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SAMENVATTING 

 

Vooreerst geeft men in deze literatuurstudie een algemeen beeld van de voortplantingscyclus van de 

hond en de wolf. De veranderingen die men aantreft tijdens de cycli van beide diersoorten kan men 

enerzijds opdelen in endocriene, anatomische en fysiologische veranderingen en anderzijds in de 

typische gedragsveranderingen. Men tracht uit te zoeken of schijndracht een begrip is dat men alleen 

bij honden als pathologisch beschouwd of dat het ook kan voorkomen bij wilde wolven. Daarnaast 

gaan we na of het ook hier als een pathologie beschouwd wordt of eerder als een normaal 

verschijnsel. 

Vervolgens zal men een algemeen overzicht geven van de verschillen tussen beide cycli. Er wordt 

getracht een mogelijke oorzaak te vinden voor de omschakeling van lichtafhankelijk naar 

lichtonafhankelijk. Ervan uitgaande dat honden afstammen van wolven, gaat men dieper uitzoeken 

welke impact domesticatie heeft gehad op onze gedomesticeerde honden. De rol van de mens in de 

domesticatie van de hond is hierbij een belangrijke factor die men zeker in deze bespreking opneemt.  

Tenslotte gaan we na of het mogelijk is om hybriden te produceren. Een klein stukje van deze 

literatuurstudie zullen we wijten aan het onderzoeken of honden en wolven gekruist kunnen worden, 

ondanks de verschillen in hun voortplantingscyclus. In dit laatste deel wijken we even af van het 

algemene onderwerp van deze masterproef en verdiepen we ons in de morfologische en 

gedragsveranderingen van deze hybriden en de potentiële gevolgen van onprofessioneel fokken met 

wilde dieren.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sleutelwoorden: Domesticatie - Hond - Hybriden -  Variaties - Voortplantingscyclus -  Wolf 

 



 

2 
 

 

INLEIDING 

 

In deze literatuurstudie trachten we een overzicht te geven van de variaties tussen de 

voortplantingscyclus van de hond en de wolf. Belangrijker nog, we proberen te achterhalen hoe deze 

verschillen er zijn gekomen en welke factoren hierbij een rol hebben gespeeld. 

Zowel de cyclus van de hond als de cyclus van de wolf zijn beide goed bestudeerd geweest en 

worden duidelijk omschreven. Waar men oorspronkelijk bij de wolf een lichtafhankelijke, 

seizoensgebonden cyclus terugvindt, stelt men bij onze gedomesticeerde honden vast dat deze 

seizoensafhankelijke voortplanting verloren gegaan is. Hoewel men reeds vele hypothesen voorop 

heeft gesteld om dit te verklaren, heeft men de echte verklaring voorlopig nog niet kunnen 

achterhalen. 

Dat domesticatie een grote rol gespeeld heeft in het levenspatroon van onze honden, is een verklaring 

voor de omschakeling van een lichtafhankelijke cyclus naar een lichtonafhankelijke cyclus. Aangezien 

de mensheid zelf in de loop van de evolutie allerlei veranderingen ondergaan heeft, lijkt dit voor ons 

een aanvaardbare verklaring.  

Anderzijds kan men deze veranderingen niet volledig verklaren aan de hand van het fenomeen 

domesticatie. Men denkt namelijk dat er nog andere mechanismen zijn die een rol spelen in deze 

omschakeling naar seizoensonafhankelijkheid. Volgens ons heeft dit verschil tussen beide cycli ook 

een genetische achtergrond. Men kan zich de vraag stellen of er een genetische mutatie is 

opgetreden in de melatonine receptoren bij de hond. Ook andere genetische diversiteiten of 

veranderingen in de hypofyse kunnen aan de basis liggen van deze omschakeling. Helaas staat het 

genetisch onderzoek hiervoor voorlopig nog niet ver genoeg om al deze vragen te beantwoorden.  

Gezien de genetica ons iets te ver zou leiden en het deze literatuurstudie te uitgebreid zou maken, 

hebben we besloten om de genetische aspecten achterwegen te laten.  
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1. VAN WOLF NAAR HOND 

Voor we beginnen met de bespreking van de variaties tussen de verschillende cycli, is het van cruciaal 

belang om de afstamming van de hond te kennen. Het is hierbij zeer belangrijk voor ogen te houden 

dat de hond en de wolf eenzelfde diersoort zijn. Dieren die behoren tot eenzelfde soort of species zijn 

per definitie individuen die in staat zijn zich onderling voort te planten. De individuen van een soort 

komen in wezenlijk geachte kenmerken met elkaar overeen. Een kort overzicht geeft ons een betere 

kijk op de afstamming van onze gedomesticeerde honden.  

Rijk:   Animalia (Dieren) 

Stam:   Chordata (Gewervelde dieren) 

Klasse:  Mammalia (Zoogdieren) 

Orde:   Carnivoren (Vleeseters/roofdieren) 

Familie:  Canidae (Hondachtigen) 

Geslacht:  Canis 

Soort :   

- Coyote (Canis latrans) 

- Gestreepte jakhals (Canis adustus)  

- Gewone jakhals (Canis aureus) 

- Zadeldekjakhals (Canis mesomelas) 

- Rode wolf (Canis rufus) 

- Ethiopische wolf (Canis simensis) 

- Grijze wolf (Canis lupus)  met als ondersoorten:   -    Hond (Canis lupus familiaris) 

       -    Dingo (Canis lupus dingo)  

 

2. DE VOORTPLANTINGSCYCLUS BIJ DE HOND 

2. 1. DE ALGEMENE CYCLUS IN EEN NOTENDOP 

De voortplantingscyclus bij de hond, Canis lupus familiaris, bestaat uit verschillende fasen. De 

volledige cyclus bestaat uit anoestrus, pro-oestrus, oestrus en metoestrus. In heel wat literatuur wordt 

de term metoestrus verward met de term dioestrus. Vaak worden deze twee termen zelfs als een 

synoniem gebruikt, wat niet correct is. In deze literatuurstudie gebruiken we steeds de term 

metoestrus om de periode tussen oestrus en anoestrus aan te duiden. 
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Honden kunnen tweemaal per jaar loops worden. De meeste honden worden de eerste keer loops op 

een leeftijd van 6 tot 24 maanden ouderdom.  

Het moment waarop de teef een bloederige uitvloei vertoont, wordt beschouwd als het begin van de 

pro-oestrusfase. In het begin van de pro-oestrus is de vulva zeer hard gespannen waardoor paring 

onmogelijk is. Naarmate de pro-oestrus vordert, wordt de vulva zachter en minder gespannen. In deze 

periode zal de hypofyse het follikelstimulerend hormoon (FSH) en het luteïniserend hormoon (LH) 

produceren om de follikels te stimuleren tot verdere groei en ontwikkeling. Gedurende deze fase is het 

gehele geslachtsapparaat onder invloed van oestrogeen, dat geproduceerd wordt door de follikels. De 

oestrogeenconcentraties zullen geleidelijk stijgen, zolang de follikels rijpen en zich voorbereiden om te 

ovuleren. Het is het oestrogeen dat zorgt voor de gedragsveranderingen tijdens deze periode en ook 

voor de voorbereiding van de uterus en de vagina op mogelijke paring en eventuele dracht. In deze 

periode zullen de teven niet toestaan dat reuen hen bestijgen. De lengte van de pro-oestrus duurt 

gemiddeld 6 tot 11 dagen en eindigt bij aanvang van de oestrus (Case, 2005). 

De oestrus wordt beschouwd als het moment waarop de teef voor de reu blijft staan en zich door hem 

laat bestijgen. Deze gedragsverandering staat onder invloed van een daling in oestrogeenproductie en 

een stijging in progesteronconcentratie. Wanneer de teef de reu niet meer toelaat haar te bestijgen, 

wordt dit beschouwd als het einde van de oestrusfase. De bloederige uitvloei die men tijdens de pro-

oestrus kan waarnemen, is nu een lichtgele tot lichtroze uitvloei geworden. Tijdens de oestrus 

scheiden de teven een belangrijk aantal feromonen uit waardoor de aandacht van de reuen getrokken 

wordt. Het is tijdens deze fase dat de ovulatie plaatsvindt. De hond is een spontane ovulator. Dit 

betekent dat de eicellen losgelaten worden in de eileiders op bepaalde tijdstippen die bepaald worden 

door hormoonveranderingen in het lichaam. Dit is in tegenstelling tot bepaalde diersoorten die 

geïnduceerde ovulatoren zijn, zoals bijvoorbeeld de kat. Bij geïnduceerde ovulatoren is er naast een 

hormonale prikkel ook een mechanische prikkel vereist, die verkregen wordt tijdens de copulatie. De 

ovulatie bij de teef grijpt plaats tijdens de oestrus en hier is de teef klaar om gedekt te worden door de 

reu. Ovulatie is het proces waarbij de rijpe eicellen vrijgelaten worden in de eileiders en waarna ze 

bevrucht worden door de spermacellen. In de ovaria zitten de eicellen in follikels. Deze follikels zijn 

met vocht gevulde structuren die bestaan uit gespecialiseerde cellen. De rijping van de follikels onder 

invloed van hormonen, leidt uiteindelijk tot ovulatie van de eicellen. Volgend op het loslaten van de 

eicellen in de eileiders, zullen de folliculaire cellen aan de kant van ovulatie prolifereren, structuur- en 

functieveranderingen ondergaan en op deze manier het corpus luteum, het gele lichaam, vormen. Het 

corpus luteum is een structuur die het luteïniserend hormoon produceert en in de teef aanwezig is 

gedurende de metoestrusperiode. Bij het ovuleren zijn de eicellen nog niet volgroeid. Het voltrekken 

van de meiose gebeurt slechts 24 uur na de ovulatie. Zodra de eicellen matuur zijn, zijn ze in staat 

bevrucht te worden gedurende 12 tot 72 uren, wat zeer lang is. De eigenlijke bevruchting gebeurt ter 

hoogte van het achterste deel van de eileiders. Na de ovulatie zullen de overige follikels zich 

omvormen tot corpora lutea, die instaan voor de productie van progesteron. De oestrusfase duurt 

gemiddeld 5 tot 9 dagen, maar kan variëren van enkele dagen tot 3 weken (Case, 2005). 
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Na de oestrusfase volgt een periode van ongeveer 2 maanden, die men de metoestrusfase noemt. 

