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SAMENVATTING 

 

Neonatale isoerytholyse is een van de oorzaken van het fading kitten syndroom. Dit fading kitten 

syndroom kan onderverdeeld worden in zowel infectieuze (bacterieel, parasitair en viraal) als niet-

infectieuze oorzaken (neonatale isoerythrolyse, hypothermie, dystocie, verwaarlozing, …). Bij 

neonatale isoerythrolyse is vooreerst de bloedgroep van de ouderdieren zeer belangrijk. De 

mogelijke bloedgroepen bij de kat zijn A, B en AB. Katten met bloedgroep A hebben antistoffen 

tegen de erythrocyten van bloedgroep B en katten met bloedgroep B hebben antistoffen tegen de 

erythrocyten van bloedgroep A. De antistoffen van de katten met bloedgroep B zijn veel sterker 

dan deze van katten met bloedgroep A. Bij neonatale isoerythrolyse is vooral bloedgroep B bij de 

moederpoes en bloedgroep A bij de vader een belangrijke factor voor een verhoogde kans op de 

aandoening. Ook het colostrum speelt hierin een belangrijke rol. De eerste 24 tot 48 uur na de 

geboorte is de darmbarrière bij een kitten open waardoor antistoffen uit het colostrum opgenomen 

worden via de darm. Een kitten met bloedgroep A die in die periode colostrum drinkt van een 

moederpoes met bloedgroep B zal hierdoor antistoffen tegen zijn eigen erythrocyten opnemen 

waardoor deze vernietigd worden. Een kitten met bloedgroep B die colostrum drinkt van een 

moederpoes met bloedgroep A zal ook antistoffen binnenkrijgen, maar in een veel mindere mate 

waardoor er hier geen symptomen zullen ontstaan. Eenmaal de ziekte begonnen is en het kitten 

symptomen heeft van hemoglobinurie, icterus, zwakte en tachypnee moet het kitten onmiddellijk bij 

de moederpoes weggehaald worden en is een bloedtransfusie vaak noodzakelijk. Zelfs indien er 

een snelle interventie is, blijft het sterftepercentage heel hoog en is bij deze aandoening preventie 

dus heel belangrijk. Het is aan te raden om niet te fokken met een moederpoes met bloedgroep B 

in combinatie met een kater met bloedgroep A. Indien dit wel gebeurt, dient men de kittens 

minstens 48 uur weg te halen bij de moeder, ze te voeden met kunstmelk en subcutaan serum van 

een goed geïmmuniseerde poes met bloedgroep A toe te dienen. 
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INLEIDING 
 
Het percentage kittensterfte tijdens de eerste levensweken ligt in veel catteries heel hoog, variërend 

van 15 tot 40%. Een groot deel van deze sterftes kan vermeden worden indien de onderliggende 

oorzaak kan vastgesteld worden [1]. Het is belangrijk dat de katteneigenaar goed geïnformeerd wordt 

door zijn dierenarts.  

 

Zo is neonatale isoerythrolyse een aandoening die voorkomt bij bepaalde raskatten en die volledig 

vermeden kan worden mits een goede preventie. In de literatuur is er veel informatie te vinden over 

neonatale isoerythrolyse bij de kat. Zowel de oorzaak, behandeling en preventie zijn gekend. Het 

probleem bij deze aandoening is de onwetendheid bij veel fokkers.   

 

Maar ook langs de kant van de fokkers komt er steeds meer interesse in de algemene gezondheid van 

ieder individueel kitten [1]. Het is daarom belangrijk verder onderzoek uit te voeren om de prevalentie 

van het fading kitten syndroom te doen afnemen. Veel oorzaken van kittensterfte zijn te voorkomen 

door een betere hygiëne, een doordacht fokplan met de juiste fokouders en een goede kennis van het 

fokken van een nestje.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LITERATUURSTUDIE 

 

1. HET FADING KITTEN SYNDROOM 

 

Het fading kitten syndroom, ook gekend als het wasting kitten syndroom heeft in de literatuur geen 

mooi afgelijnde definitie. Volgens sommige auteurs zijn dit zowel de zwak geboren kittens, als de 

kittens die gezond en zeer levendig geboren worden en binnen de week zwak worden en eventueel 

sterven. Andere zien het begrip meer beperkt tot enkel de zwak geboren kittens en de kittensterfte 

onmiddellijk na de geboorte [1, 2, 3, 4]. Er is ook nog discussie over de mogelijke oorzaken van het 

fading kitten syndroom. Deze term kan gebruikt worden in het geval dat een kitten sterft zonder een 

aanwijsbare oorzaak maar ook in het geval van kittensterfte enkel door niet-infectieuze oorzaken 

alsook elke vorm van kittensterfte, zowel de infectieuze als niet-infectieuze [1, 5]. 

 

Fading kittens hebben, onafhankelijk van de oorzaak, heel vaak gelijkaardige symptomen. Het 

onderliggende medische probleem resulteert vaak in algemene zwakheid, onvoldoende zuigen, 

hypothermie, inactiviteit, hypoglycemie, frequent piepen [6]. 

 

Neonatale problemen en sterfte bij kittens kunnen we indelen in infectieuze en niet-infectieuze 

oorzaken [1, 5, 7]. De niet-infectieuze oorzaken komen het meest voor bij pas geboren kittens tot 

ongeveer een week oud, de infectieuze oorzaken worden het meest gezien bij kittens van 3-4 weken 

tot het spenen [1].  

 

De niet-infectieuze oorzaken kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën: 

- Lichaamstemperatuur en omgevingstemperatuur: kittens zijn nat vlak na de geboorte en 

ondergaan een sterke temperatuursdaling. Aangezien het thermoregulatiecentrum van een 

kitten nog immatuur is bij de geboorte moet hij zijn temperatuur op peil houden door warmte te 

halen uit de omgeving, of door dicht bij de moeder te kruipen. Hypothermie van het kitten kan 

dan verder de activiteit van het kitten verlagen, het zuigen bij de moeder verminderen alsook 

het immuunstelsel en gastro-intestinale motiliteit onderdrukken, wat resulteert in 

hypoglycemie. Een hypothermisch kitten moet traag opgewarmd worden, over een periode 

van meer dan 3 uur, tot een temperatuur van 36,1 tot 36,6°C. Te snel opwarmen zou 

schadelijk zijn voor het kitten door een verergerende hypoglycemie. 

- Hygiëne, overbezetting en stress: o.a. het (te) frequent opnemen van de kittens, is goed voor 

de sociale ontwikkeling, maar kan hun slaapritme verstoren. 

- Medicatie: tijdens de dracht wordt afgeraden medicatie toe te dienen aan de moederpoes 

aangezien deze teratogene neveneffecten kunnen hebben. 

- Laag geboortegewicht en immaturiteit: het ideale gewicht van een kitten is tussen de 90 en 

110 gram. Tijdens de eerste 7 tot 9 dagen zou dit moeten verdubbelen. 

- Dystocie: gedurende de neonatale periode blijkt anoxie de grootste oorzaak van kittensterfte. 

Anoxie wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlengde partus of dystocie. Aangezien een 



 
 

partus bij de kat soms tot 48 uur kan duren hebben de laatst geboren kittens meer kans op 

anoxie. Kittens die tijdens de geboorte een periode van anoxie hebben meegemaakt maar 

levend geboren worden gaan weinig zuigen bij de moederpoes en kwijnen geleidelijkaan weg. 

Ze sterven meestal op 2 à 3 dagen leeftijd. Bij raskatten is het risico op een moeilijke geboorte 

hoger dan bij de huiskatten.  

- Verwaarlozing of kannibalisme door de moederpoes: dit komt voornamelijk voor bij jonge, 

onervaren of nerveuze moederpoezen. 

- Melkproductie: door mastitis, metritis of andere ziektes die de melkproductie compromitteren 

kunnen kittens een tekort aan colostrum of melk hebben. Ook andere aandoeningen zoals niet 

functionele tepels, stress, onvoldoende voedsel of drinken voor de moederpoes en een te 

hoge omgevingstemperatuur kunnen een negatief effect hebben op de melkproductie. 

Wanneer de oorzaak van de fading kittens bij de moederpoes ligt, zal meestal het volledige 

nest getroffen worden. 

- Neonatale isoerythrolyse: gezond geboren kittens met bloedgroep A of AB die colostrum 

drinken bij een moederpoes met bloedgroep B. De kittens krijgen hierdoor antistoffen binnen  

tegen hun eigen bloedgroep waardoor de erythrocyten lyseren en anemie ontstaat. 

- Congenitale afwijkingen: deze kunnen zowel genetisch van oorsprong zijn, als ontstaan door 

teratogene factoren [1, 2, 3, 5, 6, 7]. 

 

De infectieuze oorzaken kunnen onderverdeeld worden in 3 categorieën: 

- Viraal: o.a. feline leukemievirus, feline parvovirus en calicivirus. 

- Bacterieel: o.a. escherichia coli, salmonella en staphylococcus. 

- Parasitair: o.a. coccidium, cryptosporidium en toxocara [3, 5, 6, 7] 

 

Bij het onderzoek van een fading kitten is het belangrijk te kijken naar de houding, activiteit en 

spiertonus van het dier. Het is belangrijk om ook de lichaamstemperatuur van het kitten te controleren. 

Bij de geboorte is de normale rectale temperatuur 36°C, de kittens zijn dus in hun eerste levensweken 

poikilotherm. Ze bereiken hun normale temperatuur op een leeftijd van ongeveer 4 weken. Een 

bloedonderzoek kan ons veel bijbrengen, maar door de grootte van een kitten kan slechts een 

beperkte hoeveelheid bloed afgenomen worden waardoor slechts een beperkt aantal 

laboratoriumtesten kan uitgevoerd worden. Meestal is dit beperkt tot hematocriet, ureum, glucose en 

cytologie van een bloeduitstrijkje. Bij de bloedname moet men zeer goed opletten dat men zeker geen 

extra bloed verliest door de vorming van een hematoom want onder de huid van een kitten kan 

behoorlijk wat bloed opgestapeld worden wat fataal kan zijn voor een kitten. De meest voorkomende 

afwijkingen in het bloedonderzoek zijn anemie bij neonatale isoerythrolyse en hypoglycemie. Wel moet 

opgelet worden met de interpretatie van het bloedonderzoek van kittens aangezien de 

normaalwaarden verschillen van deze van volwassen katten [1]. 

 

Voor de ondersteuning en opvolging van deze kittens worden deze best dagelijks gewogen. Bij de 

geboorte heeft een normaal kitten een gewicht tussen de 90 en 110 gram. Dit gewicht dient 



 
 

verdubbeld te worden binnen de 7 tot 9 dagen. Indien de kittens niet genoeg in gewicht bijkomen, 

moeten ze gesupplementeerd worden met een commerciële melkvervanger speciaal voor kittens. Ook 

moederloze kittens moeten zeer snel melk krijgen want kittens kunnen een periode van anorexie 

moeilijk doorstaan. Kittens hebben een zeer lage energiereserve en bij anorexie hebben ze slechts 

een overlevingstijd toe van 24 tot 48 uur. Het is daarom belangrijk van de metaboliseerbare energie te 

kennen van de melkvervanger, en zeker geen runder- of geitenmelk te gebruiken. Kittens groeien 

immers zo snel dat een niet-uitgebalanceerde voeding zeer nadelige gevolgen heeft. Het is ideaal als 

de melkvervanger kan gegeven worden in 8 verschillende porties per dag, dus met een interval van 3 

uur. De ideale temperatuur van de melk is tussen de 25 en 37°C [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. BLOEDGROEPEN BIJ DE KAT 

 

Bij de kat zijn er 3 belangrijke bloedgroepen: fenotypisch zijn dat bloedgroep A, B en AB. Genotypisch 

worden de genen voor bloedgroep A en bloedgroep B overgeërfd als een simpele mendeliaanse 

overerving door genen die op eenzelfde autosomale genlocus gelegen zijn [4, 8, 9, 10, 11]. 

