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Samenvatting 

 

Een gesteriliseerde Berner Sennen teef van 4 jaar werd aangeboden op de kliniek van de vakgroep 

voortplanting en verloskunde te Merelbeke met de klachten van een gezwollen vulva en 

aantrekkelijkheid voor reuen en voordien reeds een periode van schijndracht. Op vaginale cytologie 

werd een metoestrus beeld gezien met hoofdzakelijk intermediaire cellen en neutrofielen. Op 

echografie werd ter hoogte van de normale lokalisatie van het rechter ovarium resterend ovarieel 

weefsel gezien met 3 corpora lutea en een cysteuze structuur. De progesteronconcentratie bedroeg 

37.68 ng/ml wat bevestigde dat er functioneel ovarieel weefsel aanwezig was. De teef werd 

gediagnosticeerd met ovarieel restsyndroom en het resterend ovarieel weefsel werd enkele weken 

later laparascopisch verwijderd.  

 

Trefwoorden: teef – ovarieel restsyndroom – vaginale cytologie – vaginoscopie  
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1 INLEIDING 

Omwille van de typische symptomen die worden vertoond tijdens de oestrus, zoals vaginaal 

bloedverlies, aantrekkelijkheid voor reuen, gedragsveranderingen en de mogelijkheid om drachtig te 

geraken, zullen eigenaars van vrouwelijke dieren vaak een oplossing zoeken om de voortplanting te 

verhinderen. Men heeft hierbij keuze tussen chirurgische en niet-chirurgische technieken. De meest 

gebruikte producten voor medicamenteuze contraceptie zijn synthetische analogen van progesteron of 

langwerkende GnRH-agonisten. Zij hebben een tijdelijk en omkeerbaar effect maar bij het langdurig 

gebruik van progesteron-analogen kunnen neveneffecten, zoals cysteuze endometriumhyperplasie 

en/of pyometra, diabetes mellitus en melkkliertumoren, optreden (Romagnoli en Sontas, 2010). Over 

eventuele bijwerkingen bij het gebruik van langwerkende GnRH-agonisten is nog weinig bekend (Kaya 

et al., 2015). 

 

Ovariëctomie, waarbij beide ovaria worden verwijderd en ovariohysterectomie, waarbij naast de beide 

ovaria ook de uterus wordt verwijderd, zijn de meest gebruikte chirurgische technieken. Chirurgische 

sterilisatie is een permanente oplossing en werkt beschermend tegen pathologieën van het genitaal 

stelsel waaronder pyometra en neoplasieën van melkklieren, ovaria, uterus of vagina. Er zijn echter 

ook verschillende nadelen verbonden aan de chirurgische sterilisatie zoals het risico tijdens 

anesthesie en operatie en het mogelijk ontwikkelen van obesitas, urinaire incontinentie en 

gedragsveranderingen (Romagnoli en Sontas, 2010). 

 

Een van de mogelijke complicaties na een ovariëctomie of ovariohysterectomie is het ontwikkelen van 

ovarieel restsyndroom omdat het ovarium onvolledig werd verwijderd. Hierbij zal het dier na enige tijd 

opnieuw oestrusgedrag en/of vaginaal bloedverlies vertonen (Oliveira et al., 2012). 

 

Allereerst zal worden ingegaan op de normale cyclus bij de teef, dit is immers van belang om het 

verloop van ovarieel restsyndroom te kunnen begrijpen. Daarna worden achtereenvolgens de 

differentiaal diagnosen van ovarieel restsyndroom, de verschillende diagnosemogelijkheden en de 

behandelingsmogelijkheden besproken. 

 

Uiteindelijk wordt de aanpak van een specifieke casus besproken waarbij een teef werd aangeboden 

met klachten van aantrekkelijkheid voor reuen en schijndracht 3 jaar na sterilisatie. 
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2 LITERATUURSTUDIE: OVARIEEL RESTSYNDROOM 

2.1 DE NORMALE CYCLUS BIJ DE TEEF 

De cyclus van de teef is niet-seizoensgebonden mono-oestrisch met een interoestrusinterval van 

gemiddeld 7 maanden (variërend tussen 5 en 12 maanden). De eerste oestrus treedt meestal op rond 

de leeftijd van 6-14 maanden, meestal bij het bereiken van ongeveer 80 percent van het volwassen 

lichaamsgewicht (England, 2010). 

 

De cyclus wordt standaard onderverdeeld in vier fasen (Figuur 1) (Concannon, 2011). Een eerste fase 

is de pro-oestrus, deze duurt gemiddeld 9 dagen maar kan variëren van 3 tot 21 dagen (Kustritz, 

2012). In deze fase wordt follikelontwikkeling gestimuleerd door FSH en LH en wordt oestrogeen 

geproduceerd door deze follikels. Oestrogenen zorgen voor een verhoogde vasculariteit en oedeem 

van het geslachtsstelsel, hierdoor treedt zwelling op van zowel het uitwendig als het inwendig 

geslachtsstelsel. In de uterus is er diapedese van rode bloedcellen en plasmacellen uit de bloedbaan 

wat resulteert in een serohemorrhagische vaginale uitvloei. Klinische tekenen van pro-oestrus zijn 

bijgevolg het optreden van serohemorrhagische uitvloei en zwelling van de vulvalippen. Daarnaast 

treden tijdens de pro-oestrus gedragsveranderingen op zoals verhoogde aantrekkelijkheid voor reuen 

zonder een dekking toe te laten, markeren met urine en neiging tot weglopen. Reeds naar het einde 

van de pro-oestrus treedt er een daling van oestrogeen en een stijging van progesteron op, wat 

verschillend is in vergelijking met andere diersoorten (England, 2010; Concannon, 2011).  

 

De volgende fase is de oestrus, waarbij een dekking wel wordt toegelaten. Deze fase duurt gemiddeld 

9 dagen, variërend van 3 tot 21 dagen. Op dag 1 van de oestrus vindt er een piek plaats van het 

luteïniserend hormoon (= LH) wat 48-60 uur later resulteert in de ovulatie. De oestrogeenconcentratie 

blijft verder dalen tijdens de oestrus en ook zal er een stijging plaatsvinden van progesteron, wat de 

start van de luteale fase aangeeft. Samen met de daling van oestrogeen zorgt een stijgende 

progesteronconcentratie voor het typische oestrusgedrag waarbij dekking wordt toegelaten. De teef 

vertoont een sta-reflex, waarbij ze blijft staan voor de reu en een staartreflex, waarbij de staart opzij 

wordt gehouden. Het vaginaal bloedverlies en de zwelling van de vulvalippen nemen beide af tijdens 

de oestrus (England, 2010; Concannon, 2011; Kustritz, 2012). 

 

De overgang van oestrus naar metoestrus treedt op wanneer het oestrusgedrag verdwijnt en wanneer 

de teef de reu niet meer wil accepteren. De metoestrus wordt gezien als de verderzetting van de 

luteale fase die reeds start tijdens de oestrus. Tijdens de metoestrus is er geen zwelling meer van de 

vulva en is er ook geen vaginale uitvloei meer. Deze fase duurt bij niet-drachtige teven 50-80 dagen. 

De progesteronconcentraties zullen aanvankelijk stijgen tot een maximumconcentratie van ongeveer 

15-80 ng/ml en zullen in de tweede helft van de metoestrus geleidelijk dalen. Het verloop van de 

progesteronconcentratie is heel gelijklopend bij drachtige en niet-drachtige teven, enkel op het einde 

van de metoestrus ziet men bij drachtige teven plots een sterke daling van progesteron terwijl dit bij 

niet-drachtige teven geleidelijker daalt (England, 2010; Concannon, 2011; Kustritz, 2012). 
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Tijdens de anoestrus blijft de serumconcentratie van progesteron onder 1-2 ng/ml. Het 

geslachtsstelsel is tijdens deze fase in rusttoestand. De anoestrus duurt gemiddeld 4.5 maanden maar 

dit varieert sterk tussen de verschillende rassen (Concannon, 2011; Kustritz, 2012). 

 

 

Figuur 1. Schematische voorstelling van de verschillende fasen in de oestrische cyclus in 

relatie tot de hormoonconcentraties (uit England, 2012) 

 

2.2 DIFFERENTIAALDIAGNOSE VOOR VAGINAAL BLOEDVERLIES BIJ DE GESTERILISEERDE 

TEEF 

2.2.1 Hormonaal 

2.2.1.1 Ovarieel restsyndroom 

Veel mensen kiezen ervoor om hun vrouwelijke hond te laten steriliseren door middel van een 

ovariëctomie of ovariohysterectomie omdat zij er niet mee wensen te fokken. Het grootste voordeel 

aan de chirurgische sterilisatie is dat het hierbij gaat om een permanente oplossing. Er zijn echter ook 

nadelen aan verbonden zoals het risico op ontwikkelen van urine-incontinentie of obesitas (Romagnoli 

en Sontas, 2010). Er is echter ook steeds het risico op complicaties ten gevolge van de chirurgische 

ingreep waaronder bloeding, afbinden van een of beide ureters en ovarieel restsyndroom (Howe, 

2006). 
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2.2.1.1.1 Voorkomen 

Ovarieel restsyndroom wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van functioneel ovarieel weefsel in het 

abdomen na een ovariëctomie of ovariohysterectomie. Het is na bloeding van de a. ovarica of a. 

uterina de meest voorkomende complicatie na een ovariohysterectomie (Howe, 2006). Ovarieel 

restsyndroom werd gezien bij 1 op 200 honden na ovariëctomie (Pope en Knowles, 2014) en bij 1 op 

900 honden na ovariohysterectomie (Muraro en White, 2014). Bij de studie uitgevoerd door Ball et al. 

(2010) werd significant meer resterend ovarieel weefsel gezien ter hoogte van het rechter ovarium. De 

meer craniale ligging van het rechter ovarium maakt het moeilijker om deze extra-abdominaal te 

brengen tijdens ovariëctomie of ovariohysterectomie waardoor de kans op achterblijven van ovarieel 

weefsel groter is. Resterend ovarieel weefsel kan eventueel tumoraal of cysteus ontaarden en kan het 

ontstaan van uteriene pathologie of mammaire neoplasie in de hand werken (Sangster, 2005; Sontas 

et al., 2007). 

 

Er zijn verschillende oorzaken gekend voor ovarieel restsyndroom. De eerste en vermoedelijk meest 

voorkomende oorzaak is een ondeskundige chirurgische techniek waarbij de ovaria niet volledig 

werden verwijderd (Sontas et al., 2007; Ball et al., 2010; Brückner, 2016). Een tweede mogelijke 

oorzaak is de revascularisatie van ovarieel weefsel dat loskwam tijdens de chirurgie maar aanwezig 

bleef in het abdomen (Le Roux en Van der Walt, 1977; Ball et al., 2010; Brückner, 2016). Een laatste 

mogelijke oorzaak is de aanwezigheid van ectopisch ovarieel weefsel, dit werd echter enkel 

beschreven bij de kat, de koe en de vrouw (Liu et al., 2005; Sangster, 2005; Ball et al., 2010). 

2.2.1.1.2 Symptomen 

De symptomen die meestal als eerste worden opgemerkt, zijn deze die optreden tijdens de normale 

pro-oestrus en oestrus, zoals zwelling van de vulva, vaginale uitvloei of gedragsveranderingen. 

Voorbeelden van gedragsveranderingen zijn aantrekkelijkheid voor reuen, neiging tot weglopen en 

markeren met urine (England, 2010; Concannon, 2011). In het geval van een ovariëctomie kan de 

vaginale uitvloei serohemorrhagisch zijn omwille van diapedese van erythrocyten doorheen de wand 

van de nog aanwezige uterus. Na ovariohysterectomie zal de vaginale uitvloei eerder seromuceus zijn 

in geval van ovarieel restsyndroom (England en White, 2016). Deze symptomen kunnen continu 

aanwezig zijn of periodiek optreden (Buijtels et al., 2011). 

 

Bij de studie uitgevoerd door Ball et al. (2010) werden ook andere symptomen opgemerkt die geen 

tekenen van pro-oestrus of oestrus zijn. De belangrijkste van deze symptomen waren vergroting of 

massa’s van de melkklieren, pollakisurie en strangurie, hyperpigmentatie van de huid en alopecie, 

vulvaire of vaginale massa’s, polyfagie, doffe vacht, gewichtsverlies en terugkerende infecties van de 

urinewegen.  