Tijdens deze periode is het geslachtapparaat van de teef onder invloed van progesteron, dat 

geproduceerd wordt door de corpora lutea. Het regresseren van het corpus luteum wordt beschouwd 

als het einde van deze fase. Bij drachtige teven wordt de metoestrus beëindigd op het moment van 

partus, dat plaatsgrijpt 60 tot 66 dagen na bevruchting. De metoestrusfase is even lang als de periode 

van dracht in het geval dat paring en bevruchting hebben plaatsgevonden. Hierin is de hond bijzonder 

ten opzichte van andere diersoorten, aangezien de metoestrus bij niet-drachtige dieren even lang 

duurt als de dracht bij drachtige dieren. Bij de meeste diersoorten echter zal het corpus luteum 

regresseren indien geen bevruchting heeft plaatsgehad, zodat de dieren in anoestrus terugkeren. Bij 

de hond daarentegen, blijft het corpus luteum actief gedurende de hele metoestrus periode, ongeacht 

de teef drachtig is of niet. Dit betekent echter ook dat het lichaam van de teef gedurende de hele 

metoestrusfase onder invloed van progesteron staat, zelfs indien de teef niet drachtig is. Dit heeft 

belangrijke gevolgen met name pseudozwangerschap of schijndracht (zie 2.3.). 

Anoestrus wordt beschouwd als een periode van rust bij de teef. In een niet-drachtige teef begint de 

anoestrus na het beëindigen van de metoestrus en eindigt deze fase bij het begin van de pro-oestrus. 

Bij een teef die drachtig is geweest, begint de anoestrusfase na het werpen van de puppies. De 

anoestrusfase duurt gemiddeld 5,5 maanden bij teven die om de 8 maanden loops worden (Case, 

2005). 

2. 1. 1. Fysiologische veranderingen en gedragsveranderingen tijdens de cyclus 

Net zoals bij de wolf, kunnen we de voortplantingscyclus bij de hond opdelen in verschillende fasen 

aan de hand van waarneembare veranderingen. Het is hierbij belangrijk op te merken dat deze 

veranderingen kunnen opgedeeld worden in zowel fysiologische, anatomische en hormonale 

veranderingen, alsook gedragsveranderingen.  

Tijdens de pro-oestrus zal de teef frequenter kleine plasjes urineren om feromonen te verspreiden die 

gevormd worden in het vestibulum vaginae. Door deze feromonen worden teven aantrekkelijk voor 

reuen. In deze fase zullen teven vaak speelse reacties vertonen en de aandacht van reuen proberen 

te trekken. Nochtans zal de teef in deze periode de reu niet toestaan haar te bestijgen. Uitwendig is er 

zwelling van de vulva zichtbaar en kan er een bloederige uitvloei waarneembaar zijn. Echter, bij 

sommige teven is dit niet zichtbaar, door het frequent belikken van de vulva (England, 2013). 

Tijdens de oestrusfase vindt de ovulatie plaats. Teven kunnen meerdere eicellen per cyclus vrijlaten. 

In deze fase is de teef toegankelijk voor de reu en laat ze zich bestijgen. Het einde van deze periode 

wordt dan ook gekenmerkt door het weigeren van paring en het afwerend gedrag naar de reu toe 

indien deze de teef benadert. De bloederige uitvloei wordt helderder van kleur. Toch is dit niet het 

geval bij alle teven, daar sommige teven zowel tijdens de pro-oestrus als tijdens de oestrus bloederige 

uitvloei vertonen (England, 2013). 

Metoestrus start wanneer de teef weigert om bestegen te worden. In deze fase zal de vulvazwelling 

geleidelijk afnemen en wordt de uitvloei na verloop van tijd muceus, slijmerig, zoals men kan zien 
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tijdens de dracht. Het is in deze fase dat sommige teven schijndracht vertonen (zie 2.3.) (England, 

2013). 

Gedurende de anoestrus zijn de ovaria in rust. Tijdens deze periode gedraagt de hond zich normaal 

en zijn er geen specifieke uitwendige veranderingen vast te stellen (England, 2013). 

 

 

Fig. 1: Hormoon- en gedragsveranderingen tijdens de verschillende fasen van de voortplantingscyclus 

bij de vrouwelijke hond (uit Case, 2005) 

Een andere manier om de verschillende fasen van elkaar te onderscheiden is aan de hand van 

cytologie. De dikte van het vaginaal epitheel wordt vooral beïnvloed door oestrogenen. Gedurende de 

anoestrus bestaat het epitheel slechts uit enkele lagen van kubische cellen. Tijdens de pro-oestrus 

neemt het epitheel in dikte toe. Het epitheel in de pro-oestrus vormt zich om tot grote, afgeplatte 

cellen, die een barrière vormen voor de vagina. Naarmate de cyclus vordert, worden de cellen alsmaar 

verder weggeduwd van hun vascularisatie zodat de bovenste lagen afsterven en afgegeven worden in 

het lumen van de vagina. Via een vagina-uitstrijkje kunnen we deze afgestoten cellen waarnemen. 

Tijdens de anoestrus kunnen we parabasale cellen waarnemen in het uitstrijkje. Gedurende de vroege 

pro-oestrus en metoestrus zien we meer intermediaire cellen, die een overgang zijn naar de mature 

superficiale cellen. In de vroege fase van de pro-oestrus zijn deze cellen eerder rond van vorm en 

vinden we neutrofielen en rode bloedcellen terug. Naarmate de cyclus vordert, worden ze meer hoekig 

en onregelmatig van vorm. De mature superficiale cellen die we waarnemen tijdens oestrus, zijn 

gevuld met keratine. Het zijn grote, onregelmatige cellen waarvan de nucleus verdwenen is. Op de 

dag van ovulatie zijn deze cellen 100% verhoornd (Case, 2005). 
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Fig. 2: Cytologische veranderingen van de vagina tijdens de verschillende fasen van de 

voortplantingscyclus bij de vrouwelijke hond (uit Case, 2005)  

2. 1. 2. Hormonen die een belangrijke rol spelen tijdens het verloop van de cyclus 

In deze paragraaf worden de belangrijkste hormonen en precursoren die een rol spelen tijdens de 

voortplantingscyclus kort besproken.  

GnRH  

Het gonadotroop-releasing hormoon (GnRH) wordt geproduceerd door de hypothalamus in de 

hersenen van de teef.  Het werkt in op de voorste hypofysekwab, die zorgt voor de productie en 

vrijlating van het follikel-stimulerend hormoon (FSH) en het luteïniserend hormoon (LH) (England, 

2013). 
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Fig. 3: Schematische weergave van de hormoonsecretie bij de vrouwelijke hond (uit England, 2013) 

FSH 

Het follikel-stimulerend hormoon wordt geproduceerd door de hypofyse en is verantwoordelijk voor de 

groei en rijping van de follikels (England, 2013).  

LH  

Het luteïniserend hormoon wordt evenals FSH, geproduceerd door de hypofyse. LH zorgt ervoor dat 

het corpus luteum niet afgebroken wordt (Kooistra en Okkens, 2001; England, 2013). Nochtans tonen 

studies aan dat LH niet noodzakelijk is voor het onderhoud van de dracht bij honden. LH is echter wel 

noodzakelijk voor de progesteronsecretie (Concannon, 1993; Onclin en Verstegen, 1997; Concannon 

en Verstegen, 1998).  

Oestrogenen 

17α-oestadiol, 17β-oestradiol en oestron zijn de belangrijkste oestrogenen. Allen zijn steroïde 

hormonen die geproduceerd worden door de follikels in de ovaria. Er is een lichte oestrogeenstijging 

net voor de pro-oestrus, gevolgd door een sterke stijging in oestrogenen later tijdens de pro-oestrus, 

met een scherpe piek ongeveer  48 uur voor de LH-golf. Oestrogenen zijn verantwoordelijk voor de 

verschillende veranderingen tijdens de pro-oestrus (bijvoorbeeld: bloederige vaginale uitvloei, 

verdikking van het vaginaal slijmvlies, veranderingen in de cervix, zwelling van de vulva, 

feromoonproductie), alsook voor de gedragsveranderingen (England, 2013). 
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Fig. 4: Hormoonconcentraties tijdens de verschillende fasen van de voortplantingscyclus bij de 

vrouwelijke hond (uit England, 2013) 

Progesteron 

Progesteron is net als de oestrogenen een steroïd hormoon. Progesteron wordt geproduceerd door de 

rijpe follikels en het corpus luteum, net voor en na de ovulatie. De progesteronconcentraties beginnen 

te stijgen rond het tijdstip van de oestrogeenpiek, met een sterke stijging rond het tijdstip van ovulatie 

en een maximum ongeveer 20 dagen na het einde van de oestrusfase, ongeacht de teef drachtig is of 

niet. Nadien wordt een geleidelijke daling waargenomen en worden de concentraties genormaliseerd, 

60 tot 70 dagen na de ovulatie. Deze luteale fase is gelijkaardig bij de drachtige en niet-drachtige teef. 

