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SAMENVATTING 

In de vleesveehouderij staat alles in het teken van zoveel mogelijk kalveren produceren, vandaar het 

belang om het aantal nakomelingen per reproducerend dier per tijdseenheid te optimaliseren. De 

landbouwer streeft daarom naar een zo kort mogelijke tussenkalftijd, een onderdeel van deze 

vruchtbaarheidsparameter is het interval partus – 1e tochtigheid. Deze masterproef zal alles rond deze 

postpartum anoestrus periode uit de doeken doen. Aan de hand van een literatuurstudie worden de 

ovariële cyclus en de hypothalamische – hypofysaire –ovariële as postpartum belicht. Welke factoren 

oefenen nu een invloed uit op de lengte van de anoestrus periode na de partus? 

Factoren als Body Condition Score, aanwezigheid van een kalf, het seizoen, de pariteit, het 

stiercontact en het partusverloop worden in de literatuur beschreven. Maar is het in de praktijk ook zo? 

Vandaar dat volgend op de literatuurstudie een onderzoek beschreven is waarbij 2 praktijkbedrijven 

met elk een verschillend koe – kalf managementsysteem werden opgevolgd. 
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Fig 1: Foto Belgisch Wit Blauw koe (Bron: Stephen Poppe, 2011) 

1 INLEIDING 

1.1 EIGENSCHAPPEN VAN HET BELGISCH WIT BLAUW 

Het Belgisch Wit Blauw ras kent zijn oorsprong in de negentiende eeuw (Guy Nantier, 2006). Lokale 

rundveerassen werden op initiatief van de Belgische regering ingekruist met het Britse Durhamras. Dit 

ras was wereldwijd populair en stond bekend voor zijn uitstekende conformatie en zijn vroegrijpheid 

(Nantier, 2006).  

Deze kruising viel echter niet in de 

smaak bij de Belgische slachters, 

daar het te veel dekvet bij de 

slachtdieren en te weinig marmering 

in het vlees met zich meebracht 

(Nantier, 2006). 

Na de eerste wereldoorlog werden vijf 

rundveerassen erkend en werden er 

rasstamboeken opgericht voor: het 

Vlaamse rode ras, het Kempische ras, 

het ras van Herve, het zwartbont fries-

hollands en het blauwe ras (Nantier, 

2006). 

 

Na wereldoorlog twee wou men de grote variatie in de Belgische rundveestapel wegwerken door enkel 

stieren van een erkend ras in te kruisen. In het gebied van Midden- en Hoog-België hield men zich 

voornamelijk bezig met het fokken van runderen van het witblauwras. De selectie in het witblauwras 

ging onder invloed van de hoge prijzen voor het zwaar bevleesd vee meer en meer richting een sterk 

bespierd type (Nantier, 2006). 

In 1973 werd het witblauwras bekend onder de officiële naam, het Belgisch Wit Blauw ras. Men zag 

een opkomst van twee duidelijke fokoriëntaties: het vleestype (dikbiltype) en het dubbeldoeltype 

(Nantier, 2006). 

 

Het Belgisch Wit Blauw ras onderscheidt zich van andere vleesrassen door het voorkomen van zijn 

extreem dubbel gespierdheid (Fig. 1)(Coopman et al., 1999). 

Deze hypertrofie zou het gevolg zijn van een mutatie in het myostatine gen (Georges et al., 1990). Dit 

autosomaal recessief overervend gen is gelegen op chromosoom twee van het rundergenoom. Het 

volledig genoom van het rund omvat 30 chromosoomparen die naar schatting 100000 genen 

bevatten. De mutatie is een 11 base paar deletie in het myostatine gen wat leidt tot een functie verlies 

van dit gen (Smith et al., 2000). 

De selectie naar extreme gespierdheid deed het systematisch gebruik van de keizersnede stijgen tot 

bijna 100%. Andere gevolgen waren een toename van erfelijke aandoeningen en een daling van het 

groeipercentage (Coopman et al., 2005). 
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Een Belgisch Wit Blauw vleesveebedrijf heeft als doel een zo groot mogelijke hoeveelheid „vlees‟ te 

produceren, daarom is alles erop gericht om zo veel en zo snel mogelijk kalveren te produceren. 

Volgens Dziuk en Bellows (1983) kan productiviteit, die afhangt van de reproductie efficiëntie, 

uitgedrukt worden als het aantal nakomelingen per reproducerend dier per tijdseenheid. Zo is het doel 

op een vleesveebedrijf één kalf per koe per jaar te spenen (Blanc en Agrabiel, 2008). Dit kan enkel 

bekomen worden door een optimalisatie van de voortplanting en de jongveeopfok (De Kruif et al., 

1992). Dickerson (1970) besloot dat dergelijke optimalisatie het belangrijkste objectief is om de kosten 

te drukken en de opbrengsten te verhogen. Reproductie efficiëntie is het resultaat van een 

samensmeltsel van vele factoren: genetische selectie, voeding, omgevingsfactoren zoals licht, 

temperatuur, sociaal contact, gassen en toxinen. Wanneer factoren die leiden tot verlies op een 

vleesveebedrijf gerangschikt worden, vindt men het falen tot drachtig worden op de eerste plaats 

gevolgd door perinatale kalversterfte op plaats twee. Kalversterfte tot aan het spenen en foetale 

sterfte tijdens de dracht bezetten respectievelijk plaats drie en vier. De invloed van de landbouwer 

mag hierin echter niet onderschat worden daar de erfelijkheidsgraden van vruchtbaarheid laag zijn 

(Dziuk en Bellows, 1983). Algemeen hebben inteelt en selectie naar meer groei ervoor gezorgd dat 

het reproductievermogen afnam (Brinks en Knapp, 1975). 

1.2 VRUCHTBAARHEID OP EEN BELGISCH WIT BLAUW 
VLEESVEEBEDRIJF 

Om de vruchtbaarheid op een vleesveebedrijf in beeld te brengen, zijn enkele parameters vastgelegd 

oa. de leeftijd bij eerste kalving, het drachtpercentage, het aantal levend geboren kalveren per jaar en 

de tussenkalftijd.  

De leeftijd bij de eerste kalving werd reeds besproken in masterproef 1 „De relatie gewichtstoename 

en vruchtbaarheid bij Belgisch Wit Blauw vaarzen‟. Optimaal kalven vaarzen op een leeftijd van 24 

maanden met een lichaamsgewicht van gemiddeld 600kg. 

Het drachtpercentage en het aantal levend geboren kalveren per jaar zullen in deze masterproef niet 

besproken worden, normen voor deze parameters zijn respectievelijk 90% en 85% (De Kruif et al., 

1992). 

De tussenkalftijd (TKT) wordt vanuit economisch oogpunt als de belangrijkste 

vruchtbaarheidsparameter aanzien (De Kruif et al., 2003). Deze parameter beschrijft de tijd die 

verstrijkt tussen twee kalvingen en bestaat uit drie fasen: 

 Interval partus – 1
e
 tochtigheid 

 Interval 1
e
 tochtigheid – conceptie 

 Drachtduur 

Aangezien er weinig variatie bestaat in de drachtduur (283-292dagen), zal het interval partus – 

conceptie de grootste invloed uitoefenen op de tussenkalftijd. Het interval partus – conceptie is 

enerzijds opgebouwd uit een interval partus – 1
e
 tochtigheid, dit wordt bepaald door het tijdstip waarop 

de eerste tochtigheid na de partus optreedt en wordt waargenomen. Anderzijds bestaat het interval 

partus – conceptie ook uit het interval 1
e
 tochtigheid – conceptie, dit wordt beïnvloed door het wel of 

niet direct drachtig geraken van het dier. Optimaal wordt er naar gestreefd dat elke koe één kalf per 

Interval partus - conceptie 
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jaar voortbrengt, deze streefwaarde is echter moeilijk haalbaar daar de koe dan maar 75 dagen (365-

290) heeft om terug drachtig te worden. Het gemiddelde interval 1
e
 tochtigheid – conceptie varieert 

van 15 tot 20 dagen, hierbij zullen de dieren na maximum twee dekkingen drachtig moeten zijn. Dit 

houdt ook in dat het interval partus – 1
e
 oestrus, in de literatuur ook wel beschreven als het 

postpartum anoestrus interval (PPAI), maar 60 dagen mag zijn wat voor een vleesveebedrijf een quasi 

onhaalbare opdracht is. Er wordt een optimale postpartum periode van 65 dagen aanbevolen waarbij 

de conceptie plaatsvindt binnen de 85 tot 90 dagen postpartum (Opsomer et al., 1998). Verschillende 

studies maakten duidelijk dat de duur van deze periode wordt beïnvloed door zowel een aantal 

biologische factoren als een aantal individuele factoren (Mialon et al. 2000). Als biologische factoren 

werden door Short et al. (1990) de effecten van pariteit, body condition score bij de kalving en 

nutritionele status beschreven. Naast deze door de natuur vastgelegde factoren, mag de invloed van 

het management niet weggecijferd worden. Zo zijn het vastleggen van het kalvingsseizoen, de 

zoogperiode en het stiercontact belangrijke beslissingen van de veehouder die eveneens hun 

weerslag hebben op het PPAI (Sanz et al.,2003). 

Uit het onderzoek van Coopman et al. (1999) kan men concluderen dat een goed bedrijfsmanagement 

een grote invloed heeft op het inkomen van dat bedrijf. Als voorbeeld ziet men een stijging in winst 

van 71,7 euro per vaars wanneer men de leeftijd van de eerste kalving met één maand kan doen 

dalen. En wanneer de tussenkalftijd met één dag wordt verminderd, bekomt men een meerwaarde van 

2,8 euro per fokdier. Aan de hand van cijfermateriaal uit het boek “Dubbel gespierd” van Guy Nantier 

(2006) kan men besluiten dat het economisch belang van het Belgisch Wit Blauw ras in Vlaanderen 

niet langer onderschat mag worden. Zo blijkt dat er in België in 2004, 1.092.263 koeien in productie 

waren, waarvan het Belgisch Wit Blauw ras 49% voor zijn rekening nam. In Vlaanderen telde men 

209.978 productieve Belgisch Wit Blauw koeien. Dit aantal daalde echter in 2009 tot 203.463 stuks 

(Veeteelt Vlees, 2010).  

Uit een studie van Willems et al. (2005) ligt de gemiddelde TKT op 406 dagen, de 25% zwakste 

bedrijven in Vlaanderen hebben gemiddeld een TKT van 444 dagen. Volgens de studie kost het 

aanhouden van een zoogkoe bij benadering per maand 50€ of 1.64€/dag. Wat wil zeggen dat de 

groep van 25% zwakste bedrijven 96,76€ per zoogkoe kan besparen door de TKT terug te brengen op 

385 dagen. In dezelfde studie werd nagegaan hoe de verdeling volgens wijze van uitbating was in 

Vlaanderen. Hiervoor werd een opsplitsing in 4 verschillende uitbatingsvormen toegepast: 

1) melken 2) zuigen 3) melken en zuigen 4)noch melken, noch zuigen. De grootste groep vormden de 

bedrijven waar de koeien werden gezogen, de tweede grootste groep waren de bedrijven waar de 

koeien direct na kalving worden drooggezet.  
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Bellows (1987) stelde de reproductiviteitscyclus van het vrouwelijke vleesvee (Fig. 3) als volgt voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit schema kan opgedeeld worden in 2 fases: 

1) De ontwikkeling van de vervangingsvaarzen (Fig. 3, blauw + donkeroranje) 

2) Het opnieuw kweken van de lacterende koeien (Fig. 3, groen + donkeroranje) 

Terwijl masterproef 1 voornamelijk handelde over de ontwikkeling van de vervangingsvaarzen, zal 

deze masterproef handelen over het opnieuw kweken van de lacterende koeien. Het doel van deze 

masterproef is een overzicht te geven van de factoren die het interval partus – 1
e
 bronst beïnvloeden. 

In een bijkomend onderzoek wordt nagegaan of het managementsysteem een invloed heeft op de 

duur van de periode tussen partus en eerste bronst.  

 

Kweken, conceptie 

 

 

 

Puberteit    Herkweken    Dracht 
 

 

Spenen         Kalving 
 

 

 

Postpartum periode, lactatie 

Fig. 3: Reproductiviteitscyclus van het vrouwelijke vleesvee (naar: Bellows, 1987) 

Fig. 2: Verdeling van de bedrijven volgens type uitbating. (uit Willems et al,2005.) 
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2  LITERATUURSTUDIE  

2.1 OVARIËLE CYCLUS POSTPARTUM 

Volgens Webb et al. (2004) kan de folliculaire groei, die een periode van 3 tot 4 maanden in beslag 

neemt, opgesplitst worden in een gonadotropine afhankelijk en onafhankelijk stadium. Gedurende het 

gonadotropine afhankelijke stadium groeit de follikel in golven. Elke golf bestaat uit een ontstaans-, 

selectie- en dominantiefase die uiteindelijk eindigt met atresie of ovulatie van de dominante follikel. 

