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‘Alles begint met  
een bevruchte eicel’ 

Hoe vormt een eierstok een gezonde eicel en wat gebeurt er de eerste dagen 
na de bevruchting? Dat is voor embryologen nog steeds een raadsel, weten 
Bernard Roelen en Sebastiaan Mastenbroek. De eerste doet onderzoek naar 

dierlijke voortplanting en de ander naar menselijke voortplanting, maar er zijn 
veel raakvlakken en gedeelde onderzoeksvragen. Beiden stuiten op de grenzen 
van de huidige Embryowet, beiden doen een dringende oproep: ‘Laten we het 

fundamentele onderzoek alsjeblieft niet vergeten!’

 Humane en veterinaire embryologie  

 kunnen veel voor elkaar betekenen 

Dierenarts Bernard Roelen haalt runderembryo’s voor onderzoek uit een vat met vloeibare stikstof. 
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‘Alles begint met een bevruchte eicel. 
Iedereen die je een embryootje of een 
zwemmende spermacel laat zien in een 
kweekbakje, zegt wat gaaf! Vrijwel 
niemand vindt dat saai’, vertelt Bernard 
Roelen, bioloog en onderzoeker bij de 
faculteit Diergeneeskunde. ‘Ik heb een 
primaire fascinatie voor embryo’s. Daar 
komt alles uit voort – van fruitvliegje tot 
Homo sapiens.’ 
De ontwikkelingsbioloog kan moeite-
loos doorgaan met zijn lofzang op het 
ontstaan van leven. ‘Het begint met 
twee cellen en daar komt dan een heel 
organisme uit voort. Ik geloof niet in 
God, maar dat is gewoon een mirakel. 
Ik wil erachter komen hoe dat werkt.’

Gefascineerd door voortplanting
‘Precies dat’, onderschrijft ook  
Sebastiaan Mastenbroek, klinisch 
embryoloog en onderzoeker bij het 
Amsterdam UMC. ‘Het begin van het 
leven is voor een bioloog een megafas-
cinerend onderwerp.’ Zelf rolde hij per 
toeval in de voortplantingsgeneeskunde 
en in-vitrofertilisatie (IVF). ‘Vanaf dag 
één in het lab was ik gefascineerd door 
de voortplantingszorg, hoe die werkt, 
wat we nog niet weten en hoeveel er 
nog valt te verbeteren. Dat is een intrin-
sieke motivatie geworden bij alles wat 
ik doe. We helpen er mensen mee om 
kinderen te krijgen, hoe mooi is dat.’

Samenstelling kweekvloeistof 
Mastenbroeks onderzoek is breed en 
bestrijkt het hele spectrum: van het 
evalueren van voortplantingsbehande-
lingen in de kliniek – is behandeling A 
beter dan B? – en het ontwikkelen van 

betere behandelingen, tot aan funda-
menteel onderzoek op het gebied van 
voortplanting. In 2019 ontving hij een 
subsidie van bijna 740.000 euro van 
ZonMw voor de ontwikkeling van een 
nieuwe kweekvloeistof. ‘Als klinisch 
embryoloog kweken we dagelijks 
embryo’s en die plaatsen we terug in de 
baarmoeder. Zo helpen we koppels met 
een kinderwens. Deze embryo’s liggen 
drie dagen in een kweekvloeistof en de 
samenstelling van die vloeistof is van 
invloed op de effectiviteit van de behan-
deling, dus of er een gezond kind wordt 
geboren. IVF is in 25% van de behan-
delingen succesvol, maar als je kiest 
voor een ander kweekmedium, kun je 
zo vijf procent meer zwangerschappen 
krijgen. Dat is veel. We hebben recent 
onderzoek gedaan naar de invloed van 
kweekmedium, samen met vijf andere 
voortplantingscentra in Nederland. De 
keuze voor kweekvloeistof A of B blijkt 
effect te hebben op het geboorte- 
gewicht van het kind negen maanden 
later. Dat kan zo’n 180 tot 200 gram 
schelen. Wat dit betekent, ook voor de 
gezondheid op latere leeftijd, weten we 
niet. Dat moeten we verder onderzoe-
ken.’