Nochtans zijn de progesteronconcentraties, geproduceerd door het corpus luteum van drachtige 

teven, iets hoger dan deze bij niet-drachtige teven. Maar doordat het progesteron bij drachtige teven 

snel gemetaboliseerd en verbruikt wordt door de placenta, zullen beide groepen een gelijkaardige 

plasmaprogesteronconcentratie vertonen. De progesteronconcentraties in de faeces daarentegen 

verschillen wel tussen drachtige en niet-drachtige teven (Gudermuth et al., 1998; England, 2013).  

Prolactine  

Prolactine is een hormoon dat wordt geproduceerd en vrijgesteld in de voorste hypofysekwab. 

Prolactine oefent zijn werking uit op de melkklieren, stimuleert de lactatie en speelt eveneens een rol 

in de gedragsveranderingen die ontstaan tijdens de late dracht en lactatie. Het is dit hormoon dat de 

oorzaak is van het ontstaan van pseudozwangerschap bij teven. Prolactine zorgt ook voor het 

onderhoud van het corpus luteum. De prolactineconcentraties stijgen vanaf het midden van de dracht 

en blijven hoog gedurende het verder verloop van de dracht en lactatie (Verstegen en Onclin, 2008; 

England, 2013). 
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Prostaglandines 

In vele diersoorten worden prostaglandines geproduceerd door de uterus en veroorzaken ze afbraak 

van het corpus luteum, waardoor de dieren terug in oestrus komen. Aangezien bij de teef de luteale 

fase gelijk is voor drachtige en niet-drachtige individuen, concluderen we dat prostaglandines bij deze 

diersoort geen rol spelen in het terugkeren naar de oestrusfase. Bij drachtige teven is er een stijging 

van prostaglandines op het einde van de dracht, die ervoor zorgt dat het corpus luteum afgebroken 

wordt en dat partus geïnduceerd wordt (England, 2013). Het exogeen prostaglandine F2α kan gebruikt 

worden om de partus te induceren of om de dracht af te breken in geval abortus gewenst is 

(Verstegen en Onclin, 2008). 

Fig. 5: Schematische voorstelling van de veranderingen in plasmaconcentraties van oestradiol, LH, 

progesteron en prolactine tijdens de cyclus van drachtige honden ( uit Concannon et al., 2009) 

 

Fig. 6: Schematische voorstelling van de veranderingen in plasmaconcentraties van oestradiol, LH, 

progesteron en prolactine tijdens de cyclus van niet-drachtige honden ( uit Concannon et al., 2009) 
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2. 2. VAN ZYGOTE TOT VOLWASSEN HOND  

In tegenstelling tot vele andere zoogdieren kunnen we bij de hond progesteronconcentraties in het 

bloed niet gebruiken om dracht te detecteren. Zowel drachtige als niet-drachtige teven hebben actieve 

corpora lutea en er is geen verschil in progesteronconcentraties tussen beiden. De dracht bij de hond 

duurt gemiddeld 63 à 65 dagen. Het aantal puppies kan de lengte van de dracht beïnvloeden, zo zal in 

geval van grote nesten, de dracht verkort worden met ongeveer 1 tot 3 dagen. Ongeveer 24 uur voor 

het begin van de partus zal de progesteronconcentratie dalen door afbraak van het corpus luteum en 

zal de temperatuur van het moederdier stijgen zo’n 12 tot 24 uur voor de geboorte van de puppies. De 

voornaamste stimulus die aanzet geeft tot inductie van de partus, komt van de puppies zelf. Als 

reactie op een soort stressprikkel, kunnen we bij de puppies een stijging in glucocorticoïden 

waarnemen. Deze stijging in corticoïden bij de pups zorgt voor oestrogeenproductie in de placenta, 

wat resulteert in de vrijstelling van prostaglandines door de placenta en baarmoeder van het 

moederdier. Door het wegvallen van de progesteronstimulatie, zal de baarmoeder beginnen 

contraheren. Oestrogeen zorgt eveneens voor de productie van oxytocine. Naast oxytocine wordt ook 

het hormoon relaxine vrijgesteld, dat zorgt voor de elongatie van het ligamentum interpubicum. Deze 

elongatie zorgt voor verwijding van het bekken, hetgeen nodig is voor een goede passage van de 

pups doorheen het geboortekanaal. De geboorte bij de hond kan men onderverdelen in 3 fasen. De 

eerste fase gaat gepaard met relaxatie en dilatatie van de baarmoederhals, met lichte 

baarmoedercontracties die men meestal niet uitwendig kan waarnemen. Deze fase duurt gemiddeld 6 

tot 12 uren. In deze fase wordt de teef zeer onrustig, kan ze beginnen beven en zelfs braken. Tijdens 

de tweede fase zien we sterke contracties van het abdomen met uitwerpen van de pups tot gevolg. 

Fase drie is het afdrijven van de placenta zonaria en dit gebeurt meestal 5 tot 15 minuten na de 

geboorte van elke pup (L.P. Case, 2005; G. England, 2013).  
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Fig. 7: Partusregulatie bij de hond (uit Christiansen, 1984)  

De neonatale periode, vanaf de geboorte tot een leeftijd van 14 dagen, is gekenmerkt door de 

gesloten oogleden alsook het afgesloten gehoorkanaal. Dit heeft tot gevolg dat de pups in het begin 

van hun leven blind zijn en niet kunnen horen. Pasgeboren puppies maken zelf ook weinig geluiden, 

enkel indien ze koud of honger hebben. Tijdens de eerste dagen zullen de pups niet veel meer doen 

dan slapen. De slaap bij deze jonge pups is een zeer actieve slaap die gepaard gaat met het maken 

van verschillende geluiden en veranderingen van posities. Deze actieve slaap blijkt zeer belangrijk te 

zijn voor een goede ontwikkeling van het neuromusculair systeem. Hun motorische activiteit is beperkt 

tot enkele kruipbewegingen over korte afstand. De pasgeboren puppies zijn niet in staat om hun eigen 

lichaamstemperatuur te regelen en zijn bijgevolg volledig afhankelijk van externe warmtebronnen. 

Tactiele stimulatie door het moederdier zijn belangrijk voor het stimuleren van urineren en defeceren.  

Geur en tactiele prikkels zijn op dat moment de best ontwikkelde zintuigen van de puppies en spelen 
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een belangrijke rol in het vinden van hun moeder vlak na de geboorte. Belikken door de moeder is de 

belangrijkste prikkel tot bewegen van de pups. Ze maken zwembewegingen richting hun moeder, op 

zoek naar de tepels. De zuigreflex wordt uitgelokt zodra de pups in contact komen met de tepels van 

het moederdier. De dieren maken hierbij afwisselend bewegingen met hun beide voorpootjes om 

melksecretie te stimuleren (Case, 2005; England, 2013).  

Tijdens de derde levensweek is er een sterke maturatie van de  zintuigen. De pups beginnen hun 

ogen te openen vanaf 12 tot 14 dagen en een week later opent ook het gehoorkanaal. De puppies 

beginnen in deze periode ook te stappen en rechtop te staan. De eerste vocalisaties en interacties 

met hun nestgenootjes zijn een feit. Vanaf ongeveer 20 dagen breken de eerste melktanden door 

(Case, 2005; England, 2013).  

Vanaf 3 tot 12 weken spreekt men van de eerste socialisatieperiode. Deze periode is van cruciaal 

belang voor elke jonge hond. In deze periode leren de jonge honden hoe ze moeten omgaan met 

andere soortgenoten en eventueel de mens. Dit is het moment waarop het karakter van de hond als 

het ware gevormd wordt. De pups worden gewoonlijk gespeend op een leeftijd van 7 à 8 weken. 

Vroeger spenen kan nadelige gevolgen hebben voor de latere socialisatie met andere soortgenoten 

(Case, 2005; England, 2013).   

De secundaire socialisatieperiode loopt vanaf het einde van de primaire socialisatie tot de puberteit 

van de hond. Vanaf 3 tot 4 maanden ouderdom beginnen de tanden te wisselen en rond de leeftijd 

van 6 maanden is het permanente gebit meestal volledig. Bij het begin van de puberteit worden de 

honden seksueel rijp. Teefjes zijn meestel seksueel matuur op een leeftijd van 6 tot 16 maanden, 

afhankelijk van het ras. Bij reuen is dit iets later, namelijk op een leeftijd van 10 tot 12 maanden (Case, 

2005; England, 2013).  