Bloedgroepen zijn immers genetisch vastgelegde erythrocyt oppervlakte antigenen [11]. Voor 

bloedgroep AB is nog niet zeer duidelijk hoe deze exact wordt overgeërfd [11]. Bloedgroep A kan 

genotypisch bestaan uit A/A, A/b of uit A/AB en kan dus zowel homozygoot als heterozygoot zijn. 

Bloedgroep B bestaat genotypisch enkel uit b/b en moet dus homozygoot zijn. Bloedgroep AB kan 

bestaan uit AB/AB of AB/b en kan dus ook zowel homozygoot als heterozygoot zijn. Hieruit kan 

afgeleid worden dat gen A dominant is over zowel gen b als gen AB, dat gen b recessief is tegenover 

zowel gen A als gen AB en dat gen AB recessief is tegenover gen A en dominant is over gen b [8, 9, 

10, 11].  

 

Erythrocyten van katten met bloedgroep A hebben op hun membraan de expressie van N-

glycolylneuraminezuur en de erythrocyten van katten met bloedgroep B N-acetylneuraminezuur. N-

glycolylneuraminezuur ontstaat door de enzymatische hydroxylatie van N-acetylneuraminezuur door 

het enzyme cytidine monophospho-N-acetylneuraminezuur hydroxylase. Dit suggereert dat katten met 

bloedgroep A dit enzyme hebben en katten met bloedgroep B een mutatie in het gen voor dit enzyme 

of het helemaal niet hebben waardoor N-acetylneuraminezuur niet omgezet wordt tot N-

glycolylneuraminezuur [10, 12, 13, 14, 15]. 

 

Recent is er ook bij toeval een nieuwe bloedgroep ontdekt door een incompatibiliteitsreactie tussen 

een donor en recipiënt met eenzelfde bloedgroep binnen het A, B en AB systeem, de Mik-bloedgroep 

[16]. Het is ontdekt in katten die nooit eerder een bloedtransfusie hadden gekregen. Het klinisch 

belang van deze bloedgroep is dat transfusiereacties kunnen optreden bij katten die dezelfde 

bloedgroep (A, B of AB) hebben en nog nooit een bloedtransfusie gekregen hebben. Dit benadrukt het 

belang van een voorgaande cross match test tussen donor- en receptorbloed [11, 12, 16]. 

 

De distributie van de verschillende bloedgroepen is zeer variabel en afhankelijk van de geografische 

regio en het ras van de kat. Bloedgroep A is de meest voorkomende bloedgroep bij de huiskat, maar 

voor het voorkomen van bloedgroep B bij de huiskat is er een sterke geografische variatie. De 

bloedgroepen van de raskatten staan minder onder invloed van de geografische regio aangezien de 

internationale uitwisseling van de katten maar zijn echter des te meer afhankelijk van het ras. Zo zijn 

er rassen met een zeer hoog percentage bloedgroep B katten (tot 59%) zoals bijvoorbeeld Brits 

korthaar, Cornish rex, Devon rex en Turkse angora. Andere rassen hebben bijna exclusief katten met 

bloedgroep A, sommige zelfs zonder bloedgroep B katten zoals bijvoorbeeld de Siamees en 

gerelateerde rassen [4, 11, 17, 18, 19, 20]. 

 

 



 
 

Tabel 1 Regionale verschillen in bloedgroep A en B bij katten (uit Rijsselaere, 2011) 

Land Type A (%) Type B (%) 

V.S. 95-99 1-4 

Nederland 96.1 3.9 

Frankrijk 85.1 14.9 

Duitsland 94 6 

Engeland 97.1 2.9 

Australië 73.7 26.3 

 

 

Tabel 2 Rasverschillen in bloedgroep A en B bij katten (uit Rijsselaere, 2011) 

Ras Type A (%) Type B (%) 

Siamees 100 0 

Maine coon 97 3 

Pers 86 14 

Sphinx 83 17 

Brits korthaar 64 36 

 

 

In tegenstelling tot andere zoogdieren produceren katten natuurlijke antilichamen (= alloantilichamen) 

tegenover de erythrocytenantigenen die niet aanwezig zijn op hun eigen erythrocyten. Een kitten 

begint deze antilichamen te produceren vanaf een leeftijd van ongeveer 2 à 3 maanden als gevolg van 

de blootstelling aan antigenen van zeer frequent in de natuur voorkomende stoffen zoals planten, 

bacteriën of protozoa die structureel gelijken op de antigenen van de erythrocyten die ze zelf niet 

bezitten. Er is dus geen voorgaande blootstelling aan bloedproducten noodzakelijk om deze 

alloantilichamen te produceren. Katten met bloedgroep B hebben zeer sterke anti-A antilichamen 

(zowel hemagglutininen als hemolysinen). Het zijn voornamelijk immunoglobulinen van het type IgM, 

met een kleine fractie IgG. Katten met bloedgroep A hebben ook anti-B antistoffen maar deze zijn zeer 

zwak. Katten met bloedgroep AB hebben helemaal geen antilichamen aangezien ze zelf zowel 

antigenen van bloedgroep A als bloedgroep B bezitten [4, 9, 10, 11, 21, 22].  

 

Bij een bloedtransfusie is de overlevingstijd van de erythrocyten heel verschillend. Bij het toedienen 

van bloed van een kat met bloedgroep B aan een kat met bloedgroep A  die vroeger nog nooit een 

transfusie heeft gekregen zullen de erythrocyten ongeveer 2 dagen overleven. Wanneer bloed van 

een bloedgroep A kat toegediend wordt aan een kat met bloedgroep B die nog nooit eerder een 

bloedtransfusie heeft gekregen zullen de erythrocyten slechts 1 tot 3 uur overleven en binnen de 24 

uur zijn alle bloedgroep A erythrocyten vernietigd. Ook kunnen er dan bij de kat met bloedgroep B 

erge symptomen ontstaan zoals hypotensie, bradycardie, apneu, braken, depressie, hemoglobinemie 

en hemoglobinurie  [10].  



 
 

De bloedgroepbepaling bij de kat kan op verschillende manieren gebeuren. Dit kan zowel via een 

gespecialiseerd laboratorium als door een gecommercialiseerde testkit zoals bijvoorbeeld DMS Rapid 

Vet-H [11, 19]. Voor de bloedtypering in de laboratoria zal bloed gedurende 5 minuten gecentrifugeerd 

worden aan 1000 g om het plasma van de erythrocyten te scheiden. De erythrocyten worden nu 2 

maal gewassen in een fosfaat gebufferde zoutoplossing. Na het wassen worden de erythrocyten 

samengevoegd met een fosfaat gebufferde zoutoplossing tot er een hematocriet van 4% ontstaat. 

Ondertussen zijn er ook al 2 proefbuisjes, met in het eerste 50 µl anti A serum en in het tweede 50 µl 

anti B oplossing. In elk proefbuisje wordt 25 µl erythrocyten suspensie toegevoegd en voorzichtig 

gemengd. Hierna volgt een incubatie van 15 minuten op kamertemperatuur (25°C). Beide proefbuisjes 

worden dan opnieuw gecentrifugeerd gedurende 15 seconden en dan wordt er gekeken voor 

agglutinatie [20, 23]. Bij de gecommercialiseerde testkits wordt meestal gebruik gemaakt van 

bloedgroepkaarten. Hierbij worden specifieke agglutininen op de kaartjes vastgemaakt. De 

erythrocyten van bloedgroep A worden gedetecteerd door gebruik te maken van anti-A antilichamen 

van katten met bloedgroep B, terwijl de erythrocyten van bloedgroep B gedetecteerd worden door 

triticum vulgaris lectin wat specifiek zal binden aan N-acetylneuraminezuur. Voor de bloedgroep B 

wordt geen gebruik gemaakt van anti-B antilichamen van katten met bloedgroep A omdat deze 

onvoldoende sterk zijn om een betrouwbare uitslag te hebben. Het te onderzoeken bloed wordt samen 

met een fosfaat gebufferde zoutoplossing op het kaartje gebracht, zowel op de plaats met de anti-A 

antilichamen als met de Triticum vulgaris lectin. Dit zal dan resulteren in een zichtbare agglutinatie. 

Bloedgroep AB erythrocyten zullen agglutineren met zowel anti-A antilichamen als met Triticum 

vulgaris lectin omdat de erythrocyten zowel bloedgroep A als bloedgroep B antigenen tot expressie 

brengen, weliswaar in variërende proporties [11, 12, 18, 24, 25, 26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 1 Bloedgroepkaart: links bloedgroep A en rechts bloedgroep B (uit Barfield D., 2011) 



 
 

Indien men een bloedtransfusie wil uitvoeren, is het dan ook belangrijk om te kijken of donor en 

recipiënt compatibel bloed hebben. Onder andere door de recente ontdekking van de Mik-bloedgroep 

waarvoor nog geen test beschikbaar is, is het belangrijk om het bloed van donor en recipiënt te testen 

met een cross-match test op compatibiliteit voor elke bloedtransfusie. Het test voor de aanwezigheid 

van alloantilichamen zowel geïnduceerd als natuurlijk voorkomend. De major cross-match test voor 

alloantilichamen in het plasma van de recipiënt die de erythrocyten van de donor kan hemolyseren en 

de minor cross-match test voor alloantilichamen in het plasma van de donor die de erythrocyten van 

de recipiënt kan aanvallen. Autoagglutinatie in de major cross-match test voorspelt dat de 

antilichamen in het plasma van de recipiënt de erythrocyten van de donor zullen aanvallen, wat 

waarschijnlijk een transfusiereactie zal uitlokken. Autoagglutinatie in de minor cross-match test 

suggereert dat antilichamen in het bloed van de donor de erythrocyten van de recipiënt zullen 

aanvallen. Incompatibel bloed mag nooit gebruikt worden voor een bloedtransfusie. Een snelle manier 

om de major cross-match test uit te voeren is om 2 druppels plasma van de recipiënt te mengen met 1 

druppel geanticoaguleerd bloed van de donor op een draagglaasje op kamertemperatuur en kijken of 

er agglutinatie optreedt binnen de minuut. Als je 2 druppels plasma van de donor mengt met 1 druppel 

bloed van de recipiënt dan voer je de minor cross-match test uit. Indien deze test zeer frequent moet 

uitgevoerd worden kan gebruik gemaakt worden van gestandaardiseerde gel agglutinatie test. Hoewel 

deze test meer tijd in beslag neemt, is deze test minder vatbaar voor foute interpretatie en kan indien 

nodig bewaard en later herbekeken worden [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. HET COLOSTRUM 

 