Tijdens de ontstaansfase groeit er een groep follikels (diameter ≥ 5mm) onder invloed van stijgende 

FSH concentraties. Deze FSH concentraties zullen geleidelijk afnemen waardoor selectie zal ontstaan 

tot uiteindelijk nog maar 1 dominante follikel zal overblijven. Deze geselecteerde dominante follikel kan 

blijven bestaan door de ontwikkeling van LH receptoren in de granulosa cellen (Bao et al., 1997) en 

een toename van intrafolliculair beschikbaar insuline – like growth factor (IGF-I) (Austin et al., 2001; 

Canty et al., 2006). Het lot van deze resterende follikel wordt bepaald door de aanwezigheid van de 

LH puls frequentie tijdens de dominante fase. In de aanwezigheid van progesteron (luteale fase) 

bedraagt de LH puls frequentie slechts 1 puls per 4u wat leidt tot atresie van de dominante follikel. 

Tijdens de folliculaire fase neemt de LH puls frequentie toe tot 1 puls elke uur, hierdoor zal de finale 

maturatie van de dominante follikel starten. Er treedt een stijging van oestradiol concentraties en een 

positieve feedback op het gonadotropine – releasing hormoon (GnRH) en LH op, wat ovulatie teweeg 

zal brengen. De tijdspanne tussen de ontstaansfase van de ene golf en die van de volgende golf 

bedraagt 7 tot 10 dagen zodat in een normale oestruscyclus van 21 dagen er normaal 3 follikelgolven 

voorkomen. 
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Gedurende het eerste en tweede trimester van de dracht gaat de folliculaire groei nog verder (Ginther 

et al. 1989, 1996). Er ontstaat een accumulatie van GnRH en FSH in respectievelijk de hypothalamus 

en hypofysevoorkwab, terwijl de LH voorraden in de hypofysevoorkwab afnemen (Williams, 1990). 

Circulerende concentraties van FSH en LH zijn laag en naar het einde van de dracht zorgt de 

negatieve feedback van progesteron geproduceerd door het corpus luteum en oestrogeen vnl. van 

placentale oorsprong voor de inhibitie van de FSH vrijstelling, waardoor folliculaire groei aan het einde 

van de dracht afwezig is (Yavas en Walton, 2000). 

Bij partus dalen progesteron en oestradiol concentraties tot een basaal niveau, hierdoor valt de 

negatieve feedback weg en krijgt FSH de kans om in concentratie te stijgen wat gebeurt vanaf 3 tot 5 

dagen na de partus (Yavas en Walton, 2000). Deze eerste stijgingen zorgen voor het ontstaan van de 

eerste folliculaire groeigolf postpartum die de eerste dominante follikel op dag 7 tot 10 postpartum zal 

opleveren (Savio et al., 1990, Crowe et al. 1998). De LH puls frequentie postpartum zal bepalen of 

deze dominante follikel tot ovulatie zal overgaan (Duffy et al., 2000).  

Bij melkvee, dat zich niet of wel in een negatieve energiebalans bevindt, zal de ovulatie van de eerste 

dominante follikel respectievelijk rond 15 of 30 dagen postpartum optreden. Niet gezogen vleesvee 

met een goede BCS ovuleert voor de eerste keer gemiddeld 30 dagen na de partus. Het betreft hier 

niet de eerste dominante follikel zoals bij melkvee maar eerder al de derde (Fig.4). Wat zelfs kan 

uitlopen tot de tiende dominante follikel die voor het eerst ovuleert op ongeveer 70 dagen postpartum 

Fig. 4: Schema van de hervatting van de ovariële cyclus gedurende de postpartum periode in melk- en 
vleeskoeien (naar Roche et al.,1992). 
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wanneer het dier een ondermaatse BCS bezit (Crowe, 2008). De oorzaak van het uitblijven van de 

ovulatie postpartum van dergelijke dominante follikels is toe te schrijven aan de afwezigheid van 

voldoende pulsen per tijdseenheid van het luteïniserend hormoon (LH).  

De eerste ovulatie gaat gewoonlijk gepaard met de afwezigheid van het typisch oestrus gedrag 

(stareflex, vaginaal slijmen, oedemateuze vulva) (Short et al.,1990; Murphy,1990; Werth et al.,1996). 

Deze eerste ovulatie wordt voor 70% gevolgd door een verkorte cyclus, die slechts uit één folliculaire 

golf bestaat (Murphy,1990; Werth et al.,1996). Deze eerste luteale fase is verkort door de vroege 

vrijstelling van prostaglandine F2α uit het endometrium van de uterus (Crowe, 2008). Deze vrijstelling 

wordt waarschijnlijk verhoogd door oxytocine vrijstelling uit de hypofyse bij het zogen (Yavas en 

Walton, 2000),waardoor het interval tot een normaal functionerend corpus luteum verlengd wordt. 

Uteriene involutie zou ook een invloed hebben op het ontstaan van een normaal corpus luteum (Short 

et al,1990). Kiracofe (1980) concludeerde echter dat de uteriene involutie geen verband heeft met de 

lengte van de anoestrus periode. De niet geïnvolueerde baarmoeder zal voornamelijk een hindernis 

vormen voor het spermatransport en de implantatie zodat voornamelijk het drachtig worden zal 

bemoeilijkt worden (Short et al.,1990).  

 

Een verkorte oestruscyclus was één van de eerste abnormaliteiten die werden waargenomen bij 

koeien na de kalving (Short et al,1990). Tijdens de ovulatie die een dergelijke verkorte cyclus vooraf 

gaat komt een normale eicel vrij die bevrucht kan worden. De grootte van deze ovulatoire follikels 

verschilt niet tussen eerste of tweede cyclus (Perry et al., 1991). Drachtigheid wordt echter nooit 

vastgesteld doordat het ontstane corpus luteum in regressie gaat vooraleer de eierstokken een 

drachtigheidssignaal van de baarmoeder hebben ontvangen (Short et al., 1990). Een dergelijk geel 

lichaam produceert minder progesteron, is kleiner en minder gevoelig voor stimulatie (Perry et al., 

1991). Het zal vroegtijdig in regressie gaan rond dag 8-10 van de cyclus wat simultaan gaat met een 

tweede ovulatie die plaatsvindt rond 9 tot 11 dagen na de eerste ovulatie. Deze tweede ovulatie gaat 

wel gepaard met normale oestrus expressie en wordt gevolgd door een normale lengte van de luteale 

fase (Crowe, 2008).  

In gezogen vleeskoeien zijn op dag 5 tot 7 postpartum middelgrote follikels aanwezig, deze nemen toe 

in grootte en aantal met stijgend postpartum interval. Dominante follikels zijn detecteerbaar op dag 10 

tot 21 postpartum, toch zullen deze dominante follikels niet ovuleren. Dergelijke postpartum dominante 

follikels zijn kleiner en anovulatoir doordat ze atresie ondergaan alvorens ze de optimale grootte 

bereiken voor ovulatie. Deze follikels zijn wel in staat te ovuleren bij toediening van exogene 

gonadotropines, waaruit kan geconcludeerd worden dat de ovaria op zich niet aan de basis liggen van 

het niet tot stand komen van de ovulatie. De reden van anovulatie moet gezocht worden in de 

hypothalamische – hypofysaire as (Yavas en Walton,2000). 



9 

 

2.2 HYPOTHALAMISCHE – HYPOFYSAIRE – OVARIËLE AS 
POSTPARTUM 

„Postpartum anoestrus is de transitieperiode waarin de functionele hypothalamische – hypofysaire – 

ovariële – uteriene as zich hersteld van de vorige dracht.‟ (Yavas en Walton, 2000) 

Folliculaire groei herneemt zich in de meerderheid van de koeien binnen de 7-10 dagen na de kalving,  

dit gaat gepaard met een stijging van het follikel stimulerend hormoon (FSH) die 3-5 dagen na de 

partus ontstaat (Crowe, 2008). FSH is geen limiterende factor voor postpartum anoestrus (Walters et 

al.,1982; Moss et al.,1985). FSH vrijstelling wordt niet beïnvloed door het rantsoen, zoogmanagement, 

nummer van de follikelgolf (Stagg et al., 1998). Williams et al. (1983) beschreef echter dat FSH 

secretie pulsmatig plaatsvindt en wordt onderdrukt door zogen en toeneemt bij plots spenen (Walters 

et al., 1982). 

De LH concentratie in de hypofysevoorkwab is bij de partus met 95% verminderd, deze LH voorraad 

blijft laag tot dag 15 postpartum waarna ze geleidelijk toeneemt zodat ze op dag 30 postpartum 

hetzelfde niveau haalt als tijdens de luteale fase (Yavas en Walton, 2000). LH pulsen zijn nog steeds 

afwezig omdat de hypothalamus als GnRH pulsgenerator nog steeds gevoelig is voor het negatieve 

feedback effect van oestradiol - 17β vrijgesteld uit de ovaria. Dit remmende effect wordt gemoduleerd 

door de aanwezigheid van een zuigprikkel welke de vrijstelling van endogene opioïd peptiden uit de 

hypothalamus stimuleert. De combinatie van een zoogperiode met een lage voedingstoestand van de 

zoogkoe leidt tot een verlengde onderdrukking van deze LH pulsen (Yavas en Walton, 2000). Een 

voldoende LH puls vrijstelling uit de hypofyse voorkwab moet voldaan zijn om de ovulatie en de 

oestruscyclus in de postpartum periode te starten. Enige hinder van deze LH puls vrijstelling zal leiden 

tot het verlengen van het interval van kalving tot eerste ovulatie (Sinclair et al.,2002). Meer bepaald de 

frequentie van de vrijgekomen LH pulsen is te laag, minder dan één puls per vier uur, terwijl tijdens de 

periode die oestrus vooraf gaat één puls per één tot twee uur wordt bereikt (Short et al.,1990). 

Gedurende 10 tot 20 dagen na kalving is de LH concentratie in de hypofyse verlaagd, er wordt minder 

LH vrijgesteld en de biologische activiteit van LH is eveneens verlaagd (Yavas en Walton, 2000). De 

gevoeligheid voor GnRH en oestradiol -17β ter hoogte van de hypofysevoorkwab is geen limiterende 

factor voor het bereiken van een voldoende LH puls frequentie. Ook een onvoldoende GnRH inhoud 

ter hoogte van de hypothalamus kan niet aangeduid worden als oorzaak (Yavas en Walton, 2000). 

Concentraties aan oestradiol - 17β nemen toe wanneer de folliculaire ontwikkeling toeneemt na dag 9 

postpartum. Deze toenemende oestradiol - 17β circulerende concentraties zijn bij melkvee positief 

gecorreleerd met circulerende LH concentraties en bij vleesvee positief gecorreleerd met GnRH 

geïnduceerde LH vrijstelling. 

Richards (1980) veronderstelde dat veranderingen in folliculaire functie gerelateerd zouden zijn aan 

het aantal gonadotropine receptoren in de follikels. Volgens Sinclair et al. (2002) zou eerder het 

onvermogen om antwoord te bieden op de LH pulsen dan een te kleine frequentie van vrijgesteld LH 

pulsen aan basis liggen van het niet ovuleren van de dominante follikel. Sinclair et al. (2002) 

veronderstelden dat het niet ovuleren van sommige follikels te wijten is aan een te kort in voldoende 

werkzame LH receptoren, zodat er geen antwoord kan gegeven worden op de toegenomen LH puls 
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frequentie. Het verwerven van de LH receptoren in de granulosa cellen zou afhankelijk zijn van de 

combinatie FSH en oestradiol-17β. Het folliculair oestradiol-17β is op zich dan weer afhankelijk van de 

LH – gestimuleerde productie van androgenen uit de theca cellen, welke beïnvloed wordt door de 

perifere concentraties van IGF- 1 en insuline (Stewart et al., 1995). De te lage pulsgerelateerde 

vrijstelling van LH en gescheiden kalfopfok in niet ovulerende koeien gecombineerd met lage plasma 

concentraties aan insuline en IGF-1 zouden de productie van androgenen en oestradiol-17β doen 

dalen, waardoor de mogelijkheid om voldoende LH receptoren op de follikels te verwerven wordt 

gereduceerd. Wanneer de BCS bij kalving en de energieopname na de kalving toenemen, zal ook de 

insuline plasma concentratie toenemen waardoor het interval partus – 1
e
 ovulatie kan verkort worden. 

Magere koeien met lage plasma insuline concentraties vertonen het langste interval en beantwoorden 

het slechtst op plotse kalfisolatie (Sinclair et al.,2002). De concentratie aan IGF-I neemt lineair toe 

vanaf 75 dagen voor de eerste ovulatie. Deze toegenomen IGF- I concentraties helpen bij de 

maturatie en de groei van de dominante follikel waardoor de oestradiol secretie wordt verzekerd. Deze 

zal aanleiding geven tot een LH piek waardoor ovulatie tot stand komt (Crowe, 2008).  

