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Universiteit Gent, haar werknemers of studenten bieden geen enkele garantie met betrekking tot de 

juistheid of volledigheid van de gegevens vervat in deze masterproef, noch dat de inhoud van deze 

masterproef geen inbreuk maakt op of aanleiding kan geven tot inbreuken op de rechten van derden. 

Universiteit Gent, haar werknemers of studenten aanvaarden geen aansprakelijkheid of 

verantwoordelijkheid voor enig gebruik dat door iemand anders wordt gemaakt van de inhoud van de 

masterproef, noch voor enig vertrouwen dat wordt gesteld in een advies of informatie vervat in de 

masterproef. 



VOORWOORD 

	  

Onderzoek is afwisselend en onvoorspelbaar. Door middel van het opstellen van planningen krijg je 

enkel een beeld van wat er je te wachten staat en in welke periode er informatie zal worden 

verkregen. Ik ben in de zomer tussen 1ste en 2de master begonnen met de metingen van de 

proefdieren in het ILVO. Bij de start was het idee deze metingen ongeveer 1 jaar te doen om dan over 

voldoende gegevens te kunnen beschikken. Maar door omstandigheden werd de onderzoeksperiode 

verlengd tot 1 jaar en 8 maanden. Elke maand metingen, daar keek ik naar uit!  Mijn promotor, Mieke 

Van Eetvelde ging telkens mee om me te helpen. Ook deed zij alle metingen van de pasgeboren 

kalfjes, waar ik zelf niet altijd bij kon zijn. Zij bleef positief en wanneer ik het tegen de deadline niet 

meer zag zitten door tijdsgebrek, kon zij me overtuigen dat het wel zou lukken. En kijk, alles is 

verwerkt en uitgeschreven en gebundeld op de dag van de deadline! Dank u wel Mieke voor de 

verbeteringen, de metingen en de leuke babbels tussendoor! Ook dank aan Prof. Opsomer voor de 

motiverende woorden en de verbetering op het laatste moment. 

Op het onderzoekscentrum (ILVO) waren meestal dezelfde mensen aanwezig om de koeien door de 

baskuul te drijven en om de conditiescoring uit te voeren. Deze mensen waren altijd vriendelijk, 

behulpzaam en goed gezind, zelfs ’s ochtends vroeg in de barre koude van de winter. Daarom ook 

een dikke merci aan de medewerkers van het ILVO! 

Nu deze masterproef afgewerkt is, is het einde van deze lange studie in zicht. Eindelijk de 

mogelijkheid om mijn eigen leven te plannen en te doen wat ik graag doe. In het laatste jaar is er 

enorm veel veranderd in mijn leven. Ik ben voor het eerst helemaal alleen op reis gegaan, het 

laatstejaarssyndroom heeft zich ook bij mij toegeslaan, plannen die ik tijdens de ganse studie had in 

verband met werken na deze studie vielen in duigen, ik ben meter geworden van Elodie..  Het waren 

intense maanden maar dat heeft me er alleen maar meer op gewezen dat ik m’n hart moet volgen en 

dus vertrek ik voor een jaar de wijde wereld in, op zoek naar avontuur en nieuwe ervaringen als 

dierenarts in andere steden, landen, zelfs continenten. De mogelijkheid om deze keuze te maken ligt 

volledig bij mijn lieve ouders, die steeds achter mij staan. Zij steunen me in alles wat ik doe, en willen 

alleen maar dat ik gelukkig ben met wie ik ben en wat ik doe. Mama en papa, ik ben supercontent dat 

ik jullie dochter ben. 

Daarnaast staan ook Nathalie, Caroline, Laurent altijd klaar als ik even afleiding nodig heb van het 

schrijven, leren of van de kliniek. Met hen is het altijd een gezellige boel met veel gelach en lekker 

eten. Ook Katrien en Marijke, die ik nu al 6 jaar geleden heb leren kennen zijn heel belangrijk 

geworden in mijn leven. Dank u wel voor alle leuke momenten, hopelijk wordt contact houden na deze 

studie geen probleem, het zou zonde zijn dat het niet lukt. 
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SAMENVATTING 
 

Reeds jaren zoekt men naar mogelijke oplossingen om het geboortegemak bij Belgisch Witblauwe 

(BWB) dieren te verbeteren. Enerzijds wil men selecteren op grotere bekkenmaten bij het moederdier, 

anderzijds zouden ook lagere geboortegewichten een belangrijke rol spelen in het minimaliseren van 

dystocie binnen het BWB ras. Het geboortegewicht van een BWB kalf wordt beïnvloed door 

genetische factoren en omgevingsfactoren. In deze studie werd het effect van één van deze 

omgevingsfactoren, namelijk het verloop van de conditie van het moederdier tijdens de dracht 

onderzocht. Er werden 36 BWB koeien van hetzelfde bedrijf opgenomen in het onderzoek, waaronder 

dieren van verschillende pariteiten en zowel zogende als niet-zogende dieren. De conditie van de 

moederdieren werd gedurende de hele dracht opgevolgd en werd beoordeeld aan de hand van de 

maandelijkse lichaamsgewichten (LG), Body Conditie Scores (BCS) en echografisch gemeten 

vetdiktes (VD). Kort na het afkalven werd het kalf gewogen en werden ook de borstomtrek (BO), 

diagonale lengte (DL), schofthoogte (SH), schouderbreedte (SB) en achterhandbreedte (AB) gemeten 

van zowel moederdier als kalf. Er werd bij alle dieren een stijging in LG, gecorrigeerd gewicht (CG), 

BCS en VD gezien gedurende de dracht. Vanaf het begin van het derde trimester werd, ondanks de 

blijvende toename in LG, een daling in CG en een stabilisatie van BCS en VD opgemerkt. De BCS 

was doorheen de dracht gecorreleerd met LG (r = 0.69; P<0.001) en VD (r = 0.54; P<0.001). Ook was 

VD gecorreleerd met LG (r = 0.44; P<0.001). Zoogkoeien vertoonden een lagere conditie bij conceptie 

maar namen meer in conditie en gewicht toe gedurende de dracht. Toch hadden deze koeien kleinere 

kalveren met lagere geboortegewichten, wat doet vermoeden dat deze dieren eerder in hun eigen 

energiereserves voorzien dan in de groei van hun kalf. Door het kleine aantal dieren (N=13) waren 

deze verschillen echter niet significant.  

Er werd een significante stijging van de geboortegewichten van de kalveren waargenomen naarmate 

de pariteit van het moederdier toenam. Ook het gewicht van de moederdieren bij afkalven bleek sterk 

gecorreleerd te zijn met de grootte van het kalf. Ook kon het geboortegewicht doorheen de dracht 

reeds gecorreleerd worden met het lichaamsgewicht van het moederdier, waarbij  de correlatie het 

hoogst was aan het begin van het derde trimester (r = 0.74; P<0.001). De conditie van het moederdier 

had in deze studie slechts een beperkt effect op het geboortegewicht; zogende dieren hadden 

kalveren met lagere geboortegewichten maar BCS op zich kon niet significant gecorreleerd worden 

met het geboortegewicht. Uitgebreider onderzoek naar het effect van de conditie is bijgevolg nodig. 

 

Key words: Belgisch Witblauw – conditieverandering – dracht – geboortegewicht - runderen 
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INLEIDING 
 
Dankzij een uitgesproken genetische selectie op spierontwikkeling kent het Belgisch Witblauwe (BWB) 

runderras een grote populariteit in België en omstreken. De sterke spiergroei en het hoge 

slachtrendement gaan echter gepaard met lagere vet- en skeletpercentages, wat enkele nadelen met 

zich meebrengt. Eén ervan is de onmogelijkheid om een kalf op de wereld te zetten zonder menselijk 

ingrijpen. Het welzijn van de dieren die routinematig keizersnedes moeten ondergaan wordt meer en 

meer in vraag gesteld. Tegenwoordig leggen een aantal onderzoeksgroepen zich toe op het 

terugdringen van het aantal keizersnedes, onder andere door het selecteren op grotere bekkens. Een 

andere mogelijke oplossing is het verlagen van het geboortegewicht van de kalveren, weliswaar 

zonder in te boeten op de conformatie van het BWB ras. 

In deze studie wordt de invloed van de conditieverandering van het moederdier op het 

geboortegewicht en de lichaamsgrootte van het BWB kalf onderzocht. Hiermee wordt geprobeerd om 

aan de hand van deze veranderingen te kunnen voorspellen of het mogelijk is het geboortegewicht te 

verlagen zonder dat het kalf van conformatie verandert, noch dat de levenskwaliteit van kalf of 

moederdier vermindert. Aangezien enorm veel andere factoren buiten de conditie van het moederdier 

een invloed hebben op het geboortegewicht van een kalf, zal ook door middel van het inspelen op die 

andere factoren het geboortegewicht in de toekomst verminderd kunnen worden. Hiervoor is echter 

wel een mentaliteitsverandering noodzakelijk bij de kwekers van deze dieren (Lips et al., 2001). Zij 

zullen tevreden moeten worden met kleinere kalveren bij geboorte, wat in de huidige situatie niet het 

geval is aangezien kleine kalveren worden geassocieerd met slechtere groeicapaciteit. 
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LITERATUURSTUDIE 

1. GEBOORTEPROBLEMATIEK BIJ HET BELGISCH WITBLAUWE RAS 

 

Het BWB ras is over de hele wereld bekend omwille van de superieure vleeskwaliteit, maar kent 

steeds meer kritiek omdat de moederdieren hun kalveren niet zelfstandig op de wereld kunnen zetten. 

Doorheen de jaren steeg het percentage sectio caesareae tot meer dan 95%. De voornaamste reden 

om tot een keizersnede over te gaan is de incompatibiliteit tussen enerzijds de grootte van het 

bekkenkanaal van het moederdier en anderzijds de breedte van het overmatig bespierde kalf (Vissac 

et al., 1973; Hanset, 1981; 1998, Kolkman et al., 2009). Naast deze incompatibiliteit spelen ook de 

gevoeligheid en de economische waarde van de kalveren een beslissende rol.  

Dikbilkalveren hebben een veel hoger geboortegewicht dan kalveren van het melktype of zelfs andere 

vleesrassen. In een studie van Coopman et al. (2004) waren 20% van de kalveren zwaarder dan  

59 kg, wat volgens Holland en Odde (1992) de grens is voor foetaal gigantisme. Aangezien deze 

kleine giganten veel gevoeliger zijn voor mortaliteit tijdens of kort na de partus, vormt een normale 

partus steeds een risico voor het kalf. Bovendien hebben BWB kalveren een zeer grote economische 

waarde vanaf de geboorte, waardoor men liever geen risico neemt en direct overgaat tot het uitvoeren 

van electieve chirurgie. De keizersnede blijkt weinig tot geen nadelige gevolgen te hebben voor de 

kalveren. Meer nog,  men merkt onder andere een beter groei op van de kalveren post partum 

(Bellows et al., 1988). Ook ziet men normale serum glucosewaarden en normale rectale temperaturen 

vlak na de keizersnede wanneer men deze waarden vergelijkt met kalveren die via een normale, niet 

gecompliceerde partus zijn geboren (Vermorel, 1989; Bellows en Lamogglia, 2000). Ondanks deze 

factoren, die er op wijzen dat er geen sprake is van een gecompromitteerd welzijn van de kalveren, 

komt er echter steeds meer kritiek op de routinematig uitgevoerde keizersnedes.  

2. HOE KAN MEN DE LICHAAMSGROOTTE VAN EEN DIKBILKALF BEÏNVLOEDEN? 

 

Wanneer men de factoren die de lichaamsgrootte van pasgeboren kalveren bepalen kent, kan men 

erop inspelen. In een literatuurstudie hieromtrent (Van de Weyer, 2012) werden volgende factoren met 

grote invloed (en beïnvloedbaarheid) aangeduid. 

Men onderscheidt genetische en omgevingsfactoren. Eerst en vooral kan men via genetica inspelen 

op zowel het geboortegewicht als op de drachtlengte. Het geboortegewicht bij BWB dieren heeft een 

erfelijkheidsgraad van 0,33 (Coopman et al., 2004) en voor de drachtlengte bij vleesveerassen 

bedraagt deze erfelijkheidsgraad 0,44 ± 0,28 (Lasley et al., 1961) tot 0,61 ± 0,02 (Crews, 2006). 

Door selectie op een laag geboortegewicht en kortere drachtlengte kan men na enkele generaties een 

verbetering zien in het verloop van de partus.  
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Ook Coopman et al. (2004) stelden selectie voor als een bruikbare manier om de incidentie van sectio 

caesarea te verlagen, en dit door te selecteren op enerzijds grotere moederdieren (en de daarbij 

horende grotere geboortekanalen) en anderzijds minder bespierde kalveren. Men stelde in deze 

studie ook voor om het ras in twee lijnen verder te selecteren: een ‘suckler’ line en een ‘beef’ line, die 

dan achteraf door kruising de beste resultaten zou geven. Daarnaast probeert men de expressie van 

het gemuteerde myostatinegen op het ‘boviene chromosoom 2’ in te schakelen tijdens de dracht 

waardoor de spierhypertrofie voorlopig wordt geïnhibeerd. Het doel daarbij is dat het gen wordt 

uitgeschakeld vanaf kort na de geboorte om pas dan de spierhypertrofie tot expressie te doen komen 

(Coopman et al., 2004). Dit onderzoek staat echter nog in kinderschoenen.  