Voor de geboorte ontvangt een kitten slechts een verwaarloosbare hoeveelheid antilichamen (<5%) 

van zijn moeder via de placenta. Het overige deel van de antilichamen van de moeder wordt 

doorgegeven aan het kitten via het colostrum. Daarom is het belangrijk dat een voldoende 

hoeveelheid colostrum wordt opgenomen door een kitten na de geboorte om de passieve immuniteit 

te verkrijgen van de moeder. Kattinnen hebben een colostrale fase in hun lactatie waarbij de 

concentratie aan immunoglobulinen zeer hoog is, vaak zelfs hoger dan de serumconcentraties. De 

immunoglobulinen worden opgenomen door de kittens in de darm [3, 27]. Neonatale enterocyten 

hebben specifieke receptoren (FcɣRn) voor de opname van IgG [28]. Deze darm is echter niet 

oneindig toegankelijk voor de immunoglobulinen, de doorlaatbaarheid begint te verminderen na 8 uur 

en de darm sluit ongeveer 24-72 uur na de geboorte. Er dient dus voldoende colostrum opgenomen te 

worden gedurende de eerste 24 uur na de geboorte. Gelijklopend met de sluiting van de darmbarrière 

zal de concentratie immunoglobulinen in de mammaire secretie verminderen als de lactatie switcht 

van colostrum naar melk ongeveer 3 dagen na de geboorte. Bij katten is de IgG concentratie 5 keer 

hoger in colostrum dan in melk, de IgA concentratie is gelijk in colostrum en in melk. IgG blijft echter 

wel het dominante immunoglobuline, zowel in colostrum als in melk, wat verschilt van andere dieren 

zoals honden, paarden, varkens, … waarbij IgA het dominante immunoglobuline is bij de melkfase van 

de lactatie. De hoeveelheid van passief verkregen immuniteit wordt bepaald door zowel de 

hoeveelheid opgenomen colostrum, het tijdstip van opname van het colostrum en de concentratie van 

immunoglobulinen in het colostrum. De serum IgG concentraties van kittens die colostrum hebben 

opgenomen verminderen gradueel vanaf de piek op 2 dagen tot een dal op ongeveer 4 à 5 weken 

leeftijd door het katabolisme van de maternale IgG. Het serum IgG van kittens zonder colostrum 

opname die een melkvervanger gekregen hebben, of die geadopteerd waren door een moeder in de 

melkfase van de lactatie was significant lager de eerste 4 levensweken dan bij de kittens die colostrum 

hadden opgenomen. De serum IgG concentraties stegen bij alle kittens vanaf een leeftijd van 4 tot 8 

weken door de endogene synthese van IgG. In contrast met IgG zijn de serumconcentraties van IgA 

bij alle kittens, onafhankelijk of ze de eerste 48 uur van hun leven colostrum, melkvervanger of melk 

van een reeds lacterende poes gekregen hebben, gelijk op 1 week leeftijd en blijven erna ook gelijk [3, 

27, 28]. 

 

Bij twijfel is het dus heel belangrijk om na te gaan of kittens colostrum hebben opgenomen. In het 

bloed van de kittens kan men alkaline fosfatase en gamma-glutamyl transferase waarden meten. 

Indien er slechts twijfel is over 1 kitten of hij al dan niet colostrum heeft opgenomen kan er steeds 

bloed genomen worden van dit kitten en een ander kitten dat zeker colostrum heeft opgenomen. Van 

deze 2 stalen kan dan ook de alkaline fosfatase en gamma-glutamyl transferase vergeleken worden 

[3, 4, 27]. Het tijdstip van bloedname is ook heel belangrijk, colostrale antilichamen worden pas 

gedetecteerd in het serum van de kittens ten vroegste 4 uur na de geboorte [21]. Kittens met falen van 

passieve immuniteit hebben een groter risico op infecties. Zo is neonatale sepsis een grote oorzaak 

van kittensterfte in de eerste levensweken [3, 28]. Als uit het bloedonderzoek blijkt dat de kittens te 



 
 

weinig immunoglobulines hebben binnengekregen kan dit steeds gesupplementeerd worden. Dit is 

noodzakelijk want kittens beginnen slechts op 4 weken leeftijd met de eigen productie van antistoffen. 

Als het kitten minder dan 12 uur oud is, is de darmbarrière nog open en kan het  serum van een ander 

immunocompetent dier met dezelfde bloedgroep als het kitten, oraal aan het kitten toegediend 

worden. Zijn ze ouder, dan kan het serum gegeven worden aan de kittens door een subcutane 

toediening aan een dosis van 5ml/100g lichaamsgewicht, liefst 3 keer met 6 tot 8 uur interval [3, 4, 27, 

28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. NEONATALE ISOERYTHROLYSE 

 

4.1. Oorzaak 

 

Katten hebben natuurlijk voorkomende antistoffen tegenover de andere bloedgroepen in hun plasma 

[4]. Deze alloantistoffen zitten ook in hoge concentratie in het colostrum [2, 8]. Tijdens de eerste 

levensdagen krijgen kittens dus die maternale IgG en IgM antistoffen via de darm in hun circulatie. 

Indien een kitten met bloedgroep A geboren wordt uit een moederpoes met bloedgroep B dan zullen 

de antilichamen gericht zijn tegen de antigenen op de erythrocyten van het kitten. Moederpoezen met 

bloedgroep A hebben veel lagere bloedgroep B antilichamentiters en hierdoor zullen hun kittens met 

bloedgroep B geen risico lopen op destructie van hun erythrocyten [2, 8, 11, 19, 29]. Deze 

antilichamen zijn natuurlijk voorkomend, dit wil zeggen dat deze antistoffen aanwezig zijn zonder dat 

een voorgaande sensitisatie nodig is [4, 8]. Hierdoor hebben zelfs kittens van primipare moeders risico 

op ziekte. Bij neonatale isoerythrolyse is er destructie van de erythrocyten, dit kan zowel intravasculair 

door het complement als extravasculair door het mononucleair fagocyterend systeem gebeuren en 

kan zo erge anemie veroorzaken [1, 2, 4, 8, 25]. Niet elk kitten met bloedgroep A geboren uit een 

moederpoes met bloedgroep B zal even erg aangetast zijn. Deze variabiliteit kan het resultaat zijn van 

verschillende concentraties van antilichamen in het serum van de moeder, de concentratie aan 

antilichamen uitgescheiden in de melk en de hoeveelheid antilichamen opgenomen door het kitten 

[22, 30].  

 

Het risico op kittens met neonatale isoerythrolyse hangt af van de bloedgroepen van beide ouders. 

De moederpoes heeft altijd bloedgroep B, de bloedgroep van de vader is variabel, en hierdoor is ook 

het percentage aangetaste kittens variabel. Alle kittens met bloedgroep A (genotypisch AA of Ab) 

lopen risico [8]. 

 

Moeder 

 

 

Vader    Alle kittens hebben bloedgroep A, 100 % kans op neonatale 

isoerythrolyse.        
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Vader    De helft van de kittens hebben bloedgroep A, 50 % kans op 

neonatale isoerythrolyse.                                                                   
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Moeder 

 

 

Vader    Alle kittens hebben bloedgroep B, 0 % kans op neonatale 

isoerythrolyse.                                                                   

 

 

Vlak na de geboorte zijn er in het serum van de kittens nog geen antilichamen [21]. Dat wil zeggen dat 

kittens in utero nog niet aangetast worden door de antilichamen van de moederpoes. Dit kan verklaard 

worden door het feit dat katten een endotheliochoriaal type placenta hebben. Hierdoor kan er slechts 

een klein, niet significant deel van de maternale antistoffen migreren [1, 8, 11, 19].  

 

Vanaf het sluiten van de darmbarrière neemt het kitten geen antilichamen van de moeder op uit het 

colostrum, en is het kitten dus niet meer vatbaar voor neonatale isoerythrolyse. Echter, het tijdstip van 

sluiten van de darmbarrière varieert individueel van enkele uren tot enkele dagen na de geboorte [11]. 

De kittens starten met de eigen productie van antilichamen op de leeftijd van 6 à 8 weken [21]. 

 

Het algemeen voorkomen van neonatale isoerythrolyse is nog onbekend maar is wel voornamelijk 

afhankelijk van de verdeling van de bloedgroepen A en B. Zo is de kans bij huiskatten, met meer 

katten met bloedgroep A lager dan bij raskatten, waar er een hoger percentage katten met bloedgroep 

B voorkomt [8, 27]. 

 

4.2. Symptomen 

 

Omdat de kittens in utero beschermd zijn van de maternale antilichamen worden de kittens met risico 

op neonatale isoerythrolyse wel gezond geboren. Ze beginnen heel levendig te zuigen bij de 

moederpoes. De kittens beginnen dan symptomen te vertonen na enkele uren of dagen. Aangetaste 

kittens kunnen in peracute gevallen sterven zonder voorafgaande symptomen [1, 2, 8, 19]. Indien er 

wel symptomen ontstaan is het stoppen van zuigen bij de moederpoes samen met gewichtsverlies 

vaak een eerste symptoom van ziekte bij de neonaat. Ze gaan ook vaak apart liggen, weg van de 

nestgenoten en moeder en schreeuwen onophoudelijk [4]. Door het ontstaan van de anemie krijgen 

kittens zeer veel secundaire symptomen zoals: icterus, bleke mucosa, lethargie, tachypnee, 

tachycardie en donker bruin-rode urine die ontstaat door hemoglobinurie. Door de verminderde 

voedselopname ontstaat er ook metabole acidose en hypoglycemie. In de ergste gevallen zullen de 

kittens diffuse intravasale stolling ontwikkelen met orgaanfalen en sterfte als gevolg [1, 2, 4, 8, 19, 29, 

31]. De mortaliteit is zeer hoog bij aangetaste kittens, zelfs bij directe behandeling [4]. 

 

Het ontstaan van symptomen is afhankelijk van de graad en snelheid van ontstaan van de anemie en 

hemolyse. Zo zijn er grote variaties in klinische symptomen binnen hetzelfde nest, wat wijst op een 

verschil in colostrale opname tussen de kittens, of een verschil in absorptievermogen van de darm van 

de kittens [1, 4, 8]. 
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 Kittens die de acute fase van neonatale isoerythrolyse overleven kunnen na 2 à 3 weken 

staarttopnecrose ontwikkelen [1, 2, 8, 17, 19]. Dit is meest waarschijnlijk het resultaat van maternale 

alloantilichamen die isoagglutinatie veroorzaken. De IgM antilichamen tegen de erythrocyten van het 

kitten gedragen zich als agglutininen die optimaal werkzaam zijn aan een temperatuur van 30 à 32°C 

of lager. Deze koude reactieve antilichamen kunnen erythrocyten agglutinatie veroorzaken wat kan 

leiden tot microvasculaire obstructie van de koudere extremiteiten. Bij kittens zijn alle extremiteiten 

zoals oren, neus, poten dicht bij de moeder en nestgenoten waardoor deze warmer dan 32°C blijven, 

en is enkel de staarttop gevoelig aan de koude agglutinatie. De staarttop zal dan afvallen en zorgt 

verder niet voor problemen bij de kittens [17, 21]. 

 

Indien de kittens sterven zijn de pathologische bevindingen ook variabel naargelang de reeds 

ontstane symptomen op het moment van sterfte. De blaas kan gevuld zijn met donkere, bruinrode 

urine en een neerslag van hemoglobine. De milt kan vergroot zijn, de huid, mucosa en sclera 

geelverkleurd. In de lever en milt kan erytrofagocytose en extramedullaire hematopoëse gezien 

worden alsook acute tubulaire necrose in de nier. Sommige kittens zijn echter symptoomloos [1, 31]. 

 

4.3. Diagnose 

 

De diagnose van neonatale isoerythrolyse is gebaseerd op de leeftijd van de kittens, de klinische 

symptomen en de pathologische lesies [19, 29]. De ziekte start meestal enkele uren tot dagen na de 

geboorte bij kittens die gezond geboren worden. Het belangrijkste symptoom is hemoglobinurie. 

Daardoor wordt er best urine afgenomen van een aangetast kitten. Dit kan eenvoudig door met een 

vochtig warm doekje op de perineale streek te wrijven. Dit bootst de tong van de moeder na en zo zal 

het kitten beginnen urineren [8]. Bij aangetaste kittens is de urine bruin-rood van kleur en worden er bij 

microscopisch onderzoek geen erythrocyten gevonden in de urine [31]. Bij het verder onderzoek van 

de urine dient erop gelet te worden dat het bij neonaten normaal is dat er proteïnurie is gedurende de 

eerste levensdagen doordat de colostrale antilichamen worden geëexcreteerd via de urine, alsook 

glucosurie totdat de renale functie matuur is geworden [4]. 