 

Toch werd door vele auteurs bevestigd dat postpartum follikels identiek waren aan anovulatoire 

follikels in cyclische koeien wat betreft concentraties aan progesteron, oestradiol - 17β, 

androstenedion en testosteron in het folliculaire vocht. (Yavas en Walton, 2000). Gedurende de 

postpartum anoestrus zijn de concentraties aan progesteron laag. Erna treedt er een overgangsfase 

op waarin progesteron toeneemt gedurende tien dagen voorafgaand aan de eerste bronst na kalving 

bij zoogkoeien. Deze transitie stijging wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het kortlevende corpus 

luteum na de eerste ovulatie, hoewel geluteïniseerde ovariële follikels ook een beperkte hoeveelheid 

progesteron kunnen produceren (Werth et al.,1996). Volgens LaVoie et al. (1981) hebben koeien die 

tweemaal daags of ad libitum worden gezogen meer kans voor deze transitie stijging dan niet 

gezogen koeien. Dergelijke stijging van progesteron die plaatsvindt voor de eerste oestrus na kalving, 

zou de voortplantingsorganen van de koe voorbereiden op dracht (Werth et al., 1996).   

Weesner (1987) (williams) veronderstelde dat de biologische kwaliteit van het vrijgestelde LH toenam 

tussen de partus en dag 12 postpartum in melkvee, wat ook een bijdrage kan leveren aan de 

overgang van anoestrus naar oestrus. 

Andere oorzaken (prolactine, oxytocine, adrenerg, neuraal) die een invloed zouden kunnen uitoefenen 

op het hypofyse – hypothalamus complex werden door verscheidene auteurs onderzocht en 

uitgesloten (Short et al.,1990). 
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Volgens Short et al. (1990) wordt onvruchtbaarheid na de partus veroorzaakt door vier factoren: 

algemene onvruchtbaarheid, falen van de uteriene involutie, korte oestruscycli en anoestrus. 

De algemene onvruchtbaarheid komt voor bij elke oestrus cyclus en doet de vruchtbaarheid met 20 tot 

30% dalen. 

Onvolledige involutie van de baarmoeder voorkomt de bevruchting gedurende eerste 20 dagen na de 

partus, maar heeft geen relatie met anoestrus (Short et al.,1990). Yavas en Walton (2000) beschreven 

een carry - over effect van de vorige dracht. Gewoonlijk vindt de eerste ovulatie postpartum plaats in 

het contralaterale ovarium van de vorige drachtige uterushoorn. Verschil in bloedvloei en secreties in 

beide baarmoederhoorns zorgde voor een snellere involutie van de niet-drachtige hoorn en een 

grotere onderdrukking van de folliculaire groei ter hoogte van de eierstok die het corpus luteum van 

vorige dracht droeg.  

Korte oestruscycli geven een daling van de vruchtbaarheid de eerste 40 dagen na kalving. De koe 

vertoont terug bronst alvorens de dracht kan herkend worden. Anoestrus heeft de grootste bijdrage tot 

een verminderde vruchtbaarheid (Short et al.,1990).  

2.3 FACTOREN MET INVLOED OP HET INTERVAL PARTUS – 
EERSTE TOCHTIGHEID 

Om een optimaal partus – eerste tochtigheid interval van 65 dagen te behalen, is het van groot belang 

dat de koeien voldoende tochtig worden gezien. Volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van 

het niet in oestrus worden gezien na de partus (De Kruif, 2010). 

1) Suboestrus: de dieren zijn cyclisch, maar de bronstsymptomen worden niet waargenomen, de 

oestrus detectie is onvoldoende of de oestrusexpressie is te zwak. 

2) Cysteuze ovariële follikels: dit gaat gepaard met verschillende symptomenbeelden waaronder 

anoestrus. 

3) Pyometra: door de aanwezigheid van inhoud in de uterus persisteert het corpus luteum, er treedt 

geen oestrus op. 

Fig. 5: Oorzaken van onvruchtbaarheid na de partus. (naar Short et al.,1990) 
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4) Ware anoestrus: de ovaria zijn inactief of weinig actief, de dieren cycleren niet en vertonen geen 

bronstsymptomen. 

De eerste drie oorzaken worden hieronder kort besproken, vervolgens zal het begrip „ware anoestrus‟ 

dieper uitgewerkt worden. Volgens Quintans et al. (1999) liggen verlengde postpartum anoestrus 

intervallen aan de basis van een inefficiënte reproductie bij zoogkoeien. 

2.3.1 Suboestrus 

Gemiddeld 34% van de koeien vertonen oestrussymptomen bij de eerste ovulatie postpartum. 

Voornamelijk oestradiol- 17β is verantwoordelijk voor het eerste signaal naar de hypothalamus die er 

voor zorgt dat oestrus symptomen tot expressie komen, maar enkel in de afwezigheid van progesteron 

(Vailes et al., 1992). Verschillende ovariële abnormaliteiten die tot lage oestrogeen gehaltes of hoge 

progesteron gehaltes in het bloed kunnen leiden, kunnen bijdragen tot een verminderd tot afwezig 

oestrus gedrag (Alvarez-Rodriguez et al., 2010). Verschillende therapieën om voorgaande gehaltes te 

optimaliseren worden beschreven (Crowe, 2008). 

2.3.2 Cysteuze ovariële follikels 

Folliculaire cysten ontstaan wanneer de dominante follikels in het vroege postpartum stadium falen om 

te ovuleren. Deze cysten blijven groeien tot diameters van meer dan 20 – 25 mm over een periode 

van 10 – 40 dagen in afwezigheid van een corpus luteum (Savio et al., 1990). Dergelijke continue 

groei wordt veroorzaakt door de afwezigheid van de positieve feedback geïnduceerd door oestradiol. 

Hierdoor komt er geen pre – ovulatoire LH/FSH golf tot stand, niettegenstaande de LH puls frequentie 

is toegenomen. Op dit moment zijn de progesteron concentraties laag terwijl oestradiol concentraties 

gestegen zijn tot boven een normaal pro – oestrus niveau (Savio et al. 1990), dit zal in de vroege fase 

van de folliculaire cyste leiden tot een overexpressie van het oestrusgedrag, gevolgd door een periode 

van afwezigheid van oestrussymptomen. De gestegen oestradiol concentratie in combinatie met een 

gestegen inhibine concentratie leidt tot een onderdrukking van de FSH concentraties, zo dat er geen 

nieuwe folliculaire groeigolven kunnen ontstaan tijdens de vroege actieve fase van de folliculaire 

cyste. Later wordt de cyste oestrogeen inactief waardoor nieuwe follikel golven kunnen doorgaan. De 

dominante follikel die uit deze laatste folliculaire groeigolf overblijft, kan op zijn beurt ovuleren, atresie 

ondergaan of een cyste gaan vormen. De meerderheid van de koeien met folliculaire cysten corrigeert 

zichzelf na enige tijd, maar sommige kunnen ook een hele rij folliculaire cysten achter elkaar vormen 

(Crowe, 2008). Metabole risicofactoren die aanleiding geven tot de ontwikkeling van folliculaire cysten 

in de vroege postpartum periode zijn: een daling in insuline en IGF – I concentraties, 

overgeconditioneerde koeien (Vanholder et al.,2005), een stijging van het gehalte aan niet veresterde 

vetzuren (Zulu et al.,2002b)  

2.3.3 Pyometra 

Koeien die een eerste keer postpartum geövuleerd hebben, dit is vaak een „stille‟ ovulatie, kunnen een 

onregelmatige oestruscyclus vertonen ten gevolge van een verlengde luteale fase (Crowe, 2008). 
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Deze verlengde luteale fase wordt geassocieerd met een abnormale uterine omgeving waarbij de 

prostaglandine productie faalt. De hoofdzakelijke risicofactoren zijn: metritis, abnormale vaginale 

uitvloei, retentio secundinarum, pariteit en te vroeg hervatten van de ovulatoire activiteit (Opsomer et 

al., 2008)  

2.3.4 Ware anoestrus 

Anoestrus is een toestand waarbij de ovaria acyclisch zijn, dit resulteert in een totale afwezigheid van 

seksuele activiteit en ovulatie gepaard gaande met progesteron serum concentraties van minder dan 

0.5ng/ml. Ook al is er enige folliculaire ontwikkeling vast te stellen, toch zal geen enkel van deze 

groeiende follikels rijpen en ovuleren, dergelijke toestanden worden bij vleesvee als hoofdoorzaken 

aangeduid voor het verlengd postpartum anoestrus interval. De Kruif et al. (1992) vermeldde volgende 

factoren, in volgorde van belangrijkheid, die verantwoordelijk zijn voor lactatieanoestrus bij vleesvee: 

- te slechte conditie 

- aanwezigheid van het kalf 

- het seizoen 

- leeftijd van de koe 

- de oestrusdetectie 

Volgens Crowe (2008) zijn de voornaamste factoren die de LH puls frequentie bij vleesvee 

controleren: de maternale band tussen koe en kalf, de inhibitie door het zuigen (Myers et al., 1989), 

slechte lichaamsconditie (Canfielfd en Butler, 1990). Short et al. (1990) en Montiel et al. (2005) 

vermeldden nog een aantal bijkomende invloedsfactoren zoals ras, melkgift, stiercontact, vertraagde 

uterus involutie, dystocia, algemene gezondheidstoestand.  

Wettemann (1994) voegde hier aan toe dat elk van eerder genoemde factoren slechts het effect van 

de twee hoofdfactoren, voedingstoestand en zoogeffect, moduleren. 

2.3.4.1 Body Condition Score (BCS)  

Een Body Condition Score systeem werd door verschillende auteurs ( Lowman et al., 1976; Wagner et 

al., 1988) beschreven. Op basis van een schatting van de voorraden lichaamsvet (Fig. 7) werden 

punten verdeeld op een schaal van nul tot vijf (Frans systeem) of van nul tot 9 (Amerikaans systeem). 

(Fiems et al. 2005) Het BCS-systeem beschreven door Agabriel et al. (1986) reikt van nul (= extreem 

mager) tot vijf (= extreem vet) en werd reeds toegepast op andere Europese vleesvee rassen zoals 

Charolais en Limousin (Fig. 6).  
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Fig. 6: Betekenis van de lichaamsconditiescore volgens de Franse methode. (naar Agabriel et al., 1986) 

Fig. 7: Schatting van de voorraden lichaamsvet. (naar Fiems, 2004) 
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Het karkas van dubbelgespierde runderen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een hoge 

hoeveelheid mager vlees en een geringe hoeveelheid vet (Fiems et al., 2005). Omwille van deze 

typische karkassamenstelling kan het dier minder vet mobiliseren. Deze kleine lichaamsreserves uiten 

zich in een lagere BCS dan andere rassen. Body condition scoring kan een handig hulpmiddel zijn 

voor de Belgisch Wit Blauw vleesveehouderij. Toch is een duidelijke relatie tussen de BCS bij partus 

en de tussenkalftijd volgens Fiems et al. (2008) afwezig. Daar in hun studie een hogere BCS 

resulteerde in een hoger aantal niet-drachtige dieren op negen maanden postpartum, terwijl een 

lagere BCS eerder nadelig effect had op de tussenkalftijd. Dit was in contrast met Short et al. (1990) 

die een verkorting van de tussenkalftijd bij een hogere BCS beschreef. Fiems et al. (2008) beschreven 

het effect voornamelijk bij koeien van het Belgisch Witblauwras, waarbij de invloed van de keizersnede 

niet mag verwaarloosd worden. In de studie van Fiems et al. (2008) was de tussenkalftijd niet 

beïnvloed door energiebeperking, hoewel toch een stopzetting van de ovariële activiteit ten gevolge 

van een langere periode van voederrestrictie beschreven wordt (Richards et al., 1989, Rhodes et al., 

1996). De energiebeperking had wel invloed op het lichaamsgewicht en de BCS op het einde van het 

kalvingsinterval. Perry et al. (1991) beschreven echter wel een nadelig effect op de voortplanting van 

lagere energie opname en lagere BCS. Volgens Fiems et al. (2008) wordt de fertiliteit bepaald door de 

integratie tussen intrafolliculaire factoren en rantsoenafhankelijke veranderingen in metabole 

hormonen. 