 

Selectie zal steeds een belangrijke factor zijn om op lange termijn vooruitgang te boeken, maar op 

korte termijn is vooral het inspelen op omgevingsfactoren belangrijk. Een van de mogelijkheden 

daarbij is het aanpassen van het rantsoen van het moederdier tijdens bepaalde periodes van de 

dracht. Zo speelt men in op de conditie van het moederdier, welke als tweede belangrijkste factor 

werd aangeduid.  

Men zou multipare dieren kunnen insemineren op een moment dat ze in mindere conditie zijn, wat bij 

dikbilkoeien meestal overeenkomt met de periode tijdens of net na het zogen (Renquist et al., 2006a). 

Doordat de koe haar opgenomen energie moet verdelen over onderhoud en melkproductie en de 

groei van de foetus, zal de foetus minder snel groeien. Hier moet wel voorzichtig mee omgesprongen 

worden, aangezien een vroege energierestrictie gevolgen kan hebben voor de orgaanontwikkeling van 

de foetus; met ernstige complicaties tijdens het verdere leven van het kalf. Voorbeelden hiervan zijn 

een gedaalde groei of de ontwikkeling van metabole problemen (Wu et al., 2004).  

Men zou ook  een energierestrictie kunnen uitvoeren in het derde trimester van de dracht (Lake et al., 

2005, Radunz et al., 2010), aangezien de foetus dan het sterkst in gewicht toeneemt (Ferrell et al., 

1976). In deze periode zijn alle essentiële organen reeds aangelegd waardoor de door de foetus 

opgenomen energie wordt gebruikt voor spieraanzet (Ferrell et al., 1976; Prior en Laster, 1979). 

 

Het inspelen op de energievoorziening van het kalf via de conditie van BWB moederdieren tijdens de 

dracht kan theoretisch resulteren in lagere geboortegewichten, maar daarover zijn in dit ras nog geen 

studies gedaan.  

3. GEVOLGEN VAN ENERGIERESTRICTIE TIJDENS DE DRACHT VOOR HET KALF  

 

De placenta is het belangrijkste weefsel dat gevormd wordt tijdens de dracht. Deze staat in voor de 

aanvoer van nutriënten en zuurstof naar de foetus, en voor de afvoer van afvalstoffen van de foetus. 

De ontwikkeling van de placenta vindt plaats nadat het embryo zich rond dag dertig van de dracht 

heeft vastgehecht in één van de uteruscorni. Tijdens de placentatie ontstaat er een intiem contact 

tussen het moederdier en haar foetus.  

 

 



	  
	  

5	  

Runderen hebben een placenta cotyledonaria, wat wil zeggen dat op een aantal specifieke plaatsen 

ter hoogte van de uterusmucosa, met andere woorden ter hoogte van de karunkels, de foetale 

membranen uitstulpingen ontwikkelen om het contact met de uterus te vergroten. De foetale delen van 

de placenta noemt men de cotyledonen. De placentomen vormen het geheel van de karunkels samen 

met de cotyledonen (Sjaastad et al., 2003). De vascularisatie van de placenta is van kapitaal belang 

voor de stijgende nutriënten- en zuurstofbehoefte van de foetus, vooral in het laatste trimester van de 

dracht (Vonnahme, 2007).  

In het begin van de dracht ontwikkelt de uterus veel sneller dan de foetus met zijn foetale membranen. 

De baarmoeder groeit zo’n 2,03% per dag en deze groei daalt tegen het einde van de dracht tot 

hooguit 0,00268% per dag (Ferrell et al., 1976). Afhankelijk van de uterusontwikkeling kunnen de 

foetale membranen en de foetus zelf groeien. Deze groei heeft dus steeds een zekere vertraging 

tegenover de uteriene groei in het begin van de dracht. In het tweede en derde trimester zullen de 

groei van de foetus en foetale membranen de groei van de uterus inhalen en overstijgen.  

Afhankelijk van de voedingstoestand van het moederdier zal de placenta meer of minder ontwikkelen 

(Fowden et al., 2005) en zo de nutriëntenpassage beïnvloeden, wat op zijn beurt een effect heeft op 

de foetus (Reynolds et al., 1986, Hickson et al., 2006). Bij langdurige nutritionele tekorten worden 

verschillen gezien in de grootte van de placenta en in de ontwikkeling en groei van foetus en foetale 

membranen (Ferrell et al., 1976; Prior en Laster, 1979). In onderstaande bespreking wordt 

voornamelijk het tekort aan energie in verschillende drachtstadia besproken, maar ook een overmaat 

aan energie in het lichaam van het moederdier heeft bewezen negatieve effecten op de placentale 

ontwikkeling.  

Men probeerde in voorgaande studies om lagere geboortegewichten te bekomen door middel van 

energierestrictie in het eerste, tweede of derde trimester van de dracht. Ook energierestrictie 

voorafgaand aan de fertilisatie werd onderzocht. Over het algemeen kunnen de gevolgen zeer groot 

zijn: “voeding en dus de aanvoer van nutriënten is de belangrijkste omgevingsfactor die de expressie 

van het foetaal genoom kan beïnvloeden en een levenslang effect kan hebben” (Wu et al., 2004), 

waardoor het toepassen van sterk verminderde energietoevoer gedurende lange periodes tijdens de 

dracht best zoveel mogelijk vermeden wordt. 
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Figuur 1: De negatieve effecten van nutriëntenrestrictie tijdens de dracht op de zich ontwikkelende foetus. (Uit 

Symonds et al., 2010). 

 

In de bovenstaande figuur 1 worden de negatieve effecten van nutriëntenrestrictie op de ontwikkeling 

van de foetus weergegeven in de verschillende drachtstadia (Symonds et al., 2010).  Indien restrictie 

tijdens de embryonale ontwikkeling voorkomt, worden postnataal voornamelijk cardiovasculaire 

effecten waargenomen. Bij restrictie op het moment dat de placenta maximaal ontwikkelt ziet men 

meer renale dysfunctie en vetweefsel abnormaliteiten. Bij een restrictie in de foetale fase van de 

dracht worden voornamelijk postnataal metabole problemen opgemerkt.  

 

3.1. Eerste trimester van de dracht 

	  

De eerste drie maanden van de dracht zijn belangrijk voor de ontwikkeling van zowel de 

uterus/placenta als het gevormde embryo. De placenta kent in deze periode een maximale 

differentiatie en vascularisatie en ook de organen van de vrucht worden gevormd. Deze processen 

zijn van kapitaal belang voor de nutriëntenaanvoer tijdens de volledige drachtperiode (Vonnahme et 

al., 2007). Hierdoor is het uiterst belangrijk dat het moederdier in optimale conditie is om deze 

processen te ondersteunen (Wu et al., 2004; Symonds et al., 2010). Wanneer dit niet het geval is, kan 

de uteroplacentale groei en ontwikkeling van de vrucht in het gedrang komen (Reynolds en Redmer, 

2001; Wu et al., 2004).  

De morfologische verschillen, de glucocorticoïdgevoeligheid van de zich ontwikkelende structuren en 

de vascularisatie en ontwikkeling van de placenta bij een nutriëntenrestrictie in het eerste trimester 

van de dracht worden hieronder kort besproken. 
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Er worden morfologische verschillen waargenomen tussen foetussen van moederdieren die in het 

eerste trimester een energierestrictie ondergingen, en foetussen van moederdieren die in die periode 

normaal tot hoogenergetisch gevoederd werden. Aangezien de prioriteit bij de ontwikkeling van het 

hart en de hersenen ligt, zag men in een studie van Micke et al. (2010) dat de kruin-neuslengtes in 

verhouding groter waren bij foetussen van moederdieren met een laag energetisch dieet. De kruin-

romplengte en de umbilicale diameter in de vroege stadia van de dracht waren echter significant 

kleiner. Long et al. (2009) beschreven gelijkaardige resultaten namelijk dat wanneer men in de vroege 

dracht een nutriëntenrestrictie toepaste, de foetale hersenen 11% en het hart 10% groter waren dan 

bij dieren die normaal gevoederd werden.  

 

Tijdens de nutriëntenrestrictie neemt men lagere plasmacortisolconcentraties waar in de maternale 

bloedstroom (Yiallourides et al., 2009). Deze veroorzaken een verhoogde gevoeligheid voor 

glucocorticoïden van de placenta door de opregulatie van de glucocorticoïdreceptoren (Symonds et 

al., 2010). Sommige foetale organen zoals het hart, de longen, de nieren en de lever ontwikkelen op 

basis van deze glucocorticoïde werking (Whorwood et al., 2001). Door de hogere sensibiliteit van de 

cortisolreceptoren kan nutriëntenrestrictie eveneens leiden tot een hogere vatbaarheid voor 

glucoseintolerantie (Vonnahme, 2007). Dit wordt verklaard doordat men door de restrictie een 

verminderde β-cel massa van de pancreas en een verminderde hoeveelheid insuline in het bloed 

waarnam in studies bij ratten (Garfano et al., 1997). Hierdoor gaat men ervan uit dat de eilandjes van 

Langerhans in de endocriene pancreas minder goed ontwikkelen en functioneren (Fowden en Hill, 

2001; Vonnahme, 2007). Long et al. (2009) merkten echter geen verschil op in de foetale gewichten 

van pancreas, nieren, longen en lever bij nutriëntenrestrictie. De functies van deze organen blijken wel 

vaker verstoord te zijn na een nutriëntenrestrictie in een vroeg stadium van de dracht. Deze foetussen 

hebben een groter risico op abnormaliteiten in skeletomusculaire functie, botmineralisatie, 

levercholersterol metabolisatie, insulinesecretie, nierontwikkeling en obesitas in het leven post partum 

(Rhind et al., 2001).  

 

De placentale efficiëntie verbetert na een nutriëntenrestrictie (Vonnahme et al., 2007). Op het einde 

van een restrictie in het eerste trimester wordt een verminderde vascularisatie van de cotyledonen 

waargenomen in tegenstelling tot de karunkulaire vascularisatie (Vonnahme et al., 2007). Bij de 

geboorte van kalveren uit moederdieren die een restrictie ondergingen ziet men dat de capillaire 

vasculariteit van de karunkels daarentegen versterkt was tegenover de controlegroep (Zhu et al., 

2007) waardoor grotere placenta’s at terme worden opgemerkt (Fowden et al., 2006). Door deze 

verhoogde efficiëntie van de placenta werden, ondanks de periode van nutriëntenrestrictie, bij de 

geboorte geen verschillen in foetale gewichten waargenomen (Vonnahme et al., 2007; Zhu et al., 

2007). Men kan men een kalf met een normaal geboortegewicht dus niet altijd bestempelen als een 

kalf dat tijdens het eerste trimester zeker geen nutriëntenrestrictie heeft ondergaan (Long et al., 2009). 

Reynolds et al. (2010), Vonnahme et al. (2007) en Zhu et al. (2007) zagen wel dat foetussen die nog 

tijdens de dracht realimentatie ondergingen een fenotypisch hogere vetheidsgraad, glucoseintolerantie 

en slechtere groei tot uiting brachten (Vonnahme et al., 2007). Dit wordt ook gezien bij foetussen die 
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gedurende de hele dracht ondervoed waren en kan verklaard worden door het feit dat deze dieren 

postnataal een overmaat aan nutriënten werden aangeboden (Symonds et al., 2010). 

 

3.2. Tweede trimester van de dracht 

	  

Ook een nutriëntentekort in het tweede trimester kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de 

foetus en bijgevolg het geboortegewicht. Qua morfologische verschillen wordt nu, in tegenstelling tot 

wat men in het eerste trimester concludeerde, een grotere umbilicale doormeter gezien naarmate de 

malnutritie verergert in het tweede trimester (Micke et al., 2010).   

 

In tegenstelling tot effecten in het eerste trimester zal bij matige ondervoeding in het tweede of derde 

trimester van de dracht wel een verminderd placentagewicht at terme gezien worden  (Fowden et al., 

2006). Men ziet ook dat de placenta-efficiëntie stijgt als de nutriëntenrestrictie langer duurt (Reynolds 

et al., 2005; Reynolds et al., 2006; Fowden et al., 2006; Long et al., 2009). Afhankelijk van het 

voederniveau ziet men morfologische verschillen qua oppervlakte, vasculariteit en cellulaire 

compositie van de placenta (Fowden et al., 2006). Men kon de verhoogde expressie van de 

angiogenische factor (vascular endothelial growth factor) en de bijhorende receptor als oorzaak 

vinden van deze verhoogde vasculariteit (Reynolds et al., 2005; 2006). 