2. 3. SCHIJNDRACHT BIJ DE HOND  

Schijndracht bij de hond wordt gezien in de metoestrusperiode, vanaf 4 tot 6 weken na de 

oestrusperiode. Het wordt gekenmerkt door het persisteren van het corpus luteum. Het is een 

fenomeen dat zeer typisch is voor de canidae. Het corpus luteum zorgt voor blijvende aanwezigheid 

van progesteronconcentraties in het lichaam van de teef. Gezwollen melkklieren, melkproductie, 

anorexie, beven, verdedigen van het territorium en het verzamelen van objecten om een nest te 

maken, zijn klinische symptomen die men kan waarnemen bij schijndracht. De symptomen verdwijnen 

normaal spontaan na 10 à 13 dagen. Bij sommige teven is medische behandeling vereist. Teven die 

progesteronbehandelingen gekregen hebben tegen schijndracht, ontwikkelen vaker pyometra. In 

sommige literatuur zegt men dat het aangewezen is om een teef die schijndrachtig is een nest te laten 

krijgen en dat hierna geen schijndracht meer zal ontstaan. Dit is echter niet waar (England, 2013). 
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3. DE VOORTPLANTINGSCYCLUS BIJ DE WOLF 

3. 1. EEN LEVEN GEBASEERD OP OVERLEVEN  

De hele voortplantingsperiode is bij de grijze wolf, Canis lupus, veel beter georganiseerd dan bij onze 

gedomesticeerde honden, ondermeer omdat wolven meer afhankelijk zijn van de natuur, zichzelf en 

hun roedel om te overleven. Een belangrijk verschil met de gedomesticeerde hond, is dat de wolf een 

lichtafhankelijke en seizoensgebonden voortplantingscyclus heeft.  

De enorm sterke band tussen de alfawolf en de alfawolvin zorgt ervoor dat ze heel hun leven samen 

blijven. Indien één van hen sterft, kiest de overblijvende alfa een nieuwe partner uit waar hij tot het 

einde van zijn leven mee samenblijft. In een roedel is het meestal alleen de alfawolvin die zich 

voortplant. De alfawolvin onderdrukt de andere wolvinnen door haar dominante gedrag, om er zeker 

van te zijn dat ze niet op hetzelfde tijdstip loops worden. Alfawolven doen dit om er zeker van te zijn 

dat de genen van de sterkste in de roedel worden verder gezet.  

De wolvin wordt pas seksueel volwassen op een leeftijd van ongeveer 2 jaar en wordt slechts één 

keer per jaar loops, in tegenstelling tot de hond. De alfawolf wordt pas seksueel actief op een leeftijd 

van 22 maanden. De loopsheid bij de wolf duurt gemiddeld 7 tot 21 dagen. Indien de dekking vroeg 

heeft plaatsgevonden, kan de loopsheid soms zelfs maar 4 tot 7 dagen duren. De paartijd is van 

januari tot maart. Wolven die in zuidelijke gebieden leven, werpen hun jongen eerder dan deze in de 

noordelijke gebieden. Dit is te verklaren door de vroegtijdigere aanwezigheid van voedsel in de 

zuidelijke gebieden. Reeds 7 tot 8 maanden voordat de wolvin loops wordt, begint ze al aan de 

voorbereidingen voor de geboorte van de welpjes. Geruime tijd op voorhand kiest ze ondermeer al 

een welpenoppasser uit, die later zal helpen bij de opvoeding van de jonge welpjes. De alfawolf zal de 

alfawolvin het hof maken in de late winter of bij het begin van de lente. Tijdens de oestrusperiode zal 

de alfawolf zich steeds in de buurt van de alfawolvin bevinden om er zeker van te zijn dat hij de eerste 

is die haar kan dekken wanneer ze gaat staan. Wolven kunnen zich gedurende hun hele leven 

voortplanten en kunnen dus in principe tientallen nesten voortbrengen. In realiteit gebeurt dit echt niet 

omdat wolven in het wild vaak veel vroeger sterven (Ellis, 2007). 

Zolang de alfawolvin niet in oestrus is, zal ze alle dekpogingen van andere wolven afweren door 

agressief te reageren. Zodra de alfawolvin in oestrus is, verandert haar gedrag en zal ze gaan staan 

zodat de alfawolf haar kan bestijgen. Net zoals bij de hond, vindt er tijdens de dekking een 

zogenaamde koppeling plaats. Het is een korte periode waar de beide dieren aan elkaar vastzitten 

doordat de penis van de wolf zwelt en de vagina van de wolvin samentrekt. Deze koppeling duurt 

gemiddeld 5 tot 35 minuten. De dieren kunnen tijdens de koppeling rennen in geval van dreigend 

gevaar  (Ellis, 2007). 

De dracht bij wolven duurt, net zoals bij de gedomesticeerde honden, 60 à 63 dagen. De welpjes 

worden geboren van januari tot april, in een door het moederdier vooraf gemaakt hol. De geboorte van 

de welpen valt meestal samen met de geboorte van de jongen bij de prooidieren. Op deze manier is 

de wolvin verzekerd van voedsel voor haar jongen (Ellis, 2007).  
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3. 2. HORMONALE VERANDERINGEN EN GEDRAGSVERANDERINGEN TIJDENS DE CYCLUS 

Algemeen zijn de hormonale veranderingen tijdens de cyclus van de wolf te vergelijken met deze van 

de hond. Een belangrijk verschil met de hond is echter het coöperatief voortplantingssysteem dat 

wolven in hun roedel hebben. Dit is een systeem dat ervoor zorgt dat de kans op voortplanting van de 

alfawolven in de roedel verhoogt. Via bepaalde hormonale verschillen en gedragingen is de alfawolvin 

in staat om de voortplanting van subdominante wolven  te onderdrukken, bevruchting te voorkomen 

en de subdominante wolven schijndrachtig te laten worden. Dit is een voordeel voor de alfawolvin, 

aangezien schijndrachtige wolven meehelpen met de opvoeding van haar welpjes.  

In een studie van Van Kesteren et al. worden de hormonale verschillen tussen dominante en 

subdominante wolven nagegaan gedurende het voortplantingsseizoen. Ook de verschillende 

gedragingen en mechanismen die leiden tot onderdrukking van de voortplanting bij subdominante 

wolven, worden aan het licht gebracht.  

Van Kesteren et al. stelden vast dat de bevruchtingspercentages bij niet-dominante wolven lager 

waren dan bij dominante wolven en dat de voortplanting bij niet-dominante wolven zelfs volledig 

onderdrukt kan worden. Aangezien men glucocorticoïden hier beschouwt als een hormoon dat stijgt bij 

toenemende stress, is men nagegaan of een stijging in glucocorticoïden in verband kan staan met een 

toenemende agressiviteit van de dominante wolven en een eventuele onderdrukking van de cyclus bij 

niet-dominante wolven. Het is bewezen dat agressie stressvol is voor zowel de aanvallende als de 

onderdrukte wolf, maar dat dominante wolven meer aan stress onderhevig zijn, aangezien zij elke 

keer opnieuw hun status moeten verdedigen door agressief te reageren. Dit in tegenstelling tot 

subdominante wolven, die de mogelijkheid hebben om agressie uit de weg te gaan door zich 

voorbeeldig te gedragen in de roedel. Dominante wolven zijn weliswaar vaker betrokken in conflicten 

tussen verschillende roedels dan in conflicten binnen hun eigen roedel. Als we deze gedachtegang 

volgen, zouden we kunnen stellen dat dominante wolven meer glucocorticoïden produceren en dit 

vooral tijdens het voortplantingsseizoen. Dit is echter niet waar. Er is dan ook geen enkel bewijs 

gevonden dat glucocorticoïdenconcentraties hoger zijn bij dominante wolven en ook een 

cyclusafhankelijk corticoïdenpratroon kon niet worden aangetoond. 

Wat betreft het oestradiolgehalte kon men echter wel een belangrijk verschil aantonen binnen de 

roedel. Zo blijkt dat dominante vrouwelijke wolven hogere oestradiolconcentraties hebben tijdens de 

oestrusperiode, maar niet op andere tijdstippen van de cyclus. Bij dominante wolven stijgt de 

concentratie van oestradiol significant na het einde van de pro-oestrus, bij aanvang van de oestrus. 

Dit in tegenstelling tot subdominante wolven waar de oestradiolconcentraties niet noemenswaardig 

stijgen tijdens de oestrusperiode. Hieruit kan men suggereren dat er wel degelijk mechanismen zijn 

die de vruchtbaarheid bij subdominante wolven onderdrukken (Van Kesteren et al., 2013).  

Er kon geen verband aangetoond worden tussen progesteronconcentraties en de status van de wolf. 

Wel heeft men vastgesteld dat drachtige wolven een hogere progesteronconcentratie hebben dan 

niet-drachtige wolven. In de veronderstelling dat dominante wolven minder effectief zijn in het 

onderdrukken van de bevruchting bij subdominante wolven buiten het paarseizoen, laat dit sommige 
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subdominante wolven toe in oestrus te komen. Hierdoor kunnen sommige wolven pseudozwanger 

worden. Het feit dat deze subdominante wolven pseudodrachtig worden en dat subdominante wolven 

een lagere concentratie oestradiol hebben tijdens de oestrusperiode en tegelijkertijd een verhoogde 

progesteronconcentratie hebben tijdens de zwangerschap van hun alfawolvin, maakt het coöperatieve 

voortplantingssysteem toch wel tot een uniek fenomeen. Er wordt verondersteld dat subdominante 

wolven ondanks hun lage oestradiolconcentraties toch ovuleren, maar door hun lagere 

oestradiolconcentraties minder aantrekkelijk zijn voor mannelijke wolven, zoals dit het geval is bij 

Afrikaanse wilde honden (Concannon et al., 1975; Chakraborty, 1987; Creel et al., 1997; Hoffmann et 

al., 2004; Concannon et al., 2009; Van Kesteren et al., 2013). 

