar 

bepaalde geneesmiddelen een negatieve invloed hebben op de spermakwaliteit (Johnson, 2006). Na 
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een uitgebreide anamnese en grondig lichamelijk onderzoek werd de meest gebruikte techniek voor 

sperma-afname toegepast namelijk via manuele stimulatie van de bulbus penis. 

 

Enkel de eerste twee fracties van het ejaculaat werden opgevangen bij Alan. Meestal wordt enkel de 

tweede fractie verzameld, omdat het vaak moeilijk is om de eerste fractie op te vangen door de heftige 

dekbewegingen van de reu (Rijsselaere, 2009). De derde fractie werd niet verzameld. Deze laatste 

fractie heeft vooral na invriezen en ontdooien een  negatief effect op de spermakwaliteit (Freshman, 

2002). 

 

Het staal werd eerst macroscopisch onderzocht, waarbij het volume beoordeeld werd. Hieruit kon 

afgeleid worden dat het volume van de tweede fractie dat 2,0 ml bedroeg binnen de normaalwaarden 

valt namelijk  0.5- 5 ml. Een tweede parameter waarnaar gekeken moet worden, is de kleur van het 

spermastaal. De normale kleur van sperma is melkachtig wit. Dit duidt op de aanwezigheid van 

spermatozoa (Freshman, 2002). Het staal van Alan vertoonde een witgrijze doorschijnende kleur wat 

erop wijst dat er een lage concentratie aan zaadcellen aanwezig is. Tenslotte wordt er macroscopisch 

gelet op eventuele bijmengingen waarbij prostaatproblemen opgespoord kunnen worden a.d.h.v. een 

roodbruine bloedbijmenging terwijl een helderrode kleur op trauma van de penis tijdens de sperma-

afname duidt (Johnson, 2006). Bij Alan waren echter noch bloed-, noch urinebijmengingen aanwezig.  

 

Microscopisch moeten de parameters concentratie, motiliteit en morfologie geanalyseerd worden. De 

normaalwaarden voor de concentratie schommelen tussen 300-2000 x 106 (Johnson, 2006). Bij 

concentraties lager dan 200 x 10^6 spreekt men van oligozoospermie, wat bij het spermastaal van 

Alan (concentratie: 45x106/ml; totaal aantal spermacellen: 135x106) het geval was. Dergelijke daling in 

sperma-output ziet men vaak bij erg jonge en oudere honden. Ook wanneer meerdere sperma-

afnames per dag gebeuren waarbij de epididymale reserve uitgeput raakt of bij een onvolledige 

ejaculatie bij verminderd libido (Johnson, 2006). Verder kan inteelt ook een rol spelen (Van Soom et 

al., 2001). De grootte van de testikels die gecorreleerd is aan de spermaproductie is eveneens een 

mogelijke reden voor een lagere spermaconcentratie (Fontbonne, 2005). De volgende parameter die 

bekeken werd, is de motiliteit van de zaadcellen. Deze werd d.m.v. CASA-systeem beoordeeld wat 

een grotere objectiviteit geeft en toelaat om op korte tijd een groter aantal zaadcellen te bestuderen in 

vergelijking met de klassieke microscopische methodes (Rijsselaere et al., 2005). De normaalwaarden 

voor de motiliteit bij honden zijn > 80% voor de totale motiliteit en meer dan 70% voor de progressieve 

motiliteit (Johnson, 2006). In het spermastaal van Alan bedroegen de totale en de progressieve 

motiliteit 85% respectievelijk 75%. Hieruit kan men besluiten dat beide waarden normaal waren. 

Tenslotte werd naar de morfologie gekeken. Dit gebeurde d.m.v. supravitaalkleuring. Het percentage 

membraan-intacte (= levende) spermacellen was 90%. De normaalwaarde voor het percentage 

levende zaadcellen is 90%. Vervolgens werd het percentage normale zaadcellen beoordeeld. Het 

percentage abnormale koppen dat in Alan zijn staal gevonden werd, was 4% en het percentage 

abnormale staarten was 14%. Het percentage distale en proximale protoplasmadruppels bedroeg 

respectievelijk 10% en 7 %. Vanaf een percentage lager dan 60 of 70% (afhankelijk van de auteur) 

normale zaadcellen spreekt men van teratozoöspermie (Johnson, 2006). Een afwijkende morfologie 
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kan door verschillende oorzaken ontstaan zoals hitte-/koudeshock of inadequate pH van de 

kleurstoffen, maar ook seksueel immature honden, een stijgende leeftijd en na lange seksuele rust 

(Kustritz, 2007).  

 

Na de analyse van het sperma werd Bijou op 29 april 2008 eenmalig intravaginaal geïnsemineerd met 

vers sperma van Alan. Hoewel best twee keer geïnsemineerd wordt, werd ze toch drachtig en werd 

een goede nestgrootte bekomen. Na een drachtduur van 62 dagen beviel Bijou van 8 pups. Deze 

succesvolle inseminatie is het resultaat van verschillende factoren. Het moment van inseminatie is een 

cruciaal element bij KI. Het best wordt er met vers sperma twee dagen na ovulatie geïnsemineerd 

gevolgd door een tweede inseminatie één dag later (Rijsselaere et al., 2001). Bijou werd één dag na 

de progesteronbepaling geïnsemineerd op het tijdstip waarvan men zeker wist dat ze geovuleerd had, 

daar de concentratie 10 ng/ml bedroeg. Ook de keuze van het type sperma zal de 

bevruchtingsresultaten beïnvloeden. Hoewel intra-uteriene inseminaties ongeacht het gebruikte type 

sperma hogere bevruchtingsresultaten en nestgroottes geven, kan men toch succesvolle percentages 

bekomen bij intravaginale inseminaties afhankelijk van het soort sperma (In: ‘Linde-Forsberg, 2010). 

Het gebruik van vers sperma in plaats van gekoeld of diepvriessperma heeft voor het hoge 

drachtigheidspercentage en de grote nestgrootte gezorgd bij Bijou. 
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