Wanneer na de energierestrictie in het eerste of tweede trimester weer normaal wordt gevoederd, ziet 

men geen verschillen meer in geboortegewicht (Freetly et al., 2000). Hierdoor stelde men voor dat 

nutriëntenrestrictie omwille van economische redenen in het tweede trimester weinig tot geen 

gevolgen heeft voor het geboortegewicht en dus best in deze periode toegepast kan worden. Bij 

lammeren uit ooien die nutriëntenrestrictie ondergingen in het tweede trimester werden echter 

dezelfde gezondheidproblemen (Ford et al., 2007) vastgesteld als bij kalveren uit koeien die in het 

eerste trimester een nutriëntenrestrictie doormaakten (Reynolds et al., 2010; Vonnahme et al., 2007; 

Zhu et al., 2007). Onder andere een hogere vetheidsgraad, pancreasinsufficiëntie en hyperglycemie 

kwamen veelvuldig voor na het spenen (Ford et al., 2007) door de overmaat aan nutriënten vanaf dat 

moment (Symonds et al., 2010). Hieruit kan men besluiten dat desondanks de normale 

geboortegewichten, het nageslacht niet gespaard zal blijven van gezondheidsproblemen wanneer 

tijdens de gestatie een nutriëntenrestrictie wordt toegepast. 

  

3.3. Derde trimester van de dracht 

	  

Indien de energierestrictie in de latere dracht voorkomt ziet men voornamelijk veranderingen in de 

placentale functie en een mobilisatie van vetdepots bij moederdieren (Symonds et al., 2010). Wanneer 

men schapen in het laatste derde van de dracht een verhoogde hoeveelheid nutriënten aanbood, 

werd de foetale groei positief beïnvloed waardoor de nutriënten die de foetus bereikten door die foetus 
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konden worden ingezet voor een optimale verdeling van spieraanzet en vetgehalte in de spieren 

(Bispham et al., 2003). Bijgevolg werd een betere overleving gezien van de lammeren omdat er meer 

bruine adipocyten ontwikkelden waardoor de neonati een betere weerstand konden bieden aan koude 

temperaturen (Budge et al., 2000). 

In het laatste trimester groeien vooral de ‘niet-essentiële organen’ van de foetus zoals de spieren 

exponentieel bij een evenwichtig dieet van het moederdier (Ferrel et al., 1976; Prior en Laster, 1979). 

Door deze lagere prioriteit zijn skeletspieren tegenover andere organen veel gevoeliger voor 

nutriëntentekorten. Bijgevolg is de nood aan proteïneaanvoer naar de foetus enorm groot in het derde 

trimester, zeker bij BWB dieren. Een tekort aan eiwit heeft immers grotere gevolgen voor de 

zwaarbespierde rassen als men de voederefficiëntie en groeisnelheid van de kalveren bekijkt 

(Vermorel et al., 1976; Ford et al., 2007).  

 

Du et al. (2010) onderzochten het effect van maternale voeding op de skeletspierontwikkeling van de 

foetus. Ze stelden een aantal kritische momenten vast tijdens de dracht die een impact hebben op de 

spierontwikkeling (Fig. 2). Nutriëntenrestrictie rond het midden van de dracht heeft voornamelijk effect 

op de vorming van het aantal spiervezels, welke na de geboorte niet meer kan veranderen. In de late 

dracht heeft nutriëntenrestrictie, naast het effect op het aantal spiervezels, ook een grote invloed op 

hypertrofie van de spiervezels. Ook worden dan intramusculaire adipocyten gevormd die later voor de 

marmering en dus de smaak en malsheid van het vlees instaan. 

 

 
Figuur 2: Invloed van maternale voedingsstatus op de foetale musculaire ontwikkeling. (Uit Du et al., 2010). 
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Een energierestrictie tijdens het laatste stadium van de dracht heeft voornamelijk effect op de 

overleving en de potentiële productie van de kalveren na geboorte (Hough et al., 1990). Bij het 

voederen van moederdieren met voeder dat maar 70% van de energiebehoeften dekt, ziet men een 

significante stijging in mortaliteit van de kalveren, naast een daling in conditie van het moederdier 

(Lake et al., 2005; Fiems et al., 2006). Deze vermindering van de BCS wordt verklaard door de 

negatieve energiebalans, die in een studie van Fiems et al. (2006), naast de conditie van het 

moederdier, ook de IgG en IgA absorptie van de pasgeborene beïnvloedde. Voederen naar 80 tot 

90% van de behoeften van het moederdier zou geen effect hebben op het geboortegewicht (Fiems et 

al., 2006). 

 

3.4. Vaarzen 

	  

Bij vaarzen heeft vooral ondervoeding tijdens het laatste trimester van de dracht grote gevolgen voor 

het geboortegewicht van het kalf. Daarnaast zal de conditie van het moederdier zelf te veel verlagen 

waardoor de lactatieprestatie post partum vermindert en het dier in een slechtere metabole 

gezondheid verkeert (Bell et al., 2005). Bij erge ondervoeding van vaarzen moeten deze hun schaarse 

energiereserves aanspreken voor onderhoud, wat de foetale groei kan onderdrukken (Spitzer et al., 

1995). Men ziet dan een verlaging in conditie en een vermindering van het absolute lichaamsgewicht 

van de vaars (Spitzer, 1986; Bellows en Short, 1978). Hierdoor stijgen niet alleen de incidentie van 

foetale mortaliteit en metabole stoornissen, er wordt ook een verminderde postnatale groei 

waargenomen met een lagere vleeskwaliteit van het nageslacht (Reynolds et al., 2010).  

4. MANIEREN OM DE ENERGIEHUISHOUDING VAN KOEIEN TE BEOORDELEN 

	  

Dubbelbespierde BWB dieren hebben een hoog vleesgehalte en een laag vetgehalte. In het 

onderzoek van Ansay en Hanset (1979) bekwam men ter hoogte van de costale spieren 33.6% 

minder vet en 18.7% meer spiermassa vergeleken met de niet-dubbelbespierde BWB dieren. Ter 

hoogte van de spieren van de voorhand zag men een significante verhoging van spiermassa met 8.4-

51.4% en ter hoogte van de achterhand bedroeg deze verhoging 9.1-33.8%. Daarnaast waren de 

organen procentueel kleiner dan bij andere rassen. Zo waren de longen en het spijsverteringsstelsel 

17.2% kleiner dan bij conventionele rassen, en het vet rond de nieren was zelfs verminderd met 

37.3%. Ook was het beenderpercentage in het lichaam verminderd met 12.5%. Hierdoor bekomen 

deze dubbelbespierde dieren een hoog slachtrendement van 71.5% (Fiems et al, 2005a) en de 

superieure kwalificatie in het SEUROP-systeem.  

De zeer beperkte hoeveelheid opgeslagen vet vergeleken met andere rassen zorgt ervoor dat 

aangepaste methoden nodig zijn om de conditie van deze dubbelbespierde dieren te beoordelen. 

  



	  
	  

11	  

4.1. Body Conditiescore en veranderingen ervan tijdens de dracht 

	  

De lichaamsconditie van moederdieren is een belangrijke parameter om tijdens de dracht op te 

volgen. De Body Conditie Score (BCS) is een subjectieve methode om de vetreserves in het lichaam 

van een koe te bepalen, zonder daarbij rekening te houden met het lichaamsgewicht van het dier. De 

schatting is dus “onafhankelijk van pensvulling, skeletale grootte en het gewicht van de vrucht, indien 

aanwezig” (Morris et al., 2006).  

De BCS kan bij vleesrassen bepaald worden volgens de methode van Agabriel et al. (1986) door 

middel van palpatie ter hoogte van de rechterflank van het dier. Met de linkerhand wordt het 

ligamentum sacrotuberale vastgenomen, met de vlakke rechterhand wordt ter hoogte van de 2 laatste 

ribben gepalpeerd. Soepelheid van de huid en de mogelijkheid om de huid te bewegen ten opzichte 

van het ligament of de ribben zijn de voornaamste parameters bij deze palpatie (Agabriel et al., 1986). 

In België gebruikt men scores van 1: cachectisch, tot 5: obees. Aan de hand van volgend schema 

kunnen conditiescores toegewezen worden (Fig. 3). 

 
 BCS 0 BCS 1 BCS 2 BCS 3 BCS 4 BCS 5 

Linkerhand: 
lig. sacrotuberale 

Vastliggende huid 

Knijpen moeilijk 

Gespannen huid 

Knijpen mogelijk 

Huid lichtjes los 

Licht vetdepot 

Huid soepel 

Klein 

handvol vet 

Huid soepel 

Goed 

handvol vet 

Dikke huid 

Groot 

handvol vet 

Rechterhand: 
Plat op de laatste 

2 ribben 

Huid gespannen 

en aan ribben 

‘geplakt’ 

Magere ribben 

Huid gespannen 

en aan ribben 

geplakt 

Ribben duidelijk 

Huid soepel 

Ribben te 

onderscheiden 

Huid ‘rolt’ 

tussen hand 

en rib 

Inzinking 

tussen de 

ribben 

Geen 

inzinking 

tussen de 

ribben 

Laagje vet 

bedekt de 

ribben 

Figuur 3: model om de conditiescores bij vleesvee toe te wijzen 

 

Er bestaat een sterk positieve correlatie tussen de BCS en het vet- en energiegehalte in het karkas 

(Fiems et al., 2005a). Deze laatste twee zijn dan weer sterk negatief gecorreleerd met het 

watergehalte in het lege karkas. De BCS heeft een voorspellende waarde voor het karkasvet en –

gewicht: er werd een lineair verband gevonden in een studie van Fiems et al. (2005a). Tegenover 

Hereford vaarzen hebben dikbilkoeien een lager vetgehalte en een hoger water- en proteïnegehalte. 

Hierdoor kunnen BWB koeien in periodes van ondervoeding niet voldoende vet mobiliseren, waardoor 

een deel van de energievoorziening bekomen wordt door proteïnemobilisatie. Het is van groot belang 

om de target BCS bij dit ras te bekomen en behouden aangezien zij maar over een beperkt vetdepot 

beschikken. Wanneer deze dubbelbespierde dieren worden blootgesteld aan specifieke fysiologische 

toestanden als dracht en lactatie bij een te lage BCS, zal het lichaam al snel eiwitten en dus spieren 

afbreken om aan de energiebehoeften te voldoen (Fiems et al., 2005a). 
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Wagner et al. (1988) onderzochten de relatie tussen lichaamsgewicht en BCS bij Hereford runderen 

door middel van het vergelijken van de resultaten van levende dieren met de karkassen. Net als Dunn 

et al. (1983) vonden ze dat de BCS meer gerelateerd was aan het percentage karkasvet dan het 

lichaamsgewicht (r2= 0.77 tegenover r2= 0.48). In een poging om de relatie tussen BCS en 

lichaamsgewicht bij BWB koeien in kaart te brengen vond men eveneens een correlatie tussen de 

twee (Fiems et al., 2006). Bijgevolg besloten beide auteurs dat de BCS een goede manier is om 

lichaamsvetdepots bij vleesrassen te voorspellen.  

 Aangezien dubbelbespierde runderen eerder spieren dan vet opslaan ter hoogte van ribben, heupen 

en staart stelde men in vraag of het algemene BCS systeem voor dit vleesras wel kon gelden. 

Volgens Fiems et al. (2006) kunnen de gegevens uit de literatuur voor BCS geëxtrapoleerd kunnen 

worden naar het BWB ras, maar de target BCS bij dit ras is lager; namelijk eerder 1.5-2 in plaats van 

2.5-3. Bij deze ‘ideale’ conditie veronderstelt men dat het moederdier over voldoende energiereserves 

beschikt om de vrucht van voldoende voedingstoffen te voorzien. Daarbij heeft ze dan nog een 

degelijke hoeveelheid energie over voor lactatie, zonder conditie te verliezen (Morrison et al., 1999).  

Primipare koeien hebben systematisch een lagere BCS dan multipare koeien terwijl ze wel meer aan 

lichaamsgewicht toenemen tijdens de dracht doordat ze nog niet volgroeid zijn (Fiems et al., 2006). Bij 

primipare koeien heeft de BCS bij de partus een belangrijke invloed op het geboortegewicht van het 

kalf (Spitzer et al., 1995; Vargas et al., 1999) in tegenstelling tot wat bij multipare koeien is bewezen 

(Fiems et al., 2006). Aangezien vaarzen nog volop groeien, zetten zij weinig energiereserves aan om 

te mobiliseren wanneer nodig. Enkel als een vaars afkalft bij de ideale BCS zal ze over voldoende 

energiereserves beschikken voor zowel eigen groei als om de vrucht van voedingsstoffen te voorzien. 

Het belang van BCS bij de partus wordt bij multipare dieren echter niet gezien (Vargas et al., 1999; 

Fiems et al., 2006). Deze dieren, die volgroeid zijn, zetten naarmate ze ouder worden meer vet aan en 

vertonen dus een stijgende BCS. Dit vet kan gemobiliseerd worden op het moment dat de groeiende 

foetus meer energie vraagt, waardoor de BCS bij multipare dieren ook meer zal schommelen tijdens 

de dracht (Fiems et al., 2006). De schommeling in BCS heeft daardoor geen effect op het 

geboortegewicht van het kalf indien de dieren beschikken over voldoende energiereserves. Bij 

kalveren uit  te vette of te magere multipare koeien worden lagere geboortegewichten waargenomen 

door de lagere efficiëntie van het nutriëntenpassagesysteem (Renquist et al., 2006a). In het tweede 

trimester van de dracht heeft de verandering van BCS geen effect op het geboortegewicht van het kalf 

(Renquist et al., 2006a; Vargas et al., 1999). 

