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SAMENVATTING 

Gedurende de laatste 2 decennia is bij melkvee de incidentie van tweelingdracht verdubbeld. Vooral 

het voorkomen van dizygote tweelingen die het gevolg zijn van dubbele ovulaties, ligt aan de basis 

hiervan. Bij een hoge melkproductie stijgt de bloedcirculatie in de lever, dewelke leidt tot een hogere 

metabolisatie van steroïden, waardoor de kans op dubbele ovulatie stijgt. De lagere 

progesterongehaltes zouden immers zorgen voor een insufficiënte negatieve feedback ter hoogte van 

de hypothalamo-hypofysaire-as met een stijgend aantal dubbele ovulaties tot gevolg. Door een 

verbeterd management ondergaan koeien minder drachtverlies waardoor de incidentie op 

tweelingdracht stijgt. De kans op tweelingdracht vergroot verder ook naarmate de pariteit van de 

koeien stijgt, aangezien de baarmoeder een steeds grotere volumecapaciteit heeft voor het dragen 

van twee kalveren. 

Tweelingdracht brengt een economisch verlies van minstens $100 met zich mee, wat volgens 

sommige auteurs zelfs nog een onderschatting is. Koeien hebben na een tweelingdracht twaalf keer 

meer kans op retentio secundinarum. Dit zal resulteren in voortplantingsproblemen ten opzichte van 

de volgende dracht. Naast het verhoogd aantal puerperale stoornissen, is er na tweelingdracht ook 

een gestegen risico op metabole stoornissen. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een vervroegde 

opruiming van de betrokken koeien. Koeien die een tweelingdracht hebben ondergaan, hebben 

gemiddeld een 300 dagen kortere levensduur. 

Ook het kalf ondervindt gevolgen van een tweelingdracht: naast het kleiner zijn, is de kans op sterfte 

na de geboorte 4 keer groter. Dit zorgt voor een daling van de beschikbaarheid van vaarzen voor de 

vervanging van de moederdieren. 

Transrectaal echografisch onderzoek was een grote stap vooruit in de drachtdiagnostiek. Het tijdig 

diagnosticeren van multipele corpora lutea of twee vruchten in de baarmoeder laat de veehouder toe 

om een managementstrategie aan te wenden. Er wordt aangeraden om preventief de immuniteit en 

de conditie van het dier beter te monitoren om het risico op puerperale ziekten, alsnog te reduceren. 

Er zijn ondertussen ook verschillende onderzoeken gedaan naar het doodknijpen van één vrucht, wat 

leidde tot wisselend succes, waardoor deze techniek voorlopig nog in vraag gesteld wordt. 
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INLEIDING 

Koeien zijn mono-ovulaire dieren die in principe één nakomeling per dracht voortbrengen. Toch is 

tweelingdracht een onvermijdelijk fenomeen bij de reproductie van melkkoeien, en heeft dit de laatste 

decennia steeds meer aan belang toegenomen. Door een stijgende selectie op genetische 

vooruitgang qua melkproductie, wordt er onvermijdelijk ook mee geselecteerd op tweelingdracht. In 

analyses is er namelijk aangetoond dat stieren geboren na 1990 een genetische aanleg hebben tot 

een hogere incidentie van tweelingdrachten. Door de geboekte vooruitgang in management en 

voeding, die gerelateerd is aan de melkproductie, is eveneens de kans op het verliezen van de dracht 

verminderd. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een verdere stijging van deze incidentie in de toekomst 

(Andreu-Vazquez et al, 2011) 

Tegenwoordig zijn de meeste auteurs het er over eens dat tweelingen bij melkvee ongewenst zijn. De 

geanticipeerde voordelen van een tweelingdracht wegen niet op tegen de ongewenste bijwerkingen 

zoals bijvoorbeeld een hoger risico op het verlies van een dracht. Tweelingdracht wordt als de 

belangrijkste niet-infectieuze oorzaak aanzien die interfereert met het behoud van de dracht (Andreu-

Vazquez et al, 2012). Bovendien tast een tweelingdracht de winstgevendheid en reproductie-

efficiëntie van de melkveestapel aan. Een toename in aantal dagen in melk en het aantal 

inseminaties/dracht zijn de voornaamste gevolgen van een tweelingdracht (Fricke et al, 1999).  

In deze literatuurstudie zal dieper worden ingegaan hoe tweelingdracht tot stand komt, welke factoren 

het risico op het voorkomen vergroten en welke nefaste gevolgen het met zich meebrengt. Verder 

worden enkele managementstrategieën aangehaald die een veehouder kan overwegen na het 

diagnosticeren van een tweelingdracht. 
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LITERATUURSTUDIE 

1. VOORKOMEN VAN TWEELINGDRACHT 

1.1. Inleiding 

Runderen zijn monotocous, dat wil zeggen dat ze in de meeste omstandigheden slechts één 

nakomeling voortbrengen per dracht. Echter over de jaren heen, stelde Fricke (2001) een stijgende 

frequentie vast van tweelingdracht bij melkvee. Er wordt verwacht dat deze evolutie zich gaat verder 

zetten daar tweelingdracht een gevolg is van selectie op hogere melkproductie en de daarbij horende 

verbeteringen qua voeding en algemeen management . Deze vooruitgangen doen vermoeden dat er 

dan ook een dalend risico zal zijn van embryonaal verlies tijdens de dracht wat dus een stijgende 

frequentie van tweelingdracht met zich meebrengt. Hedendaags wordt de frequentie van tweelingen 

bij melkvee geschat op 5,6%. (Andreu-Vazquez et al, 2012) 

Silva del Rio (2007) observeerde gedurende een periode van 9 jaar het voorkomen van de geslachten 

bij de tweelingdrachten. 43,6% van de tweelingdrachten hadden de combinatie stier-vaars wat een 

negatieve invloed op rendabiliteit en hernieuwing van de veestapel met zich meebrengt. Daarnaast 

stelde hij vast dat 30,1% van de tweelingdrachten twee stiertjes gaf als nakomelingen en bij de 

overige 26,3% werden twee vaarzen geboren. 

Allereerst is het duidelijk dat noch de incidentie van tweelingen bij afkalven, noch het aantal dubbele 

ovulaties een juiste weerspiegeling vormt van het voorkomen van tweelingdracht. De frequentie van 

tweelingdracht wordt weliswaar vaak onderschat door het optreden van embryonale sterfte en abortus. 

1.2. Soorten dubbele ovulaties 

In zijn onderzoek toonde Andreu-Vazquez (2012) aan dat 361 van de 2015 (17,9%) positieve 

drachtdiagnoses tweelingendrachten waren. 152 (42,1%) ervan waren unilateraal rechts 

gediagnosticeerd, terwijl in 56 (15,5%) van de tweelingdrachten beide embryo’s in de linker 

uterushoorn aangetroffen werden. Tenslotte waren er 153 (42,4%) bilaterale tweelingdracht 

gediagnosticeerd.  

1.3. Monozygoot vs dizygoot 

Tijdens de ovulatie wordt één eicel bevrucht door een spermatozoïde, hierbij ontstaat een zygote. 