 

Wanneer een ovarium volledig of gedeeltelijk achterblijft, door bijvoorbeeld de ligaturen op het ovarium 

of distaal ervan te plaatsen, kan de teef een normale cycliciteit vertonen. De ovaria behouden hierbij 

de bloedvoorziening en vertonen daardoor een normale follikelontwikkeling en daarmee 
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geassocieerde stijging in oestrogeen. Hierdoor vertoont de teef terug oestrusgedrag na een normaal 

interoestrus-interval. Bij deze gevallen treedt er meestal een normale ovulatie op met stijging van 

progesteron. Bij een daling van de progesteron aan het einde van de luteale fase, kan net zoals bij 

intacte teven schijnzwangerschap optreden (England en White, 2016). 

2.2.1.2 Tumorale ontaarding van resterend ovarieel weefsel 

Een mogelijke complicatie wanneer ovarieel restsyndroom niet wordt behandeld is het tumoraal 

ontaarden van het resterend ovarieel weefsel. Er zijn nog maar weinig gevallen bekend van tumorale 

ontaarding en in deze gevallen ging het steeds om granulosaceltumoren (Sivacolundhu et al., 2001; 

Pichon et al., 2011; Christensen et al., 2013). Deze tumoren zijn van mesenchymale origine en 

kunnen tot 10 cm groot worden. Ze zijn in 80% van de gevallen goedaardig en zullen zelden 

metastaseren (Sivacolundhu et al., 2001). Aangezien deze tumoren vaak functioneel zijn, kunnen zij 

ook oestrogenen en progesteron produceren en daardoor kunnen gelijkaardige symptomen optreden 

als bij ovarieel restsyndroom. Door de grootte van de tumor, zijn zij meestal makkelijk te 

diagnosticeren via abdominale palpatie of echografie (Sivacolundhu et al., 2001; Sangster, 2005; 

Pichon et al., 2011). 

2.2.1.3 Uteriene stomppyometra 

Uteriene stomppyometra kan ontstaan na een ovariohysterectomie in het resterend uterusweefsel 

wanneer het dier verhoogde progesteronspiegels heeft, zoals bij een ovarieel restsyndroom of bij de 

toediening van exogeen progesteron (Johnston et al., 2001). Typische symptomen bij een 

stomppyometra zijn een bloederige en/of purulente vaginale uitvloei, anorexie, lethargie, leukocytose 

en gestegen totaal eiwit op bloedonderzoek. Als behandeling dient men chirurgisch het geïnfecteerde 

uterusweefsel weg te halen samen met het ovarieel restweefsel (Musal en Tuna, 2005).   

2.2.1.4 Exogene oestrogenen 

Teven die oestrogenen toegediend krijgen of blootgesteld worden aan oestrogenen, kunnen net zoals 

bij ovarieel restsyndroom symptomen vertonen die men tijdens pro-oestrus of oestrus kan zien. 

Typisch zijn zwelling van de vulva, aantrekkelijkheid voor intacte reuen en (bloederige) vaginale 

uitvloei. Soms ziet men ook symmetrische alopecie ter hoogte van de flanken of beenmergsuppressie. 

Iatrogeen hyperoestrogenisme kan onder andere worden gezien bij (gesteriliseerde) teven die met 

oestrogenen worden behandeld voor urine-incontinentie. Wanneer men de behandeling met of de 

blootstelling aan oestrogenen stopzet, zullen de symptomen normaal spontaan verdwijnen (Tilley en 

Smith, 2016). 
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2.2.2 Niet-hormonaal 

2.2.2.1 Vaginitis 

Vaginitis kan worden onderverdeeld in primair en secundair. Een primaire vaginitis wordt niet frequent 

gezien en is dan meestal viraal (bijvoorbeeld Herpesvirus) of bacterieel (bijvoorbeeld Brucella canis) 

van oorsprong. Meestal gaat het om een secundaire bacteriële infectie bij een anatomische afwijking, 

urinewegproblemen, trauma of een vreemd voorwerp (Fontbonne, 2010).  

 

De symptomen die men kan waarnemen bij een vaginitis zijn meestal mild, waardoor de aandoening 

vaak niet wordt gediagnosticeerd. Een milde vaginale uitvloei kan aanwezig zijn en deze kan 

aantrekkelijk zijn voor reuen. Andere mogelijke symptomen zijn perivulvaire jeuk, pijn bij het urineren 

en likken aan de vulva (Fontbonne, 2010). Dieren met vaginitis zullen echter geen oestrusgedrag 

vertonen (Oliveira et al., 2012). 

 

Op vaginale cytologie zal een inflammatoir beeld met een groot aantal polymorfonucleaire cellen te 

zien zijn. Op vaginoscopie zijn lokale tot diffuse regio’s van hyperemie van de vaginale en vestibulaire 

mucosa te zien. Om de aanwezigheid van een bacteriële infectie te bevestigen, wordt best een 

vaginale swab voor bacteriologisch onderzoek genomen, gevolgd door een antibiogram (Fontbonne, 

2010). 

2.2.2.2 Urineweginfectie 

Een van de mogelijke symptomen bij een infectie van de lagere urinewegen is hematurie. Dit kan 

verward worden met bloedverlies afkomstig van het genitaal stelsel. Bij een urineweginfectie zullen 

naast hematurie ook andere symptomen optreden, zoals pollakisurie, strangurie of dysurie. Het is ook 

mogelijk dat de dieren frequenter likken ter hoogte van de vulva en dat ze aantrekkelijk worden voor 

reuen (Pichon et al., 2011; Tilley en Smith, 2016). 

 

Diagnose kan gebeuren door het uitvoeren van een urineonderzoek, best uitgevoerd op urine 

verkregen door middel van cystocentese (Pichon et al., 2011). 

2.2.2.3 Vaginale neoplasie 

Vaginale tumoren zijn na melkkliertumoren de meest voorkomende tumoren van het 

voortplantingsstelsel bij de teef. Deze worden vooral bij oudere honden gezien en zijn in het 

merendeel van de gevallen goedaardig. Verschillende van de vaginale tumoren zijn 

hormoonafhankelijk en worden dus vooral gezien bij intacte teven. Voorbeelden van goedaardige 

tumoren zijn fibromen, leiomyomen, fibroleiomyomen en fibropapillomen. Kwaadaardige tumoren die 

men kan zien ter hoogte van de vagina zijn onder andere leiomyosarcomen en adenocarcinomen 

(Fontbonne, 2010). 
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Typische symptomen die voorkomen bij een vaginale tumor zijn een perineale zwelling of een zwelling 

tussen de vulvalippen, vaginale uitvloei met eventueel aantrekkelijkheid voor reuen, tenesmus en 

likken aan de vulva maar net zoals bij dieren met vaginitis zullen zij geen oestrusgedrag vertonen 

(Fontbonne, 2010; Pichon et al., 2011; Oliveira et al., 2012).  

2.2.2.4 Uteriene neoplasie 

Tumoren van de uterus komen slechts zelden voor bij de hond en deze zijn in 80-90% van de gevallen 

goedaardige leiomyomen. Bij de overige tumoren gaat het meestal om leiomyosarcomen of andere 

types van tumoren, zoals carcinomen, fibromen en fibrosarcomen. Deze tumoren komen vooral voor 

bij oudere dieren en deze zullen zelden symptomen vertonen. Indien er symptomen aanwezig zijn, zijn 

deze vooral afhankelijk van de tumorgrootte en de eventuele aanwezigheid van metastasen. Door de 

aanwezigheid van een abdominale massa, zijn typische symptomen braken, anorexia, tenesmus en 

ascites. Hemorrhagische vaginale uitvloei kan echter ook aanwezig zijn. De diagnose kan worden 

gesteld met behulp van echografie, radiografie of eventueel exploratieve laparatomie (Fontbonne, 

2010; Serin et al., 2010; Tilley en Smith, 2016). 

2.2.2.5 Coagulopathie 

Patiënten met stollingsstoornissen hebben een verhoogde bloedingsneiging en kunnen hierbij ook 

vaginaal bloedverlies vertonen. Verhoogde bloedingsneiging kan onder andere worden gezien bij 

patiënten met thrombocytopenie, leverinsufficiëntie en coumarine-intoxicatie. Een goede opwerking 

van deze patiënten is erg belangrijk, waaronder het afnemen van een uitgebreide anamnese, een 

volledig bloedonderzoek en het bepalen van de stollingstijden (Tilley en Smith, 2016). 

2.2.2.6 Trauma of vreemd voorwerp 

Vaginaal trauma door bijvoorbeeld een vreemd voorwerp of na een dekking kan leiden tot 

hemorrhagische vaginale uitvloei, frequent likken ter hoogte van de vulva en aantrekkelijkheid voor 

reuen. De diagnose kan hierbij worden gesteld met behulp van vaginale en/of rectale palpatie, 

radiografie, echografie en vaginoscopie. Indien met deze technieken geen diagnose kan worden 

gesteld, kan men eventueel overgaan tot CT- of MRI-scan. De behandeling van een vreemd voorwerp 

bestaat uit het verwijderen ervan (Snead et al., 2010; Tilley en Smith, 2016). 

2.3 DIAGNOSEMOGELIJKHEDEN VOOR OVARIEEL RESTSYNDROOM 

2.3.1 Anamnese en klinisch onderzoek 

Vaak kan men reeds een sterk vermoeden voor een ovarieel restsyndroom hebben met behulp van de 

anamnese. Zoals eerder vermeld zijn tekenen die men normaal ziet tijdens de pro-oestrus of oestrus 

sterk indicatief voor ovarieel restsyndroom indien de teef reeds een ovariëctomie of 

ovariohysterectomie heeft ondergaan. Tekenen die meestal worden opgemerkt door de eigenaar zijn 

vaginale (serohemorrhagische) uitvloei, zwelling van de vulva, frequent urineren, likken aan de vulva, 
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aantrekkelijkheid voor reuen en dit alles kan eventueel worden gevolgd door een schijnzwangerschap 

(Gulavane et al., 2011; Oliveira et al., 2012). Deze symptomen kunnen weken, maanden tot zelfs jaren 

na ovariëctomie of ovariohysterectomie optreden (Oliveira et al., 2012). Het is belangrijk om in de 

anamnese andere belangrijke oorzaken, welke eerder werden besproken, voor deze symptomen uit te 

sluiten. 

2.3.2 Vaginale cytologie 

Bij de teef met ovarieel restsyndroom wordt op vaginale cytologie een oestrusbeeld gezien. Tijdens de 

oestrus bestaat 40 tot 80 percent van de cellen uit grote verhoornde epitheliale cellen (Figuur 2). De 

cellen hebben een kleine, pycnotische of helemaal geen kern. Normaal worden geen leukocyten en 

geen of weinig erythrocyten gezien (England en White, 2016). Belangrijk bij het gebruik van een 

vaginale cytologie in de diagnose van ovarieel restsyndroom is dat men deze enkel kan uitvoeren op 

het moment dat de teef effectief oestrusgedrag vertoont (England en White, 2016).  

 

Oestrogenen hebben een mitogeen effect op het vaginaal epitheel waardoor de vaginale wand sterk 

toeneemt in dikte tijdens de pro-oestrus en oestrus. Hierdoor krijgen de meest oppervlakkige lagen 

niet genoeg voedingsstoffen en kunnen afvalstoffen moeilijk worden afgevoerd. Het cytoplasma neemt 

hierdoor sterk toe in volume en door de overmaat aan afvalstoffen en tekort aan voedingsstoffen gaan 

de cellen keratiniseren en afsterven. Door condenseren van de chromatine krijgt de kern een 

pycnotisch uitzicht. Nadien zal de kernmembraan onderbroken worden waardoor het kernmateriaal 

zich verspreidt in de cel en de cel een anucleair uitzicht krijgt (Christensen, 2011). 

 

Het is belangrijk om, vooraleer een vaginale cytologie uit te voeren, zeker te weten dat de teef geen 

exogene oestrogenen toegediend krijgt, bijvoorbeeld voor de behandeling van urinaire incontinentie 

aangezien dit een gelijkaardig beeld geeft op cytologie (Sontas et al., 2007). 