 

Een volledig bloedonderzoek geeft vaak een milde normochrome, normocytaire anemie weer. Deze 

anemie kan heel ernstig worden bij neonatale isoerythrolyse [1, 6]. De anemie die ontstaat tijdens 

neonatale isoerythrolyse is een regeneratieve anemie. Het beenmerg is nog steeds in staat om 

nieuwe erythrocyten aan te maken. Microscopie van een bloeduitstrijkje kan dit aantonen door een 

hoog aantal reticulocyten die vroegtijdig losgelaten worden door het beenmerg als reactie op de 

anemie [11]. Het biochemisch serumonderzoek toont dikwijls een hypoglycemie ten gevolge van de 

gebrekkige voedselinname. Bij kittens met neonatale isoerythrolyse is er een positieve Coombs test 

[1]. 

 

Het is natuurlijk ook mogelijk om de bloedgroep te bepalen van de moeder en de kittens of men kan 

een hemagglutinatietest uitvoeren tussen het bloed van de moederpoes en het bloed van een kitten 



 
 

[1, 6, 29]. Hierbij zal men een druppel serum van de moederpoes mengen met een EDTA 

antigecoaguleerd bloed van een aangetast kitten op een draagglaasje. Na incubatie van 5 minuten op 

kamertemperatuur kan het draagglaasje microscopisch geëvalueerd worden. De hemagglutinatie 

wordt herkend als groepje aan elkaar vastgekleefde erythrocyten. Hemagglutinatie zal positief zijn 

voor alle kittens met bloedgroep A die een moederpoes hebben met bloedgroep B, onafhankelijk of ze 

symptomen hebben van neonatale isoerythrolyse [29]. 

 

4.4. Behandeling 

 

Kittens die symptomen van neonatale isoerythrolyse beginnen te vertonen, moeten onmiddellijk bij de 

moeder weggehaald worden om zo verdere colostrumopname te vermijden [1, 4, 6, 8, 11]. Het wordt 

sterk aangeraden om kittens 24 tot 48 uur na de geboorte weg te houden bij de moederpoes [1, 8, 27]. 

Men kan de kittens dan tijdens deze periode laten zuigen bij een adoptiepoes met bloedgroep A. 

Indien deze poes in de mid-lactatie zit, is het wel noodzakelijk de kittens serum bij te geven (oraal of 

parenteraal) van een goed geïmmuniseerde poes met bloedgroep A zodat deze de nodige antistoffen 

binnenkrijgen. Bij een adoptiepoes die nog colostrum geeft, is dit niet nodig. Indien geen adoptiepoes 

beschikbaar is, kan men steeds een goede commerciële kunstmelk toedienen [1, 8]. Rundermelk en 

geitenmelk worden best niet gebruikt. Kittens groeien immers zo snel dat een niet-uitgebalanceerde 

voeding zeer nadelige gevolgen heeft. Een bepaalde hoeveelheid melkvervanger wordt best gegeven 

in 8 verschillende maaltijd met telkens een interval van 3 uur. Deze wordt verwarmd tot een 

temperatuur van ongeveer 25 tot 37°C. Men moet goed opletten dat de kittens niet overvoed worden. 

Na de periode van 24 tot 48 uur mogen de kittens terug bij hun moederpoes. Hoe langer men wacht 

met de kittens bij de moederpoes terug te leggen, hoe zekerder dat de darmbarrière gesloten is. Men 

wacht dus best 48 uur om de kittens terug te leggen. Vanaf dat moment is de darmbarrière gesloten 

en is er geen gevaar meer voor neonatale isoerythrolyse [1, 8]. 

 

Indien er al een erge anemie is, kan er ook een bloedtransfusie uitgevoerd worden. Het toedienen van 

erythrocyten is noodzakelijk om de oxygenatie van de weefsels te verzekeren. Het is aangeraden 

erythrocyten toe te dienen met een bloedgroep compatibel aan deze van de moeder, dus bloed van 

een bloedgroep B kat. Het toedienen van bloed van een poes met bloedgroep A zou enkel nog meer 

gevoelige cellen in de circulatie van het kitten brengen die dan ook nog eens kunnen vernietigd 

worden door de alloantilichamen van de moeder en op zijn beurt zorgen voor nog meer symptomen 

van hemolyse.  De ideale bloeddonor is de moeder zelf, haar antilichamen zullen niet reageren op 

haar erythrocyten. Er moet dan wel zeker gewassen bloed toegediend worden zonder het plasma 

zodat er niet nog meer antilichamen in de circulatie van het kitten komen [4, 8, 11]. Er wordt 2-5 ml 

bloed bij de moederpoes afgenomen in CDP-A (citraat fosfaat dextrose adenine). Dit wordt 10 minuten 

gecentrifugeerd aan 1500 rpm. Het plasma met de anti-A antilichamen wordt verwijderd en de 

erythrocyten worden aangevuld met een zoutoplossing. Dit wordt opnieuw gecentrifugeerd en de 

zoutoplossing wordt verwijderd. Een volume zoutoplossing gelijk aan de helft van het verwijderde 

plasma wordt bij de erythrocyten gevoegd en is nu klaar om getransfuseerd te worden. Er wordt 10 



 
 

ml/kg bloed intraveneus of intra-osseus toegediend [6, 8, 19]. Indien het kitten later nog een 

bloedtransfusie nodig heeft wordt er beter wel bloed van bloedgroep A toegediend, maar voert men 

best eerst een crossmatch test uit om de compatibiliteit te verzekeren[6, 8, 11]. Monitoring is heel 

belangrijk bij kittens die een bloedtransfusie krijgen. De bloedtransfusie dient gestopt te worden indien 

het dier symptomen krijgen zoals braken, rusteloosheid, tremoren, hyperthermie, tachypneu, 

tachycardie. Andere mogelijke bijwerkingen kunnen zijn hypothermie bij het te snel toedienen van 

koud bloed, neurologische symptomen door een verhoogde hoeveelheid ammoniak in bewaard bloed 

of circulatoire overload. De bloedtransfusie moet afgerond zijn binnen de 4 uur om bacteriële 

contaminatie van het bloed te vermijden [8, 11, 19]. 

 

Bij anemische kittens is het risico op een te kort aan oxygenatie groot, daarom is het noodzakelijk 

stressvolle situaties te vermijden, dit helpt om de zuurstofbehoefte te verminderen, alsook het 

toevoegen van extra zuurstof [11]. Er dient op gelet te worden dat kittens beschikken over een externe 

warmtebron, kittens die weggenomen worden bij hun moeder zijn immers snel hypotherm [32]. Ook de 

elektrolyten en glucosespiegels moeten regelmatig worden gecontroleerd. Kittens die weinig eten 

hebben een hoger risico op hypoglycemie [8, 32]. 

 

Ondanks het snel ingrijpen en intensief behandelen blijft de mortaliteit van neonatale isoerythrolyse 

zeer hoog en is preventie uitermate belangrijk bij deze aandoening [11, 19].   

 

4.5. Preventie 

 

De beste manier voor de preventie van neonatale isoerythrolyse is het vermijden van incompatibele 

kruisingen tussen bloedgroep B moeders en bloedgroep A vaders. Het is aangeraden om zeker in 

risicopopulaties zoals Brits korthaar, Pers, Abessijn en dergelijke alle katten hun bloedgroep te laten 

bepalen. In populaties met een klein aantal katten met bloedgroep B is het aangeraden enkel met 

bloedgroep A kattinnen te fokken. Indien er een hoog percentage katten met bloedgroep B in de 

populatie aanwezig is, kan er ook met kattinnen met bloedgroep B gefokt worden indien de kater ook 

bloedgroep B heeft [1, 4, 6, 8, 19, 24, 33].  

 

Indien er toch een dekking is gebeurd tussen een kattin met bloedgroep B en een kater met 

bloedgroep A kan mem ook de kittens de eerste 24 tot 48 uur wegnemen bij de moeder aangezien de 

opname van antistoffen vooral gedurende de eerste dag na de geboorte plaatsvindt. De kittens 

kunnen dan gevoed worden door een kunstmelk, of door een adoptiemoeder met bloedgroep A. De 

kittens kunnen terug bij hun moeder na 2 à 3 dagen aangezien dan de darmbarrière gesloten is en er 

geen antistoffenopname meer gebeurt. De kittens moeten dan wel antistoffen van het serum van een 

immunocompetent dier toegediend krijgen. Dit kan zowel oraal wanneer de darmbarrière nog niet 

gesloten is, als parenteraal door een subcutane injectie [1, 6, 19, 24, 33]. 

 

 



 
 

DE CASUISTIEK 

 

Een 15 maanden oude blauwe Brits korthaar kattin Zazou is op 21 juni 2012 bevallen van 4 kittens 

waarvan 1 de geboorte niet heeft overleefd door een stuitligging. Het kitten zat te lang klem in het 

geboortekanaal en is gestorven door asfyxie.  

Fig. 2 Moeder met kittens    Fig. 3 De vader 

 

De vader, Figo, is een 14 maanden oude lilac Brits korthaar kater. Bij beide katten is een 

bloedonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de moederpoes bloedgroep B heeft, en vader bloedgroep 

A. Aangezien de eigenares kennis had van de problematiek van neonatale isoerythrolyse, en ze reeds 

goede ervaring had met het geven van kunstmelk aan risicokittens werd beslist de kittens 16 uur zelf te 

voeden. De kunstmelk die gebruikt werd was KMR® (Kitten Milk Replacer) voor kittens wat speciaal 

ontwikkeld is voor kittens tot de leeftijd van 6 weken. Alle 3
 
de kittens waren gezond bij de geboorte, en 

dronken vlot de kunstmelk met behulp van een spuitje. De kittens werden frequent gewogen en er was 

een normale gewichtstoename (Figuur 4). Na het voeden met de kunstmelk gedurende 16 uur steeg 

het gewicht van kitten 1 met 9 gram, kitten 2 met 9 gram en van kitten 3 met 16 gram. De kittens 

werden gezond teruggeplaatst bij de moederpoes.  

 

Ongeveer 6 tot 8 uur na het terugplaatsen van de kittens bij de moederpoes beginnen kittens 1 en 2 

symptomen te vertonen van voornamelijk zwakte. Ze weigeren te drinken bij de moeder en slikken niet 

meer wanneer ze kunstmelk toegediend krijgen. Hun gewicht is gedaald (Figuur 4) en ze liggen heel 

erg stil. De kussentjes van de poten van de kittens hebben een duidelijk blekere kleur. De ademhaling 

van kitten 1 vertraagt en niet veel later sterft het kitten. Kitten 2 begint op dat moment met open mond 

te ademen en heeft ook duidelijk een bleke mucosae in de mond. De tong is ook bleek van kleur, maar 

met een rode rand. Na enige tijd sterft ook dit kitten. 