Het 3-ledige feit dat dominante wolven vaker betrokken zijn in agressieve interacties tussen 

aangrenzende roedels dan in interacties in hun roedel onderling, er geen verband kan aangetoond 

worden tussen glucocorticoïdenconcentraties en de voortplantingscyclus en dat sommige wolven toch 

ovuleren onder agressief gedrag, doet veronderstellen dat reproductieonderdrukking een proces is dat 

eerder verwezenlijkt wordt door feromonen, dan door agressief gedrag (P. Hradecky, 1985; C. Sillero-

Zubiri en D. Gottelli, 1994; C. Sillero-Zubiri en DW. Macdonald, 1998; F. van Kesteren et al., 2013). 

3. 3. VAN HET VEIILIGE HOL NAAR DE WIJDE WERELD  

In wolvenroedels is het meestal alleen het alfapaar dat zich voortplant. In uitzonderlijke gevallen 

kunnen andere wolvinnen in de roedel zich ook voortplanten en meerdere nesten voortbrengen. Dit is 

onder meer het geval wanneer er een groot aantal roedelleden gedood zijn, waardoor de overige 

dieren zich allen beginnen voortplanten om hun roedel opnieuw uit te breiden (Ellis, 2007). Andere 

studies toonden bovendien ook aan dat de grootte en overleving van een welpennest afneemt 

naarmate de populatie groeit. Met andere woorden: uit hoe meer leden een roedel bestaat, hoe 

minder nood aan nieuwgeboren welpen er is en hoe kleiner de nesten zullen zijn (Stahler et al., 2013). 

De geboren jongen kunnen ofwel in de roedel blijven of zich vestigen in aanpalende roedels. Roedels 

in de omgeving zijn belangrijk omdat ze de territoria afgrenzen en voedselzekerheid bieden. Zonder 

aanpalende roedels raakt de prooi vaak verloren omdat deze dieren dan vluchten naar omliggende 

gebieden waar geen wolven leven. Roedels worden fanatiek verdedigd en de jonge welpjes, die 

beschouwd worden als toekomstige concurrenten, kunnen mogelijks gedood worden door andere 

roedels. Anderzijds zijn er aantekeningen die erop wijzen dat sommige roedels weesjes helpen 

overleven, met als doel hun eigen roedel uit te breiden (Ellis, 2007). 

Reeds ruime tijd voor de eigenlijke bevruchting van de alfawolvin, kiest ze andere wolven uit in de 

roedel die als welpenoppassers zullen dienen. Het kiezen van een goede welpenoppasser is van 

levensbelang. Deze helpers moet na het zogen meehelpen met de opvoeding van de welpjes. Het is 

opmerkelijk dat de roedel zich tijdens de dracht van de alfawolvin uitstekend gedraagt, waarschijnlijk 

omdat alle wolven een goede indruk willen maken om een toekomstige welpenoppasser te worden 

(Ellis, 2007). 

Tijdens de dracht begint de alfawolvin al met het graven van een hol. Ze graaft haar hol meestal in de 

buurt van water omdat ze veel moet drinken wanneer ze drachtig is en tijdens de periode dat ze haar 
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welpen zoogt. Het hol wordt meestal gegraven onder een rots of boom, omdat er vele vijanden zijn die 

de welpjes kunnen uitgraven (Ellis, 2007). 

De welpjes zijn bij hun geboorte blind en doof. De enige zintuigen die goed ontwikkeld zijn, zijn de 

reukzin en de tastzin. Vanaf 10 à 13 dagen openen ze hun ogen en daarna wordt ook de gehoorgang 

functioneel. De ogen van een wolf zijn eerst blauw en zullen bij het ouder worden goudbruin 

verkleuren. De eerste 4 tot 5 weken hebben de welpjes alleen contact met hun moeder in het hol. 

Zodra hun gezichtsvermogen en gehoor beter ontwikkeld zijn, dit is rond de leeftijd van 4 à 5 weken, 

brengt de moeder haar welpjes naar buiten. Vanaf dit moment wordt het moederschap een deeltijdse 

baan en zullen de welpenoppassers een groot deel van de opvoeding op zich nemen. 

Welpenoppassers moeten aan de jonge welpen de gepaste etiquette leren, ze moeten hun plaats in 

de roedel leren. Van zodra de jonge wolven bovengronds leven, proberen ze al snel mee te huilen met 

de volwassen wolven. Deze manier van communicatie is uitermate belangrijk voor wolven (Ellis, 

2007).  

Tijdens het spenen zal een volwassen wolf van een overeenkomstige rang in de roedel eten opbraken 

voor een welp, zodat dit welpje het juiste voedsel voor zijn rang leert kennen. Van zodra de tanden 

doorbreken, wordt dit half verteerd voedsel vervangen door vlees. Vanaf een leeftijd van 6 tot 7 weken 

beginnen de jonge wolven zelf deel te nemen aan de jacht, in een straal van ongeveer één kilometer 

rond het hol.  

Het jonge welp krijgt de gepaste lessen van zijn moeder en de andere roedeldieren om uit te groeien 

tot een voorbeeldige volwassen wolf (Ellis, 2007). 

3. 4. HET BELANG VAN SCHIJNDRACHT VOOR DE ALFAWOLVIN 

 Zoals reeds eerder vermeld in 3.1.1. wordt verondersteld dat dominante wolven buiten het 

paarseizoen minder neiging hebben om de subdominante wolven te onderdrukken, hetgeen toelaat 

om subdominante wolven in oestrus te laten komen buiten het paarseizoen van de alfawolven. Door 

deze niet-vruchtbare oestrus ontstaat er een stijging in progesteronconcentraties na ovulatie. Het is 

door deze stijging in progesteronconcentraties dat sommige wolven in de roedel schijndrachtig 

worden. Pseudozwangerschap resulteert in moedergedrag en spontane lactatie, waardoor deze 

wolven de ideale helpers zijn en uitgekozen worden door de alfawolvin om haar welpen mee te helpen 

opvoeden (Concannon et al., 1975; Chakraborty, 1987; Creel et al., 1997; Concannon et al., 2009; 

Van Kesteren et al., 2013). Tijdens de dracht van de alfawolvin zijn de welpenoppassers de enige 

wolven van de roedel die dicht in haar buurt mogen komen. Deze welpenoppassers zorgen ervoor dat 

de alfawolvin tijd kan nemen om zelf te eten, door het hol en de welpen goed te verdedigen wanneer 

hun moeder even afwezig is. Zonder deze wolven zou het grootbrengen van de welpen, door het 

moederdier alleen, praktisch onhaalbaar zijn. De welpenoppassers spelen ook een aanzienlijke rol in 

de opvoeding van de jongen en leren hen hun toekomstige plaats in de roedel kennen. Van zodra de 

welpen gespeend zijn, kan de moeder haar rol als roedelleider weer volledig op zich nemen en mee 

gaan jagen met de roedel (Ellis, 2007).  
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4.  VAN EENMAAL LOOPS NAAR TWEEMAAL LOOPS PER JAAR 

Bijna alle vrouwelijke carnivoren hebben een lichtafhankelijke cyclus die elk jaar terugkeert. Van deze 

dieren zijn de meeste mono-oestrisch. Een uitzondering hierop is de gedomesticeerde hond, een 

subspecies van de grijze wolf, die geen seizoensafhankelijke cyclus vertoont. De Basenji en de dingo, 

een andere subspecies van de wolf, vormen een uitzondering op de uitzondering en vertonen wel een 

seizoensgebonden cyclus (Concannon et al., 2009). 

Zoals men eerder al aanhaalde, zijn honden net zoals wolven mono-oestrisch, waarbij de meeste 

honden tweemaal per jaar loops worden. Mono-oestrische diersoorten worden namelijk gedefinieerd 

als dieren die één oestrische cyclus per voortplantingsseizoen hebben, gevolgd door een verplichte 

anoestrus. Sommige hondenrassen zoals de Rottweiller, cycleren zelfs drie tot meerdere keren per 

jaar. Primitieve hondenrassen zoals de Basenji, Tibetaanse mastiff, Saarlooswolfhond en Saluki, 

cycleren slechts één maal per jaar. Deze primitieve hondenrassen vertonen naast hun mono-

oestrische cyclus ook een loopsheid die seizoensgebonden is, net zoals dit bij de wolf, coyote en 

dingo het geval is. Deze primitieve rassen worden loops tijdens de late winter/ vroege voorjaar. De 

specifieke maand waarin dit precies gebeurt, is afhankelijk van hun lokalisatie op het noordelijk of 

zuidelijk halfrond (Van Soom en Rijsselaere, 2013). Bijzonder is dat sommige dieren met een 

seizoensgebonden voortplantingscyclus in het noordelijk of zuidelijk halfrond, de seizoensinvloeden 

op hun cyclus verliezen indien ze zich rond de evenaar bevinden (Concannon et al., 2009). 