Eierstokken van runderen 
In de verbinding tussen 
diergeneeskunde en humane 
geneeskunde liggen enorme 
mogelijkheden, denken de 
embryologen. ‘We weten bijvoorbeeld 

nog steeds niet hoe een bevruchting in 
het lichaam verloopt’, vertelt Roelen. 
‘Bij mensen kunnen we nu eenmaal 
geen hele eileiders verzamelen, maar 
dat kunnen we bij dieren wel. Bij het 
slachthuis kunnen we zo tweehonderd 
eierstokken van runderen verzamelen. 
Als we dat twee keer per week doen, 
hebben we vierhonderd eierstokken om 
onderzoek mee te doen. Elke eierstok 
bevat vijf à tien bruikbare eicellen, dus 
reken maar uit, dat zijn er een heleboel.’  
 
Mastenbroek: ‘Dat er bij de 
voortplanting meer speelt dan wij tot nu 
toe hebben geweten en bedacht, daar 
twijfel ik niet over. Als embryoloog wil 
ik weten hoe het werkt, dan kunnen we 
de behandeling optimaliseren. Daar is 
biologisch onderzoek voor nodig. En dat 
kan niet altijd binnen het humane veld, 
want er is een tekort aan menselijke 
embryo’s en niet alle vraagstellingen zijn 
met deze embryo’s te beantwoorden.’

Dan zou je dus veterinaire embryo’s 
kunnen gebruiken?
‘Absoluut. Met name bijvoorbeeld 
met koeienembryo’s als model, zoals 
Bernard al aangaf. In het IVF-onderzoek 
worden vaak muizenembryo’s als model 
gebruikt, daarmee zijn de behandelin-
gen de afgelopen veertig jaar ontwik-
keld en verbeterd.’

Is de muis geschikt als model voor 
de menselijke voortplanting? 
‘Tot op zekere hoogte wel, want IVF 
werkt mede door dat onderzoek steeds 
beter’, antwoordt Mastenbroek. ‘Maar 
we komen er ook steeds meer achter 

dat een mensenbaarmoeder in sommige 
opzichten misschien wel meer lijkt op 
een koeienbaarmoeder dan op een mui-
zenbaarmoeder. Dat zijn we nu binnen 
onze onderzoekslijn aan het uitzoeken.’

‘Het is sowieso goed om niet op één 
diermodel te focussen’, vult Roelen aan. 
‘Er zijn grote overeenkomsten, maar ook 
flinke verschillen tussen diermodellen, 
zowel tussen muis en mens, muis en 
rund als mens en rund. Het grote voor-
deel van rundereierstokken is dat we die 
eicellen allemaal kunnen bevruchten, 
kunnen onderzoeken hoe ze rijpen, 
hoe ze worden klaargemaakt voor de 
bevruchting en er embryo’s van kunnen 
maken. Dat kan in verschillende kweek-
media. Humaan kan dat niet. Ten eerste 
heb je die eicellen niet en ten tweede 
mag je in Nederland geen menselijke 
embryo’s maken voor onderzoek. Met 
runderembryo’s heb je dus een enorme 
voorsprong!’

Mooie wisselwerking
Koeienembryo’s zijn voor humaan 
onderzoek heel relevant, vindt ook 
Mastenbroek. ‘Wij mogen menselijke 
restembryo’s die niet worden terugge-
plaatst bij een IVF-behandeling gebrui-
ken voor wetenschappelijk onderzoek, 
maar we mogen zelf geen embryo’s 
maken. Maar restembryo’s zijn vier 
dagen oud of ouder, dus we kunnen de 
bevruchting en de eerste drie dagen van 
ontwikkeling niet bestuderen. Juist dan 
vinden allerlei biologische fenomenen 
plaats die de rest van je leven niet meer 