Wanneer deze zygote zich gaat splitsen in twee embryo’s en aanleiding geeft tot een tweeling, 

spreken we van monozygote tweelingen. Monozygote tweelingen zijn genetisch en fenotypisch 

identiek (Fricke, 2001). 

Een dizygote tweeling ontstaat door een stoornis in de selectie van de dominante follikel. Hierdoor 

ondergaan 2 follikels uit éénzelfde folliculaire golf allebei deviatie. Dit verschijnsel wordt ook 

codominantie genoemd. Deze codominante follikels hebben beiden ovulatorische capaciteiten 

gekregen. Dit zal aanleiding geven tot een dubbele ovulatie. Indien de ontwikkeling van fertilisatie tot 
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partus van beide geovuleerde follikels niet onderbroken wordt, wordt er een dizygote tweeling 

geboren. Dergelijke kalveren zijn noch genetisch noch fenotypisch identiek (Fricke et al, 1999). 

De meeste tweelingen in de praktijk zijn dizygoot. Echter wordt de voorkeur gegeven aan monozygote 

tweelingen ten opzichte van dizygote daar monozygote tweelingen altijd hetzelfde geslacht hebben. 

Jammer genoeg zijn maar 7,4% tot 13,6% van de geboren tweelingkalveren monozygoot, wat dus de 

hoge incidentie van dubbele ovulaties bij melkvee bevestigt (Fricke, 2001). 

1.4. Invloeden op voorkomen tweelingdracht  

1.4.1. Seizoen 

Onafhankelijk van het aantal lactaties van de koe, werd de grootste incidentie op tweelingdracht 

gevonden wanneer de conceptie zich in de maanden augustus tot oktober plaats vond. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is de afnemende fotoperiode in deze maanden (Andreu-Vazquez et al, 2012). Een 

andere mogelijke reden hiervoor werd geopperd door Syrstad (1974). In deze periode is namelijk het 

gras op de weiden aan het afnemen en dus worden de koeien vaak bijgevoederd op stal, deze zou 

ook de incidentie van multipele ovulatie doen stijgen. In de maanden april tot juni daarentegen, in het 

warme seizoen wanneer de fotoperiode dus toeneemt, werd er bij multipare koeien een lager 

voorkomen van conceptie van tweelingdrachten opgemerkt (Silva del Rio et al, 2006). 

De seizoensvariatie inzake tweelingdracht kan ook verklaard worden door de omgevingstempratuur. 

Sartori et al (2002) rapporteerden dat het voorkomen van dubbele ovulaties groter was gedurende de 

warmere maanden. Tijdens de late zomer en vroege herfst werd er namelijk ook een reductie van 

embryonale sterfte waargenomen. Deze wordt verklaard door een dalende hittestress tijdens een 

periode van stijgende frequentie van dubbele ovulaties. 

1.4.2. Primipaar vs multipaar 

Lopez-Gatius (2012) toonde aan dat prevalentie van tweelingdracht bij een tweede-lactatie-koe stijgt 

met factor 3,4 en met factor 5,6 voor derde-kalfs-koeien ten opzichte van de kans op tweelingdracht bij 

een vaars. Het risico stijgt nog verder bij een vierde en vijfde kalf enzovoort. De grootste stijging van 

de kans op tweelingdracht wordt echter waargenomen bij de tweede kalfskoeien. Er wordt 

gesuggereerd dat de oorsprong van deze lagere prevalentie bij vaarzen te maken zou hebben met het 

kleinere volumecapaciteit van de baarmoeder bij vaarzen (Wiltbank et al , 2000). Deze suggestie 

baseert zich op een Duitse studie waarbij in een slachthuis de ovaria van koeien en vaarzen 

gecontroleerd werden op dubbele ovulatie, alsook de prevalentie werd van tweelingdracht op 40 000 

geboortes. Er werd een significant verschil waargenomen bij het voorkomen van tweelingdracht 

tussen vaarzen en multipare koeien. Terwijl het voorkomen van dubbele ovulatie bij vaarzen en 

multipare koeien weinig verschillend was (Fricke, 2001). 

Een andere mogelijke verklaring wordt geopperd door Echternkamp (1999). Na het bestuderen van 

meer dan 3500 oestruscycli bij gekruiste vleeskoeien kwam hij tot de constatatie dat embryonale en 

foetale sterfte niet verschilt bij enkelvoudige of dubbele ovulatie. Wel is de ovulatieratio de beperkende 
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factor voor meerlingdracht in een rundveepopulatie. Zij kwamen tevens tot de conclusie dat de 

ovulatieratio stijgt met een 0,01% per maand ouder worden. 

1.4.3. Melkproductie en tijdstip lactatie 

Over de laatste decennia heen is er een sterke toename van tweelingdrachten bij melkvee 

waargenomen. Andreu-Vazquez (2012) relateerde deze toename aan het feit dat er steeds meer 

geselecteerd werd op een verhoogde melkproductie. Bij de hoogproductieve koeien ( > 40kg/dag) 

werd soms tot een ratio van 20% aan dubbele ovulaties vastgesteld. Wel stelde Lopez-Gatius (2004) 

ook vast dat verhoogde melkproductie ook gepaard gaat met een toename in lactatiedagen, alsook 

een gestoorde cycliciteit. Deze laatste kunnen verholpen worden door het inzetten van Ovsynch® 

programma’s. 

Een mogelijke verklaring voor deze toename aan tweelingdracht bij hoogproductieve melkkoeien werd 

geformuleerd door Wiltbank (2000). Hoge melkproductie verhoogt de bloedvloei in de gastro-

intestinale tractus en dus is er bijgevolg ook een verhoogde bloedtoevoer in de lever. Deze verhoogde 

bloedtoevoer is essentieel voor een verhoogde opname en digestie van nutriënten in de 

maagdarmtractus. De verhoogde bloedcirculatie in de lever heeft een verhoogde 

steroïdenmetabolisatie tot gevolg. In de lever worden namelijk de steroïden uit het bloed afgebroken. 

Tijdens het proces waarbij de selectie gebeurt van de dominante follikel, stijgt onder normale 

omstandigheden de oestradiolconcentratie. Als bijgevolg daalt de concentratie circulerend FSH onder 

invloed van oestradiol. Door een stijgende afbraak van oestradiol in de lever wordt FSH minder 

onderdrukt. Waardoor het toelaat om andere minderwaardige follikels de fysiologische veranderingen 

te laten ondergaan om zo codominant te worden en hierna eveneens over te gaan tot ovulatie. 

Wiltbank et al (2000) toonden aan dat oestradiol ook uitgescheiden kan worden via het melkvet in de 

melk. Deze uitscheiding is dan ook consequent hoger bij hoogproductieve koeien. Echter is deze 

hypothese van minder belang aangezien deze uitscheiding slechts 20 pg/ml melk is bij een koe die 50 

liter melk per dag produceert. Deze waarden wegen niet op tegenover de afgebroken hoeveelheid in 

de lever. Dagelijks wordt er immers 240 µg oestradiol afgebroken in de lever bij hoogproductieve 

melkkoeien. 