 

 

Figuur 2. Oestrusbeeld bij een ‘gesteriliseerde’ teef gepresenteerd met oestrus gedrag (uit 

England en White, 2016) 
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2.3.3 Vaginoscopie 

Vaginoscopie is een techniek die handig kan zijn om de invloed van oestrogenen op de vaginale 

mucosa te detecteren. Bij een niet-gesteriliseerde teef is de mucosa van vestibulum en vagina tijdens 

anoestrus niet oedemateus en kan de vasculatuur door de mucosa worden gezien waardoor deze een 

roze/rode kleur heeft. Er zijn geen of slechts kleine plooien te zien en er is een nauw lumen. Tijdens 

de pro-oestrus (Figuur 3A) wordt de mucosa dikker en oedemateus onder invloed van oestrogenen. In 

het lumen kan serosanguineus vocht worden waargenomen. De kleur van de mucosa in de pro-

oestrus is eerder lichtroze en wordt, naarmate de pro-oestrus vordert, steeds bleker. De oorzaak 

hiervan is het dikker worden van de mucosa waardoor de onderliggende capillairen minder zichtbaar 

worden. Aan het begin van de oestrus treedt een progressieve krimping van de mucosa op als gevolg 

van het plots verdwijnen van de oestrogeeninvloed. Door het krimpen van de mucosa krijgt deze een 

rimpelachtig aspect (Figuur 3B). Op het einde van de oestrus beginnen grote stukken epitheel los te 

komen en contraheren de plooien in de mucosa (von Heimendahl en England, 2010; Lévy, 2016). 

 

Wanneer een gesteriliseerde teef, aangeboden met symptomen van loopsheid, tijdens vaginoscopie 

een beeld van pro-oestrus of oestrus (Figuur 3) vertoont, wil dit zeggen dat deze teef onder 

oestrogeeninvloed staat en dat er mogelijk resterend ovarieel weefsel aanwezig is of exogene 

oestrogenen worden toegediend. 

 

Figuur 3. Vaginoscopisch beeld van een teef in pro-oestrus (A) en een teef in oestrus (B) (uit 

Lévy et al., 2016) 

2.3.4 Oestrogeenbepaling 

De bepaling van oestrogenen tijdens het vertonen van oestrusgedrag kan vals negatieven geven. Het 

is immers geweten dat de oestrogeenconcentratie zal dalen enkele dagen voor de ovulatie en de 

dieren kunnen oestrusgedrag blijven vertonen als de oestrogeenconcentratie laag is. Een tweede 

reden is het feit dat plasmaconcentraties van oestrogeen heel laag zijn, waardoor deze moeilijker te 

bepalen zijn. Hoge concentraties aan oestrogenen (> 12 pg/ml)  bij een teef die een gonadectomie 

A B 
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hebben ondergaan wijzen echter wel op de aanwezigheid van resterend ovarieel weefsel. Wanneer er 

lage concentraties aanwezig zijn, kan je geen conclusies trekken (England en White, 2016). 

2.3.5 Progesteronbepaling 

Concentraties van progesteron hoger dan 2 ng/ml wijzen op de aanwezigheid van functioneel ovarieel 

weefsel (Sontas et al., 2007; Brückner, 2016; England en White, 2016). Bepaling van progesteron is 

beter voor de diagnose van ovarieel restsyndroom dan de bepaling van oestrogeen, aangezien de 

corpora lutea op de ovaria de enige bron zijn van progesteron (Sontas et al., 2007; Brückner, 2016, 

England en White, 2016). Progesteron zal pas beginnen stijgen vlak voor de ovulatie tot ongeveer 65 

dagen erna, waardoor progesteronbepaling tijdens het vertonen van oestrusgedrag soms nog niet 

diagnostisch zal zijn (England en White, 2016). 

2.3.6 GnRH of hCG stimulatietesten  

Deze stimulatietesten kunnen worden gebruikt om luteïnisatie te stimuleren tijdens de periode van 

oestrussymptomen. Bij de test wordt gebruik gemaakt van GnRH of humaan choriongonadotrofine 

(hCG) wat een synthetisch gonadotropine is met een LH-werking. Deze worden toegediend tijdens de 

folliculaire fase waar zij de ovulatie zullen induceren met als gevolg de vorming van een corpus luteum 

en een stijging van progesteron. Hierbij wordt een bloedstaal genomen vooraleer men GnRH of hCG 

injecteert en een tweede bloedstaal een tot twee weken later. Wanneer de progesteronconcentratie 

lager is dan 2 ng/ml kan het nuttig zijn om een stimulatietest uit te voeren om na te gaan of luteïnisatie 

kan worden gestimuleerd. Een stijging van de progesteronconcentratie tot een waarde hoger dan 2 

ng/ml wijst op de aanwezigheid van functioneel ovarieel weefsel (Perkins en Frazer, 1995; Van Soom 

et al., 2008; Oliveira et al., 2012). 

2.3.7 Echografie 

Met echografie wordt de diagnose van resterend ovarieel weefsel vaak gemist. (Ball et al., 2010; 

Buijtels et al., 2011; Krauss en Krauss, 2015). Echografie is echter ook geschikt om aandoeningen te 

detecteren die op hetzelfde moment aanwezig zijn, zoals stomppyometra of neoplasie van de ovaria 

(Brückner, 2016). Het correct kunnen identificeren van ovarieel restweefsel met behulp van echografie 

hangt af van de functionele toestand en de grootte van het ovarium en van de ervaring van de 

persoon die de echografie uitvoert (Ball et al., 2010). Wanneer het te zien is, kan het ovarieel weefsel 

vaak gezien worden als een anechogene of hypoechogene ronde, cystachtige structuur caudaal van 

een of beide nieren (Figuur 4) (Fontbonne, 2010). 
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Figuur 4. Echografie uitgevoerd bij een drie jaar oude Labrador met bilateraal ovarieel 

restweefsel. Er zijn multipele cystachtige structuren te zien caudaal van de linker- (a) en 

rechternier (b) (uit Brückner, 2016)  

2.3.8 MRI 

MRI (= Magnetic Resonance Imaging) wordt nog niet standaard gebruikt voor de diagnose van 

ovarieel restsyndroom en er zijn hierover nog niet veel studies uitgevoerd. In de humane 

geneeskunde wordt er echter vaak gebruik van gemaakt voor de diagnose van pathologieën ter 

hoogte van de ovaria. Het gebruik van MRI is enkel nodig indien het ovarieel restweefsel niet kan 

gelokaliseerd worden via echografie en indien men preoperatief de exacte lokalisatie wil bepalen. Op 

MRI kan een structuur gezien worden caudaal van de nier unilateraal of bilateraal (Figuur 5) (Krauss 

en Krauss, 2015). 

 

 

Figuur 5. T2 sequentie van het abdomen. Caudaal van de 

rechter nier is een structuur te zijn van 10 mm x 15 mm 

(witte pijl). Er zijn geen abnormaliteiten te zien ter hoogte 

van het linker ovarium of de uteriene stomp (uit Krauss 

en Krauss, 2015) 
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2.3.9 Bepaling Anti-Mulleriaans Hormoon (AMH) 

Een ander hormoon die kan worden bepaald om ovarieel restsyndroom te diagnosticeren is Anti-

Mulleriaans Hormoon (AMH) (Themmen et al., 2015; Yilmaz et al., 2015). Dit hormoon behoort tot de 

transforming growth factor β (TGF-β) familie en wordt enkel door granulosacellen van het ovarium bij 

vrouwelijke dieren en testiculaire Sertolicellen bij mannelijke dieren geproduceerd. Door de bepaling 

van AMH kan men een onderscheid maken tussen intacte en gesteriliseerde dieren. De aanwezigheid 

van circulerend AMH bij gesteriliseerde teven wijst op de aanwezigheid van functioneel ovarieel 

weefsel of eventueel op de aanwezigheid van een andere bron van AMH, zoals een 

granulosaceltumor. De cut-off waarde die wordt gebruikt bij vrouwelijke honden is 1.1 ng/ml en een 

hogere waarde wijst dus op de aanwezigheid van functioneel ovarieel weefsel (Themmen et al., 2015). 

2.3.10 Exploratieve laparatomie of laparoscopie 

Tijdens een exploratieve laparotomie of laparoscopie heeft men naast de mogelijkheid om ovarieel 

restweefsel te diagnosticeren ook de mogelijkheid om dit te behandelen, namelijk om het restweefsel 

meteen te verwijderen. Het ovarieel restweefsel is het makkelijkste te detecteren tijdens de folliculaire 

of luteale fase, aangezien op dat moment respectievelijk follikels of een corpus luteum aanwezig zijn 

(Heffelfinger, 2006; Oliveira et al, 2012). 

2.4 BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN 

2.4.1 Laparotomie of laparoscopie 

De chirurgische behandeling geniet de voorkeur bij een ovarieel restsyndroom onder andere omdat 

het risico op neoplastische veranderingen groter is indien men medicamenteus behandelt (Linck et al., 

2015). Zoals eerder gesteld, doet men dit best tijdens de oestrus of tijdens de metoestrus aangezien 

er dan follikels of corpora lutea aanwezig zijn en de lokalisatie van het ovarieel weefsel hierdoor 

makkelijker is. Door de toegenomen vascularisatie tijdens de oestrus is de kans op intraoperatieve  

bloeding echter groter en na chirurgie tijdens de metoestrus kan een schijnzwangerschap optreden 

door de plotse daling van progesteron (Sontas et al., 2007).  

 

De incisie tijdens de laparotomie dient groter te zijn dan voor een standaard ovariëctomie of 

ovariohysterectomie aangezien er een goede inspectie moet zijn van de caudale polen van de nieren,  

het ligamentum latum, het omentum en de buikwand voor de aanwezigheid van ovarieel weefsel. Ook 

moet worden gecontroleerd op mogelijke pathologieën van de overgebleven uterus of uterusstomp 

(Sontas et al., 2007). 

 

Na wegname van het weefsel, wordt dit best opgestuurd voor microscopisch onderzoek, zodat de 

aanwezigheid van ovarieel weefsel kan worden bevestigd. Bij dit microscopisch onderzoek is het ook 

mogelijk om eventuele tumorale ontaarding van het ovarieel weefsel vast te stellen (Sivacolundhu et 

al., 2001; Sontas et al., 2007). 
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2.4.2 Medicamenteuze behandeling 

De medicamenteuze behandeling van ovarieel restsyndroom wordt niet aangeraden aangezien men 

hiermee de symptomen kan onderdrukken maar men de oorzaak niet wegneemt. Het is eventueel wel 

een optie wanneer een chirurgische behandeling te veel risico inhoudt of wanneer de eigenaar dit niet 

wil (Sangster, 2005; Oliveira et al., 2012). Voor de medicamenteuze behandeling wordt onder andere 

gebruik gemaakt van progestagenen, zoals megestrolacetaat, medroxyprogesteron acetaat en 

proligestone. Deze stoffen onderdrukken de oestrus door inhibitie van de secretie van LH en FSH door 

de hypofyse (Oliveira et al., 2012). Een groot nadeel aan het gebruik van deze stoffen is het mogelijk 

optreden van neveneffecten zoals een toename van de eetlust, gewichtstoename, polyurie en 

polydipsie, diabetes mellitus, acromegalie, de ziekte van Cushing, goed- of kwaadaardige 

melkkliernodules of stomppyometra (Romagnoli en Sontas, 2010; Oliveira et al., 2012). 

 

Een tweede mogelijkheid is het gebruik van GnRH-agonisten. De langdurige blootstelling aan GnRH 

zorgt voor een downregulatie van de GnRH-receptor, waardoor ook de vrijstelling van LH en FSH 

wordt onderdrukt. Hiervoor wordt subcutaan een desloreline implantaat geplaatst dat, afhankelijk van 

de dosis, een werkingsduur van gemiddeld 6 of 12 maanden heeft. Door een initiële stimulatie van de 

LH en FSH secretie, kan er een inductie zijn van de oestrus een tot vier weken na de start van de 

behandeling. Naast deze oestrusinductie zijn er minder neveneffecten dan bij het gebruik van 

progestagenen (Romagnoli en Sontas, 2010; Oliveira et al., 2012). 