plaatsvinden. Daarom zijn die eerste 
dagen zo belangrijk. Die onderzoeken 
we nu met muizen, maar ik denk dat 
runderembryo’s veel te weinig zijn 
gebruikt bij de ontwikkeling van IVF de 
laatste veertig jaar. Er kan een mooie 
wisselwerking zijn tussen humane en 
veterinaire geneeskunde door de uitwis-
seling van materiaal.’
Roelen: ‘Er is maar één faculteit Dierge-
neeskunde in Nederland. We zitten nota 
bene naast een academisch ziekenhuis 
en er is wel overleg, maar in mijn ogen 
veel te weinig samenwerking. Dat is 
ook lastig, want mensen hebben eigen 
agenda’s, maar ik zou het erg graag wil-
len. Ik wil weten wat de overeenkom-
sten, maar ook de verschillen zijn tussen 
de menselijke en dierlijke voortplanting. 
Daar kun je heel veel van leren! Als uit 
humaan onderzoek bijvoorbeeld blijkt 
dat één kweekmedium of vloeistofcom-
ponent heel belangrijk is, dan kan de 
veehouderij daar ook haar voordeel mee 
doen. Maar nogmaals, ik ben bioloog. 
Voor mij is het voortplantingsproces het 
meest interessant.’

Morele verplichting
Er lopen op de wereld al zo’n zes 
miljoen kinderen rond die zijn geboren 
met behulp van IVF, vertelt Masten-
broek. ‘Een op de dertig kinderen die in 
Nederland worden geboren, is een IVF-
kind. In elke schoolklas zit er gemiddeld 
eentje. In Denemarken is dat zelfs een 
op de tien. Die kinderen lijken allemaal 
gezond. De effectiviteit en veiligheid 
van de voortplantingszorg zijn de laatste 
jaren enorm verbeterd. Maar er zijn nog 
heel veel dingen die we niet weten. 

Ik vind het een morele verplichting als 
embryoloog om dat uit te zoeken.’

Toch leidt slechts een kwart van de 
IVF-behandelingen tot bevruchting. 
Is dat niet weinig?
‘De vraag is of dat nog veel beter kan’, 
antwoordt Mastenbroek. ‘Als je twee 
gezonde, jonge mensen op het juiste 
moment van de cyclus onbeschermde 
seks met elkaar laat hebben, is de kans 
op bevruchting ook maar 20 tot 25%. 
We zijn dus al aardig goed bezig. Ik 
denk zeker dat het nog beter kan, maar 
het wordt nooit honderd procent.’

‘Zeg nooit, nooit’, valt Roelen bij. ‘Na-
tuurlijk is niet altijd het beste, baarmoe-
dervloeistof hoeft ook niet optimaal 
te zijn. Bij studenten noem ik altijd het 
voorbeeld van, Nico Tinbergen. Hij deed 
experimenten met de zilvermeeuw, die 
heeft een rode punt aan het eind van 
zijn snavel. Tinbergen heeft ontdekt dat 
het kuikentje die rode punt nodig heeft 
om tegen te tikken, dan doet moeder of 
vader zilvermeeuw de bek open en ge-
ven zij de kuikentjes voedsel. Tinbergen 
tekende met rode verf meerdere schui-
ne streepjes in plaats van een cirkel op 
de snavels en toen tikten de kuikentjes 
ineens veel efficiënter. De natuur kiest 
dus niet altijd de meest optimale vorm.’

Mastenbroek wil nog wel een misver-
stand uit de wereld helpen. ‘Bij een 
embryo denken mensen vaak aan iets 
met armpjes en beentjes. Maar als wij 
het over een embryo hebben, gaat het 
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 kunnen we bij dieren wel’ 
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over een klompje van acht cellen, of 
twee dagen later honderd cellen. In die 
honderd cellen zitten maar twee tot vijf 
cellen die de foetus gaan vormen. De 
rest vormt allemaal placenta en vliezen. 
Dat is dus een totaal ander concept.’