 

Zogende koeien produceren melk voor hun aanwezig zoogkalf, waardoor de energiebehoefte van 

deze dieren stijgt naarmate hun kalveren groeien (Sjaastad et al., 2003). Op deze extra 

energiebehoefte kan niet altijd voldoende geanticipeerd worden. Hierdoor zullen zoogkoeien aan 

conditie verliezen gedurende deze periode en zijn ze dus magerder dan koeien die niet zogen 

(Renquist et al., 2006a; Fiems et al., 2006). Aangezien vóór het einde van de zoogperiode al opnieuw 

kan worden geïnsemineerd, zal de conditie van het moederdier bij het spenen het geboortegewicht 

van het volgende kalf beïnvloeden (Renquist et al., 2006a). Als een koe een te lage BCS (<1,5) heeft 
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bij het spenen, zal het volgende kalf een lager geboortegewicht hebben (Fiems et al., 2006). Dit komt 

doordat de foetale groeisnelheid al vroeg in de dracht wordt bepaald en gereguleerd wordt door de 

nutriëntenflow vanuit het moederdier.  

 

4.2. Rugvetdikte meting met echografie 

	  

Reeds in de jaren 1950 is men gestart met het gebruik van echografische metingen bij vleesvee om 

vet en spiergehalte te voorspellen (Herring et al., 1994). Ook bij melkvee wordt deze methode 

toegepast om een beter beeld te krijgen van de lichaamsconditie van de koeien. Doorheen de jaren 

zijn er studies gedaan naar de beste plaats om het vetgehalte in de dieren zo accuraat en precies 

mogelijk te schatten. Bij melkvee wordt voornamelijk de Backtfat Thickness (rugvetdikte) gemeten. Dit 

is de subcutane vetlaag gesitueerd boven de fascia trunci profunda, gelegen boven de musculus 

gluteus medius en musculus longissimus dorsi. Wanneer deze meting gerelateerd wordt aan de BCS, 

komt een verandering van 1 mm in Backfat Thickness overeen met ongeveer 5 kg lichaamsvet 

(Schröder en Staufenbiel, 2006) en 1 BCS unit kan gelijkgesteld worden aan 10 mm Backfat 

Thickness. Ook Domeq et al. (1995) vond een correlatie tussen echografische metingen en BCS.  

 

Bij vleesvee brengt men eerder de Backfat Thickness tussen de 12de en 13de rib (Herring et al., 1994; 

Perkins et al., 1992; Brethour, 1992) ter hoogte van de musculus longissimus dorsi in relatie met de 

BCS. Dit komt doordat men bij slachtprocedures op die plaats het hoogste percentage vet kan  

verwijderen (Herring et al., 1994; Williams et al., 1997; Tait et al., 2005). Brethour (1992) concludeerde 

dat echografische metingen van op deze plaats accurater en preciezer kunnen zijn dan het meten van 

het karkasvet op die plaats, aangezien door het onthuiden bij de slachtprocedure niet al het vet op het 

karkas blijft zitten. Er bestaat een correlatie tussen het vetgehalte ter hoogte van de 12de en 13de rib bij 

karkasmetingen en echografische metingen van r = 0.68. Karkasvet werd eerder al gecorreleerd met 

BCS (Fiems et al., 2005a) waardoor logischerwijs de echografische metingen gecorreleerd kunnen 

worden met BCS.  

 

Men gebruikt een lineaire sonde die ook dient voor transrectale echografie voor drachtdiagnose bij 

runderen. Deze metingen worden steeds aan dezelfde kant van het dier gedaan aangezien Robinson 

et al. (1992) verschillen tussen de linker en rechterflank vonden. In dit onderzoek werd hiervoor de 

rechterflank van het dier gekozen, aangezien Agabriel et al. (1986) de palpatie voor BCS eveneens 

aan de rechterkant van het dier uitvoeren. 

 

Verschillende onderzoeken zijn al gedaan naar oorzaken van verschillende resultaten bij de metingen. 

Onder andere het echografietoestel, de techniekers die de meting doen, de interpretatie van de 

beelden en de vetheidsgraad van het dier spelen een rol in de uitslag van de meting. Er is een grote 

herhaalbaarheid van de metingen (R2=0.975: Brethour, 1992) en er bestaat weinig variatie tussen de 

echografietoestellen, techniekers en hun interpretatie, op voorwaarde dat deze goed zijn  
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opgeleid (Herring et al., 1994). Wanneer de dieren extreem vet zijn kunnen ook meer afwijkingen 

gezien worden (Brethour, 1992). Aangezien BWB dieren heel weinig karkasvet hebben (Ansay en 

Hanset, 1979) zullen deze laatste afwijkingen waarschijnlijk niet worden waargenomen in dit 

onderzoek. 

 

4.3. Lichaamsgewicht 

	  

Op basis van veranderingen in lichaamsgewicht kan men de dracht opvolgen. Het lichaamsgewicht is 

immers gecorreleerd met het karkasgewicht (Fiems et al., 2005a) maar de veranderingen zijn moeilijk 

te interpreteren wanneer een groeiende foetus de voornaamste oorzaak is van de gewichtstoename; 

voornamelijk in de laatste 2 maanden van de dracht (Selk et al., 1988). Ferrell et al. (1976) 

ontwikkelde enkele formules om de absolute gewichtstoename, dus zonder de drachtige baarmoeder, 

op te volgen. Deze formules werden bekomen door 46 Hereford vaarzen in verschillende drachtstadia 

te slachten en telkens de verschillende gewichten van de gedissecteerde gravide uterus te wegen. Uit 

de gravide uterus werden de foetus, foetale membranen, amnion-, allantoïsvocht en de uterus van 

elkaar gescheiden. Zo kon men de groei van de conceptus, welke bestaat uit de vrucht,  het 

vruchtwater en de vruchtvliezen bepalen. Nadien werd op basis van een formule bij schapen in een 

studie van Koong et al. (1975) de mathematische vergelijking voor groei van het gewicht van de 

‘verse’ conceptus ontwikkeld. Men vond een hoge correlatiecoëfficient (r = 0.988) en een lage 

variabele coëfficient (1.28 %) voor deze regressie zodat men kon aannemen dat ze bruikbaar was 

voor schattingen van het gewicht van de conceptus in verschillende stadia van de dracht. 

 

 CWt = 470.1e(0,0217-0,0000161t)t vermenigvuldigd met ΔBW/60.2  

 

CWt (conceptus weight) stelt in deze formule het gewicht van de conceptus op dag t van de dracht 

voor, zoals berekend voor de dieren in het onderzoek van Ferrell et al. (1976). Deze formule is echter 

gebaseerd op Hereford runderen, die bij de partus een gemiddelde CW van 60.2 kg hadden. Deze 

CW bij partus werd berekend door de moederdieren net voor de partus te wegen en dit opnieuw te 

doen nadat de nageboorte afgekomen was. Het gewichtsverlies tussen deze 2 metingen werd dan 

geschat als het gewicht van de conceptus.   

Aangezien BWB dieren bij de partus een zwaarder conceptusgewicht vertonen, wordt voor deze 

dieren de CWt vermenigvuldigd met ΔBW/60,2. ΔBW geeft het individuele verschil tussen pre- en 

postpartum lichaamsgewicht weer voor elk BWB moederdier.  

 

Deze formule werd in een studie bij Belgisch Witblauwe dieren reeds gebruikt om foetale gewichten en 

van daaruit gecorrigeerde lichaamsgewichten te berekenen (Fiems et al., 2006). De afgeleide formule 

voor gecorrigeerd gewicht (CG) van de koe is dan als volgt: CG = LG  - (CW . ΔBW/60.2). Waarbij  LG 

het gewogen lichaamsgewicht is bij t dagen dracht. 
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Het doel van deze studie is om na te gaan in welke mate de verandering van lichaamsconditie van het 

moederdier tijdens de dracht effect heeft op het geboortegewicht van een BWB kalf. In vorige studies 

werden de lagere geboortegewichten telkens bekomen door middel van het toepassen erge 

nutriëntenrestrictie in bepaalde drachtstadia om zo de effecten van deze restrictie in beeld te brengen. 

In deze studie bekijken we het normale verloop van de conditie tijdens de dracht, zonder dat 

nutriëntenrestrictie wordt uitgevoerd. Hierdoor willen we een zicht krijgen op de normale 

conditieveranderingen tijdens de dracht en welke veranderingen het beste gecorreleerd kunnen 

worden met het geboortegewicht. Ook willen we een manier vinden om het geboortegewicht te 

voorspellen tijdens de dracht aan de hand van de verschillende factoren. Tegelijkertijd willen we 

nagaan in welke mate de echobeelden van de subcutane vetlaag gecorreleerd kunnen worden met de 

subjectieve BCS methode. 
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MATERIAAL EN METHODEN 
 

In dit onderzoek bestudeerden we het effect van conditieveranderingen van het moederdier tijdens de 

dracht op het geboortegewicht van het kalf. Voor het bekomen van de data werd nauw samengewerkt 

met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) te Melle. 

1. DIEREN 

1.1. Huisvesting 

 

De dieren bevonden zich tijdens de hele proefperiode op hetzelfde bedrijf en werden er in dezelfde 

groep gehuisvest. In de zomer (april tot oktober) stonden de dieren permanent op de weide, samen 

met de zogende kalveren. In de winter werden de drachtige dieren aangebonden terwijl de niet-

drachtige dieren in groep op stro werden gehuisvest tot ze drachtig werden bevonden. 

1.2. Rantsoen 

 

Tijdens de weidemaanden bevonden de dieren zich op de weide zonder bijvoedering. Na het opstallen 

werd een ad libitum dieet aangeboden dat, afhankelijk van de pariteit en het drachtstadium, werd 

gecorrigeerd om aan de behoeften te kunnen voldoen. Alle dieren werden dus gedurende de volledige 

dracht naar hun behoeften gevoederd.  

 

Aangezien alle moederdieren op dezelfde manier gehuisvest werden en hetzelfde rantsoen 

toegediend kregen, konden rantsoen- en omgevingseffecten op het geboortegewicht van het kalf niet 

berekend worden. 

2. METINGEN 

2.1.  Maandelijkse meting moederdieren 
 

De proefperiode liep van begin augustus 2011 tot begin april 2013. Tijdens deze periode werden de 

dieren in de proef maandelijks (elke vier tot vijf weken) opgevolgd om hun conditie te beoordelen; en 

dit aan de hand van het lichaamsgewicht, de conditiescore en de vetdikte. 

 

2.1.1. Lichaamsgewicht (LG) 

 

Bij elk bedrijfsbezoek werden de dieren ‘s ochtends tussen 8.00u en 11.00u gewogen op een 

gekalibreerde weegschaal met een nauwkeurigheid tot op één kilogram. Bij het wegen werd aan de 

hand van rectaal onderzoek ook het drachtstadium bepaald. 
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2.1.2. Body condition score (BCS) 

 

Deze schatting van de conditie werd uitgevoerd door middel van palpatie ter hoogte van de 

rechterflank van het dier volgens de methode van Agabriel et al. (1986).  Met de linkerhand werd het 

ligamentum sacrotuberale vastgenomen (Fig.4), met de rechterhand werd ter hoogte van de twee 

laatste ribben gepalpeerd (Fig.5).  

 

    
Fig.4: Met de linkerhand wordt het vetdepot ter hoogte      Fig.5: Met de rechterhand wordt de huid ter hoogte van  

van het ligamentum sacrotuberale beoordeeld.                   de 2 laatste ribben gepalpeerd. 

 

Afhankelijk van de soepelheid van de huid en de mogelijkheid om deze te bewegen ten opzichte van 

het onderliggende ligament of de ribben werd per palpatieplaats een score gegeven tussen 1 (heel 

mager) en 5 (heel vet), met een nauwkeurigheid van 0.5. Dit werd gedaan door gebruik te maken van 

onderstaande tabel (Tabel 1). Vervolgens werd het gemiddelde van de twee scores berekend om de 

conditie te bepalen.  
 BCS 0 BCS 1 BCS 2 BCS 3 BCS 4 BCS 5 

Linkerhand: 
lig. sacrotuberale 

Vastliggende huid 

Knijpen moeilijk 

Gespannen huid 

Knijpen mogelijk 

Huid lichtjes los 

Licht vetdepot 

Huid soepel 

Klein 

handvol vet 

Huid soepel 

Goed 

handvol vet 

Dikke huid 

Groot 

handvol vet 

Rechterhand: 
plat op de laatste 

twee ribben 

Huid gespannen 

en aan ribben 

‘geplakt’ 

Magere ribben 

Huid gespannen 

en aan ribben 

geplakt 

Ribben duidelijk 

Huid soepel 

Ribben te 

onderscheiden 

Huid ‘rolt’ 

tussen hand 

en rib 

Inzinking 

tussen de 

ribben 

Geen 

inzinking 

tussen de 

ribben 

Laagje vet 

bedekt de 

ribben 

Tabel 1: scorekaart gebruikt bij BCS bepaling van de moederdieren. 
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2.1.3. Echografische vetdiktemeting (VD) 

 

De vetdiktemeting werd uitgevoerd op de rechterflank van het dier, tussen de 12de en 13de rib en net 

onder de musculus longissimus dorsi. Op de huid werd eerst paraffineolie aangebracht om het contact 

tussen de huid en de sonde te optimaliseren (Fig.6). Vervolgens werd de meting uitgevoerd door 

middel van ultrasonografie (3.5 MHz, Tringa®, Esaote) en de subcutane vetdikte werd tot op één 

milimeter nauwkeurig gemeten (Fig.7). 