Bearden en Fuquay (1992) beschreven een lager drachtigheidspercentage en abortus bij een 

overmaat van energieopname. Houghton et al. (1990) stelden vast dat koeien met een BCS van meer 

dan 3 een verlaagd drachtigheidspercentage bij de eerste inseminatie hadden. Bij Belgisch Witblauw 

dieren met de typische lage BCS zal een BCS van twee niet kunnen toegeschreven worden aan een 

overmatige energieopname (Fiems et al., 2005). De boven- en ondergrenzen van de optimale BCS bij 

Belgisch Witblauw vleesvee liggen nauw bij elkaar, resp. 1.8 en 1.5, hierdoor is het definiëren van een 

optimale BCS des te moeilijker. In de studie van Fiems et al. (2006) was de BCS postpartum lager bij 

primipare (1.45) dan bij multipare koeien (1.69-1.81) en lager bij zoogkoeien (1.51) dan bij direct 

gespeende koeien (1.79). Fiems et al. (2005) concludeerden dat een toename van één punt in het 

BCS systeem overeenkomt met een gewichtstoename van 95, 79 en 76kg respectievelijk bij 

primipare, tweede kalfskoeien en multipare koeien. De BCS op het moment van de partus was niet 

gerelateerd met de lengte van volgende tussenkalftijd (Fiems et al.,2008).  

Volgens Crowe (2008) is de sleutel tot het hervatten van de ovariële activiteit gelegen in de voeding 

en het management voor de kalving. Rond de kalving wordt bij andere rassen dan het Belgisch Wit 

Blauw een optimale BCS van 2.75-3 bereikt en het postpartum BCS verlies kan gereduceerd worden 

tot minder dan 0.5 BCS punten. Koeien die kalven met een lage BCS (<2.5) hebben een verlengde 

postpartum anoestrus periode (Whitman,1975; Bellows en Short, 1978; Bellows et al., 1982; Richards 

et al., 1989) doordat ze een te lage LH puls frequentie bezitten (Stagg et al.,1998). Om dergelijke 

koeien hun BCS terug op peil te brengen zijn hoog geconcentreerde rantsoenen nodig. Dit brengt een 

hogere voederkost met zich mee en veroorzaakt zelfs een tegenovergesteld effect door het stimuleren 

van de melkgift waardoor het PPAI kan verlengen (Bellows en Short, 1978). Onvoldoende eiwit en 

energieopname tijdens de dracht en in het vroege lactatiestadium zal resulteren in een lagere BCS bij 
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kalving en een langer PPAI (Montiel et al., 2005). Door gebruik te maken van het BCS systeem 

kunnen drachtige dieren opgesplitst worden in kleinere groepen met elk een rantsoen aangepast aan 

de conditietoestand (Dziuk en Bellows, 1983). 

Naast de BCS bij kalving die in vele studies (Short et al., 1990) naar voor wordt geschoven als 

belangrijke factor met invloed op het PPAI, kan volgens Sanz et al. (2004) het niveau van de 

energiebalans na de kalving ook een grote weerslag op deze periode hebben. De negatieve 

energiebalans vermindert de beschikbaarheid aan glucose en doet de mobilisatie van 

lichaamsreserves toenemen. Het basaal metabolisme, de dieractiviteit, de groei en de aanleg van 

basis energiereserves krijgen voorrang op reproductieprocessen (Yavas en Walton, 2000). Friggens 

(2003) beschreef een formule tussen het effect van de vetheidsgraad bij kalving en de vetmobilisatie 

na de kalving bij melkvee.   

Bij vleesvee heeft het rantsoen prepartum, dat resulteert in de BCS bij kalving, een grotere invloed op 

de lengte van het postpartum anoestrus interval dan het postpartum rantsoen (Dziuk en Bellows, 

1983; Richards et al., 1986). Erge ondervoeding gedurende het laatste trimester van de dracht en post 

partum resulteert in een afwezigheid van ovariële follikels die aanvaardbare gehaltes aan oestradiol 

kunnen produceren (Perry et al., 1991). Houghton et al. (1990) toonde aan dat er een significant 

verband bestaat tussen enerzijds pre- en postpartum energieopname en de lengte van het postpartum 

anoestrus interval en het percentage koeien met bronstexpressie binnen de 60 dagen na kalving 

anderzijds. Een reductie in energieopname na de partus tot dag 30 postpartum of een toename in 

energieopname na de partus tot de eerste ovulatie postpartum heeft echter geen invloed op het 

postpartum interval volgens Yavas en Walton (2000). Toch leidt een gestegen energieopname na de 

partus tot een verkort postpartum interval bij magere vaarzen (Yavas en Walton, 2000). Wanneer er 

een te groot gewichtsverlies postpartum optreedt dan kan men eventueel „flushing‟ toepassen, dit is 

het geven van geconcentreerder voeder. Flushing heeft enkel zin bij koeien die in een goede conditie 

hebben afgekalfd en erna sterk zijn vermagerd. In alle andere gevallen is geen effect waar te nemen 

(De Kruif et al., 1992). Echter volgens Wiltbank et al. (1965) blijft de vruchtbaarheid van koeien die 

postpartum een hoog energetisch rantsoen krijgen normaal ook al werden ze voor de kalving slechts 

aan een laag niveau gevoederd. 

Magere koeien met een BCS van minder dan 2.5 vertonen een langer PPAI dan koeien met een BCS 

van 2.5 en meer. Toch hebben deze laatste bevleesde koeien een lager drachtpercentage bij eerste 

inseminatie dan magere koeien (Houghton et al., 1990). Veranderingen in BCS en lichaamgewicht 

postpartum hebben ook hun invloed op het niet drachtig worden. Wanneer een koe een heel BCS 

punt en 60kg van haar lichaamsgewicht verliest dan zal ze pas drachtig worden rond 81 dagen 

postpartum (Houghton et al., 1990). Indien ze omgekeerd, een toename in BCS en lichaamsgewicht 

ondergaat dan zal ze gemiddeld rond 75 dagen drachtig zijn. Andere auteurs (Folman et al., 1973; 

Butler et al., 1981) rapporteren dat lichaamsgewicht veranderingen niet direct in verband staan met de 

ovariële functie van vroege postpartum melkkoeien. Bronson en Manning (1991) hebben echter 

bewezen dat het lichaamsvet geen direct oorzakelijk verband toont met de regulatie van de ovulatie. 

Magere dieren bij de kalving zullen postpartum een periode van negatieve energiebalans door maken 

waarin grotere hoeveelheden vet zullen gemobiliseerd worden dan bij vette dieren bij de partus. Deze 
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grotere mobilisatie zal een langer interval kalving – eerste ovulatie met zich meebrengen (Marongiu et 

al., 2002). 

Johnson et al. (1987) beschreven een vertraagd LH antwoord op GnRH bij een rantsoenbeperking, 

maar geen effect op de grootte van de LH antwoorden. Hiertegenover vermeldde Rasby (1986) een 

hogere LH respons op een behandeling met GnRH bij koeien met een beperkt rantsoen. 

Insuline is hoofdzakelijk betrokken in de glucose homeostase, maar zou ook invloed hebben op de LH 

vrijstelling uit de hypofyse en het vermogen van de ovaria om antwoord te bieden op gonadotropines 

(Sinclair et al.,2002). Plasma insuline concentraties worden beïnvloed door zowel de BCS als het 

rantsoenniveau waardoor het een gevoeligere parameter voor de voedingstoestand is dan het body 

condition scoring systeem.  

Sinclair et al. (2002) vermeldden dat de BCS bij kalving het interval van kalving tot eerste ovulatie 

meer beïnvloedt dan veranderingen in BCS die plaatsvinden voor de partus. Eveneens werd door hen 

waargenomen dat de BCS bij de kalving effectiever was dan de postpartum energieopname om het 

interval kalving – eerste ovulatie te bepalen. Wanneer koeien worden gespeend, ook al is dit slechts 

tijdelijk, wordt een toename in glucose beschikbaarheid en serum IGF-1 vastgesteld gevolgd door een 

terugkeer in de reproductiecyclus (Marongiu et al., 2002). Een toename in de IGF – 1 concentraties 

geeft een rechtstreekse stimulatie van de proliferatie van theca en granulosa cellen ter hoogte van de 

ovaria (Stagg et al.,1998). De perifere concentraties van IGF – 1 zijn positief gecorreleerd met de BCS 

en voerderopname, gedaalde concentraties leiden tot een verlengd postpartum anoestrus interval. In 

postpartum anoestrus koeien wordt een ontkoppeling van een dalende groeihormoon concentratie en 

een toegenomen perifere concentratie IGF – 1 waargenomen, dit vormt een sterke invloedsfactor die 

zal bepalen wanneer en welke dominante follikel zal ovuleren (Stagg et al., 1998). 

Om conditieverlies door melkproductie te reduceren is het zinvol om vaarzen direct na de kalving te 

spenen. Zoogkoeien lijden minder onder dit conditieverlies hoewel het toch betekenisvol blijft. Spenen 

op ten laatste 3 maanden postpartum wordt aangeraden (De Kruif et al., 2003). Bijvoederen op de 

weide voornamelijk naar het einde van het weideseizoen toe is noodzakelijk om gewichtsverliezen bij 

zoogkoeien te reduceren (De Kruif et al., 2003).  

2.3.4.2 De aanwezigheid van het kalf . 

2.3.4.2.1 Het zoogeffect 

Zogen is een exteroceptieve stimulus die een belangrijke rol speelt in het sturen van de reproductie 

cyclus bij vrouwelijke zoogdieren. Dit biologische effect varieert van een bijna volledige blokkade van 

de ovulatie bij de gedomesticeerde zeug tot weinig of geen invloed op de seizoensgebonden 

voortplanting van de ooi. De vleeskoe bevindt zich in een positie tussen beide voorgaande (Williams, 

1990). Short et al. (1972) concludeerden dat zowel het zogen als de aanwezigheid van het 

uierweefsel zonder het zogen de postpartum oestrus kunnen uitstellen onafhankelijk van de vraag 

naar energie voor de lactatie. 

Clapp (1937) was één van de eersten die het effect van het zogen op het postpartum anoestrus 

interval beschreef. Hij stelde reeds een verschil in het interval partus – eerste inseminatie vast door 

koeien die viermaal per dag werden gemolken te vergelijken met koeien die werden gezogen. Volgens 
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Stagg et al. (1998) is het zoogeffect bij vleesvee de hoofdfactor met invloed op de duur van het 

postpartum interval. Volgens Whitman (1975) wordt de energiebeschikbaarheid voor reproductie bij 

een verminderde energieopname gereduceerd door het effect van zogen en de ontstane nutritionele 

stress van de lactatie. De maternale band met het kalf zou echter belangrijker zijn dan het zoogeffect 

wat betreft de regulatie van de LH puls frequentie. Sinclair et al.(2002) beschreef lagere LH puls 

frequenties en kleinere, trager groeiende dominante follikels bij koeien die onbeperkt werden gezogen 

ten opzichte van een beperkte zoogperiode. Bellin et al. (1984) beschreven de aanwezigheid van 

kleinere en in aantal verminderde follikels en lagere folliculaire oestrogeenconcentraties bij 

zoogkoeien ten opzichte van niet – zoogkoeien.  

Het zogen van kalveren wordt door vele auteurs aangeduid als hoofdoorzaak voor het uitstellen van 

de eerste ovulatie na de partus, op voorwaarde dat de koeien een correcte BCS hebben (Short et al., 

1990). Fiems et al. (2008) stelden een tendens van langere tussenkalftijd bij zoogkoeien vast. Het 

lichaamsgewicht en de BCS waren ook steeds lager dan bij koeien die postpartum direct werden 

gespeend. Ondervoeding en een mindere Body Condition Score kunnen het effect van zogen 

verscherpen waardoor het PPAI nog meer zal verlengd worden (Short et al., 1990). Dit is deels toe te 

schrijven aan de negatieve invloed van energiebeperking op de GnRH vrijstelling ter hoogte van de 

hypothalamus (Rasby et al., 1992). 

Het mechanisme achter inhibitie van de ovulatie is eerder gebaseerd op de aanwezigheid van de 

maternale band tussen koe en kalf (Crowe, 2008) dan het sensorische contact met de spenen 

(Williams et al.,1990). De maternale band wordt kort na de partus opgebouwd door visuele, 

sensorische en olfactorische prikkels. Het zogen van een aangenomen kalf veroorzaakte geen effect 

op de anovulatoire periode postpartum in vergelijking met het zogen van het eigen kalf (Yavas en 

Walton, 2000). Het éénmaal per dag zuigen van het kalf zorgt er voor dat de postpartum anoestrus 

periode zal verkorten ten opzichte van het ad libitum zuigen (Alvarez-Rodriguez et al., 2009). Volgens 

Stagg et al. (1998) is een gelimiteerd koe – kalf contact tijdens de zoogperiode na dag 30 postpartum 

effectiever voor het inkorten van het postpartum anovulatoir interval (51 dagen) in vergelijking tot ad 

libitum zogende kalveren (79 dagen) . Alvarez-Rodriguez et al. (2009) onderzochten of door de 

maternale band te reduceren de ovariële activiteit sneller kon aanvangen. Bij het reduceren van de 

maternale band moeten er twee aspecten bekeken worden, namelijk enerzijds of het kalf ad libitum of 

eerder gelimiteerd is tot een aantal zoogperiodes per dag en anderzijds wat de graad van het koe – 

kalf contact is tussen twee zoogperiodes in. Zo is eenmalig zogen per dag gecombineerd met een 

totale scheiding voor de rest van de dag duidelijk effectief om het postpartum interval in te korten 

(Stagg et al., 1998). Onder een totale scheiding wordt een separatie over een afstand van 60m 

verstaan, waarbij visueel, tactiel en olfactorisch contact onbestaande is. Stagg et al. (1998) namen 

waar dat beperkt zuigen in combinatie met volledige scheiding van het kalf een korter interval partus – 

eerste ovulatie oplevert dan beperkt zuigen gecombineerd met een partiële scheiding en korter 

interval dan ad libitum zuigen. Het tweemaal per dag zogen gecombineerd met slechts een partiële 

scheiding (bijvoorbeeld dmv. hekwerk) gaf geen meerwaarde voor het maternale reproductievermogen 

(Alvarez-Rodriguez et al., 2009). In het onderzoek van Alvarez-Rodriguez et al. (2009) werd eveneens 

vastgesteld dat het percentage niet-cyclische koeien recht evenredig was met het aantal zoogperiodes 
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per dag. Hoe vaker per dag de kalveren konden zuigen hoe hoger het percentage anoestrus koeien. 