Ondanks het feit dat de meeste van onze gedomesticeerde hondenrassen twee cycli per jaar 

vertonen, bestaat er zeer veel variatie in de duur van de cycli tussen de verschillende rassen en zelfs 

binnen eenzelfde ras. Of deze primitieve honden om dezelfde redenen als de wolf slechts één maal 

per jaar cycleren is niet duidelijk. Gezien de grote variatie in cyclusduur tussen verschillende 

individuen, zelfs binnen eenzelfde ras, neemt men aan dat deze dieren over een endogeen 

fysiologisch ritme beschikken, dat de hormoonsecreties in het lichaam regelt, onafhankelijk van het 

seizoen (Concannon et al., 2009).  

Waarom nu net deze overgang, van één cyclus per jaar naar twee of meer cycli per jaar, zich heeft 

voorgedaan en waarom sommige hondenrassen nog steeds net als hun voorouders een 

seizoensgebonden voortplantingscyclus hebben, is niet helemaal duidelijk. De vraag of wij als mensen 

ervoor gezorgd hebben dat onze gedomesticeerde honden hun oerinstinct beetje bij beetje aan het 

verliezen zijn, werd tot op heden nog te weinig bestudeerd.  

4. 1.  VAN LICHTAFHANKELIJK NAAR LICHTONAFHANKELIJK     

Seizoensgebondenheid is een belangrijke entiteit voor de meeste organismen, waarin fotoperiodiciteit 

waarschijnlijk de belangrijkste rol speelt bij de synchronisatie hiervan. Fotoperiodiciteit definieert het 

gebruik van het jaarritme en de dag- en nachtlengte om bepaalde functies zoals voortplanting, 

hibernatie, ruien, migratie en voedselvoorziening te controleren. Psychologische veranderingen en 

gedragsveranderingen door seizoensinvloeden zijn processen van lange duur. Deze veranderingen 

gebeuren niet van dag op dag en vragen weken tot maanden om deze overgang te verwezenlijken. 
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Om dit te verklaren neemt men aan dat dieren naast fotoperiodiciteit, andere endogene mechanismen 

hebben ontwikkeld, die hen in staat stellen zich voor te bereiden op de komende 

seizoensveranderingen (Dardente et al.,2014).    

Zoals hiervoor reeds werd beschreven, kan in de lutheale fase bij de hond schijndracht optreden. Bij 

sommige individuen blijkt dit vaker voor te komen dan bij andere. Waar dit bij onze gedomesticeerde 

honden als een klinisch probleem wordt beschouwd, blijkt dit fenomeen een natuurlijk biologisch 

verschijnsel te zijn bij sommige carnivoren, waaronder de wolven. Bij de wolf wordt dit zorggedrag 

typisch waargenomen en geassocieerd met de seizoensgebonden stijging van prolactine. De 

prolactinesecretie staat in eerste instantie onder negatieve controle van dopamine. Bij de honden 

wordt prolactine ook negatief beïnvloed door progesteron. Het is het thyroïd releasing hormone (TRH) 

dat zorgt voor de vrijstelling van prolactine in de meeste species (Concannon et al., 2009).  

Het verband tussen al deze hormonen en de lichtinvloed werd bestudeerd in studies met ooien, 

uitgevoerd door Viguié et al. In deze studies toonde men aan dat de fotoperiodiciteit de LH- en 

prolactinesecretie kan controleren. Kortere daglengtes stimuleren de LH secretie (Bittman et al.,1984; 

Bittman et al., 1985) en zorgen voor een daling in prolactine (Kennaway et al.,1982/1983). Het 

verlengen van de dagen heeft een omgekeerd effect tot gevolg.  

Het effect van de fotoperiodiciteit op deze hormonen wordt geregeld door melatonine. Melatonine 

wordt geproduceerd in de epifyse, ook de pijnappelklier genoemd (Arendt, 1986). In de epifyse wordt 

melatonine geproduceerd en vrijgesteld gedurende de nacht (Dardente et al., 2014). Naast de epifyse 

wordt melatonine ook gevormd in de fotoreceptoren van de retina in het oog, waar het als neuro-

chemisch signaal voor duisternis fungeert. In de retina zal melatonine diffunderen van de 

fotoreceptoren naar specifieke receptoren op de neuronen van de retina, waar het zal binden en de 

activiteit van deze neuronen zal regelen. De potentiële doelwitcellen van melatonine binnenin de 

retina zijn de amacriene cellen, de bipolaire cellen, de horizontale cellen en de ganglionaire cellen. 

Wanneer melatonine op deze cellen bindt, zal er een vrijstelling van dopamine gebeuren door de 

amacriene cellen en zal de lichtgevoeligheid van de horizontale cellen toenemen (Wiechmann en 

Sherry, 2013). De twee receptoren met hoge affiniteit voor melatonine zijn MT1 en MT2 (Dardente et 

al.,2014).  

Het zijn namelijk de veranderingen in het secretiepatroon van melatonine, in respons op de toe- en 

afname in daglengte, die informatie genereren aan de hypothalamo-hypofysaire as op niveau van de 

hersenen (Malpaux et al.,1995). Ook de secretie van dopamine wordt beïnvloed op niveau van de 

hypothalamus door lichtinvloeden (Thiéry, 1991; Viguié et al., 1996). 

In deze studie met ooien werd bevestigd dat melatonine de dopamine synthese kan controleren wat 

waarschijnlijk samenhangt met de inhibitie of stimulatie van LH secretie tijdens de voortplantingscyclus 

(Havern et al., 1994; Viguié et al., 1996). Waarom nu net deze seizoensinvloeden waargenomen 

worden bij de wolven en niet bij onze gedomesticeerde honden, is niet helemaal duidelijk. De vraag of 

het iets te maken kan hebben met een verschil of een afwezigheid in melatoninereceptoren bij de 

hond, is voorlopig nog niet voldoende bestudeerd geweest. 
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4. 2.  HET BELANG VAN DOMESTICATIE  

Hoe het precies komt dat honden hun seizoensgebonden voortplantingscyclus verloren hebben, is niet 

helemaal duidelijk. Dat de domesticatie een grote rol gespeeld heeft, lijkt echter zeer aanvaardbaar. 

Nochtans is er geen bewijs dat de mensen in de loop der domesticatie controle hebben gehad over 

het voortplantingsgedrag van de hond. Het is echter wel mogelijk om te denken dat deze 

veranderingen zich hebben voorgedaan doordat honden zich hebben aangepast aan de niches die 

gecreëerd werden door de permanente vestiging van de mensen en niet door artificiële selectie, zoals 

beweerd werd door Darwin in 1858 (Lord et al.,2013).  

Gedomesticeerde honden hebben geen seizoensgebonden voortplanting, ongeacht of ze vrij levend 

zijn of onder huishoudelijke omstandigheden gehouden worden (Engle, 1946; Gipson et al., 1975; 

Boitani et al., 2006).  

In tegenstelling tot de wolf, waar het vrouwtje één maal per jaar seksueel actief is van december tot 

begin april en de welpjes geboren worden tussen maart en juni, kunnen de pups van de 

gedomesticeerde hond op elk tijdstip van het jaar geboren worden, gezien honden heel het jaar door 

seksueel actief zijn (Rausch, 1967; Seal et al., 1979; Asa et al., 1990; Macdonald en Carr, 1995; 

Haase, 2000; Mech, 2002; Boitani et al., 2006). Om deze verschillen te verklaren, baseert men zich op 

de hypothese dat de voedselvoorziening van honden niet varieert met de seizoenen. Daar waar 

wolven afhankelijk zijn van de weersinvloeden en op deze manier van het op dat moment aanwezige 

voedsel, hebben honden elk moment van het jaar toegang tot voedsel. Honden verschaffen hun 

voedsel namelijk op allerlei plaatsen, afhankelijk van hun vestiging. Zo worden huishonden dagelijks 

voorzien van optimaal voedsel door hun eigenaars zonder dat ze er enige moeite moeten voor hoeven 

te doen. In vrijheid levende honden vinden praktisch altijd wel ergens iets in de stad om zich te 

voeden. Zo overleven deze honden vaak op afval van restaurants, kippen op het platteland, 

keukenresten uit vuilbakken of afval van slachthuizen. Wolven daarentegen moeten wachten om hun 

jongen te werpen tot er voldoende voedsel in de natuur aanwezig is om ook hun jongen te kunnen 

voeden (Lord et al.,2013). 

Een ander belangrijk verschil in voortplantingscyclus tussen wolf en hond is het feit dat wolven pas in 

hun tweede of derde levensjaar seksueel volwassen zijn, dit in tegenstelling met de hond die al in zijn 

eerste levensjaar pups kan voortbrengen (Young en Goldman, 1964; Rausch, 1967; Mech, 1970; 

Peterson et al., 1984; Ghosh et al.,1984/1985; Wandeler et al., 1993; Boitani et al., 1995). Deze 

seksuele rijpheid is echter afhankelijk van het ras. Zo zullen kleine rassen vaak al rond zeven 

maanden ouderdom cycleren en grote rassen pas op een leeftijd van één tot anderhalf jaar. Het feit 

dat honden vroeger nesten voortbrengen, kan men verklaren door de hypothese waarin men stelt dat 

honden seksueel rijp zijn zodra ze hun volwassen lichaamsgewicht bereikt hebben en dat deze niet 

hoeven te wachten tot het volgende voortplantingsseizoen. De wolf, in tegenstelling tot de hond, 

bereikt pas zijn volwassen lichaamsgewicht rond de leeftijd van 22 maanden (Lord et al., 2013).   
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Ook het territorium speelt hier een belangrijke rol. Wolven moeten namelijk niet alleen psychisch, 

maar ook fysiek in staat zijn om hun territorium en dus hun nesten te verdedigen, wat enkel mogelijk is 

indien ze oud genoeg zijn (Lord et al., 2013).  