 

    
Fig.6: Paraffineolie wordt aangebracht op de huid om        Fig.7: De sonde wordt geplaatst tussen de twee laatste  

het contact met de sonde te optimaliseren.                        ribben, net onder m. longissimus dorsi. 

 

2.2. Meting van het moederdier na de partus 

 

De moederdieren werden telkens gewogen wanneer ze naar de afkalfstal werden gebracht, tussen 

één en vier dagen voor de partus. Drie dagen na de partus werden de dieren opnieuw verplaatst en 

gewogen. Diezelfde dag werd ook de BCS geschat en de echografische VD gemeten. Nadien werden 

vijf gestandaardiseerde metingen uitgevoerd: borstomtrek (BO), schofthoogte (SH), diagonale lengte 

(DL), schouderbreedte (SB) en achterhandbreedte (AB). De dieren dienden hiervoor op een vlakke 

ondergrond en ‘vierkant’ te staan, met de kop naar voor gestrekt.  

 

De borstomtrek werd gemeten met een lintmeter (Animeter, Agro Logic, Izegem, België), net caudaal 

van de ellebogen (Fig.8). De overige metingen werden uitgevoerd met een gekalibreerde schuifmaat 

(Bromet GmbH, Günzburg, Duitsland). 
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Fig.8: de borstomtrek wordt gemeten net caudaal van     Fig.9: De schofthoogte wordt gemeten ter hoogte de 

ellebogen.                                                                              van de voorpoot.  

 

Voor de schofthoogte moest de schofthoogtemeter loodrecht op de grond net achter de voorpoot 

geplaatst worden (Fig.9). De diagonale lichaamslengte werd gedefinieerd als de lengte van boeg tot 

zitbeen. Als craniaal oriëntatiepunt (boeg) werd de voorrand van het tuberculum majus van de 

humerus gebruikt. De mediale rand van het tuber ischiadicum deed dienst als caudaal oriëntatiepunt 

(zitbeen) (Fig.10 en 11). 

 

    
Fig. 10 en 11: de diagonale lichaamslengte wordt gedefinieerd als de lengte van boeg tot zitbeen.  

 

De breedte van de dieren werd gemeten op het breedste punt van de voor- en achterhand (Fig.12 en 

13).  Alle afmetingen werden uitgedrukt in cm, met een nauwkeurigheid tot op 0.5 cm. 

 

    
Fig.12 en 13: de breedte ter hoogte van de schouder en achterhand wordt gemeten op het breedste punt. 
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2.3. Meting van het pasgeboren kalf 
 

De pasgeboren kalveren werden ook op dag drie na de geboorte gewogen en gemeten. De dieren 

werden op dezelfde gekalibreerde weegschaal gewogen met een nauwkeurigheid van één kilogram. 

Daarnaast werden de kalveren gemeten op dezelfde wijze als de moederdieren en werden de 

borstomtrek, schofthoogte, diagonale lengte, schouderbreedte en achterhandbreedte bepaald (Fig.14 

en 15).  

 

    
Fig.14 en 15: de borstomtrek en schofthoogte van de kalveren werden op dezelfde manier gemeten als bij de 

moederdieren. Daarnaast werden ook de diagonale lengte, de schouderbreedte en de achterhandbreedte 

gemeten. 

 

3. GEGEVENS 

 

Van elk moederdieren werden volgende gegevens genoteerd bij het begin van de proef: 

- sanitelnummer en werknummer 

- geboortedatum 

- laatste kalfdatum 

- al dan niet zogen na vorige partus  

- speendatum 

- pariteit 

 

Wanneer de dieren kunstmatig geïnsemineerd werden, werd de KI datum genoteerd. 

Bij de partus werd de kalfdatum genoteerd evenals het geslacht en het gewicht van het kalf.  
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4. BEREKENINGEN 

 

Dag drie na de partus werd het postpartum gewicht van de moederdieren genoteerd en kon het 

gecorrigeerde gewicht berekend worden. In dit onderzoek was het immers de bedoeling specifiek de 

conditie- en gewichtsverandering van de moederdieren te bekijken gedurende de dracht, los van de 

groeiende foetus. Daartoe werd het maandelijks geobserveerde gewicht opgedeeld in enerzijds het 

gewicht van de conceptus (foetus, vruchtvliezen en vruchtwater) en anderzijds het gecorrigeerde ‘lege’ 

gewicht van het moederdier.  

 

Het gewicht van de conceptus op dag t van de dracht (CWt) werd berekend met de formule van Ferrell 

et al. (1976): CWt = 470.1e(0,0217-0,0000161t)t, vermenigvuldigd met ΔBW/60.2. ΔBW geeft het 

individuele verschil tussen pre- en postpartum lichaamsgewicht weer voor elk moederdier en 60.2 was 

het gemiddelde CWt bij de partus in de studie van Ferrell et al. (1976). Op deze manier werd elke 

maand het gewicht van de groeiende conceptus berekend en afgetrokken van het geobserveerde 

lichaamsgewicht om tot het gecorrigeerde lichaamsgewicht (CG) te komen. 

  

5. STATISTISCHE ANALYSE 

 

Voor het analyseren van de volledige dataset werd gebruik gemaakt van SAS Enterprise Guide. 

Vooraleer de statistische modellen uit te werken, werd de normaliteit van de verschillende variabelen 

geëvalueerd op basis van de Kolmogorov-Smirnov test en het bekijken van Q-Q plots. De correlaties 

tussen verschillende continue variabelen werd berekend aan de hand van de Pearson correlatie 

coëfficiënt en het effect van de categorische variabelen werd bekeken met one-way ANOVA. Als 

significantieniveau werd steeds P<0.05 gebruikt. 
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RESULTATEN 

1. MOEDERDIEREN 

 

In totaal werden 60 BWB moederdieren opgevolgd tussen augustus 2011 en april 2013; hiervan 

werden gedurende de proefperiode 24 dieren verwijderd uit de dataset: elf koeien werden omwille van 

verschillende redenen verplaatst of verkocht, vier koeien aborteerden en negen koeien werden niet op 

tijd drachtig bevonden. Uiteindelijk werden 36 moederdieren van verschillende pariteiten weerhouden 

voor verdere analyse, waaronder zowel zogende als niet-zogende dieren (Tabel 2). De 13 in de proef 

opgenomen zoogkoeien werden gespeend op gemiddeld 114 ± 1.8 dagen na de partus. We wilden 

bekijken of er een effect was op het geboortegewicht indien de moederdieren tijdens de lactatie al 

weer drachtig werden. Er waren echter maar vier zulke dieren in de proef waardoor er geen 

significante verschillen opgemerkt konden worden.  

 

 Pariteit 1 Pariteit 2 Pariteit 3 Pariteit 4 Totaal 

Zogen 0 5 7 1 13 

Niet zogen 2 10 9 2 21 

Totaal 2 15 16 3 36 

Tabel 2: aantal dieren opgenomen in dit onderzoek, onderverdeeld volgens zogen/niet zogen (na vorige kalving) 

en pariteit (dracht die werd opgevolgd). 

 

Twaalf koeien werden drachtig na kunstmatige inseminatie, voor deze dieren is bijgevolg de exacte 

conceptiedatum gekend en kon een gemiddelde drachtduur van 282 ± 5.1 dagen berekend worden. 

De overige 77% van de dieren werden echter door dezelfde stier gedekt, waardoor geen exacte 

conceptiedatum gekend is. Voor deze dieren werd de conceptiedatum geschat aan de hand van de 

gekende kalfdatum en de gemiddelde drachtduur van 284 dagen voor het BWB ras. Op basis van 

deze geschatte conceptiedatum kon voor elke meting het aantal dagen dracht berekend worden.   

 

 Pariteit 2 Pariteit 3 Pariteit 4 

Zogen 477 ± 88.2 dagen 467 ± 81.4 dagen 473.0 dagen 

Niet zogen 401 ± 54.0 dagen 433 ± 67.0 dagen 453 ± 61.5 dagen 

Tabel 3: tussenkalftijd bij de multipare dieren, onderverdeeld in zogen- niet zogen en pariteit. 

 

De gemiddelde tussenkalftijd van de multipare dieren in deze proef bedroeg 439 ± 70.8 dagen. In 

tabel 3 wordt de gemiddelde tussenkalftijd per pariteit weergegeven, de groepen worden eveneens 

onderverdeeld in zogen of niet zogen. De zoogkoeien hadden een langere tussenkalftijd van 

gemiddeld 51.6 dagen.  Zogen had een significant effect op de tussenkalftijd (P<0.05) en er werd een 

significante correlatie gevonden tussen het aantal dagen dat een dier gezoogd heeft met de 

tussenkalftijd (r = 0.36; P<0.05). Pariteit had echter geen significante invloed op de tussenkalftijd. 
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1.1. Conditie bij conceptie 

 

Niet alle dieren konden opgevolgd worden vanaf het moment van conceptie. Zes dieren werden pas 

toegevoegd aan de proef nadat ze drachtig bevonden waren, van deze dieren was de exacte conditie 

op het moment van conceptie niet gekend. 

Voor de overige 30 dieren kon de conditie bij het begin van de dracht wel bekeken worden (Tabel 4). 

 

Op het moment van conceptie was er een gewichtsverschil op te merken tussen die dieren die na de 

vorige kalving gezoogd hadden en de niet-zogende dieren, waarbij de zoogkoeien gemiddeld 

genomen 10.1 kg lichter waren. Dit gewichtsverschil was vooral zichtbaar bij de  derde kalfsdieren, bij 

de tweede pariteit daarentegen waren de zogende moederdieren gemiddeld zelfs iets zwaarder dan 

de niet-zogende. Zogen had echter voor geen enkele pariteit een significante invloed op het 

lichaamsgewicht bij conceptie. Wel werd, ongeacht het al dan niet zogen, een significante invloed van 

de pariteit gezien op het lichaamsgewicht bij conceptie (P<0.001). 

 Pariteit N LG (kg) BCS VD (mm) 

Zogen 2 5 561 ± 28.6 1.5 ± 0.31 1.4 ± 0.55 

 3 6 650 ± 38.7 1.9 ± 0.26 2.0 ± 0.00 

 4 1 691  2.0  2.0 

Niet zogen 2 10 554 ± 53.7 2.0 ± 0.34 2.0 ± 1.00 

 3 8 676 ± 31.3 2.3 ± 0.22 2.3 ± 0.46 

Tabel 4: conditie van de moederdieren bij conceptie, onderverdeeld volgens zogen/niet zogen (na vorige kalving) 

en de pariteit van het moederdier.  

Bij de zoogkoeien was de BCS aan het begin van de dracht gemiddeld 0.5 lager dan bij de niet-

zogende dieren. De gemiddelde BCS van niet-zogende koeien bij conceptie bedroeg 2.2 ± 0.32 terwijl 

dat bij de zoogkoeien gemiddeld 1.7 ± 0.33 was (P<0.05). De VD van de zogende dieren was ook  

3.0 mm minder, alhoewel niet significant. Het interval partus-conceptie bedroeg bij de zogende dieren 

187 ± 77.0 dagen terwijl dat bij de niet-zoogkoeien 135 ± 66.2 dagen was (P<0.001). Het gemiddelde 

interval spenen-conceptie was  73 ± 77.4 dagen.   

 

In tabel 5 worden de dieren onderverdeeld in groepen zogen en niet zogen, en wordt naargelang de 

BCS bij conceptie het gemiddelde interval partus-conceptie en spenen-conceptie weergegegen. Hier 

viel op dat bij een BCS van 1.5 tot 1.75 het interval partus-conceptie en spenen-conceptie duidelijk 

korter was dan bij BCS 1.25 of BCS 2.00 tot 2.25. Bij de niet zogende dieren werd eerder een stijging 

van het interval partus-conceptie gezien bij een stijgende BCS. Deze bevindingen waren niet 

significant. 
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 N BCS Partus-conceptie  

(dagen) 

Spenen-conceptie  

(dagen) 

Zogen 2 1.25 246 ± 14.8 131 ± 13.4 

 3 1.50 142 ± 77.7 27 ± 77.7 

 2 1.75 155 ± 45.3 40 ± 48.1 

 4 2.00 225 ± 89.9 111 ± 89.4 

 1 2.25 221.0 109.0 

Niet zogen 1 1.25 108.0 - 

 7 2.00 122 ± 63.5 - 

 4 2.25 134 ± 55.5 - 

 5 2.50 157 ± 96.2 - 

Tabel 5: interval partus-conceptie en interval spenen-conceptie naargelang de BCS, onderverdeeld in zogen en 

niet zogen. 