2.5 PROGNOSE 

Wanneer het resterend ovarieel weefsel volledig werd weggenomen, zullen de symptomen volledig 

verdwijnen. Er zijn echter verschillende complicaties die kunnen optreden indien ovarieel 

restsyndroom onbehandeld blijft, waaronder het ontstaan van granulosaceltumoren, uteriene 

stomppyometra en mammaire neoplasieën.  

 

Zoals eerder besproken bij de differentiaal diagnose van ovarieel restsyndroom kan onbehandeld 

resterend ovarieel weefsel tumoraal ontaarden. Dit gaat voornamelijk over granulosaceltumoren welke 

meestal resulteren in gelijkaardige symptomen als bij ovarieel restsyndroom (Sivacolundhu et al., 

2001; Pichon et al., 2011). Ook kunnen de verhoogde progesteronspiegels aanleiding geven tot het 

ontstaan van uteriene stomppyometra (Johnston et al., 2001). 

 

Door de hormooninvloeden is het onstaan van mammaire neoplasieën ook een mogelijke complicatie 

van een ovarieel restsyndroom (Sangster,  2005).  
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3 CASUS 

3.1 SIGNALEMENT EN ANAMNESE 

Op 24 november 2016 werd een Berner Sennen teef van 4 jaar oud aangeboden op de kliniek van de 

vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, Faculteit Diergeneeskunde, 

Universiteit Gent. De teef werd 3 jaar geleden gesteriliseerd. De week voor de consultatie was zij 

aantrekkelijk voor reuen en likte ze frequent ter hoogte van de vulva. Hierop zijn de eigenaars met 

haar naar de eigen dierenarts gegaan. Op dat moment was de vulva hard en werd geen vaginaal 

bloedverlies gezien. De progesteronconcentratie werd bepaald bij de dierenarts en bedroeg 8 

(eenheid onbekend). 

 

Ongeveer 5.5 maanden voor aanbieden op de faculteit vertoonde de hond schijndracht. Ze 

produceerde melk op het moment dat er bij de eigenaren thuis pups aanwezig waren, maar de hond 

had geen contact met deze pups. 

 

De hond kreeg geen medicatie op het moment van de consultatie maar kreeg regelmatig een 

laserbehandeling voor elleboogdysplasie. 

3.2 KLINISCH ONDERZOEK 

Op algemeen klinisch onderzoek werden geen afwijkingen gevonden. De vulva was dorsaal een 

beetje opgezet en na vaginaal toucher werd vuile uitvloei opgemerkt op de handschoen.   

3.3 PROBLEEMLIJST 

De belangrijkste problemen waarmee de teef werd gepresenteerd waren een gezwollen vulva, 

aantrekkelijkheid voor reuen en schijndracht enkele maanden voordien.  

3.4 DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

Zoals besproken in punt 2.2 is de differentiaal diagnose voor een gezwollen vulva en aantrekkelijkheid 

voor reuen onderverdeeld in enerzijds hormonale oorzaken en anderzijds niet-hormonale oorzaken. 

 Hormonaal 

o Ovarieel restsyndroom 

o Tumorale ontaarding van resterend ovarieel weefsel 

o Uteriene stomppyometra 

o Toediening van exogene oestrogenen 

 Niet-hormonaal 

o Vaginitis 

o Urineweginfectie 

o Vaginale neoplasie 

o Trauma of vreemd voorwerp 
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3.5 BIJKOMENDE ONDERZOEKEN 

3.5.1 Vaginale cytologie 

Op vaginale cytologie was bij deze teef een metoestrus beeld gezien (Figuur 6) met de aanwezigheid 

van enkele superficiële cellen maar vooral intermediaire en parabasale cellen. Er werd een groot 

aantal neutrofielen waargenomen, welke eventueel kunnen wijzen op de aanwezigheid van vaginitis. 

Op het moment van staalname was er dus geen oestrogeen-invloed meer op te merken op het 

vaginale uitstrijkje. 

 

 

Figuur 6. Vaginale cytologie waarop voornamelijk intermediaire cellen (witte pijl) en 

neutrofielen (zwarte pijl) te zien zijn (vergroting 40x) 

3.5.2 Echografie  

Op echografie werd ter hoogte van de normale lokalisatie van het rechter ovarium ovarieel weefsel 

gezien. Ter hoogte van dit weefsel waren 3 corpora lutea gezien met een diameter van ongeveer 1.4 

cm (Figuur 7). Caudaal van het ovarieel weefsel werd een cysteuze structuur gezien met een diameter 

van 3 cm. Ter hoogte van het linker ovarium werd geen restweefsel opgemerkt en ook ter hoogte van 

de uterusstomp werden geen abnormaliteiten opgemerkt. 
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Figuur 7. Echografisch beeld van het resterend weefsel van het rechter ovarium  

3.5.3 Progesteronbepaling 

De progesteronconcentratie bedroeg 37,68 ng/ml, dit wijst op de aanwezigheid van functioneel luteaal 

weefsel. 

3.6 DIAGNOSE 

Aangezien er bij deze patiënt een progesteronconcentratie hoger dan 2 ng/ml aanwezig is, kon men 

reeds vermoeden dat er functioneel ovarieel weefsel aanwezig was. De echografie heeft deze 

aanwezigheid bevestigd en de vaginale cytologie wees erop dat de hond zich in de metoestrus 

bevond wat overeen komt met de hoge progesteronconcentratie. De patiënt werd gediagnosticeerd 

met ovarieel restsyndroom en er werd een afspraak gemaakt voor de chirurgische behandeling. 

3.7 THERAPIE 

De hond werd op 15 december 2016 aangeboden voor laparascopische verwijdering van het 

resterend ovarieel weefsel. Tijdens de laparascopie werd rechts een grote (5x4x7 cm) multinodulaire 

structuur met een cyste erin verwijderd. Deze structuur was vergroeid met het omentum. Na het 

sluiten van de huidwondes werd ook nog een subcutane nodule verwijderd die zich op de linkerflank 

lateraal van de tepel bevond. Ook werd een gezwel ter hoogte van de linker maxillaire 2
e
 en 3

e
 

premolaar verwijderd. Het verwijderde weefsel werd opgestuurd voor histopathologisch onderzoek. 

3.8 OPVOLGING/RESULTAAT 

Uit de resultaten van histopathologisch onderzoek bleek dat het resterend ovariële weefsel 

verschillende mature corpora lutea en talrijke paraovariële cysten bevatte. De hond werd nog niet 

aangeboden voor een controle postoperatief. 
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4 DISCUSSIE 

Deze casus beschrijft een gesteriliseerde teef die wordt aangeboden met klachten van een gezwollen 

vulva, aantrekkelijkheid voor reuen en een geschiedenis van schijndracht. Dit zijn typische symptomen 

die kunnen wijzen op de aanwezigheid van functioneel ovarieel weefsel. Patiënten met ovarieel 

restsyndroom kunnen worden aangeboden met verschillende symptomen gaande van enkel 

aantrekkelijkheid voor reuen tot intermitterende (Sivacolundhu et al., 2001) of continue (Vandenabeele 

et al., 2010) vaginale uitvloei. Ook zwelling van de vulva met frequent likken ter hoogte van die regio 

wordt regelmatig gezien (Perkins en Frazer,1995; Sangster, 2005). 

 

Bij de opwerking van deze patiënten is het belangrijk om allereerst te weten te komen of de uitvloei 

afkomstig is van het genitaal stelsel of van het urinair stelsel. Dit kan men doen door een 

urineonderzoek uit te voeren waarbij men makkelijk een urineweginfectie kan diagnosticeren of 

uitsluiten. Vervolgens is het belangrijk een onderscheid te maken tussen hormonale en niet-

hormonale oorzaken. Dit onderscheid kan worden gemaakt door gebruik te maken van diagnostische 

technieken zoals vaginale cytologie of de bepaling van de concentraties van hormonen zoals 

oestrogeen of progesteron. De vaginale cytologie wordt beschouwd als een makkelijke, snelle en 

efficiënte manier om de invloed van oestrogenen te bevestigen. Hierbij is het ook belangrijk om via 

een uitgebreide anamnese te polsen naar mogelijke blootstelling van de patiënt aan exogene 

oestrogenen. Bij deze casus werd een hoge progesteronconcentratie gemeten en was er een 

metoestrusbeeld te zien op vaginale cytologie. Door deze resultaten kon worden besloten tot een 

hormonale oorzaak voor de beschreven symptomen. Voor de bevestiging en de lokalisatie van 

resterend ovarieel weefsel kan gebruik gemaakt worden van beeldvormingstechnieken zoals 

echografie, CT of MRI. Bij deze casus was ter hoogte van de normale lokalisatie van het rechter 

ovarium duidelijk resterend ovarieel weefsel te zien met de aanwezigheid van verschillende corpora 

lutea. Dit past bij het metoestrus beeld op vaginale cytologie en de hoge progesteronwaarden 

aangezien corpora lutea aanwezig zijn tijdens de luteale fase van de cyclus en deze de enige bron zijn 

van progesteron. 

 

Omwille van de vele bijwerkingen en de nood aan levenslange toediening bij de medicamenteuze 

behandeling geniet het chirurgisch verwijderen van het resterend ovarieel weefsel nog steeds de 

voorkeur. In het geval van deze casus werd gekozen voor de laparoscopische behandeling waarbij het 

resterend ovarieel weefsel volledig werd verwijderd. Deze techniek heeft verschillende voordelen ten 

opzichte van de laparotomie. De techniek is minimaal invasief waardoor er een lager risico is op 

infectie ter hoogte van de incisieplaats en er bij de patiënt minder postoperatieve pijn optreedt. Er zijn 

echter ook nadelen verbonden aan het gebruik van laparoscopie, zoals de hogere kostprijs van het 

materiaal en de nood aan een gespecialiseerde opleiding van de chirurg. 

 

Om het ontstaan van complicaties van ovarieel restsyndroom te vermijden, dient de behandeling in 

een zo vroeg mogelijk stadium plaats te vinden. Indien er nog geen complicaties aanwezig zijn, zal de 

chirurgische behandeling snel aanleiding geven tot het volledig verdwijnen van de symptomen. De 
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tumorale ontaarding van resterend ovarieel weefsel tot een granulosaceltumor werd reeds een aantal 

keer beschreven (Sivacolundhu et al., 2001; Pichon et al., 2011), maar is toch vrij zeldzaam bij de 

hond. 

 

Ondanks het feit dat ovarieel restsyndroom een goede prognose heeft na tijdige chirurgische 

behandeling, is het vooral belangrijk om het optreden van de aandoening te vermijden. Hierbij is een 

goede chirurgische techniek met een goede visualisatie en expositie van de ovaria van belang.  
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Samenvatting 

 

Twee teven en drie reuen werden aangeboden op de kliniek van de vakgroep Voortplanting, 

Verloskunde en Bedrijfsbegeleiding te Merelbeke voor een vruchtbaarheidsonderzoek en voor 

cyclusopvolging van één teef. Bij twee van de reuen werden asthenozoöspermie en teratozoöspermie 

vastgesteld bij het spermaonderzoek. Tijdens het klinisch onderzoek werd bij één van beide reuen een 

etterige uitvloei ter hoogte van het preputium vastgesteld. Na bacteriologisch onderzoek van een 

preputiumswab en spermastaal werden geen significante abnormaliteiten vastgesteld. Verder werden 

geen diagnostische testen uitgevoerd. Achteraf bleek één van beide reuen toch nog een teef bevrucht 

te hebben.  

 

Trefwoorden: dektijdstip – infertiliteit – spermaonderzoek  
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1 INLEIDING 

Wanneer een teef wordt aangeboden met de klacht van onvruchtbaarheid is het erg belangrijk om 

allereerst een grondige anamnese af te nemen. Hierbij is het belangrijk om te peilen naar de medische 

voorgeschiedenis, verstrekte medicatie en vaccinatiestatus. Eveneens is de voorgeschiedenis in 

verband met voortplanting, zoals het aantal pogingen om een nestje te fokken, het verloop van 

voorgaande dekkingen of inseminatie en het aantal pups in eventuele vorige nestjes erg belangrijk. Er 

dient eveneens steeds nagegaan te worden op welke manier men aan cyclusopvolging heeft gedaan. 