In een onderzoek verdeelde Lopez-Gatius (2004) de aanwezige koeien in drie groepen; begin 

(<90 dagen), midden (90-150 dagen) en laat lacterende koeien (>150 dagen). Hierbij onderzocht hij de 

ratio aan dubbele ovulaties. Hij kwam tot de vaststelling dat deze een piek van 20% vertoonde bij 

midden-lactatie dieren, terwijl bij de vroeg en eind lactatie dieren deze waarden schommelen rond de 

13-14%. 

1.4.4. Hormonale invloeden  

Kinsel (1998) kon ook aantonen dat hormonale therapieën voor de conceptie een invloed had op 

tweelingdracht. Zo hebben koeien zonder ovariële cysten een 1,19 grotere kans op tweelingdracht na 
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injecties van prostaglandines F2α. Tevens verhoogt de kans op tweelingdracht met factor 1,56 bij een 

GnRH-injectie bij koeien zonder ovariële cysten.  

Ook bij het tweemaal toedienen van prostaglandine in 14 dagen tijd verhoogt significant de incidentie 

van tweelingdracht met factor 1,94. Hetzelfde effect wordt waargenomen bij toedienen van een dosis 

prostaglandine na het falen van een progesterone-releasing intravaginal device (PRID). Hierbij steeg 

het risico op voorkomen van een tweelingdracht zelfs met factor 3,91 ten opzichte van koeien die 

drachtig worden na een normale oestrus. Andreu-Vazquez (2012) vond een verklaring voor zijn 

resultaten. Koeien die ovuleren na een gefaald oestrus synchronisatie protocol, ondergaan een soort 

van ovariële dysfunctie. Deze zou verantwoordelijk zijn voor de hogere incidentie van dubbele 

ovulaties. 

Andreu-Vazquez (2012) kwam ook tot de vaststelling dat de lengte van oestrus korter is bij multipele 

ovulaties. Aangezien de fertiliteit sterk gecorreleerd is met de bewegingsactiviteiten van een koe, 

wordt er verwacht dat er een link is tussen het aantal stappen van de koe op de dag van de 

inseminatie en het aantal embryo’s bij de drachtigheidsdiagnose. Echter valt deze parameter weg 

wanneer koeien vaak op vaste tijdstippen worden geïnsemineerd na synchronisatieprotocollen. Deze 

vertonen namelijk weinig verandering in bewegingsgedrag. eCG-injecties bij een PRID-behandeling 

verkort eveneens de oestrus-activiteit.  

Fricke (2001) bestudeerde het effect van recombinant bovine somatropine (rbST). In de Verenigde 

Staten is er een commercieel langwerkende variant van dit hormoon op de markt. Koeien die intra-

musculaire injecties rbST toegediend kregen, vertoonden een hogere incidentie van tweelingdracht 

vergeleken met koeien die deze injecties subcutaan kregen. Er is echter veel controverse over deze 

vaststelling en het mechanisme die hierachter zit is ook niet gekend waardoor er een groot vraagteken 

geplaatst wordt bij deze studie. 

1.4.5. Voortplantingsstoornissen voorafgaande dracht 

Aangezien er in de praktijk steeds meer geselecteerd wordt naar koeien met een steeds hogere 

melkproductie, zien we helaas ook een afname van de fertiliteit bij deze dieren en een stijgend aantal 

inseminaties per koe. Door het toenemend aantal terugkerende koeien zijn er nieuwe technieken tot 

stand gekomen zoals embryotransfer. Zo wordt een stijgende incidentie, tot 8%, van tweelingdracht 

waargenomen bij koeien waar één embryotransfer wordt toegepast na vroegere inseminaties (Dochi et 

al, 2008). 

Verschillende regressieanalyses suggereerden een verhoogde incidentie van tweelingdracht na een 

intra-uteriene antibiotica behandeling voor de conceptie. Nielen (1998) bevestigde dat het risico op 

tweelingdracht na een antibioticakuur tot 1,8 verhoogd was. 

Bendixen (1989) onderzocht de link tussen cysteuze ovaria en tweelingdracht. Hierbij stelde hij vast 

dat éénling-dragende koeien afkomstig van kuddes met tweeling-barende koeien een 40% tot 60% 

hoger voorkomen van cysteuze ovaria vertoonden tegenover ad random geselecteerde koeien die 
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dragend zijn van één kalf. Deze bevinding suggereert een indirecte link tussen cysteuze ovaria en 

tweelingdracht. S. T. Nelson (2010) bevestigde deze bevinding. Hij toonde aan dat koeien met 

cysteuze ovaria tot 2,2 keer meer kans hadden op een tweelingdracht. Andreu-Vazquez (2012) 

ondervond wel dat dit verhoogde risico daalde eenmaal de koeien met ovariële cysten behandeld 

werden met prostaglandine of GnRH. Deze vaststelling moet wel kritisch geïnterpreteerd worden daar 

cysteuze ovaria ook vaker voorkomen bij hoog lacterende koeien. Zoals eerder aangegeven, speelt de 

hogere melkproductie juist ook een belangrijke rol bij het ontstaan van tweelingdracht.  

Ook werd aangetoond dat koeien in anoestrus die spontaan terug in oestrus komen vatbaarder zijn 

voor tweelingdracht. Deze koeien hebben tijdens hun eerste nieuwe ovulatie tot 46,3% kans op een 

multipele ovulatie (Andreu-Vazquez et al, 2012). 

1.4.6. Genetische predispositie 

Genetische selectie werd als oorzaak voor tweelingdracht aangetoond door een experiment 

uitgevoerd aan de USDA Meat Animal Research Center. Hierbij voerden ze een genetische selectie 

uit gebaseerd op tweelingdracht en later gecombineerd met een gestegen ovulatieratio. Hierdoor 

steeg het voorkomen van tweelingdracht van 4% naar 35%. Toch is de erfelijkheidsgraad en 

herhaalbaarheid voor tweelingdracht laag. Een eerdere tweelingdracht wordt wel als risicofactor 

aanzien voor een nieuwe tweelingdracht (Fricke, 2001). 

Na uitgebreide data analyses van meer dan 1,3 miljoen geboortes werd er aangetoond door Andreu-

Vazquez (2012) dat stieren geboren na 1990 een significant grotere incidentie aan tweelingdracht 

voortbrengen dan stieren geboren voor 1980. De stijgende incidentie van tweelingdracht gaat gepaard 

met de steeds betere genetische vooruitgang die geboekt wordt door middel van genetische selectie. 

Hij verwacht dan ook dat de incidentie nog zal stijgen in de toekomst.  

In vergelijking met melkvee, komt tweelingdracht bij vleesvee veel minder voor, namelijk minder dan 

1%. Ook is er een groot verschil qua frequentie van tweelingdracht tussen verschillende kuddes zoals 

in vele studies duidelijk werd. Tevens is er ook een significant verschil op de frequentie van 

tweelingdracht bij Hollandse Holsteins – Friesian ten opzichte van Noor-Amerikaans Holsteins (Fricke, 

2001). 