 

1.2.  Conditie tijdens de dracht 

1.2.1.  Beschrijvende statistiek 

 

Het gemiddelde lichaamsgewicht (LG) en het gecorrigeerde gewicht (CG, volgens de formule van 

Ferrell et al., 1976) doorheen de dracht worden in onderstaande grafiek (Grafiek 1) weergegeven.  

De dracht werd opgedeeld in maanden van 30 dagen. Bijgevolg dient in de volgende grafieken het 

gewicht tijdens de tiende maand geïnterpreteerd te worden als het gewicht bij de laatste weging voor 

het afkalven. 

 

 
Grafiek 1: gemiddeld lichaamsgewicht (LG) en gecorrigeerd gewicht (CG) doorheen de dracht. 

 

Als algemene tendens werd gezien dat de dieren slechts beperkt in gewicht toenamen tijdens het 

eerste trimester van de dracht. In het tweede trimester namen zowel het gemeten als het 

gecorrigeerde gewicht het sterkste toe. Vanaf het derde trimester zagen we dat de dieren in 
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lichaamsgewicht bleven toenemen, terwijl het gecorrigeerde gewicht afnam. Het verschil tussen LG en 

CG werd groter naarmate de dracht vorderde en op het einde van de dracht kon een gemiddeld 

verschil van 93 kg waargenomen worden tussen LG en CG. Tussen het begin van het derde trimester 

(zevende maand) en het moment van afkalven verloren de dieren gemiddeld 25 kg gecorrigeerd 

gewicht (P=0.1).  

 

Grafiek 2 beschrijft het verloop van de niet gecorrigeerde lichaamsgewichten van de moederdieren, 

onderverdeeld in zogen en niet-zogen, tijdens de dracht. De zoogkoeien startten met hetzelfde 

gewicht en er werd een sterkere stijging in lichaamsgewicht gezien bij deze laatstgenoemde groep. De 

zoogkoeien hadden dan ook een gemiddeld gewicht aan het einde van de dracht dat 19,7 kg hoger 

was dan de niet-zogende groep. 

 
Grafiek 2: lichaamsgewicht van zogende en niet-zogende moederdieren doorheen de dracht 

 

In grafiek 3 wordt de evolutie van het gecorrigeerde lichaamsgewicht van vooraf zogende tegenover 

niet-zogende dieren weergegeven. Er was amper een verschil waar te nemen in gewicht tussen 

zogende en niet-zogende dieren bij het begin van de dracht. De zogende dieren namen tijdens de 

dracht echter sterker in gecorrigeerd lichaamsgewicht toe dan de niet-zogende moederdieren en er 

werd naar het einde van de dracht toe (± achtste maand) een daling in CG opgemerkt in beide 

groepen. 

 
Grafiek 3: gecorrigeerd lichaamsgewicht van zogende en niet-zogende moederdieren doorheen de dracht. 
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Ook het verloop van BCS en VD werd bekeken doorheen de dracht. In grafiek 4 wordt BCS doorheen 

de dracht weergegeven voor de zogende en niet-zogende dieren. Aan de niet-zogende dieren werden 

duidelijk hogere conditiescores toegewezen aan het begin van de dracht (P<0.05). De zogende dieren 

namen echter sterker toe in BCS tijdens de dracht en eindigden de dracht ook met hogere 

toegewezen conditiescores dan de niet-zogende moederdieren. 

 

 
Grafiek 4: BCS van zogende en niet-zogende moederdieren doorheen de dracht. 

 

Grafiek 5 vergelijkt het verloop van de gemiddelde BCS en VD doorheen de dracht. Vanaf het begin 

van de dracht werd een gelijkaardige stijging gezien bij beide parameters maar vanaf de derde maand 

steeg de vetdikte sneller dan de BCS. Wel duidelijk is dat de BCS en VD beide stegen tot de vijfde 

maand, daarna vrij stabiel bleven en in de laatste maand weer daalden. In grafieken 6 en 7 wordt het 

verloop van BCS en VD weergegeven voor respectievelijk de tweede en derde kalfsdieren. Bij deze 

dieren nam de conditie gelijkmatig en significant toe doorheen de dracht (P<0.001). 

 

 
Grafiek 5: BCS en VD van alle dieren doorheen de dracht. 
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Grafiek 6: BCS en VD (mm) doorheen de dracht bij   Grafiek 7: BCS en VD (mm) doorheen de dracht bij  

dieren met pariteit twee.         dieren met pariteit drie. 

 

1.2.2. Correlaties 

 

Er werden correlaties bekeken tussen de drie manieren die gebruikt werden om de conditie van de 

dieren te beoordelen (Tabel 6). Uit deze resultaten blijkt dat alle parameters matig tot sterk en 

significant gecorreleerd waren met elkaar. De beste correlatie werd gevonden tussen lichaamsgewicht 

en BCS. Bij het vergelijken van de BCS ter hoogte van de rib met de algemene BCS had de rib-BCS 

een correlatiecoëfficiënt van r = 0.48 met VD (P<0.001) terwijl deze iets hoger gecorreleerd was met 

de algemene BCS (r = 0.54 met P<0.001).  

 BCS VD 

Lichaamsgewicht 0.69** 0.44** 

BCS  0.54** 

Tabel 6: correlaties tussen lichaamsgewicht, BCS en vetdikte bij drachtige moederdieren. (**P<0.001) 

 

1.3. Lichaamsmaten  bij afkalven 

 

Na het afkalven werden de moederdieren gemeten (Tabel 7). Gemiddeld gezien waren de afmetingen 

als volgt: BO 212.2 ± 17.84 cm, SH 129.6 ± 5.42 cm, DL 156.6 ± 13.10 cm, SB 63.7 ± 4.21 cm en AB 

64.1 ± 3.16 cm. Het lichaamsgewicht bij de partus bedroeg gemiddeld 764.5 ± 84.64 kg. De 

lichaamsmaten van de moederdieren namen duidelijk toe met toenemende pariteit. De grootste 

verschillen werden opgemerkt bij BO. Bij elke pariteit was een duidelijke stijging waar te nemen: BO 

nam gemiddeld toe met 5 cm tussen de eerste en tweede pariteit en met 7 cm tussen de tweede en 

derde pariteit. Tussen pariteit drie en vier was de grootste stijging te zien in BO, met een gemiddelde 

van 18 cm. Ook bij SB en AB waren de verschillen tussen de pariteiten duidelijk: de vierdekalfskoeien 

waren gemiddeld 11 cm breder in de schouder (P<0.001) en 8 cm breder in de achterhand (P<0.001) 

dan dieren van pariteit één. Qua SH waren de verschillen duidelijk minder. De dieren van pariteit één 

en pariteit twee vertoonden een gelijkaardige SH van 127 cm, de derde kalfsdieren waren gemiddeld 

5 cm groter. De vierde kalfsdieren waren opnieuw kleiner, maar wegens het beperkte aantal dieren 
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(N=3) kon dit op toeval berusten. Er werden geen significante verschillen waargenomen in 

lichaamsmaten van de moederdieren die zoogden of niet zoogden.  

 Pariteit 1 (N=2) Pariteit 2 
(N=15) 

Pariteit 3 
(N=16) 

Pariteit 4 
(N=3) 

Borstomtrek (cm) 202.5 ± 14.85 207.3 ± 7.76 214.3 ± 23.17 232.0 ± 10.82 

Schofthoogte (cm) 127.0 ± 5.66 127.4 ± 3.22 132.0 ± 6.66 129.3 ± 2.08 

Diagonale lengte (cm) 150.0 ± 0.00 151.3 ± 5.35 162.0 ± 17.45 158.7 ± 4.51 

Schouderbreedte (cm) 59.5 ± 0.71 61.2 ± 3.57 65.3 ± 2.71 70.2 ± 4.31 

Achterhandbreedte (cm) 60.8 ± 1.06 62.3 ± 2.77 65.3 ± 2.28 69.0 ± 0.50 

Tabel 7: Maten van de moederdieren bij afkalven, onderverdeeld volgens pariteit. 

2. KALVEREN 

 

De kalveren van alle 36 moederdieren werden opgenomen in het onderzoek. Een overzicht van de 

gewichten van de kalveren, onderverdeeld volgens geslacht, wordt weergegeven in tabel 8. 

 N Gemiddelde (kg) St.Dev. (kg) Min. (kg) Max. (kg) 

Mannelijk 18 51.9 9.29 34 66 

Vrouwelijk 18 52.1 8.41 33 65 

Tabel 8: aantal gemeten dieren (N) en gemiddelde, standaarddeviatie, minimum en maximum gewicht van de 

kalveren, onderverdeeld per geslacht. 

De kalveren wogen gemiddeld 52 ± 8.7 kg bij de geboorte. De gemiddelde BO bedroeg 84.7 ± 5.00 

cm, SH was gemiddeld 73.8 ± 3.22 cm en de DL 67.3 ± 3.62 cm.  SB en AB bedroegen gemiddeld 

respectievelijk 25.7 ± 2.56 cm en 27.3 ± 2.54cm.  

 

2.1. Geslacht 

 

In dit onderzoek werden er exact evenveel vrouwelijke als mannelijke kalveren geboren. De 

vrouwelijke kalveren waren gemiddeld 0.2 kg zwaarder dan de mannelijke kalveren, maar dit verschil 

was niet significant. 

 

2.2. Pariteit 
 

De kalveren werden gemeten op dag drie na de geboorte. Ingedeeld volgens de pariteit van het 

moederdier en of deze een vorig kalf gezoogd had of niet, worden de lichaamsmaten van de kalveren 

weergegegeven in  tabel 9.  
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 Pariteit N LG (kg) BO (cm) SH (cm) DL (cm) SB (cm) AB (cm) 

Zogen 2 5 46.6 ± 4.93 80.8 ± 2.59 71.2 ± 3.11  65.4 ± 2.90 23.7 ± 1.64 25.5 ± 1.94 

 3 7 53.3 ± 7.39 85.4 ± 4.12 73.8 ± 3.19 69.1 ± 1.79 26.6 ± 1.74 27.4 ± 2.42 

 4 1 62.0 91.0 73.0 66.0 29.0 31.5 

Niet zogen 1 2 42.5 ± 13.44 78.5 ± 7.78 72.0 ± 5.66 66.0 ± 4.24 22.3 ± 4.60 24.0 ± 0.71 

 2 10 47.3 ± 7.57 83.0 ± 4.92 73.0 ± 2.95 65.9 ± 4.14 25.1 ± 2.31 26.7 ± 1.11 

 3 9 58.1 ± 6.58 87.9 ± 3.62 75.9 ± 2.58 68.2 ± 3.92 26.9 ± 2.43 28.4 ± 2.97 

 4 2 61.5 ± 4.95 89.5 ± 0.71 76.0 ± 1.41 71.3 ± 2.47 26.5 ± 2.12 29.5 ± 3.54 

Tabel 9: Maten van de kalveren, onderverdeeld volgens zogen / niet zogen na de vorige kalving, en de pariteit 

van het moederdier.  

 

De geboortegewichten van de kalveren namen toe met toenemende pariteit van het moederdier. 

Vooral tussen de tweede en derde kalfskoeien werd een sterke toename in geboortegewicht gezien 

van 9 kg (P<0.05). De verschillen in lichaamsmaten van de kalveren tussen de verschillende pariteiten 

was echter beperkt, vooral BO en in mindere mate SH namen toe met toenemende pariteit. Kalveren 

van vaarzen hadden gemiddeld genomen een 11 cm smallere borst dan de kalveren van vierde 

kalfskoeien (P<0.05) en waren gemiddeld 4 cm kleiner. Pariteit had een significante invloed op de 

lichaamsmaten BO, SB en AB (P<0.01), deze significantie werd niet gezien bij SH en DL. Ook had het 

geslacht van de kalveren geen significant effect op de lichaamsmaten bij geboorte. 

2.3. Zogen  

 

De kalveren van de koeien die een vorig kalf gezoogd hadden waren gemiddeld lichter: kalveren van 

zogende tweede kalfskoeien waren 0.7 kg lichter dan die van de niet-zogende. Hetzelfde werd, 

weliswaar meer uitgesproken, waargenomen bij de kalveren van koeien met pariteit drie: de kalveren 

van zogende koeien waren gemiddeld 5 kg lichter dan de kalveren van niet-zogende moederdieren. 

Hoewel deze verschillen werden gezien in deze studie waren ze niet significant. 

 

Wanneer de zoogperiode werd verdeeld in een korte (111 - 114 dagen) en lange (115 - 117 dagen) 

periode, zagen we licht verschillende geboortegewichten en afmetingen van de kalveren. De kalveren 

van de zoogkoeien met een lange voorgaande zoogperiode hadden lagere gewichten en kleinere 

afmetingen. Deze bevindingen waren niet significant.  