Tot slot dient men informatie te verkrijgen over de huisvesting, de voeding, het activiteitsniveau van de 

teef en de aanwezigheid van andere dieren. In een volgende stap wordt een grondig klinisch 

onderzoek uitgevoerd (Wilborn en Maxwell, 2012).  

 

Het merendeel van de teven die worden aangeboden met vruchtbaarheidsproblemen is in 

werkelijkheid gezond en normaal vruchtbaar. Wanneer een teef na een dekking niet drachtig blijkt te 

zijn is dat meestal het gevolg van een fout dektijdstip. Hierbij gebruikt de fokker een vaste dag na de 

start van de pro-oestrus als dektijdstip, meestal tussen dag 9 en dag 13 (England en Russo, 2006). De 

eerste fase van de oestrische cyclus, de pro-oestrus, duurt gemiddeld 9 dagen. Dit kan echter variëren 

van 3 tot 21 dagen. Ook de lengte van de tweede fase, de oestrus, kan variëren van 3 tot 21 dagen 

(Kustritz, 2012). Op dag 1 van de oestrus vindt er een piek plaats van het luteïniserend hormoon (= 

LH) wat 48-60 uur later resulteert in de ovulatie. De onrijpe oöcyten dienen vervolgens 48-60 uur te 

rijpen vooraleer ze kunnen bevrucht worden. Omwille van de variaties in de duur van pro-oestrus en 

oestrus zullen dekkingen op vaste dagen na de start van de pro-oestrus vaak niet resulteren in dracht 

(England, 2010a). 

 

Een tweede belangrijke oorzaak voor een mislukte dekking is onvruchtbaarheid bij de reu. Dit kan zich 

uiten als het niet kunnen bevruchten van een teef na dekking, de onmogelijkheid om te dekken of 

ejaculeren, abnormaliteiten bij een spermaonderzoek of aandoeningen van het urogenitaalstelsel. Net 

zoals bij de teef moet een uitgebreide anamnese worden afgenomen die peilt naar de algemene 

gezondheid en voorgeschiedenis in verband met de voortplanting van de reu, gevolgd door een 

grondig algemeen lichamelijk onderzoek (Lopate, 2012; Memon, 2007). Er is echter nog maar weinig 

gekend in verband met onvruchtbaarheid bij de reu. Bij ongeveer 70% van de gevallen blijft de 

oorzaak onbekend. Jammer genoeg zijn er voor de meest voorkomende oorzaken weinig tot geen 

behandelingsmogelijkheden, waardoor onvruchtbaarheid bij de reu steeds een gereserveerde 

prognose heeft  (Fontbonne, 2011a). 

 

Slechts in een klein aantal gevallen zal de teef effectief onvruchtbaar zijn. Wanneer een fout 

dektijdstip en onvruchtbaarheid bij de reu kunnen worden uitgesloten, kan worden overgegaan op een 

grondig onderzoek van het voortplantingsstelsel van de teef. Dit onderzoek bestaat uit de inspectie 

van de uitwendige genitalia, palpatie van vestibulum, vagina en melkklieren eventueel gecombineerd 

met vaginale cytologie, vaginoscopie en echografie van ovaria en uterus. Onvruchtbaarheid bij de teef 
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kan zich uiten als het niet vertonen van oestrus, de aanwezigheid van abnormale cycli en de 

onmogelijkheid tot dekken (Grundy et al., 2002; England en Russo, 2006).  

 

Achtereenvolgens zullen fouten in het fokmanagement, onvruchtbaarheid bij de reu en bij de teef 

worden besproken waarbij telkens wordt ingegaan op de meest voorkomende oorzaken met mogelijke 

diagnose- en behandelingsmogelijkheden. Vervolgens wordt de aanpak van een specifieke casus 

besproken waarbij drie reuen en twee teven werden aangeboden omwille van onvoldoende 

drachtresultaten.  
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2 LITERATUURSTUDIE 

2.1 FOUTEN IN HET FOKMANAGEMENT 

2.1.1 Fout dektijdstip 

Van de teven die niet drachtig zijn na een dekking is tot 50% van de gevallen te wijten aan een fout 

dektijdstip (Johnston, 2001). Veel fokkers gebruiken voor de dekking een vaste dag na het starten van 

de pro-oestrus. Zo wordt er meestal gedekt tussen dag 9 en dag 13 na het begin van de loopsheid. Er 

is echter een grote variatie in het tijdstip van de ovulatie, gaande van 5 tot 32 dagen na de start van 

de pro-oestrus met een gemiddelde van 12 dagen (Figuur 1) (England en Russo, 2006; Johnston, 

2001).  

 

 

 

Figuur 1. Aantal teven die ovuleren in 

relatie tot het aantal dagen na de start 

van de pro-oestrus (uit England en 

Russo, 2006) 

 

 

 

 

 

De succesratio is hoger wanneer een goede cyclusopvolging gebeurt zodat de dekking kan 

plaatsvinden twee tot vijf dagen na de ovulatie aangezien eicellen bij de hond tevens een rijping van 

twee dagen moeten ondergaan in de eileider (England, 2010a). Het gedrag van de teef, de zwelling 

ter hoogte van de vulva en de kleur en consistentie van de vaginale uitvloei zijn geen betrouwbare 

methodes om het optimale dektijdstip te bepalen omwille van de enorme individuele variatie (Hewitt en 

England, 2000; Johnston, 2001). 

 

Door inwerking van hormonen zoals oestrogenen en progesteron op de vaginale mucosa zal het beeld 

op vaginale cytologie veranderen en kan aan de hand van de verschillende celtypes bepaald worden 

in welke fase van de cyclus een teef zich bevindt. Het is echter niet betrouwbaar om enkel gebruik te 

maken van vaginale cytologie om het optimale dektijdstip te bepalen wegens een grote individuele en 

interindividuele variatie in cytologisch uitzicht. Er kan dan het best gebruik gemaakt worden van 

vaginale cytologie in combinatie met bepaling van het progesterongehalte in het bloed (Hewitt en 

England, 2000). Men start met vaginale cytologie vijf tot acht dagen na de start van de bloederige 

vaginale uitvloei, wat de start van de pro-oestrus aangeeft. Dit herhaalt men elke twee tot vier dagen 

totdat er minstens 50% verhoornde cellen aanwezig zijn wat de start van de oestrus aangeeft. Op dit 

moment wordt ideaal gezien gestart met het opvolgen van de progesteronconcentratie (Romagnoli en 

Lopate, 2017). 

Aantal dagen na start pro-oestrus 
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De progesteronconcentratie zal op het einde van de pro-oestrus door pre-ovulatoire luteïnisatie van de 

follikels stijgen tot 1-2 ng/ml. Ongeveer twee dagen voor de ovulatie vindt de LH-piek plaats en kan 

een progesteronconcentratie van  2 tot 4 ng/ml gemeten worden. Op het tijdstip van de ovulatie 

bedraagt de progesteronconcentratie 4 tot 8 ng/ml. Wanneer de progesteronconcentratie wordt 

opgevolgd, kan het tijdstip van de LH-piek en de ovulatie bepaald worden en zo kan het ideale tijdstip 

voor dekking of inseminatie uitgemaakt worden. De dekking vindt ideaal gezien plaats twee en drie 

dagen na het bereiken van de progesteronconcentratie van 4 tot 8 ng/ml of één en twee dagen na het 

bereiken van een progesteronconcentratie van 8 tot 10 ng/ml (Hewitt en England, 2000). 

 

2.1.2 Methode van inseminatie 

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van kunstmatige inseminatie is de gebruikte techniek afhankelijk 

van het soort sperma die men wil insemineren. Vaak worden vaginale inseminaties uitgevoerd maar 

deze zijn enkel geschikt wanneer gebruik wordt gemaakt van vers of gekoeld sperma met een goede 

kwaliteit. Wanneer men echter gebruik maakt van bevroren sperma of sperma met een minder goede 

kwaliteit wordt er beter voor intrauteriene inseminatie gekozen (Makloski, 2012; Wilborn en Maxwell, 

2012).  

 

2.2 PROBLEMEN BIJ DE REU 

2.2.1 Impotentia coeundi 

Onder impotentia coeundi verstaat men het niet kunnen of niet willen dekken van de reu.  

 

2.2.1.1 Verminderd libido 

Er zijn verschillende oorzaken voor een verminderd libido. Honden die eerder werden gestraft omwille 

van het vertonen van rijgedrag kunnen later problemen vertonen met dekken. Hypothyroïdie en 

aandoeningen waarbij het reukvermogen afneemt zodat de reu de feromonen van de teef niet kan 

waarnemen, kunnen ook aanleiding geven tot een gedaald libido. Eveneens kunnen negatieve 

ervaringen zoals een beet door de teef leiden tot een daling van het libido (Freshman, 2001). 

 

2.2.1.2 Onmogelijkheid tot dekken 

Dieren met neurologische of orthopedische aandoeningen kunnen problemen hebben bij het bestijgen 

van de teef. Ook dieren met een ernstige systemische aandoening kunnen te zwak zijn om tot de 

dekking over te gaan. Een grondige anamnese en klinisch onderzoek zijn belangrijk om de oorzaak te 

achterhalen. Veel voorkomende orthopedische aandoeningen die problemen geven bij het dekken zijn 

lumbosacrale aandoeningen, erge spondylose, degeneratieve gewrichtsaandoeningen in de heupen 

en een ruptuur van de voorste kruisband in de knie. Mogelijke neurologische aandoeningen zijn een 
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discus hernia en degeneratieve myelopathie. Ook prostaataandoeningen kunnen erg pijnlijk zijn 

waardoor de reu niet tot dekking wil overgaan (Freshman, 2001; Johnston, 2001). 

 

2.2.1.3 Gestoorde erectie 

De erectie wordt geregeld door het parasympathisch zenuwstelsel waarbij er een verhoogde arteriële 

bloedvloei plaatsvindt met vulling van het corpus spongiosum en het corpus cavernosum. Door een 

verminderde veneuze afvloei zal het volume van de caverneuze weefsels nog meer toenemen. Een 

gestoorde erectie kan enerzijds veroorzaakt worden door een verminderd libido waarvan de oorzaken 

eerder werden besproken. Anderzijds kunnen ook neurologische aandoeningen zoals een discus 

hernia of een cauda equina syndroom resulteren in een gestoorde erectie. Het kan echter ook 

zeldzaam worden veroorzaakt door androgeeninsufficiëntie. Dit kan voorkomen bij onder andere 

testiculaire atrofie en hypopituitarisme (Johnston, 2001; Lopate, 2012). Een mechanisch verhinderde 

erectie, zoals bij phimosis, is ook mogelijk (Zambelli en Levy, 2010).  

 

2.2.1.4 Mechanisch verhinderde coïtus 

2.2.1.4.1 Persisterend frenulum 

Een persisterend frenulum (Figuur 2) is een congenitale aandoening waarbij er een weefselband 

aanwezig is tussen de glans penis en het corpus van de penis of het preputium. De aandoening kan 

asymptomatisch zijn of dieren kunnen klachten vertonen zoals dermatitis tussen beide achterpoten, 

overdreven likgedrag, deviatie van de penis en onmogelijkheid tot dekken (Kustritz, 2001).  

 

 

 

 

Figuur 2. Persisterend frenulum bij de hond. De glans penis is 

naar ventraal verplaatst. Een dunne fibreuze band is zichtbaar 

(witte pijl) (uit Fossum et al., 2013) 

 

 

 

 

2.2.1.4.2 Phimosis en paraphimosis 

Bij phimosis is de opening ter hoogte van het preputium afwezig of te nauw aangelegd waardoor 

uitschachten van de penis onmogelijk is. De aandoening kan congenitaal of verworven zijn. De meest 

voorkomende oorzaken van verworven phimosis zijn trauma met achteraf littekenvorming, zuigen van 

nestgenootjes ter hoogte van het preputium en neoplasie ter hoogte van de opening van het 

preputium. Symptomen die kunnen optreden zijn urineretentie ter hoogte van het preputium met 



7 
 

eventueel druppelen van urine. Secundair kunnen infecties optreden die bij ernstige gevallen kunnen 

leiden tot balanoposthitis en septicemie. Bij seksueel mature honden kan phimosis voor problemen bij 

de erectie zorgen (Papazoglou en Kazakos, 2002). 