Quintans et al. (2006) maakten een opsplitsing in “oppervlakkige anoestrus” en “diepe anoestrus” 

waarbij follikels van respectievelijk ≥ 8mm en < 8mm op dag 65 postpartum werden waargenomen. 

Dieren die een oppervlakkige anoestrus doormaakten konden wel nog antwoord bieden op het 

beperkt zogen in tegenstelling tot dieren die in een diepe anoestrus zaten.  

Reeves en Gaskins (1981) beschreven een verkorting van het postpartum interval tot de eerste bronst 

bij koeien die slechts eenmaal per dag werden gezogen. Echter het postpartum interval tot de 

conceptie verkortte niet en een stijging van het aantal korte cycli kon worden waargenomen. De duur 

en de frequentie van het zogen brengt geen verandering aan in de tijd na de kalving, wat aangeeft dat 

de postpartum cycliciteit geen verband houdt met een vermindering van de zoog intensiteit (Yavas en 

Walton, 2000). Er is gebleken dat:  

1) de GnRH inhoud van de hypothalamus in postpartum gezogen koeien groter is dan in cyclische 

koeien en niet verandert van dag 30 tot 45 postpartum (Nett et al., 1988);  

2) de hoeveelheid GnRH in de hypothalamus, LH in de hypofyse en LH vrijgesteld na exogene GnRH 

toediening even groot is in gezogen als niet gezogen koeien (Williams, 1982);  

3) het wegnemen van het kalf een stijging veroorzaakt in GnRH secretie (Yavas en Walton, 2000). We 

kunnen hieruit vaststellen dat het zogen, nadat de LH voorraden ter hoogte van de hypofysevoorkwab 

zijn aangevuld, een onderdrukking van de LH puls productie geeft door middel van het remmen van 

de GnRH vrijstelling uit de hypothalamus (Yavas en Walton, 2000). In studies van Williams (1990) 

werd waargenomen dat bij zowel gezogen als niet gezogen koeien de hypofyse geen antwoord op het 

vrijgestelde GnRH kon geven van dag 3 tot 20 postpartum. Vanaf 30 dagen postpartum kon 

vastgesteld worden dat bij gezogen koeien een grotere hoeveelheid LH en FSH werd vrijgesteld. 

Volgens Short et al. (1990) is de afwezigheid van LH pulsen in het vroege postpartum stadium 

onafhankelijk van een zoogprikkel en te wijten aan een gebrek aan LH. Om deze reden geeft volledig 

spenen direct na de partus geen aanleiding tot voldoende LH pulsen en ovulatie want de LH voorraad 

ter hoogte van de hypofysevoorkwab is nog onvoldoende aangevuld. Wanneer later aan deze 

voorwaarde is voldaan, wordt de afwezigheid van LH pulsen wel afhankelijk van de zoogprikkel. Op 

dat moment zal iedere vorm van spenen aanleiding geven tot een stijging in de LH puls frequentie, 

een stijging in de folliculaire receptoren voor LH en FSH, gevolgd door ovulatie binnen enkele dagen.  

 

Sinclair et al. (2002) veronderstelden dat het zogen en de voeding via een gemeenschappelijke 

neuronale weg effect zouden uitoefen op de LH vrijstelling. Het inhiberend mechanisme op GnRH 

wordt toegeschreven aan de door zoogprikkels vrijgestelde endogene opioïd peptiden, meer bepaald 

endorfine (Peters en Lamming, 1990; Williams, 1990). De endogene opioïd peptide inhibitie op de LH 

vrijstelling neemt af wanneer het postpartum interval toeneemt (Yavas en Walton, 2000). Het opoïd 

gemedieerd neuronaal systeem, dat zich bevindt ter hoogte nucleus arcuatus en de pre – optische 

zones van de hypothalamus, zou een grote rol kunnen spelen. De gevoeligheid van dergelijk systeem 

voor oestradiol zou een verband kunnen vormen tussen de geïnduceerde inhibitie van de LH 

vrijstelling uitgaande van het rantsoen en de zuigprikkel. Het is geweten dat negatief effect van 

oestradiol op de hypothalamische centra die de episodische vrijstelling van LH regelen, wordt 
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verergerd bij gezogen en ondervoede dieren. Lage perifere concentraties van insuline zouden het 

zelfde effect veroorzaken (Sinclair et al., 2002). De rol van de Insuline Like Growth Factor – 1 werd 

reeds uit de doeken gedaan in het kader van de invloedsfactor Body Condition Score. Stagg et al. 

(1998) beschreef eerder een toename van de circulerende concentratie IGF – 1 bij het spenen na dag 

18 postpartum, maar kon geen relatie aantonen tussen deze concentratie en de duur van de 

anoestrus periode postpartum bij vleesvee. 

 

 

Glucocorticoïden spelen een belangrijke rol in de lactogenese en de galactopoiesis. Bij het toedienen 

van exogeen ACTH of cortisol wordt een onderdrukking van LH secretie waargenomen bij cyclische 

koeien. Postpartum koeien vertonen een stijging in circulerende cortisol concentraties wanneer hun 

kalveren bij hen terugkeren nadat deze voor een nacht werden afgezonderd. Dergelijke glucocorticoïd 

concentraties worden niet beïnvloed door melken of zogen. Een door spenen geïnduceerde stijging in 

de LH puls frequentie wordt niet geassocieerd met een verandering in cortisol concentraties (Yavas en 

Walton, 2000). Glucocorticoïden spelen dus geen rol in de door de zoogprikkel ontstane 

onderdrukking van de LH vrijstelling postpartum.  

Tijdens het zogen treedt er een vrijstelling van prolactine op die gerelateerd wordt met het inguinaal 

contact van het kalf met de koe. Toch bestaat er geen duidelijk verschil in de prolactine concentraties 

van gemolken koeien en deze van gezogen koeien. Door toedienen van bromocryptine, een dopamine 

agonist, blokkeert de prolactine vrijstelling maar treedt er geen verandering in de postpartum 

anoestrus duur op (Williams et al., 1980). Prolactine speelt dus geen rol in de door de zoogprikkel 

ontstane onderdrukking van de LH vrijstelling postpartum. Factoren zoals de aanwezigheid van het 

Fig. 8: Model voor de neuroendocriene controle van lactatie 
anoestrus. (naar Williams, 1990) 
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kalf, het zien en horen van het kalf, zorgen eveneens voor een stijging van het prolactinegehalte in het 

bloed maar ook een vermindering van de LH afgifte uit de hypofyse (Yavas en Walton, 2000).  

Neurale verbindingen vertrekkende van de uier zouden theoretisch de functie van de LH 

pulsgenerator onderdrukken (Short et al.,1972; Williams et al.; 1987). Dit zou betekenen dat de 

spenen van de koe somatosensorische banen zouden bezitten die in staat zijn de hypothalamo – 

hypofysaire functie te regelen. De zoogprikkel zou dan een specifieke reactie via het centraal nerveus 

systeem op LH vrijstelling veroorzaken die zich differentieert van de reactie die ontstaat bij een prikkel 

zoals met de hand melken. Volgens Williams (1990) is een dergelijke hypothese fout. De primaire 

innervatie van de uier en de spenen is de taak van de inguinale zenuw, die bestaat uit de ventrale 

takken van de tweede, derde en vierde lumbale zenuwen. De ventrale tak van de eerste lumbale 

zenuw alsook de tweede tak van de tweede lumbale zenuw innerveren de uierklier en huid van het 

voorkwartier. De huid van het achterste deel van de uier wordt bezenuwd door de perineale zenuw. 

(Fig. 9)  

 

 

 

Sensorische stimulatie zal zorgen voor het ontstaan van verschillende reflexen via de spino – 

cervicale baan. Deze opklimmende banen zorgen voor de vrijstelling van specifieke neurotransmitters 

die de hypothalamus functie zouden kunnen regelen. Chronische aanwezigheid van een stimulus kan 

de gevoeligheid van de hypothalamus neuronen, bv. deze voor opioïd peptiden, verhogen voor de 

negatieve terugkoppeling van oestrogeen (Williams, 1990).  

2.3.4.2.2 Het speeneffect 

Koeien waarvan het kalf direct bij de geboorte wordt gespeend hebben een korter postpartum interval 

dan koeien die gezogen worden (Graves et al.,1968; Short et al.,1972; Williams,1990). Wanneer de 

kalveren werden gespeend tussen de 20 en 40 dagen na de kalving, zullen de koeien binnen een 

aantal dagen bronst vertonen. Het spenen van de kalveren op 30 tot 45 dagen postpartum is 

eveneens efficiënt om het postpartum interval te verkorten, maar een gedaald drachtpercentage bij de 

eerste dekking kan voorkomen (Stagg et al., 1998). Bij spenen op 45 dagen postpartum is het 

onderdrukkende effect van zogen zo klein dat het spenen geen invloed heeft op de duur van de 

postpartum anoestrus periode (Yavas en Walton,2000). Echter Dziuk en Bellows (1983) vermeldden 

dat het spenen van de kalveren op een leeftijd van 40 tot 70 dagen resulteert in een stijging van het 

aantal dieren met bronstexpressie binnen een bepaalde periode. Binnen de vijf dagen na het volledig 

Fig. 9: Anatomische presentatie van de 
bezenuwing van de uier. (uit Williams, 
1990) 
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Fig. 10: Invloed van kalvingsperiode op de lengte van het postpartum 
anoestrus interval (naar Blanc en Agabriel,2008). 

spenen wordt een toename van het aantal LH pulsen waargenomen, welke onafhankelijk is van het 

rantsoenniveau postpartum (Stagg et al., 1998). De frequentie van de LH pulsen wordt verdubbeld en 

50% van de koeien ovuleren binnen de 6 dagen (Stagg et al., 1998). Een ovulatie geïnduceerd door 

het spenen van de kalveren wordt vaak gevolgd door een verkorte cyclus (Yavas en Walton, 2000).  

Vroeg spenen kan niet aanzien worden als consistente goede strategie om ovulatie bij postpartum 

vaarzen te induceren (Quintans et al. 2009). 

In contrast met bovenstaande auteurs concludeerde Mackey et al.(2000) echter dat er geen voordeel 

is wanneer men de kalveren vroeg speent of beperkt laat zuigen gedurende het preselectie stadium 

van de folliculaire golf. 

2.3.4.3 Seizoen 

De meeste wilde rundrassen zijn seizoenkwekers, gedurende de domesticatie van het rund werd 

tegen deze seizoensgebondenheid geselecteerd, toch blijven vleesvee rassen meer gevoelig aan een 

photoperiodische periode (Yavas en Walton, 2000). Bij het bekijken van het postpartum anoestrus 

interval moet het moment van afkalven in rekening gebracht worden. De kalfdatum zou bij primipare 

koeien meer invloed uitoefenen dan bij multipare. Blanc en Agabriel (2008) stelden een daling van het 

PPAI, gecorreleerd met de kalfdatum, die voor primipare tweemaal zo groot was dan voor multipare 

koeien. Bourbon en Brinks (1983) concludeerden eerder al uit een studie dat koeien die in de lente 

afkalfden beter in staat waren om een normale oestruscyclus op te starten. Zo is de anoestrus periode 

postpartum bij kalvingen die in de winter plaatsvonden langer dan bij diegene in de late lente (Short et 

al.,1990; Blanc en Agabriel,2008).  

 

 

 

 

Het biologische proces achter deze relatie is nog niet echt opgehelderd. Blanc en Agabriel (2008) 

beschreven twee hypothesen. De eerste is gebaseerd op het nutritioneel aspect, in de winter is de 

voeding vaak slechter en kan leiden tot grotere gewichtsverliezen (De Kruif et al., 1992). Maar door de 

evolutie in de kennis van rantsoen, is deze hypothese nog weinig aanvaardbaar. De tweede 
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hypothese baseert zich op studies die een duidelijke negatieve correlatie aantonen tussen de 

daglengte van één maand voor de partus en lengte van de acyclische periode (Peters en Riley, 1982).  