Koeien die eerder al een tweeling groot hebben gebracht, zijn vatbaarder om een nieuwe dracht van 

twee foetussen te vertonen. De kans op een tweede tweelingdracht is namelijk 7%. Dit cijfer wordt 

vaak zelfs nog onderschat daar er een groter risico voor opruiming bestaat voor deze koeien (Silva del 

Rio et al, 2007). Een mogelijke verklaring voor deze stijgende incidentie, is dat tweelingdracht vaker 

post-partum implicaties met zich meebrengt. Hierdoor stijgt het gebruik van antibiotica waardoor deze 

als een extra risicofactor kunnen beschouwd worden voor het voorkomen van nieuwe 

tweelingdrachten (Nielen et al, 1998). 
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2. GEVOLGEN VAN TWEELINGDRACHT 

2.1. Voor het kalf 

2.1.1. Grootte/gewicht 

Kalveren van een tweelingdracht vertonen een gereduceerd gewicht en grootte bij de geboorte ten 

opzichte van de éénlingkalveren. Waarschijnlijk is deze het gevolg van een verminderde drachtduur 

(Fricke, 2001). Wel is er geen verschil in groei na de geboorte tussen tweeling- een éénlingkalveren 

(Nielen et al, 1991). 

2.1.2. Freemartinisme  

Freemartinisme bij vaarzen is een fenomeen waarbij er een mannelijke en vrouwelijke embryo zich in 

de uterus bevinden gedurende dezelfde dracht. Hierdoor ontstaat er een samensmelting van de 

embryomembranen en zal deze leiden tot bloedvatenanastomose. Mannelijke geslachtscellen gaan 

een endocriene invloed uitoefenen op de vrouwelijke geslachtscellen waardoor er een abnormale 

ontwikkeling ontstaat van de vrouwelijke voortplantingsorganen. Het resultaat hiervan is 

onvruchtbaarheid van de vaars. De eerste ontwikkelingsstoornissen bij de vrouwelijk foetus zijn 

zichtbaar vanaf dag 49 na conceptie. Echter bij 8% van heterozygote tweelingkalven is er geen 

gestoorde vruchtbaarheid bij het vaarskalf. Dit kan verklaard worden door het falen van de fusie van 

foetale membranen of een uitgestelde fusie hiervan. De kritische periode van de differentiatie van de 

voortplantingsorganen is daardoor al voorbij (Fricke, 2001). 

2.1.3. Neonatale complicaties 

Incidentie van neonatale mortaliteit is groter bij tweelingkalveren. We zien bij tweelingkalveren een 

mortaliteit van 28,8% van één of beide kalveren tegenover slechts 7,2 % bij eenlingkalveren (Silva del 

Rio et al, 2007). Waarschijnlijk is dit te wijten aan een verminderde drachtduur en een hoger 

voorkomen van dystocia bij koeien die van een tweeling afkalven (Fricke, 2001). Als resultaat hiervan 

is het uiteindelijk totaal aantal levende kalveren per koe bij een éénlingdracht 0,93. Terwijl dit voor een 

tweelingdracht 1,7 is (Silva del Rio et al , 2007). 

Ook is er een verschil in neonatale mortaliteit naargelang de geslachten van de tweelingen. Zo werd 

er een hogere kans op neonatale sterfte waargenomen bij de stier-stier combinatie als tweeling, 

namelijk 25% tegenover 18,3% bij de combinatie vaars-vaars. De gemengde tweeling had dan weer 

een risico van 20,3% op neonatale sterfte. Ook moet er rekening gehouden worden met de verhoogde 

incidentie op neonatale complicaties tijdens de koude maanden (Silva del Rio et al, 2007). 

Belangrijk is hier ook het significante verschil dat Silva del Rio (2007) opmerkte tussen neonatale 

sterfte van tweeling en eenlingkalven afkomstig van vaarzen tegenover kalveren afkomstig van 

multipare koeien. Zo zien we bij vaarzen een mortaliteit van 10,4% bij eenlingkalveren en 38% bij een 

tweeling. Dit terwijl bij multipare koeien slechts 5% eenlingkalfjes sterven tegenover 25,5% bij kalveren 

afkomstig van een tweelingdracht. 
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Verschillende studies wijzen aan dat de beschikbaarheid van het aantal vaarzen bestemd voor de 

vernieuwing van de melkveestapel daalt door tweelingdracht. Daar er per geboorte van een éénling 

0,45 vaars geschikt is voor vervanging van de melkveestapel, daalt deze factor tot 0,35 per geboorte 

van een tweeling. Dat deze daling enkel te wijten is aan freemartinisme, is een gebruikelijke 

misvatting. Neonatale complicaties eveneens als een onevenwichtige geslachtsverhouding hebben 

een grotere invloed op het dalende aantal vaarzen. De combinatie stier-stier komt namelijk vaker voor 

dan vaars-vaars bij tweelingdracht (Fricke, 2001). 

2.2. Voor het moederdier 

2.2.1. Fertiliteit 

De transitieperiode is de meest kritische periode voor de gezondheid van de melkkoe. Onder de term 

‘transitieperiode’ wordt de periode bedoeld van 3 weken voor tot 3 weken na afkalven. Tijdens deze 

periode treden er bij de koe veel fysiologische en metabolische veranderingen op. Koeien die van een 

tweeling afkalven vertonen een hoger risico voor gezondheids-gerelateerde problemen (Fricke, 2001). 

2.2.1.1. Embryonaal / foetaal verlies 

Tweeling-dragende koeien hebben een hoger risico op verlies van hun dracht, met factor 3 tot 6, ten 

opzichte van koeien die slechts één nakomeling per dracht voortbrengen. Onvoldoende plaats in de 

uterus voor de groei van beide vruchten zou hiervan de hoofdoorzaak zijn (Andreu-Vazquez et al, 

2010).  

2.2.1.2. Retentio secundinarum 

45% tot 63,5% van de koeien die een tweeling grootbrengen, vertonen retentie van de placenta als 

probleem. Als we dit vergelijken met koeien met één kalf, hebben de koeien met een tweelingdracht 

dus 12 keer zoveel kans om retentio secundinarum te vertonen. Een oorzaak hiervoor zou de 

verminderde drachtduur kunnen zijn. Koeien die lijden aan retentio secundinarum vertonen een bijna 

dubbel zo groot risico voor later embryonaal verlies. Retentie van de placenta zou het risico op verlies 

van de dracht doen toenemen met een factor 1,8 (Andreu-Vazquez et al, 2012). 

2.2.1.3. Dystocia. 

Het spreekt voor zich dat dystocia vaker voorkomt bij de geboorte van een tweeling. In zijn onderzoek 

stelde Chapin (1980) vast dat 175 van de 542 tweeling-dragende koeien dystocia vertoonden. 

Dystocie resulteerde dan weer in een toename van 22 dagen in het aantal open dagen. Als oorzaak 

van dystocie verwijst men vooral naar de hogere kans op een abnormale presentatie van de vruchten 

alsook de minder uitgesproken spiercontracties van de sterker uitgezette baarmoeder. 

2.2.1.4. Metritis 

Na een tweelingdracht vertonen de koeien 2,3 keer zoveel kans op een post-partum endometritis. 

Daar tweelingdracht ook vaak leidt tot dystocia en retentie van de foetale membranen (RFM), kunnen 
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we afleiden uit figuur 1 dat tweelingdracht de boosdoener is voor de verhoogde incidentie van metritis 

bij de koeien (Smith et al, 2002). 