 

Kitten 3 vertoonde op datzelfde moment nog geen ernstige symptomen, behalve ook een licht 

gewichtsverlies. Het kitten bleef wel zuigen bij de moederpoes, en enkele uren later steeg het gewicht 

opnieuw, echter, onmiddellijk daarna begon het kitten ook zwakte te vertonen en alle andere 



 
 

symptomen die voorkwamen bij de andere 2 kittens. Het gewicht begon snel te dalen en dit kitten 

vertoonde ook een roodverkleuring van de neus. Een paar uur later stief ook dit kitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Gewichtsopvolging bij 3 kittens 

 

Ongeveer 3 maand later is Zazou opnieuw moeder geworden van een nestje kittens, ditmaal van een 

vader met bloedgroep B. Alle kittens hebben van bij de geboorte bij de moeder gedronken en zijn nu 

op de leeftijd van 2 maanden nog steeds kerngezond. 
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DISCUSSIE 

 

Aangezien het hier gaat over een retrospectieve casuïstiek hebben we niet de nodige gegevens om 

een sluitende diagnose te stellen, echter, er zijn enkele aanwijzingen die duiden op een 

waarschijnlijkheidsdiagnose van neonatale isoerythrolyse. Eerst en vooral is er de bloedgroep van de 

ouders. Een moederpoes met bloedgroep B en een vader met bloedgroep A is typisch voor neonatale 

isoerythrolyse. Het voeden van de kittens met kunstmelk was een goede preventieve stap van de 

neonatale isoerythrolyse maar het interval van 16 uur voeden is te kort, er wordt aangeraden de 

kittens minstens 24 tot 48 uur kunstmelk toe te dienen. Dat de eigenares vroeger bij een ander nest 

wel gezonde kittens had na 16 uur voeden kan verklaard worden door het feit dat elke moederpoes 

een verschillende antistoffentiter heeft en dat de darmbarrière misschien vroeger gesloten was. Ook 

het feit dat de moederpoes enkele maanden later wel een perfect gezond nestje heeft met een vader 

met bloedgroep B kan een extra indicatie zijn dat het hier gaat over neonatale isoerythrolyse. 

 

Kitten 3 leefde langer dan zijn nestgenoten en kreeg pas later de symptomen. Dit kan eventueel 

verklaard worden door het feit dat kitten 3 tijdens het voeden met de kunstmelk heel veel was 

bijgekomen, meer dan zijn nestgenoten. Hierdoor had hij waarschijnlijk al een heel vol buikje en niet 

direct de behoefte om te drinken bij de moederpoes. Hij is pas later beginnen drinken en heeft dan 

ook pas later de symptomen gekregen. 

 

Uit navraag bij andere fokkers blijkt dat de kennis van neonatale isoerythrolyse en de verschillende 

bloedgroepen heel laag is, en dat veel fokkers zo kittens verliezen. Het is daarom noodzakelijk dat 

dierenartsen de fokkers voldoende informeren en hun sterk aanraden om vòòr een dekking de 

bloedgroep van de dieren te laten bepalen. Uit deze casuïstiek blijkt ook duidelijk dat men beter niet 

opteert voor een nestje uit een combinatie van een moederpoes met bloedgroep B en een vader met 

bloedgroep A. Indien dit toch het geval is, moet men zeker voldoende lang kunstmelk toedienen aan 

de kittens namelijk 24 tot 48 uur. 
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1 Samenvatting 

Afname van sperma bij de reu gebeurt meestal door digitale manipulatie waarbij de reu seksueel kan 

gestimuleerd worden door een loopse teef, of een vooraf genomen en ingevroren vaginale swab van 

een teef in oestrus. Bij het onderzoek van het ejaculaat wordt macroscopisch gekeken naar de kleur 

en eventuele bijmengingen, het volume en de homogeniteit van de tweede, spermarijke fractie. Bij het 

microscopisch onderzoek wordt gekeken naar de motiliteit o.a. met behulp van computer 

geassisteerde sperma-analyse waarbij het percentage totale motiliteit en percentage progressieve 

motiliteit worden beoordeeld. De concentratie wordt onderzocht met een Bürkerse telkamer. De 

morfologie wordt bekeken met een eosine-nigrosine kleurstof onder een lichtmicroscoop en hierbij 

worden 100 spermatozoa beoordeeld op membraanintegriteit en morfologie (abnormale koppen, 

abnormale staarten, proximale protoplasmadruppels en distale protoplasmadruppels). Na het 

onderzoek kan het sperma bewaard worden door middel van gekoelde bewaring of diepvriessperma. 

Gekoelde bewaring en transport wordt meestal uitgevoerd binnen Europa terwijl transport naar 

Australië of Amerika kan gebeuren in een transportcontainer gevuld met vloeibare stikstof. Voor 

transport naar Australië moet het sperma vergezeld zijn van een document voor toelating tot invoering 

en een gezondheidscertificaat van de reu. De reu moet bovendien getest zijn op Brucella en 

Leptospirose en moet in orde zijn met vaccinaties waarbij de rabiësvaccinatie niet langer dan 12 

maanden geleden mag zijn. Tussen de bloedafname en de laatste sperma-afname mag de reu ook 

geen natuurlijke dekkingen meer doen om besmetting te voorkomen. Het sperma kan na ontdooien 

zowel intravaginaal als intra-uterien geïnsemineerd worden bij de teef. In de casuïstiek wordt van 3 

reuen sperma afgenomen, onderzocht en ingevroren, klaar om te transporteren naar Australië. 
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2 Inleiding 

Afname van sperma en kunstmatige inseminatie bij de hond worden de laatste jaren wereldwijd steeds 

meer uitgevoerd en winnen aan populariteit. Er zijn meerdere indicaties waarbij deze technieken 

kunnen gebruikt worden: wanneer een natuurlijke dekking niet mogelijk is door fysische of psychische 

afwijkingen bij de reu en/of teef, een bewuste keuze van de fokker die trauma tijdens de dekking of 

overdracht van infectieuze ziektes wil vermijden, internationaal transport van sperma wat goedkoper 

en minder stressvol is dan het transport van de dieren zelf, het gebruik van één ejaculaat voor het 

bevruchten van meerdere teven en het bewaren van waardevol genetisch materiaal om op een later 

moment bij een teef te gebruiken [1, 2, 3, 4]. 

Voor het afnemen van sperma bij de hond is het van groot belang een grondige anamnese af te 

nemen en dient de reu in goede conditie te zijn. Indien het sperma bestemd is voor transport naar een 

ander land bijvoorbeeld Australië, waar men zeer streng is wat de import van sperma betreft, is een 

gezondheidscertificaat van de reu vereist waarbij zelfs enkele bloedonderzoeken vereist zijn. De 

regels en wetgeving voor het importeren van sperma is verschillend van land tot land en is vaak erg 

ingewikkeld. Het is daarom belangrijk dat de hondeneigenaar zich op tijd informeert over de nodige 

papieren en bloedonderzoeken die vereist zijn door het land van import [1, 2]. 

Kunstmatige inseminatie bij de hond geeft aanvaardbare bevruchtingsresultaten. Het aantal teven dat 

met één ejaculaat kan geïnsemineerd worden is niet zo groot, meestal tussen de 1 en 5 teven. De 

drachtigheidsresultaten na kunstmatige inseminatie zijn gemiddeld rond de 50% maar kunnen onder 

optimale omstandigheden hoger liggen. Kunstmatige inseminatie is dus een techniek die meer en 

meer kan gebruikt worden indien men de genenpoel van een ras wil vergroten en internationaal 

waardevol genetisch materiaal wil uitwisselen en zeker ook voor het bewaren van sperma van een 

genetisch waardevolle reu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3 Literatuurstudie 

 

3.1. Sperma-afname 

Er zijn meerdere technieken om sperma af te nemen bij een reu onder andere de kunstvagina, 

elektrostimulatie, castratie (en vervolgens verzamelen van epididymaal sperma) maar bij de reu wordt 

er voornamelijk gebruik gemaakt van digitale manipulatie van de bulbus penis. Het is een snelle, 

gemakkelijke en goedkope techniek waarbij het sperma niet in aanraking komt met schadelijke 

stoffen zoals bijvoorbeeld rubber [1, 5, 6, 7]. 

Bij de meeste reuen is er stimulatie nodig om ze seksueel te stimuleren. Dit kan door de 

aanwezigheid van een loopse teef in een rustige omgeving. Door de geur van de vaginale secreties 

kan de reu gestimuleerd worden, maar het is vaak beter de reu een paar keer de teef te laten 

bespringen zonder dat het tot een echte dekking komt [1, 2, 6, 7]. Indien er geen loopse teef 

beschikbaar is, kan een vooraf genomen en ingevroren (-20°C) vaginale swab van een teef in oestrus 

gebruikt worden om de reu te stimuleren. Bij een ervaren reu kan sperma afgenomen worden zonder 

extra stimulatie [1, 2].  

De erectie kan eventueel verder opgewekt worden door lichte massage van de bulbus glandis of het 

caudale deel van de glans doorheen het preputium. Is de erectie bereikt dan wordt het preputium 

naar caudaal geschoven tot achter de bulbus om de glans penis vrij te maken. Men fixeert nu de 

penis vast via het preputium achter de bulbus. Er dient met de vingers een pompende beweging en 

massage uitgeoefend te worden op de penis caudaal van de bulbus penis. De reu zal heftige 

copulatiebewegingen beginnen maken, en een ejaculatie zal snel volgen. Om het collecteren van het 

sperma te vergemakkelijken kan de penis na de erectie tussen de achterbenen door naar achter 

worden gebracht [1, 2, 7]. 

De ejaculatie van een reu gebeurt in 3 fracties. De 3 fracties worden best apart opgevangen en enkel 

de  tweede fractie wordt gebruikt omdat deze de spermatozoa bevat [1, 5, 6, 8, 9, 10, 11]. De eerste 

fractie van het ejaculaat is waterhelder bestaande uit prostaatvocht. De prostaat is de enige 

secundaire geslachtsklier bij de hond. Het volume varieert van enkele druppels tot 5 ml. Deze eerste 

fractie is ook het meest gecontamineerd met bacteriën die afkomstig zijn van de urethra. De tweede 

fractie is het spermarijke deel dat te herkennen is aan zijn melk- tot roomachtige kleur en 

consistentie. Het volume varieert van 0.1 tot 5 ml. Deze wordt opgevangen in een voorverwarmde 

petrischaal of proefbuis met een trechter. De derde fractie bestaat opnieuw uit 3 tot 20 ml helder 

prostaatvocht. Deze fractie wordt best ook niet samen met de tweede fractie opgevangen aangezien 

prostaatvocht de spermakwaliteit bij het invriezen negatief beïnvloedt [1, 2, 7, 9, 10]. 
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3.2. Sperma onderzoek 

Het libido, een goede verzameltechniek en de aanwezigheid van een loopse teef hebben een 

positieve invloed op de kwaliteit van het sperma. Ook het ras heeft een duidelijke invloed op de 

karakteristieken van het sperma. Hoe groter het ras, hoe groter het volume van de spermarijke fractie 

[7, 8]. De normale parameters voor het spermaonderzoek bij de reu staan weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1 Spermakwaliteitsparameters bij de reu (uit Van Soom, 2011-2012) [2] 

Parameter Waarde 

Volume 2-25ml 

Concentratie 100-300 x 10
6
 spermacellen/ml 

Totale sperma output 100-2000 x 10
6 
spermatozoa 

% Totale motiliteit >80% 

% Progressieve motiliteit >70% 

% Normale spermacellen >70-80% 

% Levende spermacellen >90% 

 

 

3.2.1. Macroscopisch onderzoek 

Bij een juist afgenomen spermastaal wordt onmiddellijk het volume van de tweede fractie van het 

ejaculaat, de spermarijke fractie, gemeten. Dit is normaal tussen de 0,1 tot 5 ml. Er wordt ook gekeken 

naar kleur en bijmengingen. Het ejaculaat heeft normaal een melkwitte tot grijsachtige kleur. 

Bijmengingen zoals bloed of etter wijzen op een pathologisch proces en mogen dus nooit aanwezig 

zijn in het ejaculaat [1, 2, 5, 7]. 