 

Indien de penis kan worden uitgeschacht maar achteraf niet kan worden teruggetrokken, spreekt men 

van paraphimosis. Vaak ontstaat dit door een probleem met de preputiale spieren, een te nauwe 

opening van het preputium, een te kort preputium of door trauma. De uitgeschachte penis kan 

uitdrogen of getraumatiseerd geraken met eventueel oedeemvorming tot gevolg (Figuur 3). In erge 

gevallen kan de penis uiteindelijk necrotiseren (Foster, 2012; Papazoglou en Kazakos, 2002).  

 

 

Figuur 3. Trauma, inflammatie en oedeem ter hoogte van de penis ten gevolge van 

paraphimosis (uit Fossum et al., 2013) 

 

2.2.1.4.3 Priapisme 

Honden met priapisme vertonen een persisterende erectie die niet geassocieerd is met seksuele 

opwinding (Figuur 4). De aandoening kan idiopathisch zijn of het gevolg zijn van een aandoening ter 

hoogte van het ruggenmerg, trauma tijdens de dekking, infectie ter hoogte van het urinair stelsel of 

genitaal stelsel, constipatie of trombo-embolie van het caverneuze veneuze weefsel aan de basis van 

de penis (Kustritz, 2001).  

 

 

Figuur 4. Priapisme bij een reu ten gevolge van een discus hernia (uit Papazoglou en Kazakos, 

2002) 



8 
 

2.2.2 Impotentia generandi 

Bij impotentia generandi is het mogelijk voor de reu om tot copulatie over te gaan maar wordt er 

omwille van een bepaalde aandoening niet overgegaan tot bevruchting van de teef. Hieronder worden 

de meest voorkomende oorzaken beschreven. 

 

2.2.2.1 Aangeboren 

2.2.2.1.1 Cryptorchidie 

Bij een cryptorch dier is één testis of zijn beide testes niet aanwezig in het scrotum op een leeftijd van 

zes maanden. Wanneer beide testes bij een niet-gecastreerde reu afwezig zijn in het scrotum, spreekt 

men van een bilaterale cryptorch. Bij de afwezigheid van één testis, spreekt men van een unilaterale 

cryptorch. Normaal is de afdaling van de testes beëindigd ongeveer 10 dagen na de geboorte. De 

liesring sluit rond de leeftijd van zes maanden waardoor de testes niet meer kunnen migreren van het 

abdomen naar het lieskanaal en terug. De cryptorche testes kunnen zich bevinden ter hoogte van het 

subcutane of prescrotale weefsel, ter hoogte van de inguinale regio of intra-abdominaal. De 

cryptorche testes hebben een hoger risico om tumoraal te ontaarden waarbij Sertoli-cel tumoren en 

seminomas de meest voorkomende tumoren zijn. Bijgevolg kan een torsie van de zaadstreng 

voorkomen bij een abdominale testis (Johnston, 2001; Memon, 2007). 

 

Een unilaterale cryptorch kan normaal sperma produceren terwijl een bilaterale cryptorch meestal 

onvruchtbaar is aangezien de temperatuur intra-abdominaal te hoog is om normaal sperma te kunnen 

produceren. Bij een unilaterale cryptorch zal de kwaliteit van het sperma minder goed zijn omdat één 

testis wordt blootgesteld aan een te hoge temperatuur maar de andere niet. Deze dieren zijn wel in 

staat om zich voort te planten. Bij cryptorche dieren is de testosteronproductie niet aangetast 

waardoor de dieren vaak een normaal libido hebben (Memon, 2007). 

 

Een visuele inspectie en een grondige palpatie van het scrotum en de inguinale regio kunnen helpen 

om cryptorchidie te diagnosticeren. Abdominale testes zijn op deze manier echter niet te detecteren 

en ook met behulp van echografie zijn abdominale testes moeilijk in beeld te brengen. Een 

betrouwbare manier om de diagnose te stellen is met behulp van een stimulatietest met hCG of GnRH 

waarbij een toename van testosteron wordt gezien bij cryptorche dieren (Johnston, 2001; Memon, 

2007).  

 

Aangezien cryptorchidie een erfelijk overdraagbare aandoening is, mag niet meer worden gefokt met 

aangetaste reuen en wordt het best een bilaterale castratie uitgevoerd (Memon, 2007). 

 



9 
 

2.2.2.2 Verworven 

2.2.2.2.1 Orchitis-epididymitis 

Ontstekingen van de testis (orchitis) of van de epididymis (epididymitis) komen meestal voor bij jonge 

honden van gemiddeld twee jaar. Een acute ontsteking wordt gekenmerkt door een plotse pijnlijke 

zwelling van het scrotum eventueel gepaard met koorts, lethargie, scrotaal oedeem en purulente 

uitvloei ter hoogte van het preputium. Indien er sprake is van een chronische ontsteking is er een niet-

pijnlijke zwelling aanwezig die kan overgaan in atrofie en fibrose van de aangetaste testis. Eventueel 

kan ook de niet-aangetaste testis atrofie ondergaan. Infectie en auto-immune afbraak van testiculair of 

epididymaal weefsel zijn mogelijke oorzaken voor orchitis en/of epididymitis (Johnston, 2001; Zambelli 

en Levy, 2010).  

 

Bij het spermaonderzoek vindt men regelmatig pyospermie, waarbij etter aanwezig is in het sperma. 

Om de diagnose van een bacteriële infectie of een schimmelinfectie te stellen kan een cultuur worden 

uitgevoerd van het sperma. Men dient er echter steeds rekening mee te houden dat ook in sperma 

van gezonde honden een bacteriële flora aanwezig is (Zambelli en Levy, 2010).  

 

2.2.2.2.2 Prostaataandoeningen 

Een mogelijke klacht bij benigne prostaathyperplasie en –hypertrofie is onvruchtbaarheid. Door een 

langdurige blootstelling aan dihydrotestosteron neemt het aantal en de grootte van de prostaatcellen 

toe. Benigne prostaathyperplasie en -hypertrofie is een veel voorkomende aandoening bij intacte 

reuen van middelbare leeftijd. Typische symptomen zijn hemorragische of serohemorragische uitvloei 

ter hoogte van de penis, pollakisurie, strangurie en hematurie. Wanneer de prostaat erg vergroot is 

kan constipatie optreden. De voorkeursbehandeling voor deze aandoening is castratie. Wanneer de 

reu echter nog als dekreu dient te worden gebruikt, kan ook een medicamenteuze behandeling met 

finasteride worden opgestart. Het geneesmiddel reduceert het volume van het ejaculaat maar heeft 

weinig tot geen effect op de vruchtbaarheid. Een tweede mogelijkheid voor de medicamenteuze 

behandeling van deze aandoening is het gebruik van een competitieve inhibitor van testosteron, 

osateron-acetaat. Dit geneesmiddel heeft geen invloed op het libido of op de kwaliteit van het sperma. 

Het zorgt er echter wel voor dat er minder prostaatvocht wordt geproduceerd waardoor het volume 

van de derde fractie van het ejaculaat afneemt in volume. Hierdoor kan bij een natuurlijke dekking het 

transport van het sperma naar de uterus bemoeilijkt worden  (Lopate, 2012).  

 

Prostatitis, een ontsteking van de prostaat, kan eventueel ook vruchtbaarheidsproblemen geven. Het 

wordt zeer regelmatig gezien bij reuen van alle leeftijden maar frequenter bij intacte reuen. De 

ontsteking ontstaat meestal omwille van een opklimmende infectie vanuit het urinair stelsel, de testis 

of epididymis, hematogeen of vanuit de preputiale flora. Acute prostatitis geeft een pijnlijke zwelling 

van de prostaat, koorts, een pijnlijk abdomen, braken, hematurie, strangurie, tenesmus en constipatie. 

De aandoening kan zo pijnlijk zijn dat de dieren niet meer willen dekken. Indien de bloed-prostaat 

barrière wordt doorbroken kan sepsis of diffuse intravasale stolling (DIS) optreden. Bij chronische 
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prostatitis kunnen symptomen optreden als strangurie, hematurie, tenesmus, constipatie en obstipatie. 

Deze dieren zijn normaal niet algemeen ziek en de prostaat kan normaal van grootte zijn en is niet 

pijnlijk. Verder kan de spermakwaliteit gereduceerd zijn waarbij het aantal motiele en morfologisch 

normale spermacellen is gedaald met onvruchtbaarheid tot gevolg. Wanneer de prostaat pijnlijk is, kan 

er eventueel een verlaagd libido zijn (Lopate, 2012; Johnston et al., 2000).   

 

2.2.2.2.3 Spermatocoele en spermagranuloom 

Wanneer er in de epididymis een lokale zone van spermastase aanwezig is, spreekt men van een 

spermatocoele (Figuur 5). Indien er ontstekingscellen en fibreus weefsel infiltreren in de 

spermatocoele, kan deze evolueren tot een spermagranuloom. Deze aandoeningen kunnen ontstaan 

na trauma, infectie of als congenitale afwijkingen. Eventueel kan de bloed-testisbarrière worden 

doorbroken waardoor er een auto-immune reactie kan ontstaan tegenover de eigen spermacellen met 

onvruchtbaarheid tot gevolg (Hesser en Davidson, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Testis met spermatocoele ter hoogte van de 

staart van de epididymis (witte pijl) (uit Hesser en 

Davidson, 2015) 

 

 

 

 

 

2.2.3 Afwijkingen in het sperma-onderzoek  

Verschillende aandoeningen kunnen de kwaliteit van het sperma beïnvloeden. Voorbeelden hiervan 

zijn aandoeningen ter hoogte van de prostaat, de testis en de epidydimis of aandoeningen ter hoogte 

van het urinair stelsel. Ook hormonale stoornissen, infecties ter hoogte van het voortplantingsstelsel of 

medicatie kunnen de kwaliteit van het sperma negatief beïnvloeden. Zo veroorzaakt het gebruik van 

geneesmiddelen zoals glucocorticoïden en progestagenen een daling van de spermaproductie 

(Zambelli en Levy, 2010).  

  

Wanneer er een abnormaal lage concentratie aan spermatozoa aanwezig is in het ejaculaat spreekt 

men van oligozoöspermie. Er is sprake van een abnormaal laag aantal spermacellen indien er minder 

dan 22 miljoen spermacellen per kilogram lichaamsgewicht aanwezig zijn (Lopate, 2012). Het aantal 
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spermacellen zal lager zijn indien dagelijks een sperma-afname wordt uitgevoerd en zo de reserve ter 

hoogte van de epididymis wordt opgebruikt. Reuen die oligozoöspermie vertonen kunnen toch 

voldoende spermacellen in het ejaculaat bezitten om een teef te bevruchten en zijn dus niet 

noodzakelijk onvruchtbaar. Om tot bevruchting te kunnen komen zijn minstens 150 tot 200 miljoen 

spermacellen in het ejaculaat nodig (Zambelli en Levy, 2010). Mogelijke oorzaken voor 

oligozoöspermie zijn unilaterale Sertoli-cel tumoren, een stijging van de intrascrotale temperatuur, 

orchitis en epididymitis (Johnston, 2001). 

 

Bij teratozoöspermie is er een daling van het aantal morfologisch normale spermacellen en hebben 

meer dan 40% van de spermacellen een abnormale morfologie (Lopate, 2012). Afhankelijk van het 

soort afwijking kan teratozoöspermie aanleiding geven tot verminderde vruchtbaarheid. Ook kan het 

leiden tot een gedaalde motiliteit na invriezen van het sperma. Er zijn zowel congenitale als verworven 

oorzaken voor teratozoöspermie. Mogelijke verworven oorzaken zijn testistumoren, orchitits, prostatitis 

en hoge koorts (Johnston, 2001).  

 

Wanneer de progressieve motiliteit van de spermacellen lager is dan 70% spreekt men van 

asthenozoöspermie. Wanneer men bij het sperma-onderzoek een daling ziet van de progressieve 

motiliteit is dit vaak een eerste aanwijzing voor aandoeningen ter hoogte van het geslachtsstelsel. 