Een ander, niet onbelangrijk verschil tussen beiden is het fenomeen van paarvorming en het zorg 

dragen voor de pups en welpen na de geboorte. Bij wolven vormen de alfawolf en alfawolvin 

levenslang een koppel (Mech, 1970; Kleiman en Eisenberg, 1973; Macdonald en Moehlman, 1982). 

Beide ouders dragen zorg voor de welpjes na de geboorte. Bij honden is er geen sprake van 

monogamie. De reu staat bovendien niet in voor de opvoeding van de pups. Het is enkel het 

moederdier die bij de honden zorg draagt voor de jongen (Nesbitt, 1975; Macdonald en Carr, 1995; 

Boitani et al., 1995). De postnatale zorg is echter bij beiden dezelfde. De jongen worden gezoogd 

vanaf de geboorte tot 8 à 10 weken leeftijd. Een bijzonder iets bij wolven is het regurgiteren terwijl de 

jongen worden gezoogd. Regurgiteren is een gedrag dat gereserveerd is voor wolven. Onder 

regurgiteren verstaat men het opbraken van halfverteerd voedsel voor de jongen. Enkele keren ziet 

men dit bij honden, maar algemeen mag men aannemen dat dit een gedrag is dat enkel bij de wolf 

voorkomt. Het regurgiteren bij de wolf begint tussen 4 en 6 weken ouderdom (Mech, 1970; Packard, 

1992). Zowel moeder, vader als helperwolven kunnen dit gedrag vertonen (Mech, 1970; Fentress en 

Ryon, 1982; Harrington en Mech, 1982; Paquet et al., 1982; Mech et al., 1999; Packard, 2003). Vanaf 

een leeftijd van 6 weken beginnen de welpen vlees te eten dat hen door de leden van de roedel wordt 

gebracht. Vanaf 10 weken ouderdom gaan de welpen mee op jacht om zelf hun voedsel te leren 

bemachtigen (Packard et al., 1992; Packard, 2003). De pups van honden daarentegen zijn volledig 

zelfstandig vanaf een speenleeftijd van ongeveer 8 à 10 weken. Ook deze verschillen hebben 

aanleiding gegeven tot het ontstaan van hypothesen die het verschil in voortplantingscyclus tussen 

wolf en hond zouden kunnen verklaren. Het is echter zo dat, ondanks het feit dat gespeende honden 

in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, zij hun jaaggedrag niet meer moeten beoefenen, omdat hun 

omgeving op elk tijdstip van het jaar voldoende voorzien is van voedsel. Hierdoor kunnen honden 

grotere nesten voortbrengen, verspreid over het jaar, gezien zij minder energie moeten voorzien om te 

jagen voor hun jongen. Ook het feit dat geen van beide ouders na het spenen voor de pups zorgt, 

geeft hen de tijd en de energie om het hele jaar door reproductief te blijven. Gespeende wolven 

daarentegen zijn niet in staat om voor zichzelf te zorgen tot zij een bepaalde lichaamsconditie en –

gewicht bereikt hebben. Doordat wolven lange tijd na het spenen voor hun welpen zorg dragen en dit 

heel wat energie vergt, rest hen niet genoeg reserve om snel opnieuw een nest voort te brengen (Lord 

et al., 2013).  
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5. HYBRIDEN 

Na een uitgebreide bespreking over de variaties in voortplantingscyclus tussen wolf en hond, lijkt het 

ons zeer interessant om na te gaan of deze beide dieren met elkaar kunnen vermenigvuldigen en 

levensvatbare jongen kunnen voortbrengen, ondanks de verschillen tussen beide cycli.  

Dieren die behoren tot verschillende species worden beschouwd als dieren die niet met elkaar kunnen 

vermenigvuldigen. Aangezien de wolf en de hond tot eenzelfde species behoren, worden zij dus in 

staat gesteld om met elkaar te kunnen vermenigvuldigen. Dit is gebleken na het ontstaan van de 

hybriden. Een wolfhybride is namelijk het resultaat van een kruising tussen een wolf (Canis lupus) en 

een hond (Canis lupus familiaris). Een voorbeeld van zo’n hybride is de Saarlooswolfhond. 

Fig. 8: Het aantal concepties van (A) de gedomesticeerde honden – Golden retrievers en Labrador 

retrievers ( N =  141), (B) Dingo’s in gevangenschap ( N= 36) en (C) wolven ( N= 37), in relatie tot de 

daglichtlengte ( uit Lord et al., 2013) 
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Het lijkt zeer waarschijnlijk dat wolven en honden onderling, sporadisch, gepaard hebben in het 

verloop van de evolutie. De meeste van deze natuurlijke paringen zullen hoogstwaarschijnlijk gebeurd 

zijn tussen zwerfhonden en wolven die afgezonderd van een roedel leven. Men kwam tot deze 

veronderstelling na het bestuderen van verscheidene aanvallen door wolven op mensen, waarbij de 

Canadees C.H.D. Clarke concludeerde dat de meeste van deze aanvallen gebeurd waren door 

enerzijds wolven die geïnfecteerd waren met het rabiësvirus en anderzijds door hybriden (Willems, 

1994).  

5. 1. EEN HOND MET EEN STOER UITERLIJK 

Wolfhybriden zijn gekend als dieren die fysiologische en anatomische karakteristieken van zowel de 

hond als de wolf overgeërfd hebben. Dit echter in verschillende combinaties en met verschillende 

gradaties.   

Wolven wegen gemiddeld tussen de 20 en 80 kilogram, waarbij de vrouwtjes minder wegen dan de 

mannetjes. Het zijn smalle dieren met hoge poten, grote voeten en een grote schedel die grote tanden 

en sterke kaken bezit, die veel krachtiger zijn dan die van de hond. Hun vachtkleur kan variëren van 

zwart en allerlei grijstinten tot wit. Wolvenogen zijn goudbruin van kleur. De honden daarentegen 

komen voor in allerlei maten en kleuren. Al de verschillende rassen hebben geleid tot een enorme 

variatie in vachtkleur, conformatie, grootte en karakter. Van alle rassen lijken de Malamute en de 

Siberian Husky uiterlijk het meest op de wolf. Een ander verschil tussen beiden is dat wolven een  

seizoensgebonden voortplanting hebben in tegenstelling tot de hond en dat honden grotere nesten 

voortbrengen dan wolven. Door deze grote variatie in anatomische en fysiologische karakteristieken is 

het zeer moeilijk om een goede beschrijven te geven van hoe een hybride er kan uitziet. De meeste 

hybriden zijn groter dan de wolf waaruit ze voortgebracht zijn, maar ondanks dit verschil in grootte, 

zullen ze uiterlijk toch meestal gelijken op een wolf (Willems, 1994). 

De meeste hybriden ontstaan uit een paring van een mannelijke hond met een vrouwelijke wolf. Het 

omgekeerde kan echter ook en onderzoek heeft aangetoond dat hybriden ook onderling kunnen paren 

of met echte wolven of honden van eenzelfde of een ander ras, wat geleid heeft tot een wijde marge 

van genen. Meestal wordt de genetische samenstelling weergegeven door een percentage. Dit 

percentage weerspiegelt het aandeel wolvenbloed in het dier. Om dit te bepalen wordt meestal de 

“pedigree methode” gebruikt. Bij deze methode telt men het gekende percentage wolvenaandeel van 

beide ouderdieren op en deelt men de som door twee, om het wolvenaandeel van de hybriden te 

voorspellen. Helaas kan men deze methode enkel gebruiken om een schattig te maken, gezien de 

biologische mechanismen die het genetisch materiaal controleren veel complexer zijn. Men weet dat 

zowel honden als wolven 78 chromosomen bezitten in hun DNA en dat wolven bepaalde genen 

bezitten, specifiek voor de wolfkarakteristieken die honden niet hebben en die zich op deze 

chromosomen bevinden. Welke genen, hoeveel genen en op welke chromosomen ze gelokaliseerd 

zijn, heeft men tot nu toe helaas nog niet kunnen achterhalen. Dit alles heeft geleid tot hybriden die in 

sommige gevallen meer op een wolf lijken dan andere (Willems, 1994).  
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5. 2. EEN WOLF MET EEN AGRESSIEF KARAKTER 

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de wolf en de hond op vlak van gedrag en karakter. Zo 

zullen wolven die in het wild leven mensen ontwijken, zoals dat voor de meeste wilde dieren het geval 

is. Honden aan de andere hand socialiseren vrij gemakkelijk met mensen. Sommige honden verkiezen 

zelfs het gezelschap van mensen boven dat van andere honden. Een ander belangrijk verschil tussen 

beiden is het jachtgedrag. In vergelijking met de wolven, die zeer succesvolle jagers zijn, zullen de 

gedomesticeerde honden vaak sterven van honger indien ze aan hun lot overgelaten worden 

(Willems, 1994). 