 

Figuur 1: Een pad model voor de nauwe relatie tussen de verschillende postpartum stoornissen die leiden tot metritis. De 
waarden stellen de odd ratios voor om bij een bestaande stoornissen en nieuwe stoornis te ontwikkelen 

2.2.1.5. Implicaties voor de volgende dracht 

Andreu-Vazquez (2010) stelde ook vast dat het interval partus-conceptie verhoogd was na een 

tweelingdracht, namelijk 134 dagen tegenover 108 dagen bij koeien na partus van 1 kalf. Het aantal 

concepties op dag 90 na een tweelingdracht was 20,8% tegenover 34% bij koeien afkalvend van een 

éénling. Al deze eerder genoemde stoornissen geven aanleiding tot een hogere tussenkalftijd, wat 

een dalende winstmarge met zich meebrengt (Fricke et al, 1999). 

2.2.2. Melkproductie 

Hierover bestaat er discussie in de literatuur. Syrstad (1974) stelde vast dat koeien die afkalven van 

een tweeling een hogere melkproductie vertoonden dan koeien die maar van één kalf drachtig waren. 

Wood (1984) toonde dan weer aan dat koeien in lactatie na een tweelingdracht eveneens hogere 

melkproductie hadden én tevens ook betere gehaltes aan vet en eiwit behaalden. Terwijl Chapin 

(1980) dan weer tot de conclusie kwam dat koeien met tweelingdracht dan juist weer minder melk 

produceren in hun nieuwe lactatie. 

2.2.3. Metabole stoornissen  

Koeien die afkalven van een tweeling zijn vatbaarder voor allerlei metabole stoornissen. Fricke (1999) 

concludeerde dat deze koeien een hoger risico hebben op ketosis en lebmaagverplaatsingen. Wel 

dient ook opgemerkt te worden dat deze metabole stoornissen vaker voorkomen bij een toenemend 

aantal lactaties, samengaand met het toenemend risico op tweelingdracht. Belangrijk om op te merken 

is dat vaak verschillende metabole stoornissen samengaande voorkomen daar het ontstaan van één 

ervan aanleiding geeft tot het ontwikkelen van een ander zoals weergegeven in tabel 1. 

Oorzaken voor het grotere risico op lebmaagverplaatsing werden verklaard door Marcusfeld (1987). 

Na de geboorte van een tweeling ontstaat er een grote lege ruimte in het abdomen door de post-

partum uterine contracties. Wel dient gezegd te worden dat het gekozen management van de boer , 

tevens als kalfziekte en metritis ook een belangrijke invloed hebben op het al dan niet ontstaan van 



11 
 

een lebmaagdislocatie. Een alternatief voor deze eerder vernoemde oorzaak is ook de wijziging van 

het rantsoen bij de geboorte. De koeien gaan namelijk over van een droogstand-rantsoen naar een 

hoogproductief-rantsoen. Belangrijk is om deze overgang geleidelijk te laten plaatsvinden gedurende 

een korte periode voor de partus. Aangezien tweeling-dragende koeien vroeger kalven, wordt deze 

periode vaak overgeslagen, daar de boer niet wist dat de koe drager was van een tweeling en dus 

vroeger ging kalven. Deze brutale rantsoenomschakeling zorgt voor een plotse daling van de pH in de 

pens, een belangrijke stap voor het ontwikkelen van atonie van de lebmaag.  

Bij het analyseren van tabel 1 valt het op dat de toename van het risico op ketosis lager is dan andere 

tweeling-gerelateerde post-partum ziektes. Dit kan verklaard worden door het feit dat ketonurie in de 

eerste week na de geboorte een gevolg is van een verminderde werking van de lever door het te veel 

voederen voor de partus. Aangezien koeien met een tweelingdracht meer energie nodig hebben voor 

hun dracht, worden deze in zekere mate ondervoed tegenover koeien met maar 1 kalf waardoor dit 

risico lager zou zijn (Marcusfeld et al, 1987). 

 

Tabel 1: Nauwe relaties tussen verschillende post-partum aandoeningen aan de hand van odd ratios (Marcusfeld et al, 1987) 

2.2.4. Opruiming 

Al deze boven vermelde stoornissen bij de moederdieren leiden onrechtstreeks tot een verhoogde 

opruiming van de betrokken dieren. Figuur 2 toont een causaal web van verschillende ziekten die 

leiden tot een verhoogde opruiming (Rajala-Schultz en Gröhn, 1999). 

In Andreu-Vazquez zijn studie (2012) was er een significant hogere frequentie aan opruiming op dag 

300 postpartum bij koeien die afgekalfd hadden van een tweeling. Dit ten opzichte van koeien die 

maar één kalf voort hadden gebracht tijdens de laatste dracht, namelijk 28,6% tegenover 15,9%. De 

productieve levensduur van een primipare koe die van een tweeling kalft, is ongeveer 300 dagen 

korter, wat ongeveer overeenkomt met één lactatie. Bij secundipare koeien was deze verminderde 

productieve levensduur nog slechts 200 dagen. 
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Figuur 2: Causaal web van ziekten die aanleiding geven tot afvoer en/of het ontstaan van andere ziekten 

2.3. Voor de Veehouder 

Bij melkvee wordt tweelingdracht als nefast beschouwd, dit in tegenstelling tot vleesvee daar de 

opbrengst verhoogd wordt bij tweelingdracht doordat een hoger gespeend-kalf-gewicht per koe wordt 

bereikt. Melkkoeien die van een tweelingdracht afkalven, hebben een groter risico voor talrijke 

periparturiente metabole en voortplantingsstoornissen wat hogere kosten met zich meebrengt. Tevens 

is de incidentie van doodgeboorte, abortus, neonatale sterfte van het kalf alsook een lager 

geboortegewicht en grootte dan bij koeien die een éénling afkalfden (Fricke, 2001). 

Verschillende studies tonen aan dat de economische gevolgen van tweelingdracht bij de melkkoe een 

verlies van $74 tot $108 met zich meebrengt zoals weergegeven in tabel 2. Dit economisch verlies is 

te wijten aan een hoger risico op opruimen of abortus, alsook een lagere melkproductie door slechtere 

conditie en tevens een hogere kost aan allerlei behandelingen en een hogere tussenkalftijd (Andreu-

Vazquez et al, 2012). Zo kon Chapin waarnemen dat tweelingdracht op een lactatie de melkproductie 

deed dalen met 285 Kg terwijl ook de productie van melkvet met 14kg daalde . De economische 

verliezen worden enigszins gedrukt door de verkoopprijs van het tweede kalf (Nielen, 1991). 