Mogelijke oorzaken zijn deze die ook aanleiding kunnen geven tot teratozoöspermie, zoals 

testistumoren en orchitis. Ontstekingen van het urinair stelsel of van bepaalde geslachtsorganen zoals 

prostatitis en cystitis kunnen eveneens aanleiding geven tot asthenozoöspermie. Er zijn echter ook 

oorzaken die niet bij de reu liggen zoals het gebruik van gecontamineerd materiaal bij de sperma-

afname of het contact met materialen zoals latex of bepaalde glijmiddelen (Johnston, 2001). 

 

Wanneer er helemaal geen spermacellen aanwezig zijn in het ejaculaat spreekt men van azoöspermie 

(Lopate, 2012). De diagnose kan pas worden gesteld wanneer meerdere stalen werden genomen in 

optimale condities. De oorzaken voor azoöspermie kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: 

pre-testiculair, testiculair en post-testiculair. Voorbeelden van pretesticulaire azoöspermie zijn een 

endogene of exogene overvloed aan glucocorticoïden, hypothyroïdie en koorts. Mogelijke testiculaire 

oorzaken voor azoöspermie zijn trauma ter hoogte van de testes, bilaterale cryptorchidie, orchitis en 

testiculaire neoplasie. Onder post-testiculaire azoöspermie verstaat men alle aandoeningen die de 

uitscheiding van sperma verhinderen. Voorbeelden hiervan zijn bilaterale obstructie van de 

zaadleiders en spermatocoele of spermagranuloom ter hoogte van de epididymis (Johnston, 2001). 

Azoöspermie kan echter ook voorkomen indien de spermarijke fractie niet wordt geëjaculeerd 

(Zambelli en Levy, 2010). 

 

Hematospermie is de aanwezigheid van bloed in het ejaculaat waarbij de reu niet noodzakelijk 

onvruchtbaar is. Dit kan enerzijds veroorzaakt worden door een letsel ter hoogte van de penis. In de 

meeste gevallen gaat het echter om een aandoening van de prostaat (Fontbonne, 2011a). 
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2.3 PROBLEMEN BIJ DE TEEF 

2.3.1 Abnormale cyclus 

2.3.1.1 Primaire anoestrus 

Bij teven die nooit oestrus hebben vertoond voor de leeftijd van 24 maanden dient men een 

onderscheid te maken tussen een oestrus die niet werd opgemerkt en een echte primaire anoestrus 

waarbij de teef nog nooit in oestrus is geweest. Enkele congenitale aandoeningen die primaire 

anoestrus kunnen veroorzaken zijn aplasie van de ovaria en abnormaliteiten bij de seksuele 

differentiatie. Primaire anoestrus kan eveneens veroorzaakt worden door het toedienen van 

geneesmiddelen zoals progesteron en glucocorticoïden (Johnston, 2001; Wilborn en Maxwell, 2012).   

 

2.3.1.2 Verlengde pro-oestus of oestrus 

Wanneer een teef bloederige vaginale uitvloei vertoont die langer dan 21-28 dagen aanhoudt, maar 

toch aantrekkelijk is voor reuen, spreekt men van een verlengde pro-oestrus of oestrus. Meestal wordt 

dit veroorzaakt door een persisterende blootstelling aan endogene of exogene oestrogenen. De 

belangrijkste bronnen van endogene oestrogenen zijn het ovarium (folliculaire cysten of tumoren) en 

de bijnieren. Een te grote blootstelling aan exogene oestrogenen kan optreden bij de behandeling van 

urethrale sfincter incompetentie met diethylstilbestrol of bij het gebruik van oestrogenen als 

anticonceptie (Davidson, 2006).  

 

Folliculaire cysten komen meestal voor bij dieren jonger dan drie jaar en kunnen unilateraal of 

bilateraal aanwezig zijn. Ze worden afgelijnd door granulosacellen en variëren van 1 tot 5 cm in 

diameter wat groter is dan normale, preovulatoire follikels. Folliculaire cysten zijn echter zeer 

zeldzaam en dienen gedifferentieerd te worden van preovulatoire follikels en corpora lutea met 

holtevorming (Davidson, 2006; England, 2010b).  

 

Bepaalde ovariumtumoren, zoals granulosaceltumoren zijn in staat om oestrogenen te produceren en 

kunnen zo een verlengde pro-oestrus of oestrus veroorzaken. Deze tumoren komen meestal voor bij 

teven ouder dan 5 jaar en zijn meestal unilateraal (Davidson, 2006). 

 

2.3.1.3 Verlengd interoestrusinterval 

Men spreekt van een verlengd interoestrusinterval wanneer een teef die eerder een cyclus heeft 

gehad langer dan 16 tot 20 maanden geen ovariële activiteit vertoont. Dit kan enerzijds te wijten zijn 

aan een verlengde metoestrus en anderzijds aan een verlengde anoestrus. Een verlengd 

interoestrusinterval dient echter gedifferentieerd te worden van een stille oestrus, waarbij de teef een 

normale cyclus heeft maar de pro-oestrus en oestrus niet worden opmerkt door de eigenaar 

(Davidson, 2006). 
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Een verlengde metoestrus kan worden veroorzaakt door de aanwezigheid van luteale cysten die 

progesteron produceren (Figuur 6). Omwille van de aanwezigheid van progesteron wordt de normale 

ovariële activiteit onderdrukt. Deze cysten kunnen unilateraal of bilateraal aanwezig zijn en kunnen 

worden geïdentificeerd door middel van echografie. De aandoening gaat vaak gepaard met pyometra 

die ontstaat omwille van de langdurige blootstelling aan progesteron (Davidson, 2006; England, 

2010b). Ook progesteron producerende granulosaceltumoren kunnen een verlengde metoestrus 

veroorzaken (England, 2010b).  

 

 

 

 

Figuur 6. Multipele ovariële cysten ter hoogte van 

het ovarium van een teef (uit Davidson, 2006) 

 

 

 

 

 

Aandoeningen die ervoor kunnen zorgen dat de teef niet cycleert zijn hypothyroïdie, 

hyperadrenocorticisme, immuungemedieerde oöphoritis, niet-functionele ovariële cysten en alle 

aandoeningen waardoor het dier zich in een slechte algemene conditie bevindt (Davidson, 2006; 

England, 2010b; Fontbonne, 2011b). 

 

2.3.1.4 Verkort interoestrusinterval 

Wanneer het interoestrusinterval 4.5 maand of korter is, kan een dekking mislukken omwille van een 

incomplete involutie en een onvolledig herstel van de baarmoeder. Bij deze dieren is er meestal een 

normale bevruchting van de eicel maar zal de inplanting ter hoogte van de baarmoeder falen 

(Davidson, 2006).  

 

Een verkort interoestrusinterval kan te wijten zijn aan een gefaalde ovulatie waardoor er geen luteale 

fase plaatsvindt en het dier twee maanden vroeger pro-oestrus vertoont of het kan het gevolg zijn van 

een verkorte luteale fase of anoestrus. Bij een verkorte luteale fase vindt er ovulatie plaats maar is er 

onvoldoende productie van progesteron door de corpora lutea. Hierdoor zal het interval tussen 2 

opeenvolgende cycli verkorten of zal een drachtige teef vroegtijdig aborteren. De aandoening wordt 

vooral gezien bij de Duitse herder en de rottweiler (England, 2010b; Fontbonne, 2011b). 

 

De lengte van de anoestrus is sterk variabel tussen de verschillende rassen en tussen individuen 

onderling. Er werd reeds aangetoond dat teven die in groep worden gehuisvest een verkorte 

anoestrus kunnen vertonen indien andere dieren in de groep in oestrus zijn (England, 2010b). 
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2.3.2 Anatomische afwijkingen 

Verschillende anatomische afwijkingen ter hoogte van vulva, vestibulum en vagina kunnen een 

dekking bemoeilijken of onmogelijk maken. Een voorbeeld hiervan is een congenitale dorsoventrale 

weefselband ter hoogte van de overgang tussen vestibulum en vagina. Hierbij wordt pijn 

waargenomen wanneer de intromissie plaatsvindt. Eventueel kan de weefselband vaginitis 

veroorzaken.  Er worden eveneens congenitale stenoses en stricturen beschreven die gelijkaardige 

symptomen kunnen geven (Mathews, 2001; England, 2010b).  

 

Een andere afwijking is hypoplasie van de vagina waarbij ook pijn tijdens intromissie wordt 

vastgesteld. Hierbij is meestal de volledige vagina hypoplastisch met een smalle diameter waardoor 

het dier vatbaar wordt voor vaginitis (England, 2010b).  

 

Door gestegen oestrogeenconcentraties tijdens de loopsheid kan vaginale hyperplasie (Figuur 7) 

ontstaan waardoor intromissie bemoeilijkt wordt en de hond eveneens vatbaar wordt voor vaginitis. 

Deze aandoening komt vooral voor bij jonge honden tijdens pro-oestrus of oestrus en 

gepredisponeerde rassen zijn brachycephale honden zoals boxers en mopshonden (Post et al., 1991; 

Fontbonne, 2011b).  

 

 

 

 

Figuur 7. Perineale zwelling omwille van 

milde vaginale hyperplasie (uit Post et al., 

1991) 

 

 

 

 

2.3.3 Aandoeningen van de uterus 

Cysteuze endometriumhyperplasie (CEH) wordt veroorzaakt door een herhaalde blootstelling van de 

baarmoederwand aan progesteron. Hierbij krijgt men een proliferatie en verhoogde secretie van de 

klieren ter hoogte van het endometrium. Deze veranderingen kunnen interfereren met de inplanting en 

de placentatie. De aandoening kan eventueel evolueren naar een pyometra. Erge vormen van 

cysteuze endometriumhyperplasie werden reeds geassocieerd met onvruchtbaarheid bij de teef 

(Davidson, 2006; Mir et al., 2013).  

 

Congenitale abnormaliteiten zoals het ontbreken van één of beide uterushoornen kunnen infertiliteit 

veroorzaken maar zijn bij de hond heel zeldzaam (Fontbonne, 2011b).  
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3 CASUS 

3.1 SIGNALEMENT EN ANAMNESE 

Op 16 januari 2017 werden drie Berner sennen honden, twee teven en een reu, aangeboden bij de 

kliniek van de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsbegeleiding, Faculteit 

Diergeneeskunde, Universiteit Gent.  

 

Teef A was vier jaar oud en had reeds drie nestjes gehad. In 2014 kreeg zij acht pups, in 2015 zes 

pups en in 2016 nog eens zes pups. De hond werd drie keer natuurlijk gedekt. In januari 2017 werd 

deze teef opnieuw loops en op 9 januari werd een eerste keer het progesterongehalte bepaald dat 

toen 0,20 ng/ml bedroeg. Op 13 januari werd een tweede keer het progesterongehalte bepaald dat 

toen 0,10 ng/ml bedroeg. Deze teef kwam op consultatie voor verdere cyclusopvolging. 

 

Teef B was drie jaar oud en had reeds één nestje van zes pups gekregen in juli 2016. Op 28 

december 2016 en 1 januari 2017 werd zij gedekt door reu A. Tijdens deze cyclus werd het 

progesterongehalte opgevolgd en werd zij gedekt drie dagen na het bereiken van een 

progesteronconcentratie van 4 ng/ml. 

 

Reu A was drie jaar oud. In totaal werden 37 dekkingen of inseminaties uitgevoerd waarvan er 23 

resulteerden in de geboorte van een nest pups. Dertien teven waren niet drachtig. De laatste 

natuurlijke dekking dateert van 1 januari 2017 (teef B) en hiervan was nog geen drachtdiagnose 

gesteld. Er werd bij de reu nooit een sperma-onderzoek uitgevoerd. De hond had een goed libido en 

er werd bij de verschillende teven steeds drie keer gedekt met telkens één dag tussen. De reu had 

tien maanden voordien een balanoposthitis gehad maar had nooit koorts vertoond.  

 

Op 17 januari werden nog eens twee reuen aangeboden van bij dezelfde fokker. Reu B was twee jaar 

en zes maanden oud en had reeds twee dekkingen gedaan met behulp van kunstmatige inseminatie. 

Bij de eerste dekking in november 2016 waren er zes pups geboren. Bij een tweede dekking, 

eveneens in november 2016, was de teef niet drachtig. Bij beide teven werd toen de 

progesteronconcentratie opgevolgd. Deze reu was nog nooit ziek geweest en kreeg op het moment 

van de consultatie geen medicatie toegediend. 