 

3.2.2. Microscopisch onderzoek 

 

3.2.2.1. Motiliteit 

De motiliteit van het sperma kan onderzocht worden met een fasecontrastmicroscoop. Hierbij wordt 

een druppel sperma op een warm draagglaasje gebracht en verdund met een druppel fysiologische 

oplossing. Bij deze methode worden zowel de totale als de progressieve motiliteit subjectief geschat 

door een onderzoeker en uitgedrukt op een schaal van 0-100%. Er dienen ten minste 100 

spermatozoa bekeken en geanalyseerd te worden. Bij de reu dient de totale motiliteit meer dan 80% 

te zijn en de progressieve motiliteit meer dan 70% [1, 2, 12, 13]. 
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Echter, dit microscopisch onderzoek van de motiliteit is zeer sterk afhankelijk van verschillende 

factoren. Deze methode is niet accuraat of precies en veel hangt af van de subjectiviteit van de 

onderzoeker. Dit zorgt voor een grote variabiliteit tussen verschillende laboratoria en verschillende 

onderzoekers. Om deze beperkingen te verminderen zijn er automatische en meer objectieve 

systemen ontwikkeld zoals computer geassisteerde sperma analyse (CASA) [6, 12, 14, 15, 16]. 

Het computer geassisteerde sperma analyse-systeem bestaat uit een fasecontrastmicroscoop, een 

camera, een verwarmplaat, een beeldscherm en een computer om de data te analyseren en op te 

slaan. Met de fasecontrastmicroscoop worden de spermatozoa gevisualiseerd en via de computer 

gedigitaliseerd. Zo kunnen de trajecten van de spermatozoa gereconstrueerd en geanalyseerd 

worden. Zelfs de meest subtiele veranderingen, die met conventioneel spermaonderzoek niet 

zichtbaar zijn, kunnen gedetecteerd worden [6, 12, 13, 14, 15, 16]. CASA geeft een snelle en accurate 

berekening van verschillende spermaparameters zoals het percentage totale en progressieve 

motiliteit, het percentage van traag, medium en snel bewegende spermatozoa, de lineariteit van de 

spermabeweging, de beat cross frequency, de amplitude van de laterale kopbeweging en 

verschillende andere parameters [13, 14, 15, 16].  

Om een spermastaal met CASA te onderzoeken moet het staal verdund worden tot 50 x 10
6
 

spermatozoa/ml met fysiologische oplossing. Vers afgenomen hondensperma is zeer geconcentreerd 

en bij een te hoge concentratie kunnen de spermatozoa teveel botsen wat een verkeerde indruk geeft 

van de motiliteit of kan het CASA toestel weigeren om de analyse uit te voeren. Vervolgens wordt er 5 

tot 7 µl van het verdunde sperma in een voorverwarmde (38°C) telkamer gebracht en op een 

warmteplaat van 37°C geplaatst. De microscoop zal vervolgens 5 at random geselecteerde velden 5 

keer scannen. Het gemiddelde van de 5 scans van elk microscopisch veld zal telkens gebruikt worden 

om de trajecten, motiliteits- en concentratieparameters van de spermatozoa te reconstrueren en 

berekenen [6, 12, 13, 14]. 

Met CASA kunnen hoge aantallen spermatozoa individueel en op een zeer korte tijd geanalyseerd 

worden (meerdere duizenden binnen de minuut). Dit is een grote verbetering in vergelijking met de 

conventionele sperma-analysemethodes. Nadelen van deze techniek zijn de hoge investeringskosten 

en de nood aan standaardisatie. Indien er geen standaardisatie is, kunnen significante verschillen in 

CASA metingen voorkomen. Dit kan onder andere door een verschillende verdunning van het 

spermastaal, de gebruikte verdunner, de temperatuur van de spermatozoa tijdens de analyse en de 

gebruikte telkamer [12, 14, 15]. 

 

3.2.2.2. Concentratie 

Om de concentratie van het ejaculaat te bepalen dient het staal verdund te worden en moet de 

motiliteit stilgelegd worden. Dit kan door middel van kraantjeswater, HCl of formol. Bij de reu wordt 

meestal een verdunning van 1/40 gemaakt. Hierna wordt 10 µl van het spermastaal in een telkamer 
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geplaatst (Bürker of Thoma) (Fig. 1) en bekeken onder een fasecontrastmicroscoop [1, 2, 5, 6, 7, 13, 

14].    

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Bürkerse telkamer (uit Van Soom, 2011-2012) [2] 

 

Bij de Bürkerse telkamer telt men de spermakoppen in 40 kleine vierkantjes (inhoud van 1 vierkantje = 

1/4000 mm
3
) en ook deze die op twee op voorhand geselecteerde zijden van het vierkantje liggen 

(Fig. 2). Wanneer men dit aantal vermenigvuldigt met 100 wordt het aantal zaadcellen per mm
3
 of per 

µl verkregen. Als men dit getal vermenigvuldigt met een factor 1000 krijgt men het aantal spermatozoa 

per ml [1, 2, 5, 6, 7, 13, 14].   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Microscopisch uitzicht van de Bürkerse telkamer (uit Van Soom, 2011-2012) [2] 

 

3.2.2.3. Morfologie 

De morfologie en plasmamembraanintegriteit kunnen met een eosine-nigrosine (supravitaal) kleuring 

bekeken worden. Op een voorverwarmd (37°C) draagglaasje wordt een druppel sperma (10µl) en een 
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druppel eosine-nigrosinekleurstof (10-15µl) gebracht en gemengd met behulp van een tweede 

draagglaasje. De mengeling wordt dan met behulp van dit tweede draagglaasje uitgesmeerd op het 

eerste draagglaasje onder een hoek van 30 à 45°. Het preparaat wordt enkele minuten gedroogd en 

daarna bekeken onder een lichtmicroscoop op een vergroting 100x. Er worden minstens 100 

spermatozoa onderzocht. Spermatozoa die de kleur niet hebben opgenomen en wit kleuren hebben 

een intacte spermamembraan en leven nog. Spermatozoa met een membraanbeschadiging nemen 

de roze/rode eosine kleurstof op. Deze kleuren roze en zijn dus dood (Fig. 3-4). Het percentage 

levende spermatozoa dient meer dan 90% te bedragen bij de reu [1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18]. 

 

 

.  

 

 

Fig. 3 Levende, membraanintacte spermacel (uit Van Soom, 2011-2012) [2] 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Dode, membraanbeschadigde spermacel (uit Van Soom, 2011-2012) [2] 

De membraanintacte (witte) spermatozoa kunnen gebruikt worden voor het onderzoek van de 

morfologie. Er wordt gekeken naar de vorm van de spermatozoa. De spermatozoa worden 

onderverdeeld in normale spermatozoa, spermatozoa met primaire afwijkingen door testiculaire 

dysfunctie (abnormale koppen en staarten) en spermatozoa met secundaire afwijkingen door 

epididymale dysfunctie (proximale en distale protoplasmadruppels) (Fig.5). Het percentage normale 

spermacellen dient meer dan 60% te bedragen bij de reu [1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18]. 
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Fig. 5 Spermacellen met respectievelijk een distale protoplasmadruppel, proximale 

protoplasmadruppel en teruggeslagen staart. (uit De Kruif, 2011-2012) [7] 

 

Het percentage normale spermatozoa is bij de reu ook heel sterk afhankelijk van de leeftijd. Naarmate 

ze ouder worden, produceren ze een lager percentage normale spermatozoa. Dit wordt onder andere 

veroorzaakt door de onvolledige of verstoorde spermatogenese in de zaadbuisjes, testiculaire 

degeneratie of een tekort aan mature spermatozoa. Hierdoor zijn ook de bevruchtingsresultaten lager 

en de nestjes kleiner bij reuen vanaf een leeftijd van 7 jaar [14]. 

 

3.3. Spermabewaring 

Alvorens sperma kan bewaard worden dient het nog enkele handelingen te ondergaan. Zo blijkt 

prostaatvocht een slecht medium voor langere bewaring van sperma dus moet dit zoveel mogelijk 

verwijderd worden via centrifugatie. Er dient ook een verdunner toegevoegd te worden die de 

spermatozoa zal beschermen tegen koudeshock. Er zijn verschillende soorten verdunners 

beschikbaar. In het algemeen bevatten deze eigeel tegen de koudeshock, energiesubstraten zoals 

fructose of glucose, een buffer om een constante pH te behouden, antibiotica zoals gentamycine, 

penicilline of streptomycine om de groei van bacteriën tegen te gaan en als het sperma dient 

ingevroren te worden moet er nog extra cryoprotectant zoals glycerol toegevoegd worden [1, 3]. 

De keuze om het sperma te koelen of in te vriezen hangt af van verschillende factoren zoals de 

afstand waarover het sperma moet getransporteerd worden, het doel van het sperma (kunstmatige 

inseminatie van één of van meerdere teven), de prijs (ingevroren sperma is duurder), de nationale 

wetgeving (kan verschillend zijn voor gekoeld en ingevroren sperma), de persoonlijke voorkeur van de 

eigenaar, de kennis en handigheid van de dierenarts/inseminator, het beschikbare materiaal (het is 

makkelijker om sperma te koelen dan om het in te vriezen), enz. Echter, het succes van kunstmatige 

inseminatie is wat hoger bij gekoeld sperma dan bij ingevroren sperma. Het koelen geeft minder 

schade aan de spermatozoa, maar het kan minder lang bewaard worden dan ingevroren sperma 

waarbij de bewaarduur in principe onbeperkt is [1, 3, 18].   
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3.3.1. Gekoeld sperma 

De bewaring van sperma bij 4°C zal de overlevingstijd van de spermatozoa verlengen tot ongeveer 10 

dagen. Met sommige verdunners kan het sperma zelfs tot 27 dagen bewaard worden op voorwaarde 

dat de spermaverdunner om de 10 dagen ververst wordt. De lagere temperatuur zal het metabolisme 

van de spermatozoa verlagen. Om een spermastaal te koelen zal men een verdunner toevoegen in 

een verhouding 1/3. Het verdunde spermastaal wordt in een waterbad van 37°C geplaatst en het 

geheel wordt in een frigo van 4 à 5°C geplaatst. Gekoeld sperma kan na 2 à 3 dagen nog steeds 

succesvol ingevroren worden. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om als dierenarts sperma af te 

nemen en te koelen om het dan te verzenden naar een gespecialiseerd centrum om het spermastaal 

in te vriezen [1, 3, 7, 13, 19].   

 

3.3.2. Diepvriessperma 

Om het spermastaal in te vriezen wordt de tweede, spermarijke fractie, verdund met een verdunner 

die nu ook glycerol (3%) bevat. Deze verdunning wordt in een waterbadje (37°C) geplaatst en in een 

frigo van 4°C geplaatst gedurende 1 à 2 uur. Na deze periode wordt een tweede verdunner 

toegevoegd met een hoger percentage glycerol (7%). Het sperma wordt nu in rietjes (0,5 of 0,25 ml) 

gedaan aan een concentratie van 100 x 10
6
 spermatozoa per rietje. De rietjes moeten steeds gelabeld 

zijn met de datum, naam van de hond, ras, tatoeage of chipnummer en het invriescentrum (fig. 6). De 

rietjes worden dan in een rekje geplaatst en hangen enkele centimeter boven de vloeibare stikstof. 

Door het maken van variaties in de afstand en het tijdstip worden verschillende invriessnelheden 

gecreëerd. De rietjes kunnen na het invriezen verder bewaard worden in een tank met vloeibare 

stikstof. Het spermastaal blijft zo verschillende jaren goed en kan op deze manier ook getransporteerd 

worden [1, 5, 6, 13, 19, 20, 21]. 

Fig. 6 Rietjes (0,5 ml) voor langdurige bewaring van sperma (uit Van Soom, 2011-2012) [2] 
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Om de rietjes terug te ontdooien voor inseminatie moeten ze in een waterbad geplaatst worden. Dit 

kan ofwel gedurende 30 tot 60 seconden in een bad van 37°C of 6 tot 7 seconden in een bad van 

70°C. Het is belangrijk om de instructies te volgen die afkomstig zijn van het centrum waar het sperma 

ingevroren is [1, 22].  