 

Tabel 2: Een gedetailleerde overzicht van de verschillende koste bij tweelingdracht. (Beerepoot et al, 1992) 



13 
 

3. DIAGNOSE TWEELINGDRACHT 

3.1. Transrectale palpatie  

Transrectale palpatie kan uitgevoerd worden vanaf 32 dagen na de dekking. Deze techniek baseert 

zich op vooral de detectie van multipele goed ontwikkelde corpora lutea vanaf 21 dagen na de 

oestrus. Ook kan er via transrectale palpatie een diagnose van tweelingdracht bevestigd worden door 

het voelen naar de aanwezigheid van 2 embryo’s. Detectie van 2 embryo’s gebeurt door het voelen 

van twee verschillende amnionblazen. Deze amnionblazen kunnen gedetecteerd worden tussen dag 

35 en dag 65 van de dracht. Bij de detectie van amnionblazen moet er voorzichtig gehandeld worden 

aangezien de organogenese van het embryo nog volop bezig is. Het hart bevindt zich hier nog uit de 

borstkas waardoor het embryo erg kwetsbaar is (Opsomer et al, 2015)  

Deze techniek wordt als weinig betrouwbaar aanzien wegens de vereiste technische kennis en 

ervaring om multipele gele lichamen te kunnen detecteren in een vroeg stadium. (Fricke et al, 1999). 

3.2. Transrectale echografisch onderzoek 

Echografisch onderzoek is een eenvoudige manier om drachtigheidscontrole bij het rund uit te voeren. 

Hierbij onderscheiden we een lineaire en sectoriële probe. Voor boviene voortplantingsorganen te 

scannen, worden de lineaire probes van 5,0 of 7,5MHz het meest gebruikt. Het beeld dat verkregen 

wordt bij een lineaire transducer, wordt gevormd door reflectie van meerdere parallel verlopende 

ultrasone golven uitgezonden door elektrische kristallen die in deze probe aanwezig zijn. De 

frequentie van de sonde is omgekeerd evenredig met de mogelijkheid om de weefsels in de diepte te 

penetreren. Een sonde van 5,0 MHz gaat beter resultaten geven over diepere gelegen structuren, 

maar een minder scherp gedetailleerd beeld dan een probe van 7,5 MHz. In de praktijk wordt vaak de 

voorkeur gegeven voor een sonde van 5,0 MHz (Fricke et al, 2002 ). 

Koeien die tweelingen dragen, kunnen nauwkeurig geïdentificeerd worden door middel van ultrasone 

echografie. Dit kan vanaf 28 dagen na inseminatie. Na dag 55 daalt het embryo te diep in het bekken 

waardoor echografisch onderzoek moeilijk uit te voeren is. Bij het uitvoeren van een diagnose van 

tweelingdracht moeten beiden uterushoornen uitgebreid gescand worden om geen embryo te missen. 

De met gel bedekte probe wordt rectaal in de lengterichting ingebracht. Hierdoor verkrijgt men vooral 

sagitaalsneden. Voor de interpretatie ervan is het belangrijk te weten dat weefsel de ultrasone golven 

reflecteert wat lichte zones produceert. Vloeistof daarentegen absorbeert deze golven waardoor er 

zwarte zones ontstaan. Tevens kunnen we met de sonde op de ovaria op zoek gaan naar 

aanwezigheid van multipele corpora lutea. Deze zijn een uitstekende indicator bij koeien met een 

hoger risico voor tweelingdracht. Ultrasone echografie kan een acuraaatheid van meer dan 90% 

behalen naargelang de ervaring van de uitvoerder (Echternkamp et al, 1993) (Fricke et al, 2002). 
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3.3. Hormonaal onderzoek 

3.3.1. Bovine Pregnancy-Specific Proteïne B 

Het Bovine Pregnancy-Specific Proteïne B (bPSPB) en haar verwante Bovine Pregnancy Associated 

Glycoproteïne (bPAG) zijn proteïnen afkomstig van binucleaire trofoblastcellen van de placenta. Deze 

worden gezien als een eerste detecteerbaar signaal van het embryo in het maternale bloed. Bij 

drachtige koeien kan men vanaf dag 15 PSPB-concentraties terug vinden in bloed. Deze stijgen tot 

dag 35 om dan concentraties van 2-3 ng/mL te bereiken. Bij het begin van de dracht zijn er veel 

variaties aan concentraties bPSPB waardoor ze soms pas vanaf dag 30 duidelijk detecteerbaar zijn. 

Nadien blijven deze concentraties gestaag stijgen om daarna een sterke piek te verkrijgen juist voor 

de geboorte. Deze techniek heeft een sensiviteit van 90% en een specificiteit van 99,5% voor het 

detecteren van een dracht waardoor deze goed betrouwbaar is. Wel dient er rekening te worden 

gehouden met laat embryonale sterfte (LEM). Hierbij worden ook concentraties van bPSPB’s 

waargenomen, zij het lager dan bij een levende dracht zoals voorgesteld in figuur 3 (Humblot, 2001). 

Vasques (1995) onderzocht de concentraties van bPSPB aan de hand van een studie waarbij 

artificiële inseminatie (AI) en in vitro fertilisatie (IVF) werden uitgevoerd op koeien. Nadien werden zijn 

koeien in 3 groepen onderverdeeld. Groep 1 waarbij koeien drachtig zijn van één kalf bekomen met 

AI. Groep 2 waarbij de koeien drachtig waren van één kalf verkregen na IVF. En een derde groep 

bestond uit koeien drachtig van een tweeling waarvan minstens één kalf bekomen was na IVF. Nadien 

nam hij op meerdere tijdstippen bloedstalen van de drachtige moederdieren. Uit de studie kwam hij tot 

de conclusie dat kalveren via IVF zwaarder waren dan deze die via AI bekomen waren. Na uitgebreide 

analyses van de bloedstalen van de moederdieren kwam hij tot twee conclusies in verband met 

bPSPB. Zwaardere kalveren en tweelingkalveren produceren significant hogere hoeveelheden 

bPSPB. Bij de zwaardere kalveren zien we vooral een sterke toename tijdens de dracht, voornamelijk 

tussen maand 5 en 6 waarbij deze een hogere concentratie vertonen dan koeien met een 

tweelingdracht. Bij tweelingkalveren daarentegen zien we vooral een sterke gestage stijging vanaf 

maand 6. Rond de partus zal de concentratie bPSPB in het bloed van de moederdieren het hoogst 

zijn bij koeien met tweelingdracht.  

 

Figuur 3: Het verschil aan concentraties bPSPB’s bij een drachtige koe en bij late embryonale sterfte (P. Humblot, 2001) 
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3.3.2. Oestron sulfaat en ongeconjugeerde oestrogenen 

Hirako (2002) onderzocht de functie van oestrogenen tijdens de dracht. Oestrogenen in maternaal 

bloed worden ook beschouwd als een indicator voor dracht. Deze worden voornamelijk in de placenta 

geproduceerd en zijn een indicatie voor de goede werking van de placenta. Ze zijn een essentiële 

factor voor het in stand houden van de dracht en tevens initiëren zij de partus. De aanwezigheid van 

van hoge gehaltes ongeconjugeerde oestrogenen in perifeer bloedplasma kan duiden op een 

meerlingdracht of op een partus in de nabije toekomst. De concentratie van oestron en oestradiol-17β, 

oorspronkelijk laag, stijgt gestaag gedurende midden en late dracht om 10 dagen voor de partus 

drastisch te stijgen tot een piek op de dag van de partus zoals weergegeven in figuur 5 en 6.  