 

Reu C was twee jaar en vier maanden oud en had eveneens twee dekkingen gedaan waarbij de 

cyclusopvolging van de teven werd gedaan met behulp van bepaling van de progesteronconcentratie. 

Er werd ook in dit geval twee maal gebruik gemaakt van kunstmatige inseminatie. De eerste teef die 

werd geïnsemineerd was niet drachtig en bij de tweede teef was het op het moment van de 

consultatie nog te vroeg om een drachtdiagnose te stellen. Deze reu was nog nooit ziek geweest en 

kreeg geen medicatie toegediend.   

 



16 
 

3.2 KLINISCH ONDERZOEK 

Aangezien bij de dekkingen steeds een goede cyclusopvolging met behulp van bepaling van de  

progesteronconcentratie gebeurde, werd allereerst overgegaan tot onderzoek van de drie reuen. Op 

algemeen lichamelijk onderzoek werden geen abnormaliteiten vastgesteld. Ook bij teef A werd een 

algemeen lichamelijk onderzoek uitgevoerd waarop geen abnormaliteiten werden vastgesteld. 

 

3.3 BIJKOMENDE ONDERZOEKEN 

3.3.1 Onderzoek van het geslachtsstelsel 

Bij reu A werd ter hoogte van het preputium een etterige uitvloei vastgesteld. Bij de palpatie van 

testes, epididymides en scrotum werden geen abnormaliteiten vastgesteld. Bij reu B werd geen 

onderzoek van het geslachtsstelsel uitgevoerd en werd onmiddellijk overgegaan tot het 

spermaonderzoek. Bij reu C werden bij het onderzoek van het geslachtsstelsel geen abnormaliteiten 

vastgesteld. 

 

3.3.2 Spermaonderzoek  

 

 Reu A Reu B Reu C 

Macroscopisch    

Volume 3 ml 3,5 ml 3 ml 

Kleur Geelwit Geelwit Geelwit 

    

Macroscopisch    

Motiliteit    

     % totale motiliteit 20% (subjectief) 80% (subjectief) 50% (subjectief) 

     % progressieve motiliteit / / / 

Morfologie    

     Levend/Dood 93/7 97/3 87/13 

     % normaal 6 67 1 

     % abnormale koppen 6 1 16 

     % abnormale staarten 84 20 23 

     % proximale protoplasma                        

druppel 

4 9 60 

     % distale protoplasma 

druppel 

0 3 0 

Concentratie    

     Aantal spermacellen per ml 160 x 10^6 300 x 10^6 240 x 10^6 

     Aantal spermacellen in het 

ejaculaat 

480 x 10^6 1050 x 10^6 720 x 10^6 
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3.3.3 Bacteriologisch onderzoek 

Bij reu A werd een bacteriologisch onderzoek uitgevoerd van het sperma en van een preputiumswab. 

Bij het bacteriologisch onderzoek van het sperma werden drie verschillende kiemen geïsoleerd: 

Streptococcus canis, Staphylococcus spp. en Enterococcus spp.. Het bacteriologisch onderzoek van 

de preputiumswab leverde Staphylococcus spp. op. Er werd eveneens een PCR uitgevoerd van een 

mengstaal afkomstig van de preputiumswab en het sperma die positief was voor Mycoplasma spp.. 

 

Bij teef A werd eveneens een bacteriologisch onderzoek en een PCR voor de detectie van 

Mycoplasma spp. uitgevoerd van een vaginale swab. Bij deze teef werden volgende kiemen 

geïsoleerd: Staphylococcus aureus, beta-hemolytische E. coli en Pseudomonas spp.. De PCR voor 

Mycoplasma spp. was eveneens positief.  

 

Zowel bij de reu als de teef zijn deze kiemen deel van de normale microbiële flora en hoeven deze niet 

noodzakelijk pathogeen te zijn. De meeste bacteriële infecties van het geslachtsstelsel worden 

veroorzaakt door bacteriën aanwezig in de endogene microflora in combinatie met het voorkomen van 

bepaalde predisponerende factoren. Beta-hemolytische Streptococcus spp. kunnen bij de 

aanwezigheid van predisponerende factoren de oorzaak zijn van metritis, pyometra, placentitis en 

abortus bij de teef. Hierbij gaat het meestal om ascenderende infecties vanuit de vagina. Eventueel 

kunnen zij ook mastitis of vaginitis veroorzaken. Staphylococcus spp. behoren tot de microbiële flora 

ter hoogte van de huid en mucosae. Deze kiemen zijn de belangrijkste oorzaak van mastitis bij de teef 

en worden af en toe geïsoleerd bij gevallen van vaginitis en pyometra. Mycoplasma spp. maken deel 

uit van de microbiële flora van de lagere geslachtstractus en kunnen eventueel opportunistische 

infecties veroorzaken. Mycoplasma canis kan prostatitis, cystitis en epididymitis veroorzaken bij de reu 

(Graham en Taylor, 2012).  

 

3.3.4 Bepaling van de progesteronconcentratie 

Bij teef A werd in het kader van de cyclusopvolging een bepaling van de progesteronconcentratie 

uitgevoerd. De progesteronconcentratie bedroeg op 16 januari 2,02 ng/ml. 

 

3.4 PROBLEEMLIJST 

Reu A 

- Asthenozoöspermie 

- Teratozoöspermie 

Reu C 

- Asthenozoöspermie 

- Teratozoöspermie 

- Te lage vitaliteit van het sperma 
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3.5 DIFFERENTIAAL DIAGNOSE 

Zoals besproken in de literatuurstudie zijn mogelijke oorzaken voor teratozoöspermie testistumoren, 

orchitits, prostatitis en hoge koorts. Mogelijke oorzaken voor asthenozoöspermie zijn dezelfde als voor 

teratozoöspermie met bijkomend eveneens cystitis. Ook het gebruik van gecontamineerd materiaal en 

het contact met materialen zoals latex of bepaalde glijmiddelen kunnen aanleiding geven tot 

asthenozoöspermie. 

 

3.6 DIAGNOSE 

Op algemeen lichamelijk onderzoek werden bij reu A en C geen afwijkingen gevonden en ook in de 

anamnese was er geen voorgeschiedenis van hoge koorts. Er was ook geen sprake van symptomen 

die konden wijzen op prostatitis. Aandoeningen zoals orchitis, prostatitis en hoge koorts zijn daarom 

weinig waarschijnlijk als oorzaak voor de gevonden afwijkingen.  

 

Als diagnose kon hier dus enkel een slechte spermakwaliteit worden vastgesteld die eventueel 

aanleiding kon geven tot onvruchtbaarheid. 

 

3.7 THERAPIE 

Er werd geen medicamenteuze therapie opgestart.  

 

De prognose voor de spermakwaliteit van reu A en reu C was gereserveerd aangezien veel oorzaken 

voor onvruchtbaarheid moeilijk of niet te behandelen zijn en omdat in deze gevallen geen oorzaak kon 

worden gevonden. Wanneer men toch zou opteren om deze honden als dekreu te gebruiken, kan 

steeds gebruik worden gemaakt van technieken zoals intrauteriene inseminatie om de kans op dracht 

te verhogen. 

 

Voor teef A werd aangeraden om de cyclus verder op te volgen en zo het ideale dek- of 

inseminatietijdstip te bepalen. 

 

3.8 OPVOLGING 

Ondanks de slechte spermakwaliteit van reu A resulteerde de dekking van teef B toch in de geboorte 

van vier pups. 

 

Na verdere cyclusopvolging met behulp van meting van het progesterongehalte werd teef A gedekt 

door reu B en uit deze combinatie werden op 24 maart 2017 zeven pups geboren. 
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4 DISCUSSIE 

In deze casusbespreking worden vruchtbaarheidsproblemen bij een fokker van Berner sennen honden 

beschreven. De cyclus werd opgevolgd door middel van de bepaling van het progesterongehalte in 

het bloed om op die manier het correcte dektijdstip te bepalen en bij de reuen werd nog nooit een 

spermaonderzoek uitgevoerd. 

 

Bij het onderzoeken van deze patiënten moet met behulp van een grondige anamnese worden 

nagegaan of op een correct tijdstip werd gedekt of geïnsemineerd en of gebruik werd gemaakt van 

een correcte manier van inseminatie. Wanneer er vermoed wordt dat dit allemaal op een correcte 

manier is gebeurd, kan worden overgegaan naar het onderzoek van de reu. Ook hier is een grondige 

anamnese belangrijk gevolgd door een volledig klinisch onderzoek inclusief een onderzoek van het 

genitaalstelsel. Vervolgens kunnen extra diagnostische technieken worden gebruikt zoals een 

spermaonderzoek, bloedonderzoek, urineonderzoek, bacteriologisch onderzoek van het sperma, 

echografie en biopsie om te bepalen wat het probleem is. Wanneer het onderzoek van de reu geen 

abnormaliteiten aan het licht brengt, kan een probleem bij de teef vermoed worden. Net als bij de reu 

moet een grondig klinisch onderzoek worden uitgevoerd. Bij de teef kan gebruik gemaakt worden van 

diagnostische technieken zoals vaginale cytologie, vaginoscopie, echografie en eventueel laparotomie 

of laparoscopie voor bioptname van de uterus. Met behulp van bepaling van de 

progesteronconcentratie in het bloed kan men vaststellen of ovulatie heeft plaatsgevonden en 

wanneer. 

 

In het geval van deze casus werden twee teven en drie reuen aangeboden voor 

vruchtbaarheidsonderzoek. Uit de anamnese bleek dat de fokker steeds gebruik had gemaakt van 

bepaling van de progesteronconcentratie in het bloed om het ideale dektijdstip te bepalen. Er werd 

vervolgens overgegaan naar het onderzoek van de reuen voor eventuele onvruchtbaarheidsdiagnose. 

Naast een etterige uitvloei ter hoogte van het preputium werden bij de reuen geen abnormaliteiten 

vastgesteld op klinisch onderzoek. Uit het spermaonderzoek bleek dat twee reuen sperma hadden 

van minder goede kwaliteit. De spermacellen waren onvoldoende motiel (asthenozoöspermie) en er 

was een groot percentage aan morfologisch abnormale spermacellen (teratozoöspermie) bij beide 

reuen.  

 

Eén teef werd aangeboden twee weken na de dekking en kon bijgevolg nog geen drachtcontrole 

uitgevoerd worden. De andere teef werd aangeboden voor cyclusopvolging. Aangezien een 

progesteronconcentratie van 2,02 ng/ml werd gemeten in het bloed, kon worden aangenomen dat op 

dat moment de LH-piek had plaatsgevonden. In dit geval wordt best aangeraden elke twee dagen een 

progesteronbepaling te doen totdat er een concentratie van 4 tot 8 ng/ml wordt bereikt om de teef 

vervolgens twee en drie dagen later te laten dekken of insemineren. 

 

Fouten in het fokmanagement zijn relatief gemakkelijk op te lossen waardoor de kans op dracht bij 

een volgende cyclus sterk kan verhoogd worden. Aandoeningen die onvruchtbaarheid veroorzaken bij 
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de reu kunnen in het merendeel van de gevallen niet worden gediagnosticeerd en hebben meestal 

een gereserveerde prognose. Wanneer de onderliggende oorzaak echter kan worden behandeld kan 

eventueel een verbetering van de spermakwaliteit en/of van de vruchtbaarheid worden vastgesteld. 

Aandoeningen die onvruchtbaarheid bij de teef kunnen veroorzaken hebben steeds een 

gereserveerde prognose voor de verdere vruchtbaarheid. 

 

Voor beide reuen met de minder goede spermakwaliteit werd geen oorzaak gevonden voor de 

waargenomen afwijkingen. Bijgevolg was er voor de verdere vruchtbaarheid een eerder 

gereserveerde prognose. Achteraf bleek echter dat één van beide reuen twee weken voorafgaand aan 

de consultatie een teef had gedekt en dat deze dekking heeft geresulteerd in een nest van vier pups. 

Mogelijk had de hond op het moment van de consultatie een onderliggende aandoening die een 

voorbijgaand effect had op de spermakwaliteit. De teef die werd aangeboden voor cyclusopvolging 

werd enkele dagen later gedekt en heeft in maart 2017 een nest van zeven pups ter wereld gebracht. 
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