Ook de huisvesting blijkt een grote rol te spelen: loslopende dieren tonen de bronst beter, waardoor 

de bronstdetectie wordt vergemakkelijkt. Een weide met voldoende gras in het voorjaar is ideaal om 

de oestruscyclus op gang te brengen. Het toepassen van een kalfseizoen tussen februari en mei 

levert hier enig voordeel (Hoflack et al., 2003). Donkere stallen en aanbindstallen leiden tot oestrus die 

minder makkelijk optreedt en minder goed wordt waargenomen (De Kruif et al., 1992). 

De omgevingstemperatuur heeft ook invloed op het reproductievermogen. Wanneer de temperatuur 

daalt onder de minimale kritische temperatuur wordt een snelle stijging in energiebehoefte vastgesteld 

wat een effect kan uitoefenen op de BCS van het dier (Dziuk en Bellows, 1983). 

2.3.4.4 Pariteit 

De postpartum reproductie van eerste kalfskoeien is duidelijk slechter dan deze van oudere koeien, dit 

verschil zou gerelateerd kunnen worden aan het verschil in voederopname te wijten aan de 

aanwezige hiërarchie van oudere dieren (Dziuk en Bellows, 1983). Ad libitum gezogen multipare 

koeien hadden een korter postpartum anoestrus interval dan ad libitum gezogen eerste kalfskoeien 

(Alvarez-Rodriguez et al., 2010). Dziuk en Bellows (1983) beschreven data waarin jonge koeien die 

hun eerste kalf zoogden een postpartum interval tot de eerste bronst hadden dat 15 tot 25 dagen 

langer was dan oudere zoogkoeien. Sartori et al. (2004) en Alvarez-Rodriguez et al. (2010) stelden 

vast dat de eerste oestrus cyclus postpartum bij multipare runderen langer duurt dan bij primipare, een 

gemiddelde duur van resp. 23 en 20.8 dagen. 

Pariteit heeft wel degelijk invloed op het terug opstarten van de ovariële activiteit postpartum (Short et 

al.,1990; Sanz et al., 2003). Het mechanisme hierachter is nog niet volledig opgehelderd. Primipare 

koeien zouden minder goed antwoord kunnen geven op de metabole adaptaties postpartum dan 

multipare koeien. Volgens Grimard et al. (1992) is het verminderd reproductievermogen van primipare 

koeien te wijten aan hun lagere hoeveelheid opgeslagen glucose precursoren. Sinclair (1998) 

vermeldde dat het mechanisme dat anabole processen controleert antagonist is van het mechanisme 

dat de reproductie beheert. De pariteit oefent geen invloed uit op de verandering in lichaamsgewicht 

gedurende de lactatieperiode, maar er is wel degelijk effect op de BCS. Alvarerz-Rodriguez et al. 

(2010) stelden vast dat op drie maand postpartum multipare dieren een hogere BCS vertoonden dan 

primipare dieren. Twee jaar oude koeien hebben een langer postpartum interval, na kalving moeten 

deze dieren energie steken in groei, onderhoud en lactatie. Simultaan moeten ze ook hun 

energievoorraden aanvullen alvorens hun oestruscyclus terug op te starten (Short et al., 1990). Deze 

eerste kalfskoeien hebben dan ook een lagere LH puls frequentie postpartum, waardoor volgens 

Yavas en Walton (2000) hun postpartum anoestrus periode 1 tot 4 weken langer kan duren dan 

multipare koeien. Primipare koeien hebben een hogere gevoeligheid voor management en 

omgevingsfactoren (Fike,1996). Vooral eerste kalfsdieren binnen het BWB ras hebben veel problemen 

met lactatieanoestrus. Dit is te verklaren enerzijds door het grotere conditieverlies bij deze gekalfde 

vaarzen en anderzijds doordat deze vaarzen hun eerste maal kalven in het najaar zodat ze in de 
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winter tochtig zouden moeten worden (De Kruif et al., 2003). Wat zoals reeds hierboven beschreven 

geen gunstige periode is voor optimale bronstdetectie. 

In contrast met bovenstaande auteurs konden Corah et al. (1975) en Fiems et al. (2008) geen invloed 

van de leeftijd op de tussenkalftijd in hun studies aantonen. 

Naarmate koeien ouder worden, neemt hun weerstandsvermogen toe bij de kalving (Werth et al., 

1995). Werth et al. (1996) namen in hun studie waar dat koeien over een korte periode tussen twee 

pariteiten moeten herstellen alvorens het volgende jaar terug in staat te zijn drachtig te geraken. 

Wanneer koeien een relatief langer interval tussen twee partiteiten hadden kunnen ze na kalving 

sneller drachtig geraken tegenover koeien die een korter interval hebben tussen twee pariteiten. 

Volgens Werth et al. (1996) kunnen vleesveehouders bedrijven ontwikkelen met koeien met grotere 

vruchtbaarheid wanneer ze jonge koeien zouden selecteren op hun mogelijkheid om drachtig te 

worden in de vroege postpartum periode. 

2.3.4.5 Stiercontact 

Het introduceren van een mannelijk dier bij vrouwelijke dieren om het opstarten van de ovariële cyclus 

te bevorderen wordt reeds frequent toegepast bij schapen (Watson en Radford, 1960) en gespeende 

zeugen (Walton,1986). Dit mannelijke effect berust op olfactorische prikkels en veroorzaakt een 

stijging in LH pulsen, waardoor een préovulatoire LH piek bereikt wordt en ovulatie tot stand kan 

komen. Dit effect is onafhankelijk van ovariële oestrogenen (Yavas en Walton, 2000). Visuele en 

auditieve prikkels zouden ook een bijdrage leveren tot het stiercontact effect (Zalesky et al.,1984). Het 

in contact brengen van postpartum koeien met stieren kan de duur van het PPAI inkorten, maar de 

resultaten kennen een grote variatie (Yavas en Walton, 2000). Eerder besproken invloedsfactoren 

zoals BCS, seizoen, pariteit… moeten in rekening gebracht worden. Wanneer koeien kort na de partus 

in contact worden gebracht met een stier dan wordt een duidelijke inkorting van de postpartum 

anoestrus periode vastgesteld (Blanc en Agabriel, 2008). Andere auteurs beschreven bij 

aanwezigheid van een stier een korter PPAI bij koeien met een lagere Body Condition Score ten 

opzichte van koeien met een hogere BCS. Wanneer koeien een BCS van meer dan 3.5 hebben kan 

de invloed van het stiercontact tot nul gereduceerd worden (Blanc en Agabriel, 2008).  

 

 
Fig. 11: Stiercontact effect in relatie met de Body Conditie Score 
(naar Blanc and Agabriel, 2008). 
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Het is van belang de stieren binnen de 50 dagen na kalving in de kudde afgekalfde koeien te 

introduceren om een duidelijk „stiercontact‟ effect te bekomen. Zalesky et al. (1984) voerden een 

studie uit waarbij pas op 53 dagen postpartum de stier bij de koeien gebracht werd. Er werd 

vastgesteld dat de koeien niet enkel begonnen te cycleren maar ook drachtig werden bij bronst 

geassocieerd met de eerst postpartum oestrus cyclus. 

Het plaatsen van een gevasectomeerde stier bij koeien in het vroege postpartum stadium kan een 

meerwaarde betekenen, toch is dit stiercontact effect vrij onvoorspelbaar. Het gevaar van de 

aanwezige stier mag ook nooit over het hoofd gezien worden (De Kruif et al., 1992). 

2.3.4.6 Partusverloop 

Aan het verloop van de partus moet ook een zekere aandacht gegeven worden. Het 

drachtigheidspercentage zal op de eerste plaats onderhevig zijn aan deze factor, waardoor dus het 

interval partus – conceptie meer zal beïnvloed worden dan het interval partus – eerste bronst. Een 

daling van het drachtigheidspercentage kan volgens Patterson et al. (1981)  veroorzaakt worden door 

de keizersnede, een vaginale of uterine prolaps maar is niet gerelateerd aan het ophouden van de 

nageboorte. Nakomelingen van het BWB ras zijn van heel grote waarde zodat geen enkel risico 

tijdens de partus wordt genomen. Omwille van deze reden wordt meer dan 90% van de BWB 

moederdieren verlost door middel van de keizersnede. Het „standaard‟ toepassen van de Sectio 

Caesarea oefent een grote invloed uit op het PPAI. Moyaert en Vandeplassche (1986) stelden in een 

studie vast dat slechts 28.9% van de dikbilrunderen die via een keizersnede werden verlost na 1 

inseminatie of dekking drachtig werd. Finaal werden slechts 70,8% drachtig. De verminderde 

vruchtbaarheid wordt toegeschreven aan een slechter bevruchtingspercentage van de eicellen of een 

hoger percentage zeer vroege embryonale sterfte bij koeien na keizersnede. Mijten (1994) beschreef 

de negatieve invloed van de keizersnede op de vruchtbaarheid. In een studie werd vastgesteld dat 

puerperale complicaties na de keizersnede meer voorkomen bij melkveerassen dan bij dikbilrassen. 

De meest frequente complicaties waren van infectieuze oorsprong en deden zich voor als 

wondinfectie, peritonitis, metritis (Mijten, 1998). Wanneer het koegedrag voor en na de keizersnede 

wordt bekeken lijkt de koe weinig last van deze ingreep te ondervinden (Nicks et al., 1999; 

Vandenheede et al., 2001). 

2.3.4.7 Ras 

De fertiliteit van dubbelgespierde Belgisch Wit Blauw koeien is volgens Ménissier (1982) afgenomen 

ten op zichte van niet – dubbelgespierde runderen. Dit verschil is echter voor een deel te herleiden tot 

het verhoogd toepassen van de keizersnede bij dikbilrunderen van het BWB ras (Desbuleux, 1985). 

Reeds verscheidene auteurs beschreven het effect van het ras op de opstart van de ovariële activiteit 

na de kalving. Zo maakten Hanzen et al. (1994) de vergelijking tussen het Belgisch melkvee en het 

Belgisch vleesvee. Short et al. (1990) vermeldden dat melkveerassen die gemolken worden een korter 

PPAI hebben dan vleesvee zoogkoeien, maar wanneer het melkvee echter gezogen wordt, wordt hun 

PPAI langer dan dat van vleesvee. Dergelijke verschillen komen meer tot uiting bij de eerste pariteit en 

bij mindere rantsoenopname. Gemolken melkkoeien cycleren terug 2 tot 3 weken postpartum, de 

Fig;X: Evolutie van het stiercontact in relatie tot de 
BCS bij kalving. Blanc en Agabriel,2008 
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ovariële cyclus herstart in gezogen vleesvee echter niet voor dag 35 tot dag 60 of zelfs langer (Yavas 

en Walton, 2000). 

Het effect van de reeds beschreven zuigprikkel op het postpartum anoestrus interval is rasgebonden, 

Sanz et al. (2003) vermeldden een duidelijk verschil tussen twee rassen (Brown Swiss en Pirenaica) 

waarbij ad libitum zogen van de kalveren respectievelijk wel en geen significant effect had op een 

verlengd postpartum anoestrus interval. Het ene ras zou gevoeliger zijn voor deze invloedsfactor dan 

het andere ras. Toch werd opgemerkt dat tijdens de lactatie de zoogfrequentie geen effect had op de 

BCS en het lichaamsgewicht van de koeien. Het rasverschil is als volgt te verklaren. Een genotype 

met een lagere melkgift (Pirenaica) heeft een betere gewichtstoename tijdens de lactatie doordat dit 

ras een ander patroon van energieverdeling kent. Brown Swiss koeien zullen echter meer energie in 

de melkgift pompen waardoor de zoogkalveren een hoger lichaamsgewicht bereikten maar de koeien 

meer vruchtbaarheidsproblemen kenden. Sanz et al. (2003) veronderstelden in hun studie dat het ad 

libitum zuigen bij het Brown Swiss ras een verandering te weeg brengt in gevoeligheid voor oestradiol 

ter hoogte van de hypothalamus waardoor een verminderde folliculaire oestradiol productie ontstaat 

die noodzakelijk is voor de préovulatoire LH piek en de ovulatie. 

Uit een studie van Yimer et al. (2009) bleek dat bij melkveekruisingen een hoger percentage 

abnormale ovariële cycli voorkwam tegenover vleesvee. Bij melkvee werd voornamelijk een verlengde 

luteale fase vastgesteld terwijl een stilstaande oestrus cyclus het meest bij vleesvee werd 

waargenomen. 

Het is duidelijk dat via het management deze factoren kunnen geoptimaliseerd worden wat zal leiden 

tot een korter PPAI, een kortere tussenkalftijd en een grotere meeropbrengst. 