Oestron sulfaat is een oestrogeen geconjugeerd met sulfaat en is afkomstig van de foetus gedurende 

de dracht. De concentratie ervan heeft eenzelfde verloop als de andere oestrogenen. De concentratie 

van oestron sulfaat blijft wel het hoogst van alle oestrogenen gedurende de volledige dracht zoals 

aangegeven in figuur 4. Vanaf dag 100 wordt deze aanzien als een betrouwbare indicator voor 

drachtigheidsdiagnose en wordt ook gebruikt in het voorspellen van het aantal foetussen (Hirako et al, 

2002). 
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Figuur 4, 5 en 6: De concentraties van respectievelijk oestronsulfaat, oestron en oestradiol-17β tijdens de eerste 100 
lactatiedagen. (M. Hirako et al, 2002) 

4. MANAGEMENTSTRATEGIEËN 

4.1. Tweelingdracht behouden 

Een eenvoudige oplossing is de natuur zijn ding laten doen. In een studie stelde Lopez Gatius (2010) 

namelijk vast dat van de meer dan 450 koeien die gediagnosticeerd werden met een tweelingdracht, 

er uiteindelijk 28,4% van de koeien één vrucht spontaan verloren waardoor deze uiteindelijk één kalf 

grootbrachten. Bij unilaterale tweelingdracht is er bij het spontaan verliezen van één vrucht een hoger 

risico voor het verlies van de totale dracht. Een oorzaak hiervoor is dat er nauw contact is tussen de 

twee unilaterale vruchten en aanwezigheid van vasculaire anastomosen zijn tussen beide chorion 

waardoor deze de dood van de andere vrucht met zich meebrengt.  

Er bestaat ook de mogelijkheid bij deze strategie om een koe drachtig van een tweeling op te ruimen. 

Hierbij worden alle mogelijke economische implicaties bij zowel het kalf als de koe vermeden (Fricke, 

2001). 

Wanneer men weet dat een koe drachtig is van een tweeling kan het aangeraden zijn om de koe beter 

te voederen, zeker in het laatste semester van de dracht. Aangezien koeien die een tweeling dragen 

een 6 tot 10 dagen kortere drachtperiode hebben, is het aangeraden om deze koeien eerder droog te 

zetten. Zo wordt het risico op metabole en fysiologische stoornissen na afkalven kleiner. Alsook 

moeten deze koeien nauwlettend opgevolgd worden rond de partusperiode en eventueel geholpen 

worden tijdens het verlossen. Dit kan de economische verliezen van tweelingdracht reduceren doordat 

de frequentie van dystocia en neonatale mortaliteit bij het kalf dalen. 

4.2. Embryoreductie 

Eerst werd gedacht om manuele reductie van de amnionblaas van een tweelingembryo, zoals in de 

praktijk uitgevoerd bij het paard, uit te voeren zonder bijkomende nabehandeling. Dit resulteerde 

echter in een 100% drachtverlies. 

Andreu-Vazquez (2011) probeerde een alternatief van bovenvermelde methode uit. In zijn studie 

werden de koeien onder twee groepen verdeeld waarbij één als controlegroep waar er niets op werd 
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uitgevoerd en één waarop embryoreductie werd toegepast. Embryoreductie gebeurde via rectaal 

onderzoek, waarbij met duim en vingers de amnionblaas van één vrucht dood werd geknepen. Nadien 

werd in de koe een PRID (Progesterone Releasing Intra-vaginal Device) aangebracht gedurende 

21 dagen. Deze koeien werden gecontroleerd op drachtverlies op dag 90. 

In de controlegroep hebben koeien met unilaterale tweelingdracht 8,7 keer meer kans op verlies van 

beide vruchten ten opzichte van bilaterale tweeling-dragende koeien. Figuur 7 toont aan dat bij 

unilaterale tweelingdracht er weliswaar geen verschil werd opgemerkt in drachtverlies tussen de groep 

met één embryoreductie en de controlegroep. Bij bilaterale tweelingdracht werd een significante 

stijging van drachtverlies waargenomen na embryoreductie. Daar deze bij de controlegroep 0% was, 

is deze gestegen tot 28,4% na embryoreductie. 

 

 

Figuur 7: De Kaplan-Meier overlevende curves voor bilaterale en unilaterale drachtigheid. Deze demonstreert de 
percentages van de koeien die hun dracht op dag 90 behouden na embryoreductie ten opzichte van de controlegroep. 

Toch blijven de resultaten van deze techniek teleurstellend. Een oplossing zou zijn om embryoreductie 

uit te voeren via transvaginale amnion punctie en aspiratie onder echobegeleiding. Dit zou betere 

resultaten leveren. Deze wordt al gebruikt bij paarden en bij tweelingreductie bij het rund na 

embryotransfer waarbij manuele embryoreductie niet als veilig beschouwd wordt. 

4.3. Electieve abortus 

Sommige studies stellen voor om de koe te doen aborteren. Nadien kan geprobeerd worden om de 

koe terug drachtig te krijgen. Deze abortus gebeurt via prostaglandines F2α wanneer deze 

tweelingdracht in het eerste semester gediagnosticeerd werd. Alvorens tot deze methode over te 

gaan, moeten verscheidene factoren in overweging genomen worden. Zo zal de tussenkalftijd van de 

koe de 500 dagen benaderen. Ook bestaat het risico dat de koe nadien opnieuw met een 
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tweelingdracht gediagnosticeerd zal worden. Koeien met een tweelingdracht hebben namelijk een 

groter risico op een volgende, nieuwe tweelingdracht. Ook bestaat de kans dat de koe spontaan één 

vrucht verliest en dus de tweelingdracht overgaat naar een éénlingdracht. Door met deze bevindingen 

rekening te houden word deze optie in de praktijk quasi nooit toegepast (Fricke, 2001). 

4.4. Preventie van economische verliezen 

Zoals eerder aangegeven, veroorzaakt tweelingdracht allerlei metabole stoornissen. Hierbij kan ervoor 

gekozen worden om deze preventief aan te pakken. Een hierbij nieuw populair product is Imrestor© 

van het bedrijf ELANCO. Dit is een pegbovigrastim-preparaat, een recombinant bovine granulocyt 

kolonie-stimulerende factor, en zou de activiteit en aantal neutrofielen bevorderen waardoor er een 

sterkere immuniteit ontstaat bij de koeien. Er wordt aangeraden om dit gedurende 7 dagen voor de 

partus toe te dienen en dan nog een éénmalige toediening te geven binnen de 24 uur na het kalven. 

De koeien die deze preventieve behandeling ondergaan vertonen een 25% minder kans op mastitis, 

evenals 4,5% minder kans op retentie van foetale membranen. Er werd wel ook een toename van 

17,1% van risico op klinische metritis ondervonden bij de proefkoeien met preventieve Imrestor © 

behandeling. Maar bij koeien waar Imrestor® werd toegediend, hadden een kortere medicamenteuze 

behandeling nodig om deze metritis te laten genezen. Ook werd er vastgesteld dat er 5,8% meer kans 

op inseminatie was voor de 100 dagen. Bij koeien die toch periparturient stoornissen ondergaan na 

een preventieve Imrestor © behandeling, werd er toch meer dan 2 liter extra melk geproduceerd per 

dag ten opzichte van dezelfde zieke koeien zonder toediening van Imrestor ©. Hieruit kan er dus 

geconcludeerd worden dat Imrestor © de economische verliezen na een tweelingdracht deels zouden 

kunnen doen afnemen ondanks het toenemende metritis-gevallen (Ruiz et al, 2017). 