2.4. Drachtduur 

	  

Ook de koeien waarvan de exacte drachtduur bekend was, waren niet talkrijk (N = 12). Deze groep 

dieren werd eveneens in twee gesplitst om de afmetingen van de kalveren met een kortere of langere 

dan gemiddelde drachtduur te kunnen bekijken (Tabel 10). Bij een langere drachtduur werden grotere 

gewichten, BO, SH en SB waargenomen, terwijl DL en AB ongeveer gelijk bleven. Voor deze 

resultaten kon geen significantie worden vastgesteld. 
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Dagen drachtig N Gewicht (kg) BO (cm) SH (cm) DL (cm) SB (cm) AB (cm) 

268 – 282 5 56.86 85.75 73.69 70.75 27.13 29.50 

283 - 286 8 59.43 89.18 74.38 69.58 28.25 28.45 

Tabel 10: Het gemiddelde van de geboortegewichten en de afmetingen van de kalveren bij kortere en langere 
drachtduur. 

 

2.5. Koe/kalf ratio 

 

In tabel 11 worden de procentuele verhoudingen tussen kalfgewicht en koegewicht bij de partus 

weergegeven. De koeien werden wederom onderverdeeld per pariteit en zogen of niet zogen. De 

verhouding bij primipare dieren bedroeg gemiddeld 6.3 ± 1.12% terwijl dat bij de multipare dieren 

gemiddeld 6.8 ± 0.84% bedroeg. Ook hier is duidelijk dat de kalveren procentueel groter werden 

naarmate de moederdieren ouder werden en dus meer gekalfd hadden. De kalveren van de koeien 

die niet vooraf gezoogd werden, waren procentueel groter dan de kalveren van gezoogde koeien. In 

pariteit twee waren de kalveren procentueel 0.2% groter bij niet-zogende koeien en in pariteit drie was 

dit zelfs 0.6%. Deze verschillen waren echter niet significant. 

 

 Pariteit Verhouding kalfgewicht/koegewicht (%) 

Zogen 2 6.7 ± 0.86 

 3 6.5 ± 0.93 

 4 7.4 

Niet zogen 1 6.3 ± 1.12 

 2 6.9 ± 1.07 

 3 7.1 ± 0.69 

 4 7.1 

Tabel 11: verhouding kalfgewicht/koegewicht (%) weergegeven per pariteit en zogen/niet zogen. 

2.6. Conditie en lichaamsmaten van het moederdier 

 

Met het SAS programma werd naar correlaties gezocht om het geboortegewicht van het kalf te 

voorspellen aan de hand van de BCS, VD en LG. Er werden geen significante correlaties gevonden 

voor BCS of VD met het geboortegewicht.  

Uit de correlaties tussen enerzijds het geboortegewicht van het kalf en anderzijds het gewicht van het 

moederdier bij het begin van elk trimester van de dracht (Tabel 12), bleek dat het lichaamsgewicht bij 

het begin van het derde trimester het best gecorreleerd was met de grootte van het kalf (r = 0.74, 

P<0.001). De correlaties met de lichaamsgewichten op andere tijdstippen waren lager maar eveneens 

statistisch significant.  
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 Gewicht moederdier (kg) 

 Conceptie Begin 2de semester Begin 3de semester Partus 

Geboortegewicht kalf 

(kg) 

0.59** 0.60** 0.74** 0.69** 

Tabel 12: correlaties tussen het gewicht van het moederdier tijdens de dracht en het geboortegewicht van het kalf 

(**P<0.001). 

 

De geboortegewichten waren niet significant gecorreleerd met de corresponderende lichaamsmaten 

van de moederdieren, uitgezonderd SB (r = 0.455; P<0.01). De geboortegewichten waren wel 

significant (P<0.001) gecorreleerd met alle afmetingen van de kalveren bij geboorte, dit wordt 

weergegeven in onderstaande tabel 13.  

 

BO SH DL SB AB 

0.935* 0.762* 0.667* 0.846* 0.771* 

Tabel 13: correlaties van de geboortegewichten met de afmetingen van de kalveren. *P<0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

32	  

DISCUSSIE 

1. MOEDERDIEREN 

 

De tussenkalftijd werd significant langer wanneer de koeien gezoogd werden. Dit is in 

overeenstemming met studies van Fiems et al. (2009) en Williams et al. (1990). De tussenkalftijd was 

ook vrij lang in dit onderzoek: in studies van Fiems et al. (2006; 2008) bedroeg de tussenkalftijd 419 

dagen wat op zich ook al lang is. Onder andere de keizersnede kan de verlenging van het interval 

verklaren (Desbuleux, 1985). 

De BCS van de moederdieren bij afkalven was bij Renquist et al. (2006a) geassociëerd met de 

tussenkalftijd, terwijl dat bij Selk et al. (1988) niet het geval was. Renquist et al. (2006a) beschreef dat 

wanneer de BCS bij afkalven ideaal was, de tussenkalftijd korter was dan waneer de BCS te laag of te 

hoog was. In onze studie werden geen metingen gedaan bij de vorige kalvingen waardoor dit niet 

onderzocht kon worden.  

De pariteit had daarentegen geen effect op de tussenkalftijd, wat eveneens in de studie van Fiems et 

al. (2009) werd aangetoond. De reden hiervoor kan zijn dat, ondanks het uitvoeren van keizersnedes, 

het herstel van deze dieren goed verloopt en dit niet resulteert vermindering van drachtpercentage. 

Renquist et al. (2006b) en Fiems et al. (2006) zagen een significante stijging van de BCS van de 

moederdieren bij stijging van de leeftijd. In de huidige studie werd geen effect van BCS op leeftijd bij 

conceptie gevonden, maar de pariteit had wel een effect op de BCS bij conceptie (P=0.056). 

 

1.1. Conditie bij conceptie 

 

De zoogkoeien van de 3e pariteit hadden aan het begin van de dracht een lager lichaamsgewicht dan 

de niet-zoogkoeien, terwijl dat bij pariteit 2 niet werd gezien. In dit onderzoek zagen we een lagere 

BCS bij conceptie wanneer de dieren vooraf langer zoogden (P=0.016). Ook werd gezien, dat 

wanneer het interval tussen spenen en conceptie toenam, de BCS bij conceptie hoger was. Deze 

laatste bevinding was echter niet significant, waarschijnlijk door het lage aantal zoogkoeien.  Deze 

resultaten zijn in overeenstemming met Renquist et al. (2006a) en Fiems et al. (2006): wanneer de 

zoogperiode langer en het interval spenen-conceptie korter was, hadden deze dieren hun 

energiereserves nog niet volledig opgebouwd alvorens de volgende dracht aan te vatten. 

De correlaties tussen geboortegewicht en lichaamsgewicht bij conceptie, BCS bij de partus en 

lichaamsgewicht bij de partus waren significant en bedroegen respectievelijk r = 0.58 (P<0.01), r = 

0.55 (P<0.01) en r = 0.69 (P<0.01). Bij Renquist et al. (2006a) vond men eveneens dat de BCS bij 

conceptie gerelateerd was aan het geboortegewicht 
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In studies van Fiems et al. (2006; 2009) zag men een sterke stijging van koeien die niet drachtig 

werden wanneer de BCS hoger was. In deze studies, bij Belgisch Witblauwe dieren, zag men een 

percentage van niet drachtige koeien van 12.9, 20.8 en 32.5% bij BCS scores van respectievelijk <1.5, 

1.5-2 en >2. Wanneer men deze resultaten bekijkt komt dit overeen met onze bevindingen, namelijk 

dat het interval partus-conceptie drastisch verlengde wanneer de BCS bij conceptie hoger was. Men 

kan dit fenomeen toeschrijven aan het feit dat bij een hogere BCS de energieopname te groot is, wat 

een negatief effect op de fertiliteit kan veroorzaken (Hough et al., 1990). Een BCS van twee bij 

Belgisch Witblauwe dieren is echter niet sterk verhoogd (Fiems et al., 2006) waardoor het moeilijk 

wordt om dit te verklaren. 

 

1.2. Conditie tijdens de dracht 

 

Alle dieren namen in conditie toe tijdens het verloop van de dracht. Wanneer de gemeten 

lichaamsgewichten werden bekeken, werd zichtbaar dat dat de dieren heel de dracht in gewicht 

bleven toenemen, met een gemiddelde conceptie-partus gewichtsaanzet van 150 ± 33.8 kg. De 

gecorrigeerde gewichten namen toe in het begin van de dracht maar bereikten een maximum in de 

zevende maand en daalden zelfs in het derde trimester van de dracht. Net als Selk et al. (1988) en 

Ferrell et al. (1976) werd er gezien dat de aanzet in lichaamsgewicht tijdens die laatste twee maanden 

van de dracht voornamelijk werd veroorzaakt door het toenemende gewicht van de groeiende foetus. 

Door de sterke groei van de foetus moet het moederdier ook opgeslagen energiereserves aanspreken 

en zal haar lege lichaamsgewicht dus afnemen ten voordele van de foetale groei (Ferrell et al., 1976; 

Fiems et al., 2006).  

Zogende dieren hadden een gelijkaardig gemiddeld lichaamsgewicht aan het begin van de dracht, 

maar namen sterker in gewicht toe dan de niet-zoogkoeien (Grafieken 2 en 3). Zij leken tijdens de 

dracht te compenseren voor de gebrekkigere conditie (Grafiek 4) bij conceptie en meer energie op te 

stapelen, waardoor hun lege lichaamsgewicht sterker toenam.  

 

De BCS scores bij conceptie waren lager bij zogende dan bij niet-zogende koeien. Dit is in 

overeenstemming met de resultaten van Fiems et al. (2006). Ook zag men in die studie een verschil in 

lichaamsgewicht en BCS per pariteit, wat in deze studie eveneens het geval was. Echter, men zag 

minder verandering van BCS tijdens de dracht bij primipare dieren, zelfs bij energierestrictie, dan bij 

multipare dieren. De onderzoekers wijtten dit aan het feit dat de primipare dieren nog energie 

gebruikten voor hun eigen groei (Fiems et al., 2006). Dit fenomeen werd in deze studie niet 

waargenomen door het lage aantal primipare dieren (N=2).  

 

De BCS  schommelde amper bij dieren van de tweede en derde pariteit. Dit is in tegenstelling met een 

studie van Fiems et al. (2006) waarbij werd gezien dat multipare dieren sterk konden schommelen in 

BCS zonder dat daarbij het geboortegewicht werd beïnvloed. Deze bevindingen werden veroorzaakt 

doordat in dat onderzoek energierestricties werden toegepast tijdens de dracht, om zo de BCS te 
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kunnen opvolgen bij primipare en multipare dieren. In onze studie werd geen enkele vorm van 

restrictie toegepast waardoor de schommelingen niet werden waargenomen en enkel een stijging van 

de waarden werd gezien. 

 

In het derde trimester lijkt het erop dat er een keerpunt komt in energieaanzet bij de koeien. Er werd 

een daling in gecorrigeerd gewicht opgemerkt vanaf de zevende maand van de dracht.  Bij dieren van 

de tweede pariteit werd ook een lichte conditiedaling gezien. In een studie van Fiems et al. (2006) zag 

men pas een conditiedaling wanneer men tijdens een restrictieperiode naar 70% van de dagelijkse 

behoeften van de dieren voederde. Bijgevolg bekwam men ook lagere geboortegewichten. In onze 

studie kwam de conditiedaling waarschijnlijk doordat de foetus in het derde trimester exponentiëel 

toenam in gewicht (Ferrell et al., 1976) door enorm veel spieraanzet, zeker bij de dubbelbespierde 

rassen (Prior en Laster, 1978, Du et al., 2010). De moederdieren konden deze nodige nutriënten niet 

alleen uit het opgenomen voer halen waardoor ze opgeslagen energie moeten gebruiken om aan de 

behoeften van de groeiende foetus te kunnen voldoen (Vermorel et al., 1976; Ford et al., 2007). In een 

studie van Fiems et al. (2009) werd eveneens een significant lager lichaamsgewicht opgemerkt bij 

koeien die gedurende de ganse drachtperiode naar 100% van de behoeften werden gevoederd. Selk 

et al. (1988) beschreven reeds dat de veranderingen in lichaamsgewicht in het laatste trimester geen 

reflectie zijn van de energiestatus van het moederdier, maar van de groei van de conceptus. Ook werd 

hier vermeld dat de moederdieren in dat trimester zelf in negatieve energiebalans konden verkeren en 

daardoor een daling van het absolute gewicht ondergingen. Ook Spitzer (1986) en Boadi en Price 

(1996) beschreven dat moederdieren de negatieve effecten van ondervoeding konden bufferen door 

energiereserves aan te spreken, zodat het negatieve effect op geboortegewicht zo klein mogelijk was. 

De daling van gecorrigeerd gewicht in het derde trimester van de dracht in deze studie, desondanks 

de voedering naar behoefte, doet bijgevolg vermoeden dat de behoeften van de moederdieren toch 

niet gedekt waren.   

 

In onze resultaten werden sterke gelijkenissen gevonden tussen het verloop van VD en BCS 

doorheen de dracht. Dit was significant. In een studie van Fiems et al. (2005a) vond men eveneens 

een sterke gelijkenis tussen vetgehalte, BCS en LG bij niet drachtige en niet-lacterende BWB dieren. 