2.4 MANAGEMENTSYSTEMEN 

2.4.1 Het zoogkoe – principe: 4/4 

Om dit principe te kunnen toepassen moet er naar gestreefd worden om het kalfseizoen in het vroege 

voorjaar te concentreren zodat er een voldoende aantal koeien aanwezig is om productiegroepen van 

vier te vormen. Telkens er vier koeien hebben gekalfd worden deze samen met hun 4 kalveren 

gehuisvest, waarbij de koeien wel aangebonden worden. Achteraan in de stal is er een extra 

voederplaats voor de kalveren voorzien. Vaak hebben de koeien voldoende moedereigenschappen 

om de vier kalveren te zogen, zoniet moeten ze uit dit systeem uitgeselecteerd worden. Na één 

maand wordt de jongste koe of de koe met de slechtste conditie uit de groep verwijderd, zodat er nog 

drie koeien overblijven voor vier kalveren. De kalveren hebben hier geen weet van, maar worden wel 

automatisch gedwongen om meer ruwvoer en krachtvoer op te nemen daar er minder melk 

beschikbaar is. De verplaatste koe krijgt nu de tijd om in betere conditie te komen en kan als eerste 

terug gedekt/geïnsemineerd worden. Hierdoor krijgen de koeien die gepredisponeerd zijn voor 

vruchtbaarheidsproblemen betere kansen. Twee maanden na partus wordt nog eens een koe 

gespeend zodat er nu nog maar twee koeien aangebonden staan voor vier kalveren. Na weer een 

maand worden de overige twee koeien gespeend, op deze manier zullen alle koeien ten laatste drie 

maanden postpartum gespeend zijn. Een voordeel van dit systeem is dat de kalveren na drie 
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maanden zuigen geen hevige stress ondergaan ten gevolge van rantsoenwijziging, Door het 

geleidelijk verminderen van de melkopname zijn de kalveren er toe verplicht om de opname van 

ruwvoer en krachtvoer te verhogen. Doordat de kalveren steeds op dezelfde plaats en met dezelfde 

leeftijdsgenoten gehuisvest blijven wordt de stressfactor ook gereduceerd. Bij extreem bespierde BWB 

koeien waarbij de melkgift aan de lage kant is, is extra melkvoorziening tijdens de eerste maand soms 

een noodzaak. Voor dit systeem is slechts een beperkte hoeveelheid arbeidskracht nodig en toch 

kunnen er goede resultaten geboekt worden. Een tussenkalftijd van minder dan 380 dagen is hier niet 

uitzonderlijk (De Kruif et al., 2003).  

 

 

 

 

2.4.2 Gescheiden opfok 

Voor het toepassen van gescheiden opfok is men er niet toe verplicht om het kalfseizoen te 

concentreren. De kalveren worden onmiddellijk na de geboorte gespeend en individueel gehuisvest, 

hierdoor is het mogelijk per individueel kalf het moment van stoppen met melkgift vast te leggen. Daar 

de koeien niet gezoogd worden, lopen ze ook weinig risico op conditieverlies na de partus. Dit in 

combinatie met de afwezigheid van hun kalf geeft ze een grote kans om snel terug tochtig te worden 

en op deze manier een korte TKT te bereiken. Een nadeel van dit systeem is de prijs van het 

kunstmelkpoeder of het extra werk dat ontstaat bij het melken van melkkoeien om de kalveren te 

voederen. Een voordeel van gescheiden opfok is de mogelijkheid tot het toepassen van strikte 

hygiënische maatregelen waardoor de infectiedruk kan gereduceerd worden en ziekteproblemen 

gemakkelijker te controleren zijn. Omwille van deze redenen wordt dit systeem voornamelijk toegepast 

op grotere bedrijven. (De Kruif et al., 2003). 

 

Fig. 12: Zoogkoe principe 4/4 op bedrijf B. (Stephen Poppe, 2011) 
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3 ONDERZOEK 

3.1 DOELSTELLING 

Op BWB fokbedrijven is het streefdoel dat er zoveel mogelijk kalveren worden geboren op een zo kort 

mogelijke tijd. Om deze reden zijn vruchtbaarheidparameters als tussenkalftijd en het hieraan 

gekoppelde interval partus – eerst bronst van uiterst groot belang. De invloed van het management op 

deze parameters is helemaal niet weg te cijferen. Kiezen voor gescheiden opfok of eerder voor een 

zoogkoe – principe 4/4 heeft elk zijn voor- en nadelen waardoor een beslissing zeker zijn weerslag zal 

hebben op parameters zoals diergezondheid, arbeidintensiviteit, maar niet te vergeten ook op 

vruchtbaarheid. De doelstelling van deze proefopzet is te onderzoeken hoe sterk het interval partus – 

eerste bronst beïnvloed wordt door het soort opfoksysteem. 

3.2 METHODE EN MATERIALEN 

52 dikbilkoeien van het BWB ras verspreid over twee bedrijven gelegen te Lokeren werden gedurende 

115 dagen na de kalving opgevolgd. De dieren kalfden af in de periode van 24 september 2010 tot 6 

februari 2011, elke koe werd standaard verlost door middel van een keizersnede. Het basisrantsoen, 

bestaande uit maïs- en graskuil, was voor de partus op beide bedrijven gelijk, de hoeveelheid 

krachtvoeder die werd bijgevoederd was echter wel verschillend. Voor de partus liepen op beide 

bedrijven de runderen vrij rond in een strobox, na de partus werd een opfoksysteem toegepast waarin 

de twee bedrijven van elkaar verschilden. Op het ene bedrijf (A) werden de moederdieren vanuit de 

keizersnedebox naar een strobox gebracht waar reeds afgekalfde dieren in aanwezig waren. De 

kalveren werden direct bij de geboorte van de moeders gescheiden en individueel gehuisvest. Ze 

werden na het krijgen van biestmelk opgefokt met volle melk van gemolken dikbilkoeien. De 

moederdieren werden samen met andere afgekalfde dieren in een strobox gehuisvest. Hier verbleven 

ze tot het drachtigheidsonderzoek positief was. De oestrusdetectie gebeurde 3 keer per dag 

gedurende 20 minuten. Wanneer de dieren tochtig stonden werden ze geïnsemineerd door de 

landbouwer zelf. 

Het andere bedrijf (B) paste het zoogkoe – principe 4/4 toe. Bij het verlaten van de keizersnedebox 

kregen de koeien in aanwezigheid van hun kalf gedurende één dag vrij beloop in een kleinere strobox. 

Vanaf dag 2 na de partus werden de afgekalfde koeien vastgebonden in een ingestrooide bindstal. 

Zodra er 4 koeien reeds een drietal dagen postpartum waren, werden deze samen gehuisvest in een 

ingestrooide bindstal, de 4 kalveren hadden nu de toegang tot elk van de 4 koeien. Deze toegang 

werd wel gelimiteerd zodat de kalveren slechts tweemaal per dag gedurende 30 minuten bij de 

moederdieren konden zogen. Gedurende de rest van de dag werden ze samen in een kleinere box 

opgesloten waardoor ze door middel van hekwerk van de koeien werden gescheiden. Na verloop van 

tijd, op dit bedrijf gemiddeld 35 dagen postpartum, werd een eerste koe drooggezet. Welke koe eerst 

werd drooggezet werd beslist door de veehouder op basis van inschatting van de conditie, melkgift of 

gezondheidsredenen (zoals koeien met dikke benen e.d.). Hierdoor hadden de 4 kalveren vervolgens 

enkel nog toegang tot de 3 resterende zoogkoeien. De tweede en derde koe werden gemiddeld op 
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respectievelijk 58 dagen en 76 dagen na de kalving drooggezet. Door de verminderde melk aanvoer 

werden de kalveren er toe verplicht meer krachtvoeder te gaan opnemen. Deze kalverbrokken waren 

in combinatie met water gedurende heel de zoogperiode vrij beschikbaar voor de kalveren. Uiteindelijk 

werden de 4 kalveren totaal gespeend op gemiddeld dag 91 postpartum wanneer de laatste of vierde 

koe werd drooggezet. De gespeende koeien kregen gedurende een tweetal dagen een 

droogstandsrantsoen, bestaande uit maïs en beperkte hoeveelheid water in afwezigheid van 

krachtvoeder. Erna werden ze in aanwezigheid van een stier in een stal met buitenbeloop gehuisvest, 

ze werden nog bijgevoederd met maïs en voordroog.  

Op beide bedrijven werden van ieder individueel dier de volgende data verzameld:  

 sanitelnummer (laatste 4 cijfers van het oormerknummer) 

 kalfdatum 

 puerperaal verloop (0 of 1: 0= normaal verloop,1= abnormaal verloop) 

 body condition score (0 tot 5) 

 pariteit 

 datum eerste tochtigheid 

Afhankelijk van het bedrijf werd nog extra informatie genoteerd: 

 voor bedrijf A: melken of niet  

 voor bedrijf B: de groep van 4 zoogkoeien waartoe de desbetreffende koe behoort (A tot…) 

- de rangorde volgens de welke de koeien werden gespeend (1,2,3,4) 

- de speendatum 

Bijkomstig werd een rectaal onderzoek uitgevoerd op 25, 55, 85 en 115 dagen na de partus. Aan de 

hand van palpatie van de ovaria werd een beeld geschetst van de ovariële activiteit. Net zoals bij 

Doornbos et al. (1984) kan bij palpatie van een corpus luteum een oestrusdatum geschat worden op 

basis van de consistentie van het luteale weefsel. Sanz et al. (2003) maakten in hun studie gebruik 

van een ultrasound scanner en pasten de ovariële parameters die reeds eerder door Stagg et al. 

(1995) waren gedefinieerd toe: een dominante follikel kreeg als definitie de grootste follikel op elk 

ovarium met een diameter van minstens 8.5 mm en tenminste 2 mm groter dan de andere follikels 

aanwezig op het ovarium, waarbij deze dominante follikel de groei van de andere follikels onderdrukt. 

Yimer et al. (2009) definieerde een verlengd postpartum interval als een periode van langer dan 90 

dagen. Bloedstalen voor progesteronbepaling werden 2 maal per week gedurende 2 tot 3 maanden 

genomen om de oestrus cyclus op te volgen. Een progesteron level van 1 ng/ml wordt aangenomen 

als drempelwaarde om luteale activiteit aan te duiden (Ghanem et al., 2008).  

3.3 RESULTATEN 

De gegevens die op beide bedrijven werden genoteerd, staan samengevat in onderstaande tabel 1. 

Op elk bedrijf werden 26 kalvingen waargenomen verspreid over een periode van 130 dagen, maar op 

bedrijf B werden 2 koeien uit het onderzoek gehaald daar ze niet in een zooggroep konden geplaatst 

worden. Op het bedrijf A waren er meer gekalfde dikbil koeien waarbij een puerperium met abnormaal 

verloop werd waargenomen. Bij deze dieren kwam voornamelijk een retentio secundinarum voor. De 

gemiddelde pariteit was op bedrijf A iets hoger dan op bedrijf B. De gemiddelde body conditie score 
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van de twee bedrijven sloten nauw aan bij elkaar. Het aantal dagen tot spenen bedroeg op bedrijf A 0 

dagen daar de kalveren direct na de keizersnede van het moederdier werden gespeend. Op bedrijf B, 

waarbij de kalveren de kans kregen om te zogen, duurde het gemiddeld 65 dagen alvorens de koe 

van het kalf werd gescheiden. Dit cijfer moet wel met de nodige aandacht bekeken worden, zie tabel 

3. Toch werd er een duidelijk verschil genoteerd tussen beide bedrijven wat betreft het gemiddeld 

interval partus – 1
e
 tochtigheid. 

 

Tabel 1: Gemeenschappelijk gegevens van beide bedrijven 

  
bedrijf A bedrijf B 

aantal kalvingen: 
26 24 

gemiddelde pariteit: 
2 1,83 

aantal afwijkende puerperia: 
3 1 

gemiddelde BCS: 
2,73 2,63 

gemiddeld aantal dagen tot spenen: 
0 65 

gemiddeld interval partus - 1e tochtigheid: 
(dagen) 

60 75 

 

Bij de verdeling volgens pariteit (tabel 2) was het duidelijk dat op bedrijf A voornamelijk 

eerstekalfskoeien en derdekalfskoeien en koeien met een hogere pariteit in de onderzoeksperiode 

hadden gekalfd. Het interval partus – 1
e
 tochtigheid was duidelijk langer bij de eerstekalfskoeien . 

Voornamelijk eerste- en tweedekalfskoeien maakten deel uit van de zooggroepen op bedrijf B, koeien 

van de derde pariteit en hoger waren in de minderheid. De lengte van de intervallen partus-1
e
 

tochtigheid lagen voor de verschillende pariteiten dicht bij elkaar. 