Een ander preventief middel dat aangewend kan worden zijn de monensin-preparaten. Een voorbeeld 

hiervan is de KEXXTONE © bolus van ELANCO. Deze worden toegediend drie weken voor de partus 

en zijn vooral bedoeld om de economische verliezen te verminderen die veroorzaakt zijn door 

metabole stoornissen zoals ketosis. Hladky (2016) onderzocht de werking ervan en kwam tot 

opmerkelijke positieve resultaten. Zo werd er een prevalentie van 6% tot 25%, naargelang het aantal 

lactatiedagen, voor subklinische ketose gevonden bij koeien die een monensin-bolus kregen. Dit is 

een significant verschil met de prevalentie van subklinische ketose bij koeien die geen monensin-

preparaat toegediend kregen, hierbij varieerde deze prevalentie van 68% tot 94%. Ook werd er een in 

de eerste 100 lactatiedagen een toename van de melkproductie met 3% tot 11% vastgesteld en waren 

de koeien langer persistent. Ook de vet- en eiwitgehaltes waren significant verbeterd. Didier 

Raboisson (2016) ontdekte ook dat het gebruik van curatieve antimicrobiële middelen met 11% tot 

25% daalde na het gebruik van deze monensin-preparaten.  
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DISCUSSIE  

Er bestaat onenigheid over het invloed die het seizoen uitoefent op tweelingdracht. Andreu-Varquez 

(2012) beweerde dat er in de maanden augustus tot oktober een stijgende incidentie van dubbele 

ovulaties was. Terwijl Ryan (2002) ondervond dat het aantal dubbele ovulaties steeg in de warme 

zomermaanden. Hierop volgde ook een verminderde kans op drachtverlies door een dalende 

hittestress in de maanden die daarop volgden. Bij het vergelijken van deze studies mag de 

geografische lokalisatie niet uit het oog verloren worden. Daar de eerste studie zich in West-Europa 

afspeelde, vond de tweede studie plaats in het veel warmere Saudi Arabië. Het voorkomen van 

tweelingdrachten is in Saudi Arabië namelijk hoger dan in Amerika en West-Europa (Ryan et al, 1991). 

Het seizoenseffect was ook gecorreleerd met het beschikbare gras op de weide. In het najaar werd 

bijgevoederd op stal waardoor het aantal dubbele ovulaties steeg (Syrstad, 1974). In de recentere 

studies zijn de koeien permanent in de stal gehuisvest. De permanente huisvesting beïnvloedde ook 

de fotoperiode daar er gewerkt werd met artificieel licht. Deze kunnen tot vervalsende resultaten 

leiden.  

Wiltbank (2000) verklaarde de hogere frequentie aan dubbele ovulaties bij hoog productieve koeien 

door een verhoogde bloedtoevoer in de lever. Dit leidt tot een verhoogde steroïdenmetabolisatie. 

Lagere progesteronspiegels werden vervolgens geassocieerd met een hogere FSH-concentratie 

tijdens de selectie van de dominante follikel (deviatie) waardoor meerdere follikels codominant 

worden. Bij varkens en schapen is het zogenaamde ‘flushing’ van toepassing. Door monitoring en het 

beschikbaar stellen van hogere hoeveelheden voeder voor de moederdieren wordt er eveneens 

getracht om de bloedflow ter hoogte van de lever te doen stijgen tijdens de periode van follikeldeviatie. 

Aan de hand van deze bevindingen zou er verder onderzoek kunnen gebeuren om dubbele ovulaties 

te trachten synchroniseren bij vleeskoeien. Samengaand met deze synchronisatie zou er dan ook 

methodes aan bod kunnen komen om de gestegen steroidenmetabolisatie acuut te inhiberen tijdens 

de follikeldeviatie. Dit zou de dubbele ovulaties bij melkkoeien minder frequent doen voorkomen.  

Het risico op een tweelingdracht steeg naarmate het aantal lactaties van koeien toenam (Lopez-Gatius 

et al, 2012). Om deze stelling te bevestigen, bemonsterden verscheidene Duitse studies een groot 

aantal ovaria in slachthuizen. Op basis van deze studies stelde Fricke (2001) vast dat er geen verschil 

is in de frequentie van dubbele ovulatie op de ovaria van vaarzen ten opzichte van ovaria van 

multipare koeien. Hieruit besloot Wiltbank (2000) dat de volumecapaciteit van de uterus de 

beperkende factor was voor het behouden van de tweelingdracht bij vaarzen. Dubbele ovulaties bij 

vaarzen kunnen echter niet ontstaan als gevolg van een hoge melkproductie tijdens de voorafgaande 

lactatie. Daarom kan verder onderzoek aangewezen zijn om het voorkomen van dubbele ovulaties bij 

vaarzen te verklaren.  

Er werd aangenomen dat koeien die een tweelingdracht hebben ondergaan vatbaarder zijn voor het 

opnieuw ontwikkelen ervan. Fricke (2001) vond in een studie dat dieren genetisch gepredisponeerd 

kunnen zijn voor het ontwikkelen van een tweelingdracht ondanks de lage erfelijkheidsgraad die voor 

tweelingdracht bestaat. Toch wordt deze verklaring betwist. Tweelingdracht resulteert namelijk in 
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verscheidende periparturient ziektes zoals endometritis en cysteuze ovaria. Hierdoor zal het gebruik 

van antibiotica stijgen terwijl eerder werd er aangetoond dat een antibioticabehandeling de frequentie 

van tweelingdracht 1,5 keer verhoogt. Ook onbehandelde cysteuze ovaria leiden tot een hogere 

incidentie van tweelingdracht (Kinsel et al, 1997) 

Lopez-Gatius (2005) heeft aangetoond dat manuele embryoreductie bij unilaterale tweelingdracht tot 

een veel grotere kans op drachtverlies leidt dan bij bilaterale tweelingdracht. Echter in zijn studie was 

er ook een hoge incidentie van spontane embryoreductie, namelijk 16,6%. De kans op spontane 

embryoreductie was ook 3,5 groter bij unilaterale tweelingdracht ten opzichte van bilaterale 

tweelingdracht. Nauw contact tussen de foetussen bij unilaterale dracht alsook de vasculaire 

anastomosen ter hoogte van het chorion worden vooruitgeschoven als oorzaken hiervoor. Deze 

verklaring zou ook kunnen gelden voor de manuele embryoreductie waardoor de resultaten van deze 

techniek toch niet zo slecht zijn zoals meeste critici beweren.  

Er is geen twijfel dat de frequentie van tweelingdracht niet zal blijven toenemen in de toekomst 

(Lopez-Gatius, 2005). Hierdoor zullen vernieuwende technieken en strategieën ontwikkeld moeten 

worden om de negatieve gevolgen van tweelingdracht te minimaliseren.  
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