Wat betreft de agressiviteit is er veel onduidelijkheid onder de mensheid. Vele mensen beschouwen 

wolven als agressieve wilde dieren, terwijl zij eigenlijk non-agressieve dieren zijn. Zoals eerder 

vermeld, zullen wolven altijd menselijk contact proberen vermijden, waardoor zij zeker niet als 

agressief beschouwd mogen worden. Wolven zullen onderling ook zelden agressief gedrag vertonen. 

Wel kunnen wolven hun roedel verdedigen tegenover vreemde wolven of een dominant gedrag 

vertonen binnenin de roedel om hun rang te behouden. Dit gedrag wordt eerder gezien als een 

beschermend gedrag en wordt niet beschouwd als agressiviteit. Wolven in gevangenschap zullen ook 

zelden mensen doden. Honden daarentegen zijn veel agressiever dan wolven aangezien onze 

gedomesticeerde hond niet onderhevig is aan de dominante invloeden uit een roedel, zoals dit wel het 

geval is bij de wolf. Sommige honden worden zelfs gefokt voor hun agressiviteit, wat echter niet zou 

mogen (Willems, 1994).  

Volgens onderzoekers bestaat er een verband tussen de agressiviteit van hybriden, het percentage 

wolf en het hondenras waarmee gekweekt werd. Hybriden die een hoog percentage wolvengenen 

bezitten, blijken een verlaagde agressiviteit te vertonen. Agressieve hybriden komen meestal voort uit 

paring van een wolf met een agressief hondenras zoals bijvoorbeeld Pitbulls of Rottweilers (Willems, 

1994). 

De aanvallen op mensen door deze hybriden of andere wilde dieren, wordt zelden veroorzaakt door 

agressiviteit. Agressie wordt vaak verward met predatie. Zowel hond als wolf zijn predators, maar de 

wolf is degene die echt jachtgedrag vertoont. Wolven zullen zelden predatief gedrag vertonen naar 

mensen toe. Door de domesticatie is het predatief gedrag van de honden ten opzichte van de mens 

ook iets dat praktisch niet meer voorkomt. Wanneer een wild dier echter toch een persoon aanvalt 

vanuit predatief oogpunt, komt dit meestal door een miscommunicatie tussen beiden. Mensen geven 

vaak bepaalde stimuli, die het predatief instinct van dieren aanspreken. Signalen zoals rennen, 

schreeuwen, kwetsbaarheid en angst dienen zo veel mogelijk te worden onderdrukt als we in de buurt 

van wilde dieren komen. Andere, ook minder bekende signalen worden ook door dieren geassocieerd 

met het predatiegedrag, waardoor zij mensen verkeerdelijk als hun prooi kunnen aanzien. Zo blijkt 

namelijk dat de meeste aanvallen van hybriden op kinderen gebeurd zijn. Dit kan men deels verklaren 

door het feit dat kinderen minder in staat zijn om deze signalen te onderdrukken (Willems, 1994).  

Een andere verklaring vindt men in de socialisatie. Wolven socialiseren immers niet met mensen zoals 

honden dat doen. Dit ligt aan het dominante gedrag dat wolven vertonen binnenin hun roedel. Wolven 
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moeten immers continu hun dominante gedrag tot expressie brengen om te overleven, terwijl honden 

meestal gedomineerd worden door de mensheid. Hierdoor zullen wolven in gevangenschap mensen 

vaak als een lid van hun roedel beschouwen en hun dominante gedrag tegenover hen uiten, wat vaak 

leidt tot een ernstige afloop, gezien de alfa-mens niet opgewassen is tegen een wilde wolf (Willems, 

1994).  
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BESPREKING 

Ondanks het feit dat de wolf en de hond tot eenzelfde diersoort behoren, verschillen zij toch op vele 

vlakken van elkaar.  

Over het algemeen is de voortplantingscyclus van de wolf en de hond vergelijkbaar. Beide dieren zijn 

mono-oestrisch, wat wil zeggen dat ze slechts één oestrische cyclus per voortplantingsseizoen 

hebben, die gevolgd wordt door een verplichte periode van anoestrus. Het grote verschil tussen 

beiden is echter de overschakeling van een seizoensgebonden voortplanting bij wolven waarbij beide 

ouderdieren lange tijd voor de jongen zorgen naar een seizoensonafhankelijke voortplanting bij 

honden waar enkel het moederdier, in de eerste weken na de geboorte, voor de pups zorgt. Deze 

seizoensonafhankelijkheid heeft er bij de hond toe geleid dat deze niet meer afhankelijk zijn van het 

licht en de temperatuur voor hun voortplanting en meerdere keren per jaar in oestrus kunnen komen. 

Dit grote verschil tussen beide kan grotendeels verklaard worden door de domesticatie van de hond.  

Deze domesticatie heeft niet alleen een grote invloed gehad op de voortplanting zelf van deze dieren, 

maar heeft ook gezorgd voor de vele variaties in het moedergedrag die hiermee gepaard gaan. Door 

de domesticatie en de beschermende rol van de mensen ten opzichte van de hond, wordt 

verondersteld dat honden onderworpen zijn geweest aan een soort relaxatie van de selectie en zich 

aangepast zouden hebben aan een nieuwe omgeving (Lord et al., 2013).  

De continue beschikbaarheid van voedsel en bescherming heeft ervoor gezorgd dat honden niet meer 

afhankelijk zijn van het seizoen, om pups voort te brengen. Ook heeft deze beschikbaarheid van 

voedsel ervoor gezorgd dat honden niet meer hoeven te jagen en dat pups dus veel vroeger 

zelfstandig zijn dan de welpen van wolven. Door deze vroege zelfstandigheid van de pups bij honden, 

moet het moederdier minder lang voor hen zorgen en is zij in staat om sneller een nieuwe oestrische 

cyclus te ontwikkelen. De domesticatie is waarschijnlijk een van de meest aanvaardbare hypothesen 

om de seizoensonafhankelijke voortplanting bij honden te verklaren.  

Een andere belangrijke hypothese is deze gebaseerd op de werking van melatonine. Aangezien zowel 

bij de hond als bij de wolf de aanwezigheid van melatonine is aangetoond, kan enkel op basis van 

melatonine geen verklaring gegeven worden voor de variatie in cyclus tussen beiden. Men zou echter 

wel kunnen veronderstellen dat er tussen de wolf en de hond een genetische variatie bestaat in de 

verschillende melatoninereceptoren. Hierover zijn echter zeer weinig studies voorhanden. Dit vormt 

een interessant onderzoeksuitgangspunt voor de toekomst.  

Een ander belangrijk onderdeel binnen deze literatuurstudie, is de grote variatie die men ziet bij de 

verschillende hondenrassen, wat betreft het tijdsinterval tussen de verschillende cycli. De meeste 

honden zijn tweemaal per jaar loops. Zoals eerder aangehaald zijn er bepaalde rassen die net zoals 

de wolf slechts één cyclus per jaar vertonen. Voorbeelden van rassen met slechts één cyclus per jaar 

zijn: Basenji, Saluki, Tibetaanse Mastiff en Saarlooswolfhond. Andere rassen daarentegen kunnen 

drie cycli per jaar vertonen. Voorbeelden hiervan zijn: Rottweiler en Duitse Herder. Waarom nu 

sommige honden net meer of minder cycli vertonen dan de gemiddelde hond, is niet duidelijk. Men 
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zou kunnen veronderstellen dat de primitieve rassen die slechts één cyclus per jaar vertonen, dichter 

bij de wolf staan wat betreft afstamming. Zo wordt in bepaalde literatuur de Tibetaanse Mastiff als een 

van de oudste hondenrassen beschouwd, wat zijn nauwere band met de wolf zou kunnen verklaren. 

Vele hondenrassen zijn immers bij toeval ontstaan, denk maar aan de brachycephale rassen. Waar 

deze honden met hun korte snuiten eigenlijk als afwijkend zouden beschouwd moeten worden, zijn 

mensen intensief en bewust op deze afwijking beginnen fokken, met alle gevolgen van dien. 

Misschien heeft het intensief kweken niet alleen geleid tot variaties in morfologie maar ook tot variaties 

in de voortplanting. Of mutaties in bepaalde genen ook een invloed hebben gehad op de 

voortplanting, is momenteel niet duidelijk.  

Tenslotte kunnen we nog een kritische bedenking maken bij de hybriden. Gezien er momenteel nog 

geen methoden ontwikkeld zijn om de genotypische samenstelling van het DNA van hybriden te 

voorspellen, zal het kruisen van wolven met honden leiden tot complexe samenstellingen van de 

genetische code van deze hybriden. We kunnen ons afvragen in hoeverre deze mix van genen zal 

bijdragen tot het ontstaat van nog meer variaties in deze diersoort. Ook kunnen we ons afvragen of 

het wel verstandig is om wilde dieren met gedomesticeerde dieren te gaan kruisen, als we nog enig 

inzicht willen hebben in de evolutie van beiden.  

Ondanks de uitgebreide basiskennis van de voortplantingscyclus van zowel de wolf als de hond, zijn 

er helaas nog heel wat mechanismen die tot op heden onvoldoende gekend en bestudeerd zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wild Dog crawled into the cave and laid his head on the woman’s lap…And the woman said: “ His 

name is not Wild Dog anymore, but the First Friend” (Kipling, 1902). 
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