 

Tabel 2: Verdeling volgens pariteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de gegevens die verzameld werden bij elke partus, kon een volgende verdeling volgens Body 

Conditie Score worden opgesteld (tabel 3). Uit tabel 1 was reeds af te leiden dat de gemiddelde BCS 

op bedrijf A 0.1 BCS punt hoger lag dan bedrijf B. De koeien met een BCS van 3 vormen de 

Verdeling volgens pariteit: 1e 2e ≥3e 

Bedrijf A:    

aantal koeien 12 2 12 

interval partus- 1e tochtigheid per pariteit (dagen) 75,58 39 48,67 

Bedrijf B:    

aantal koeien 9 10 5 

interval partus- 1e tochtigheid per pariteit (dagen): 73,78 75,7 73,4 
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meerderheid op bedrijf A. Op bedrijf B is de meerderheid van de koeien gelijk verdeeld over BCS 2.5 

en 3. De koeien op bedrijf A met de laagste BCS hebben het langste interval partus – 1
e
 tochtigheid, 

terwijl op bedrijf B tegen alle verwachtingen in de koeien met de laagste BCS het kortste interval 

partus – 1
e
 tochtigheid hebben. Het moment van spenen heeft wel een grote invloed op dit interval, 

daar op bedrijf B de magerste koeien vaak het eerst werden gespeend 

 

Tabel 3: Verdeling volgens Body Conditie Score 

Verdeling volgens Body Conditie Score: 1,5 2 2,5 3 

Bedrijf A     

aantal koeien per BCS: 1 2 7 16 

gemiddeld interval per BCS (dagen): 87 51 55 62,19 

Bedrijf B     

aantal koeien per BCS: 0 4 10 10 

gemiddeld interval per BCS (dagen): 0 67 73,60 78,40 

 

Specifiek voor bedrijf A (tabel 2) werd nog een opsplitsing gemaakt tussen de dikbilkoeien die 

machinaal werden gemolken voor de kalveren melk te geven en deze die direct na de keizersnede 

werden drooggezet. Het gemiddeld interval partus – 1
e
 tochtigheid was langer voor de niet gemolken 

koeien dan voor de gemolken koeien. Het verschil was echter minimaal.  

 

Tabel 4 Extra gegevens van bedrijf A 

aantal gemolken koeien:   7 

gemiddeld interval partus - 1e tochtigheid bij de gemolken koeien (dagen): 58,86 

gemiddeld interval partus - 1e tochtigheid bij de niet gemolken koeien: 
(dagen) 

60,89 

 

Op bedrijf B (tabel 3) werden 6 zooggroepen samengesteld van elk 4 zoogkoeien. Twee zoogkoeien 

werden om gezondheidsredenen niet in een groep gehuisvest, ze verbleven in een aparte stal waarbij 

het kalf permanent contact had met de moeder. Van deze 2 zoogkoeien werden enkel de 

waarnemingen van rectaal onderzoek genoteerd. Het gemiddeld aantal dagen na de partus waarop 

elke koe werd drooggezet toonde een duidelijke overeenkomst met het moment van droogzetten 

eerder beschreven in 2.4.1 Het zoogkoe - principe: 4/4. Het is duidelijk dat de koe die eerst wordt 

drooggezet een korter interval partus – 1
e
 tochtigheid heeft dan de vierde koe die als laatste wordt 

drooggezet. 
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Tabel 5: Extra gegevens van bedrijf B 

aantal zooggroepen: 6    

 1e 2e 3e 4e 

gemiddeld interval partus spenen per rangorde 
(dagen): 

35,50 58,67 76,00 91,17 

gemiddeld interval partus- 1e tochtigheid per 
rangorde (dagen): 

48,71 68,17 82,17 90,83 

 

Wat het rectaal onderzoek betreft, werden volgende gegevens na aangegeven aantal dagen 

postpartum (pp) verzameld: (tabel 4: bedrijf A, tabel 5: bedrijf B) 

Tabel 6: Resultaten van het rectaal onderzoek op bedrijf A. (IA/IA: beide ovaria inactief,;fol/IA: één ovarium 

met follikels, één ovarium inactief; fol/fol: op beide ovaria follikels; IA/CL: één ovarium met een corpus luteum, 

één ovarium inactief; fol/CL: één ovarium met follikels, één met een corpus luteum; CL/CL: op beide ovaria een 

corpus luteum; Ki: aantal koeien reeds kunstmatig geïnsemineerd; nvt: rectaal onderzoek was onmogelijk) 

bedrijf A 
aantal koeien met volgende vaststellingen op Linker en Rechter ovarium op 

overeenkomende dagen 
 

 IA /IA fol/IA fol/fol IA/CL fol/CL CL/CL Ki nvt 

25d pp 7 9 8 0 1 1 0 0 

55d pp 1 2 5 0 15 1 2 0 

85d pp 0 0 4 0 7 8 7 0 

115d pp 0 0 0 0 2 4 11 9 
 

Tabel 7: Resultaten van het rectaal onderzoek op bedrijf B (IA/IA: beide ovaria inactief,;fol/IA: één ovarium 

met follikels, één ovarium inactief; fol/fol: op beide ovaria follikels; IA/CL: één ovarium met een corpus luteum, 

één ovarium inactief; fol/CL: één ovarium met follikels, één met een corpus luteum; CL/CL: op beide ovaria een 

corpus luteum; dek:totaal aantal koeien reeds natuurlijk gedekt; nvt: rectaal onderzoek was onmogelijk) 

bedrijf B 
aantal koeien met volgende vaststellingen op Linker en Rechter ovarium op 

overeenkomende dagen 
 

 IA /IA fol/IA fol/fol IA/CL fol/CL CL/CL dek nvt 

25d pp 13 7 4 0 2 0 0 0 

55d pp 3 6 9 0 8 0 0 0 

85d pp 0 1 8 0 6 6 5 0 

115d pp 0 0 0 0 7 1 9 9 
 

Uit de resultaten is duidelijk dat op 25 dagen na de partus op bedrijf B een groter aantal koeien 

inactieve ovaria bezitten. Op hetzelfde tijdstip na de partus wordt er op bedrijf A bij de meerderheid 

van de koeien al follikels waargenomen op de ovaria. 85 dagen postpartum waren op bedrijf A geen 

koeien meer terug te vinden met inactieve ovaria, terwijl het op bedrijf B nog een enkele was. 55 

dagen na de partus waren er op bedrijf B nog maar 8 van de 26 koeien met één corpus luteum op één 

van beide ovaria, op bedrijf A hadden echter al 16 van de 26 koeien reeds één of meer corpora lutea 

op één van de ovaria. Reeds 2 koeien van bedrijf A konden op 55 dagen na de partus al kunstmatig 

geïnsemineerd worden, terwijl op bedrijf B geen enkele koe natuurlijk was gedekt. Op 115 dagen na 



33 

 

de partus waren er op bedrijf A in totaal 11 van de 26 koeien voor de eerste maal bevrucht, op bedrijf 

B waren dit er slechts 9 van de 26. Wanneer de koeien voor de eerste maal worden bevrucht is niet 

enkel afhankelijk van de koe, maar ook van de landbouwer. Bijkomstig werd op bedrijf A en B een 

gemiddeld interval partus –1
e
 dek berekend, de lengte van het interval was respectievelijk 71 en 98 

dagen. Verder moet er nog opgemerkt worden dat op beide bedrijven bij 9 koeien geen rectaal 

onderzoek op 115 dagen postpartum kan worden uitgevoerd daar de onderzoeksdatum buiten de 

onderzoekstermijn viel. 

3.4 DISCUSSIE 

Uit de gemeenschappelijke gegevens van beide bedrijven kunnen slechts weinig verschillen tussen 

beide bedrijven worden waargnomen. Enkel het grote basisverschil van gescheiden opfok ten 

opzichte van het zoogkoe principe wordt weergegeven. Dit basisverschil lijkt wel enige invloed te 

hebben op het gemiddeld interval partus – 1
e
 tochtigheid. Op bedrijf B is namelijk het interval met 15 

dagen verlengd, wat toch de nodige aandacht vereist. Zoals blijkt uit eerder beschreven 

literatuurstudie is een verlenging van het postpartum anoestrus interval van multifactoriële aard, 

vandaar de noodzaak de verschillende factoren meer in detail te evalueren. Zo speelt de factor pariteit 

op bedrijf A een grotere rol dan op bedrijf B. Bedrijf A bevestigt dat primipare koeien een lagere 

vruchtbaarheid hebben dan multipare zoals reeds beschreven in de literatuurstudie deel 2.3.4.4 

Pariteit. Toch moet opgemerkt worden dat op bedrijf A de koeien niet werden gezogen en dus de term 

lactatieanoestrus hier minder toepasbaar is.  

De invloed van de Body Condition Score bij de partus op het postpartum anoestrus interval was op 

bedrijf A het duidelijkst waar te nemen. Het is belangrijk op te merken dat in dit onderzoek enkel de 

invloed op het interval partus – 1
e
 tochtigheid werd onderzocht en niet de invloed op de tussenkalftijd. 

Dit werd wel beschreven door Fiems et al. (2008), waarbij geen relatie werd gevonden tussen BCS en 

tussenkalftijd. Opmerkelijk was dat op bedrijf B het postpartum anoestrus interval zelfs toenam 

naarmate de BCS hoger was. Deze vaststelling kan misschien gerelateerd worden aan het 

stiercontact. Daar het effect van stiercontact op het interval partus –1
e
 tochtigheid afneemt naarmate 

de BCS hoger is (Blanc en Agabriel, 2008).  

Uit de extra gegevens van bedrijf B (tabel 5) kunnen we besluiten dat hoe vroeger na partus wordt 

gespeend hoe korter het gemiddeld interval partus – 1
e
 tochtigheid is. Dit bevestigt wat beschreven 

werd door Dziuk en Bellows (1983) en spreekt Yavas en Walton (2000) echter tegen. Op bedrijf B 

werden 2 koeien voor het spenen tochtig, bij de andere 22 koeien trad de 1
e
 tochtigheid gemiddeld 12 

dagen na het spenen op. Het stiercontact effect draagt ook deels bij tot het bekomen partus – 1
e
 

tochtigheid interval daar de koeien op bedrijf B na 3 dagen in de aanwezigheid van de stier werden 

gehuisvest. De bijdrage van de stier op bedrijf B bij de bronstdetectie mag niet over het hoofd gezien 

worden. Door de afwezigheid van een stier op bedrijf A viel de bronstdetectie volledig onder de 

verantwoordelijkheid van de landbouwer. 

Wanneer de koeien met een afwijkend puerperium worden bekeken, zien we dat de lengte van het 

interval partus – 1
e
 tochtigheid niet veel afwijkt van het respectievelijk gemiddelde per bedrijf. Het 

aantal koeien met afwijkend puerperium was in deze studie ook te beperkt om verdere besluiten te 
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stellen. De invloed van het seizoen werd in deze studie niet onderzocht, daar de onderzoeksperiode 

niet verspreid was over het hele jaar, maar zich beperkte tot de periode van 24/9/2010 – 6/02/2011. 

Uit de resultaten van het rectaal onderzoek kan afgeleid worden dat wanneer de koeien gezogen 

worden, vorming van een corpus luteum wordt uitgesteld en dus de ovulatie van een rijpe follikel 

uitblijft. Dit stemt met overeen met wat reeds door Roche et al. (1992) werd beschreven. 

3.5 CONCLUSIE  

Uit dit onderzoek kan besloten worden dat bij koeien van het BWB ras, het interval partus – 1e 

tochtigheid door verschillende factoren wordt beïnvloed. De aanwezigheid en het zogen van een kalf 

kan als hoofdfactor worden aanzien voor een verlenging van de postpartum anoestrus periode. Verder 

kunnen andere factoren zoals pariteit, body condition score, seizoen en stiercontact ook hun stempel 

drukken op de lengte van het interval partus – 1e tochtigheid. Een optimalisatie van deze factoren in 

combinatie met een goed management kunnen leiden tot goede vruchtbaarheidsparameters. In deze 

studie werd duidelijk dat spenen op latere leeftijd in een 4/4 zoogkoe systeem een partus –1e 

tochtigheids interval geeft dat 15 dagen langer is dan wanneer gespeend wordt direct bij de geboorte. 

Met andere woorden wil dit zeggen dat op het bedrijf met het 4/4 zoogkoe principe de tussenkalftijd 

ook 15 dagen langer zal zijn dat op een bedrijf met gescheiden opfok. Gebaseerd op cijfers uit 

Coopman et al. (1999) in 1.2 Vruchtbaarheid op een Belgisch Wit Blauw vleesveebedrijf zijn de kosten 

per fokdier 42€ (2,8€/dag *15 dagen) hoger dan op het bedrijf met een gescheiden opfok van de 

kalveren. Met deze hogere kosten is op een zoogkoeien bedrijf de melk voor het kalf ook betaald, dit 

in tegenstelling tot een bedrijf met gescheiden kalfopfok waar de kosten van het melkpoeder nog extra 

aangerekend moeten worden. 
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