 

3.4. Spermatransport en regelgeving 

 

3.4.1. Spermatransport 

Het transport van sperma kan zowel met gekoeld als met ingevroren sperma. Gekoeld sperma kan 

getransporteerd worden in een thermosfles, isomo-doos of een minitübe neopore box. De minitübe 

neopore box wordt momenteel het meest gebruikt aangezien deze goedkoop en zeer eenvoudig is in 

gebruik. Bij deze methode wordt het spermastaal in de box geplaatst samen met 2 koelbatterijen van -

20°C (fig. 7-8) [1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Minitübe neopore box (uit Rijsselaere, 2011) [1] 
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Fig. 8 Minitübe neopore box met 2 blauwe koelbatterijen (-20°C), in het midden wordt het verdunde 

spermastaal gebracht: de temperatuur in het midden is gedurende 2 dagen ongeveer 4-5°C (uit Van 

Soom, 2011-2012) [2] 

 

De koelbatterijen blijven in de box gedurende het transport en zorgen ervoor dat het spermastaal tot 

48 uur lang een constante temperatuur van 4 à 5°C heeft. Het transporteren van ingevroren sperma 

gebeurt in een speciale afgesloten stikstoftank gevuld met vloeibaar stikstof aan een temperatuur van 

-196°C (fig. 9) [1, 2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Transportcontainer voor ingevroren sperma (uit Rijsselaere, 2011) [1] 
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3.4.2. Regelgeving voor spermatransport 

De regels voor het transporteren van gekoeld of ingevroren hondensperma zijn vrij ingewikkeld en 

verschillen van land tot land. Door deze ingewikkelde procedures is het belangrijk dat de importeur 

tijdig contact opneemt met het desbetreffende ministerie of de lokale autoriteiten om te informeren 

naar de huidige regels en wetgeving in verband met het importeren van sperma in het desbetreffende 

land. Men doet dit best lang op voorhand zodat er voldoende tijd is om de nodige administratie in orde 

te maken en om de nodige onderzoeken te kunnen uitvoeren op de honden. Sommige landen zijn 

eerder makkelijk om sperma te importeren zoals België, terwijl andere landen zoals Australië, een 

zeer strikte wetgeving en regels hanteren voor het invoeren van sperma [1, 23]. 

Indien men hondensperma wil invoeren in Australië moet dit aan heel wat regels voldoen. Vooreerst 

moet het spermastaal steeds vergezeld zijn van een document voor toelating tot invoering en de 

lokale overheid dient hiervan steeds op de hoogte gebracht te worden. Na de invoer van het 

spermastaal zal dit dan ook eerst gecontroleerd worden door een lokale inspecteur. Indien het staal 

volgens de inspecteur niet in orde is met de documentatie of de veiligheid zal het in quarantaine 

blijven, teruggestuurd worden of vernietigd worden. Verder moet er ook voor elke donorreu een 

gezondheidscertificaat aanwezig zijn. Dit certificaat moet geschreven zijn in het Engels, het nummer 

van het document van toelating tot invoering bevatten, de naam van het land van verzending, de 

naam van het ministerie van het land van verzending en de specifieke informatie over de reu bevatten 

onder andere het ras, microchipnummer, naam, data van sperma-afname, aantal rietjes in de 

verzending, identificatie van de rietjes en de data van de bloednames voor de gevraagde 

onderzoeken met het type test dat hiervoor gebruikt is en het resultaat. Dit alles moet gebeuren door 

een door de overheid goedgekeurde dierenarts die bevoegd is om dit te doen. De dierenarts moet ook 

alle pagina’s, ook de laboresultaten,  handtekenen, dateren en stempelen met een officiële stempel 

van de overheid. De donorreu is ook verplicht om tussen de periode van de eerste sperma-afname en 

de laatste sperma-afname te leven in een land dat goedgekeurd is door Australië. De officiële 

dierenarts moet het spermastaal controleren tot het moment dat het in de verzegelde opslagtank zit, 

klaar om te transporteren. De donorreu moet ook gevaccineerd zijn tegen rabiës waarbij de vaccinatie 

niet langer dan 12 maanden geleden mag zijn en indien het gaat om een primovaccinatie moet deze 

tenminste 90 dagen voor de eerste sperma-afname gegeven zijn. Een bewijs van deze vaccinatie 

moet ook bij het gezondheidscertificaat gevoegd worden. De donorreu dient ook een bloedonderzoek 

te ondergaan in een goedgekeurd laboratorium waarbij er getest wordt op Brucella canis en 

Leptospira canincola met een serumagglutinatie test. Beide testen moeten binnen de 30 dagen van de 

sperma-afname uitgevoerd te worden. De test op Brucella moet negatief zijn en deze op Leptospirose 

ook negatief, of positief met een negatief resultaat op een titer van 1:800 en een hertest tussen de 2 

tot 4 weken later die ook negatief is voor een titer van 1:800. De donorreu mag ook geen natuurlijke 

dekkingen doen tussen de datum van bloedafname en de laatste sperma-afname voor deze zending. 

Tenslotte moeten de rietjes gemerkt zijn met de microchip van de donorreu, het ras en de datum van 

sperma-afname. De tank om het sperma te transporteren moet nieuw zijn, of een reeds gebruikte die 
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leeggemaakt en ontsmet is met een toegelaten ontsmettingsmethode. Er dient steeds nieuwe 

vloeibare stikstof in de tank gedaan te worden [1, 23].   

 

3.5. Kunstmatige inseminatie 

Kunstmatige inseminatie bij de hond kan uitgevoerd worden met zowel vers, gekoeld (4°C) of 

ingevroren (-196°C) sperma. Het gekoelde sperma kan geïnsemineerd worden in de teef zonder op te 

warmen, ofwel kan men het op voorhand opwarmen tot 37°C. Ingevroren sperma dient altijd eerst 

ontdooid te worden alvorens het te insemineren [1, 4, 24]. 

Om de kans op een geslaagde kunstmatige inseminatie zo hoog mogelijk te houden is het belangrijk 

om te insemineren op het juiste tijdstip, dat wil zeggen, wanneer de teef het meest vruchtbaar is. Er 

zijn bij de hond meerdere methodes beschikbaar om dit te bepalen. Men kan deze best combineren 

om het ideale inseminatietijdstip te bepalen. Deze methodes zijn onder andere de gedrags- en 

lichaamsveranderingen van de teef, vaginale cytologie waarbij men kijkt naar het percentage 

gekeratiniseerde vaginale epitheelcellen, vaginoscopie en progesteronbepalingen. Het beste tijdstip 

voor de kunstmatige inseminatie is 2 tot 5 dagen na de ovulatie, wanneer de progesteronconcentratie 

tussen de 8 en 15 ng/ml is, bij diepvriessperma zelfs nog iets hoger [1, 2, 21, 22]. 

Katheterisatie van de cervix van de teef is zeer moeilijk door de anatomische vorm en structuren. De 

teef heeft een zeer lange vagina; de cervix is moeilijk te bereiken door de dorsale mediale 

postcervicale plooi, de smalle paracervicale regio en de ventrale hoek waarin de cervix gepositioneerd 

is. Men kan bij de hond zowel intravaginaal als intra-uterien sperma insemineren. Inseminatie van 

sperma in de eileiders werd ook reeds beschreven bij de hond maar door de geringe praktische 

toepasbaarheid bleef deze methode beperkt tot enkele experimentele studies [4, 24, 25]. 

Als inseminatiedosis worden meestal 100 tot 200 x 10
6
 spermatozoa geïnsemineerd voor een 

kunstmatige inseminatie met vers en gekoeld sperma terwijl er voor kunstmatige inseminatie met 

ingevroren en ontdooid sperma aangeraden wordt om meermaals (2 à 3 keer) 150 tot 200 x 10
6
 te 

insemineren. De inseminatieresultaten hangen af van veel factoren zoals het juiste inseminatietijdstip, 

de kwaliteit van het sperma, de plaats van inseminatie (intra-uterien is beter dan intravaginaal), het 

aantal geïnsemineerde spermatozoa, het ras en de leeftijd van beide dieren. Na een natuurlijke 

dekking kunnen de drachtigheidsresultaten tussen de 85-90% liggen; na kunstmatige inseminatie zijn 

deze lager en gemiddeld rond de 50% [4, 5,19, 21, 25].  

 

3.5.1. Intravaginale inseminatie 

Intravaginale inseminatie kan met 2 verschillende pipetten uitgevoerd worden: een gewone rigide 

plastieken pipet of een Franse katheter (osirispipet). Deze laatste bestaat uit een binnenkatheter en 

een flexibele buitenste mantelpipet met vooraan een opblaasbare cuff. Bij de inseminatie wordt de 
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pipet ingebracht in de dorsale vulvacommissuur, eerst in craniodorsale richting tot tegen de 

wervelkolom en vervolgens horizontaal tot caudaal van de cervix. Het sperma wordt langzaam 

geïnsemineerd. Bij een gewone pipet zal men de teef 5 tot 10 minuten met de achterhand omhoog 

houden zodat het sperma niet terug naar buiten vloeit (fig. 10). Men kan eventueel ook de vagina met 

een vinger stimuleren zodat er net zoals bij een natuurlijke dekking vaginale en uteriene contracties 

ontstaan die het spermatransport richting eileiders vergemakkelijken [4, 21, 22, 24, 25].  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 De achterhand van de teef wordt omhoog gehouden na intravaginale inseminatie (uit Van 

Soom, 2011-2012) [2] 

 

Bij het gebruik van een Franse katheter (Fig. 11) kan men na het insemineren de cuff opblazen. Dit zal 

de terugvloei van sperma verhinderen en zal de bulbus van de penis van de reu nabootsen. Deze cuff 

stimuleert ook de vaginale en uteriene contracties. Deze inseminatiemethodes zijn gemakkelijk en 

snel uit te voeren en geven goede drachtigheidsresultaten als gewerkt wordt met goed sperma en als 

de inseminatie op het juiste tijdstip gebeurt [4, 21, 22, 24, 25].  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 De Franse katheter of Osirispipet (uit Van Soom, 2011-2012) [2] 
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3.5.2. Intra-uteriene inseminatie 

Intra-uteriene inseminatie kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Men kan het sperma 

rechtstreeks in de baarmoeder injecteren via een laparotomie of laparoscopie. Dit vereist echter een 

operatie met anesthesie en wordt door velen gezien als onethisch, onaanvaardbaar stressvol voor de 

teef. Deze manier van insemineren is in sommige landen zelfs wettelijk verboden. Het voordeel van 

deze methode is dat ze volgens sommige studies zeer goede drachtigheidsresultaten oplevert (tot 

92% geboortepercentage). Intra-uteriene inseminatie kan ook met een transcervicale, Noorse 

(Scandinavische) katheter (Fig. 12) [4, 21, 24, 25].  

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 De Noorse katheter bestaande in 3 verschillende maten (kleine, middelmatige en grote teven) 

(uit Van Soom, 2011-2012) [2] 

Via deze inseminatietechniek wordt de cervix via het abdomen gepalpeerd en gefixeerd. Vervolgens 

wordt de katheter in de vagina ingebracht en wordt de metalen katheter door de cervix geleid. Nu kan 

men het sperma rechtstreeks in de baarmoeder injecteren. Deze techniek is echter zeer moeilijk aan 

te leren en wordt daarom ook maar zelden gebruikt. Indien deze methode niet zorgvuldig gebruikt 

wordt kan men de vagina, cervix of baarmoeder perforeren. Indien de katheter geplaatst wordt door 

een persoon met veel ervaring is dit een zeer snelle techniek waarbij er hoge geboortepercentages 

kunnen verkregen worden.  