In die studie onderzocht men de lege karkasgewichten op vet, proteinen, water en as, waarbij er een 

grote determinantiecoëfficiënt werd gevonden voor LG en BCS met lege gewicht van water + vet + 

eiwit. Hieruit kon men besluiten dat het lege karkasgewicht van eiwit-, vet- en energieinhoud bij BWB 

dieren goed was te voorspellen aan de hand van LG en/of BCS (Fiems et al., 2005a). Op basis van 

deze reslutaten is het dan ook niet verwonderlijk dat het onze vetdiktemeting een voorspellende 

waarde geeft voor BCS en LG. De waarde was in deze studie echter niet zo hoog: VD had een 

correlatiecoëfficiënt van r = 0.44 voor LG; P<0.001 en r = 0.54 voor BCS; P<0.001, terwijl BCS goed 

gecorreleerd was met LG (r = 0.69, P<0.001). De BCS had waarschijnlijk een betere 

correlatiecoëfficiënt aangezien deze, weliswaar subjectief, uit het gemiddelde van twee metingen werd 

voorspeld terwijl de vetdikte maar op één plaats op het lichaam werd gemeten.  
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1.3. Lichaamsmaten bij afkalven 

 

In een studie van Coopman et al. (2003) werden enkele overeenstemmende metingen op Belgisch 

Witblauwe dieren uitgevoerd. De SH bedroeg 122 ± 20 cm, BO was 205 ± 50 cm, SB was 58 ± 14 cm 

en AB bedroeg 61 ± 12 cm. Vergeleken met de metingen van de huidige studie waren de 

moederdieren van onze studie wat groter. Dit komt waarschijnlijk doordat in dit onderzoek werd 

samengewerkt met één bedrijf, terwijl bij Coopman et al. (2003) koeien van verschillende bedrijven 

werden gemeten. Dit was ook te merken bij het gemiddelde lichaamsgewicht bij conceptie: 613.6 ±  

68.59 kg tegenover 583 ±  258 kg bij Coopman et al. (2003).  

2. KALVEREN 

2.1. Geslacht 
 

Gemiddeld gezien was het geboortegewicht 52 ± 8.7 kg. Dit resultaat komt overeen met de 

geboortegewichten van BWB dieren in studies van Kolkman et al. (2009) en Fiems et al. (2005b) waar 

de kalveren respectievelijk gemiddeld 49 ± 7.1 kg en 52 ± 7 kg wogen. Echter, in deze studie waren 

de vrouwelijke kalveren niet significant zwaarder dan de mannelijke kalveren. Dit is in tegenstelling 

met vele andere studies waarbij de mannelijke kalveren een hoger geboortegewicht hadden dan de 

vrouwelijke kalveren (Kolkman et al., 2009; Fiems et al., 2006). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de 

verlengde drachtduur van gemiddeld 1 dag bij mannelijke dieren (Reynolds et al., 1990; Bellows et al., 

1971) en de testosteronproductie (Sjaastad et al., 2003; Gardner et al., 2007). Waarschijnlijk waren er 

te weinig kalveren in deze proef opgenomen om het verschil te kunnen aantonen. 

 

De gemiddelde afmetingen van de kalveren waren groter dan de afmetingen van BWB kalveren uit 

een studie van Kolkman et al. (2009). Bij deze laatste bedroegen de afmetingen het volgende: BO 78 

± 5.4 cm, SH 71 ± 4.7cm, SB 22 ± 2.2 cm en AB  23 ± 2.1 cm. In die studie werden dan ook veel meer 

kalveren gemeten dan in de huidige studie, waardoor deze grotere afmetingen puur op toeval kunnen 

berusten. 

 

2.2. Pariteit van het moederdier 

 

Er werd een significante verhoging van het geboortegewicht waargenomen naarmate de pariteit 

toenam. Dit is in overeenstemming met resultaten van Fiems et al. (2006) en Renquist et al. (2006a). 

Het is echter in tegensteling met de onderzoeken van Fiems et al. (2009) en Kolkman et al. (2009) 

waar de pariteit geen significant effect had op het geboortegewicht van Belgisch Witblauwe kalveren.   

In onze studie zagen we ook significante effecten van pariteit op de lichaamsmaten van de kalveren 

bij geboorte. Kolkman et al. (2009) vonden eveneens hoogsignificante verschillen bij SB en AB door 

pariteit, in onze studie was BO eveneens significant.  
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Kolkman et al. (2009) vonden ook een sterke correlatie tussen de groottes van de kalveren bij 

geboorte en een significante variatie in lichaamsmaten. Zij kwamen zo tot de conclusie dat selectie 

naar kleinere kalveren bij geboorte mogelijk moet zijn.  

 

2.3. Zogen en zoogduur 

 

Er waren geen significante effecten van zogen op het geboortegewicht of de lichaamsmaten van de 

kalveren, hoewel deze kleiner waren bij zoogkoeien. Dit is in overeenstemming met een studie van 

Fiems et al. (2006) waar men ook geen effect van zogen ondervond op het geboortegewicht, zelfs na 

een energierestrictie. Men zag wel dat de zoogkoeien over het algemeen lagere lichaamsgewichten 

hadden omdat ze, tegen de tijd dat ze de energierestrictie ondergingen, hun reserves net of net niet 

hadden kunnen aanvullen en deze door de restrictie weer moesten aanspreken. In de huidige studie 

werd de niet-significantie vooral verklaard door het lage aantal zoogkoeien in de studie (N=13). 

 

Hoewel het maar om een beperkt aantal dieren in onze proef ging, wilden we het effect van de 

zoogduur op het geboortegewicht en de afmetingen van het kalf bekijken. Alle zoogkoeien werden 

gespeend tussen 111 en 117 dagen. Er was dus maar een verschil van één week tussen de kortste 

en de langste zoogperiode. Wanneer de groep zoogkoeien zo goed als mogelijk verdeeld werd over 

een groep die korter zoogde (111 tot 114 dagen) en een groep die langer zoogde (115 tot 117 dagen), 

zonder rekening te houden met de pariteit, werden niet significant lagere geboortegewichten en 

afmetingen opgemerkt bij kalveren uit de groep koeien die langer zoogden. Fiems et al. (2006) namen 

eveneens lagere geboortegewichten van kalveren uit zoogkoeien waar maar in dat onderzoek werd 

een energierestrictie opgelegd waardoor de zoogkoeien gedurende de ganse dracht in een lagere 

conditie verkeerden. In de huidige proef waren de waarnemingen waarschijnlijk het gevolg van 

pariteitseffecten, die wel hoogsignificante effecten hadden op de afmetingen en het geboortegewicht 

van het kalf.  

 

2.4. Drachtduur 

 

Bij de geïnsemineerde koeien werd een drachtduur berekend van gemiddeld 282 ± 5.1 dagen. De 

geboortegewichten en afmetingen van de kalveren werden wederom vergeleken, dit keer werd de 

groep verdeeld over een drachtduur van 268 tot 282 dagen (kort) en 283 tot 286 dagen (lang). Er was 

één dier met een drachtduur van 288 dagen maar voor deze analyses werden deze gegevens niet 

gebruikt omdat het kalf te klein was voor nog maar een normale drachtduur. 

In bovenstaande grafiek 9 was een hoger gemiddeld geboortegewicht bij een langere drachtduur 

zichtbaar, ook was BO zichtbaar groter bij een langere drachtduur. De overige afmetingen waren 

vergelijkbaar. Hier gaat het ook weer om een klein aantal dieren uit de proef (N=12) waardoor geen 

van deze bevindingen significant bevonden werden. 
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Grafiek 9: vergelijking van het gewicht en de afmetingen van het kalf naargeland drachtduurverschillen. 

 

2.5. Koe/kalf ratio 

 

Noch pariteit, noch zogen hadden een significant effect op de procentuele verhouding van het 

kalfgewicht met het lichaamsgewicht van de koe, hoewel er een duidelijke trend waar te nemen was 

(Grafiek 8). De percentages stegen bij de niet-zogende koeien geleidelijk tussen de eerste en de 

derde pariteit. Bij de zoogkoeien werd daarentegen tussen de tweede en de derde pariteit een daling 

opgemerkt. Er waren maar drie koeien met de vierde pariteit waardoor deze het resultaat voor deze 

groep niet betrouwbaar was. 

Grafiek 8: procentuele verhouding van het gemiddelde kalfgewicht tegenover het  gemiddeld gewicht van het 

moederdier. 
 

In een studie bij Holstein Friesian koeien in Amerika werden dergelijke percentages reeds berekend 

om de postnatale uitval te kunnen voorspellen. Aangezien het om lacterende runderen ging, kon enkel 

pariteit als een variabele worden bekeken (Johanson en Berger, 2003). Voor primipare dieren vond 
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men een percentage van 7.5 ± 1.2 % en voor multipare dieren 6.5 ± 1.0%, wat een omgekeerde 

evolutie van percentages betekent in vergelijking met de resultaten van de huidige studie. Dit wordt 

veroorzaakt doordat het hoogproductief melkvee een sterkere groeicurve kent naarmate de pariteit 

verhoogt. Het wordt toegeschreven aan het feit dat het gewicht van een melkkoe gecorreleerd is met 

haar leeftijd (r = 0.15) en met de melkproductie (r = 0.25) (Van Zeveren, 2011), terwijl de 

dubbelbespierde BWB koeien snel hun volwassen afmetingen bereiken (Stamboek Belgisch 

Witblauw). 

2.6. Conditie en lichaamsmaten tijdens de dracht en bij afkalven 
 

Het geboortegewicht van een kalf was correleerbaar met het lichaamsgewicht van het moederdier, 

voornamelijk aan het begin van het derde trimester van de dracht (r =  0.69; P<0.001), wat in 

overeenstemming is met de resultaten van Bellows et al. (1971) waarbij het lichaamsgewicht voor de 

kalving bij Hereford- en Angusmoederdieren een groot en positief effect had op het geboortegewicht.  

Het correleren was niet mogelijk aan de hand van lichaamsmaten van het moederdier, noch wanneer 

BCS of VD werden gecorreleerd aan het geboortegewicht. Ook Vargas et al. (1999) en Ciccioli et al. 

(2003) vonden geen significant effect van BCS in respectievelijk het tweede trimester of op eender 

welk moment tijdens de dracht. Renquist et al. (2006a) daarentegen vonden dat de BCS op het einde 

van het eerste trimester was gecorreleerd met het geboortegewicht aangezien de gemeten kalveren 

van koeien met op dat moment de targetBCS hogere geboortegewichten hadden dan wanneer deze 

hoger of lager dan ideaal was. Zij voerden dit onderzoek wel uit op koeien die seizoensgebonden 

afkalfden waardoor er grote effecten van voedselbeschikbaarheid waren wat een effect had op de 

energievoorziening van de moederdieren. 
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CONCLUSIE 
 

Uit dit onderzoek blijkt dat zogen een effect heeft op de conditie van de moederdieren; door de lactatie 

en de aanwezigheid van het kalf hebben deze dieren meer ingeboet aan conditie en starten zij hun 

volgende dracht met een lagere conditie in vergelijking met niet-zogende dieren.  

Het effect van deze lage conditie bij conceptie op het geboortegewicht van het kalf is echter gering. 

Zowel zogende als niet-zogende dieren nemen sterk in lichaamsgewicht en conditie toe tijdens de 

dracht en kunnen dus voldoende energiereserves opbouwen. We zien bovendien dat zoogkoeien 

meer energiereserves opbouwen tijdens de dracht, waardoor het conditieverschil met de niet-zogende 

dieren niet meer waar te nemen is op het moment van afkalven. Daartegenover blijven we wel zien 

dat de kalf/koe ratio bij deze zogende koeien lager is. Deze zoogkoeien zullen dus vooral zelf energie 

aanzetten om te compenseren voor hun beperkte conditie, waardoor het lege lichaamsgewicht van 

deze dieren zwaarder is dan voor de niet-zogende dieren. Om het effect van zogen echter significant 

te kunnen bewijzen, zal onderzoek op grotere schaal moeten gebeuren. 

 De pariteit heeft wel een significant positieve invloed op het geboortegewicht en de lichaamsmaten 

van de kalveren, zoals reeds bewezen in verschillende voorgaande studies bij BWB dieren.  

Ook het lichaamsgewicht van het moederdier gedurende de dracht oefent een invloed uit op het 

geboortegewicht.  

 

Alle toegepaste methoden om de conditie van de dieren te schatten, zijn sterk aan elkaar 

gecorreleerd. De BCS en echografisch gemeten vetdikte stijgen gelijkmatig met het lichaamsgewicht 

van het dier. Beide methoden kunnen dus in de praktijk gebruikt worden om de conditie te bepalen 

van BWB dieren, al gaat de voorkeur daarbij uit naar BCS. 

Aangezien de placenta de cruciale schakel vormt tussen koe en kalf, zou het interessant zijn om  ook 

placenta’s van BWB dieren te meten en te wegen; om zo de effecten van nutrëntenrestrictie tijdens de 

dracht op de ontwikkeling van de placenta en bijgevolg de foeti beter in kaart te brengen. Daarnaast 

zou ook het effect van zogen verder moeten bekeken worden, weliswaar op grotere schaal zodat er  

meer statistisch gefundeerde conclusies kunnen worden getrokken . 
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