De laatste techniek is waarschijnlijk in België de meest gebruikte. Hierbij wordt een urinekatheter 

onder endoscopische begeleiding door de cervix in de baarmoeder geschoven en kan zo het sperma 

geïnsemineerd worden. Deze methode kan uitgevoerd worden op een licht gesedeerde teef en is 

veilig. Er is weinig kans op perforatie en men is zeker dat het sperma in de baarmoeder wordt 

gebracht. Een belangrijk nadeel van deze methode is de kostprijs aangezien deze de aankoop van 

een specifieke endoscoop vereist [4, 21, 24, 25]. 
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4 De casuïstiek 

 

4.1 Signalement 

Op 1 februari 2013 zijn 3 Golden Retriever reuen: ‘Furyo Noroy du Plessy’, ‘Fly To Ghost Myst Du 

Bois de la Rayere’ en ‘Fashion Du Bois de la Rayere’ op consultatie gekomen op de dienst 

Voortplanting en Verloskunde op de faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke. Er diende van de reuen 

sperma afgenomen te worden om te onderzoeken, in te vriezen en te verzenden naar Australië. Furyo 

is 6 jaar en 10 maand, Fly To Ghost is 2 jaar en 6 maand en Fashion is ook 2 jaar en 6 maand. 

 

4.2 Anamnese 

Eerst werd een grondige anamnese afgenomen. Enkele belangrijke vragen hierbij zijn: 

- Heeft de hond een systemische ziekte of chronische problemen? 

- Heeft de hond recent medicatie gekregen? Hoelang geleden en welke? 

- Is er een trauma of hitte-insult geweest ter hoogte van het scrotum/de penis? 

- Heeft de hond recent koorts gehad? 

- Is er sprake van inteelt? 

- Hoeveel teven heeft de reu reeds gedekt? 

- Wat waren de resultaten van de dekkingen? 

- Wanneer was de laatste dekking? 

- Wanneer was de laatste succesvolle dekking? 

- Hoe oud is de reu? 

Alle 3 de reuen waren gezond en hadden recent geen medicatie gekregen. De dekresultaten staan in 

tabel 2. 

Tabel 2: Dekresultaten van de 3 reuen. 

 Furyo Fly To Ghost Fashion  

Leeftijd 6 jaar 10 maand 2 jaar 6 maand 2 jaar 6 maand 

Aantal dekkingen 50 natuurlijke 

dekkingen en KI’s 

2-3 natuurlijke 

dekkingen en 1 KI 

7-8 natuurlijke 

dekkingen en KI’s 

Drachtigheidspercentage 80-90% 100% 100% 

Aantal pups per nest 6 tot 12 8 tot 10 3 tot 13 

Meest recente pups December 2012 November 2012 December 2012 
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4.3 Klinisch onderzoek 

Na de anamnese werd ook een grondig klinisch onderzoek uitgevoerd (ademhaling, pols, 

temperatuur, auscultatie hart en longen, kleur mucosae, capillaire vullingstijd, algemene conditie, 

enz.). Er wordt ook steeds palpatie van de prostaat uitgevoerd. Bij alle 3 de reuen werden voor deze 

onderzoeken geen afwijkingen vastgesteld.  

 

4.4 Sperma-afname 

Voor de sperma-afname werd hier gebruik gemaakt van een loopse teef om de reuen te stimuleren. 

Bij Furyo en Fly To Ghost werd het sperma afgenomen, zoals beschreven in de literatuurstudie, via 

digitale manipulatie waarbij de 2de, spermarijke fractie, apart werd opgevangen. Bij Fashion was er 

een erectie, maar geen ejaculatie. Na 20 minuten werd er opnieuw geprobeerd door de eigenaar, ook 

deze poging was niet succesvol. Fashion is dan op 15 februari 2013 opnieuw op consultatie geweest, 

toen werd wel met behulp van een loopse teef en digitale manipulatie succesvol sperma afgenomen. 

In onderstaande gegevens zal dan ook dit staal van Fashion besproken worden. 

 

4.5 Sperma onderzoek 

Na de afname wordt het sperma onmiddellijk in een warme kast geplaatst (37°C) en onderzocht. Alle 

resultaten van de 3 reuen staan samengevat in tabel 3. Het ejaculaat wordt eerst macroscopisch 

beoordeeld. Er wordt gekeken naar de kleur en eventuele bijmengingen. Hierna wordt het volume 

gemeten. Dit gebeurt enkel van de tweede, spermarijke fractie. Bij het microscopisch onderzoek wordt 

gekeken naar de concentratie, motiliteit en morfologie. De concentratie wordt onderzocht met behulp 

van een Bürkerse telkamer. De motiliteit van de spermatozoa wordt stilgelegd door middel van 

kraantjeswater waarmee een verdunning van het sperma gemaakt wordt van 1/40. Van dit staal wordt 

40 µl in de telkamer geplaatst en de inhoud van 40 kleine vierkantjes geteld. Als men dit getal 

vermenigvuldigd met een factor 1000 krijgt men het aantal spermatozoa per ml. Om de motiliteit te 

bepalen wordt gebruik gemaakt van computer geassisteerde sperma-analyse (Hamilton-Thorne 

Analyzer). De spermastalen worden verdund met fysiologische oplossing tot een concentratie van 50 x 

10
6
 spermatozoa/ml. Van dit staal zal 5 tot 7 µl in een voorverwarmde telkamer geplaatst worden en 

onderzocht worden d.m.v. het CASA-systeem. De belangrijkste parameters die men hiermee verkrijgt 

zijn het percentage totale motiliteit en het percentage progressieve motiliteit. Tenslotte zal ook de 

morfologie onderzocht worden. Hierbij plaatst men een druppel sperma en een druppel eosine-

nigrosinekleurstof op een draagglaasje, zal men dit mengen en bekijken onder de lichtmicroscoop. Op 

een vergroting 100 x zal men 100 spermatozoa bekijken. Er wordt gekeken naar de verhouding 

levende/dode spermatozoa, het percentage normale spermatozoa, het percentage abnormale koppen, 

het percentage abnormale staarten, het percentage proximale protoplasmadruppels en het 

percentage distale protoplasmadruppels.  
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Tabel 3: Beoordeling van de spermakwaliteit van de 3 Golden Retrieverreuen. 

 Furyo Fly To Ghost Fashion 

Kleur Grijswit Grijswit Grijswit 

Bijmengingen Geen Geen Geen 

Volume 3,8 ml 0,9 ml 1,2 ml 

Concentratie 360 x 10
6
/ml 600 x 10

6
/ml 500 x 10

6
/ml 

Totale sperma output 1368 x 10
6 

540 x 10
6 

600 x 10
6
 

% Totale motiliteit 67 % 83 % 75 % 

% Progressieve motiliteit 42 % 60 % 57 % 

% Levende spermacellen 92% 90% 93% 

% Normale spermacellen 79 % 60 % 62 % 

% Abnormale koppen 13 % 10 % 15 % 

% Abnormale staarten 6 % 30 % 12 % 

% Proximale 

protoplasmadruppels 

2 % 0 % 0 % 

% Distale 

protoplasmadruppels 

0 % 0 % 11 % 

 

 

4.6 Sperma koelen en invriezen 

Het sperma wordt dan ingevroren, zoals beschreven in de literatuurstudie. Op de faculteit wordt het 

sperma eerst verdund met een verdunner (verdunner A) die samengesteld is uit 3,025 g TRIS; 1,7 g 

citroenzuur; 1,25 g fructose; 0,1 g streptomycine; 0,06 g penicilline; 3 ml glycerol en 20 ml eidooier. 

Aan het volume van de 2
e
, spermarijke fractie wordt er dubbel zoveel van deze verdunner 

toegevoegd. Dit staal wordt dan in een waterbadje van 37°C geplaatst en gedurende 2 uur in een frigo 

van 4°C gezet. Hierna wordt een 2
e
 verdunner (verdunner B) toegevoegd (zelfde hoeveelheid als de 

eerste verdunner). Deze bestaat uit 3,025 g TRIS; 1,7 g citroenzuur; 1,25 g fructose; 0,1 g 

streptomycine; 0,06 g penicilline; 7 ml glycerol, 1 ml Equex en 20 ml eidooier. Het sperma wordt 

vervolgens in rietjes (0,5 ml) gedaan aan een concentratie van 100 x 10
6
 spermatozoa per rietje en 

ingevroren in vloeibare stikstof. Van Furyo werden er 13 rietjes ingevroren worden, van Fly To Ghost 5 

rietjes en van Fashion 6 rietjes, goed voor respectievelijk 4, 2 en 2 inseminaties. 

 

4.7 Spermatransport naar Australië 

Bij de 3 reuen werd ook bloed afgenomen om te controleren op Brucellose en Leptospirose. De reuen 

moeten hiervoor negatief zijn om hun sperma naar Australië te mogen exporteren. Voor het transport 

naar Australië wordt ook verwacht dat de reuen klinisch goedgekeurd zijn door een dierenarts die dan 
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een ondertekend gezondheidscertificaat meegeeft. De reuen mogen ook geen natuurlijke dekkingen 

meer uitvoeren tussen het afnemen van het bloed en de laatste sperma-afname om besmetting te 

voorkomen en hun vaccinaties moeten in orde zijn, waarbij de rabiësvaccinatie niet langer dan 12 

maanden geleden mag zijn. Het sperma kan dan met een transportcontainer met vloeibare stikstof 

naar Australië verzonden worden. 
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5. Discussie 

Afname van sperma bij de reu door middel van digitale manipulatie is een methode die meestal goed 

lukt. Deze methode is diervriendelijk, makkelijk uit te voeren en zal bij de reu het minste stress 

bezorgen. De mogelijkheid om sperma af te nemen zorgt voor heel wat extra mogelijkheden voor de 

instandhouding en verbetering van hondenrassen. Dit maakt het mogelijk om sperma (langdurig) te 

bewaren en eventueel te transporteren naar het buitenland. Hierdoor hoeft de reu zelf deze verre reis 

niet te ondernemen.  

Sinds de komst van de computer geassisteerde sperma-analyse is het onderzoek van het sperma er 

sterk op vooruit gegaan. Het is niet langer nodig dat een onderzoeker een druppel sperma subjectief 

onderzoekt onder een fasecontrastmicroscoop. Deze methode is niet accuraat of precies en dus niet 

betrouwbaar. Computer geassisteerde sperma-analyse kan deze beperkingen reduceren en zorgt 

voor een meer objectief onderzoek van de motiliteit van het sperma. 

Om het sperma te bewaren kan het gekoeld of ingevroren worden. Uit sommige studies blijkt dat het 

gebruik van ingevroren sperma bij kunstmatige inseminatie zorgt voor lagere fertiliteitsresultaten dan 

het gebruik van vers sperma. Daarom is het belangrijk om sperma van zeer goede kwaliteit in te 

vriezen. In deze casuïstiek is de kwaliteit van het sperma echter niet volledig optimaal. Bij Furyo was 

er een iets te lage progressieve motiliteit, bij Fly To Ghost was zowel het percentage normale 

spermatozoa als de progressieve motiliteit vrij laag en bij Fashion was ook zowel het percentage 

normale spermatozoa als de progressieve motiliteit nogal laag. Hierdoor was het sperma niet ideaal 

om in te vriezen, maar toch heeft de eigenaar beslist dit wel te doen. Het sperma zal dan ook 

binnenkort naar Australië verzonden worden.  

Om sperma naar Australië te transporteren moet een eigenaar en zijn dierenarts goed voorbereid zijn. 

Het is belangrijk om zich op tijd goed te informeren over de nodige administratie en onderzoeken die 

op voorhand uitgevoerd moeten worden. Australië is één van de strengste landen voor het invoeren 

van sperma. In deze casuïstiek hadden de eigenaar en dierenarts reeds meermaals contact 

opgenomen met de lokale autoriteiten van Australië, zodat een vlekkeloos transport kan verwacht 

worden. 
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