Cowboymarkt
In het buitenland is inmiddels een ware 
cowboymarkt ontstaan op het gebied 
van voortplanting. In Zuid-Amerika, 
met name in Brazilië, vindt een flore-
rende handel plaats in runderembryo’s 
en in landen als Engeland en Amerika 

wordt gigantisch veel geld verdiend met 
IVF-behandelingen in privéklinieken. 
In 2016 werd de IVF-markt wereldwijd 
geschat op 16 miljard dollar. ‘In 2023 
verdubbelt dat tot 30 miljard en in 2026 
naar 40 miljard dollar – een toename 
van tien miljard in drie jaar tijd!’, zegt 
Mastenbroek. ‘Venture capital heeft de 
IVF-markt massaal ontdekt en privékli-

nieken bieden alles aan wat kan, die zijn 
nauwelijks geïnteresseerd in evaluatie-
onderzoek. Onafhankelijk academisch 
onderzoek is extreem belangrijk om 
uiteindelijk te begrijpen wat er gebeurt. 
Dat vindt veel te weinig plaats, zeker in 
het buitenland. Dat benadrukt het be-
lang van groepen zoals hier bij Dierge-
neeskunde en bij ons in Amsterdam.’   

TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD: BAS NIEMANS 
EN MARIEKE DE LORIJN

Het beroep van dierenarts heeft anno  
2020 een meer internationaal karakter.  
Zo zijn collega’s en klanten van 
verschillende achtergrond. Globalisering 
leidt tot complexe internationale 
vraagstukken op het gebied van 
diergezondheid en -welzijn in relatie tot 
onze leefomgeving. Het aantrekken van 
internationale studenten draagt bij aan een 
ambitieus internationaal onderwijsklimaat 
en bereidt studenten voor op deze toekomst. 

Wat maakt onze opleiding in de ogen van 
internationale studenten aantrekkelijk? Hoe 
is het om naar Nederland te komen en aan de 
faculteit Diergeneeskunde te studeren?  
We gingen in gesprek met vier 
Diergeneeskundestudenten. 

Internationale  
studenten

 Studeren aan de faculteit Diergeneeskunde 

Humaan embryoloog  
Sebastiaan Mastenbroek aan  
het werk in het IVF-lab van  
het Amsterdam UMC

ZIJ-INSTROOM INTERNATIONALE  

STUDENTEN DIERGENEESKUNDE

De faculteit Diergeneeskunde heeft besloten 
om in de master Diergeneeskunde, richting 
Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire 
volksgezondheid, studenten toe te laten die een 
opleiding tot dierenarts volgen aan een Europese 
universiteit. Deze internationale studenten komen 
in aanmerking voor toelating nadat zij succesvol de 
Engelstalige ‘Prep course Farm Animal Health and 
Veterinary Public Health’ afronden en voldoen aan de 
taaleisen.

Meer weten over de ‘Prep course’:  
https://www.utrechtsummerschool.nl

Meer weten over deze master:  
https://www.uu.nl/masters/en/farm-animal-health-
and-veterinary-public-health

 ‘Bij een embryo denken  
 mensen vaak aan iets met   
 armpjes en beentjes, maar  
 het gaat over een klompje  
 van acht cellen’  
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Zainab 
‘Ik ben opgegroeid op een groot erf. We hadden thuis veel 
dieren. In Suriname worden veel dieren ‘gedumpt’ en wij 
vingen die dieren op. 
Als scholier ging mijn interesse uit naar medische 
vervolgstudies. Via een internationale studiebeurs kwam ik in 
aanraking met studeren in het buitenland. In Suriname kun 
je geen Diergeneeskunde studeren. Ik overwoog om naar 
Trinidad of Brazilië te gaan. Helaas verliep de communicatie 
met de instellingen moeizaam. Na online oriëntatie heb ik 
contact opgenomen met de Universiteit Utrecht en toen ging 
het ineens vlot. 
Het is hier zo goed geregeld. Ik vind de studie heel leuk en 
het onderwijs is echt goed. Het contact met docenten is 
gemakkelijk, ze leggen goed uit en helpen je graag. 
Het eerste jaar in Nederland vond ik heftig. Er waren 
momenten dat ik uit het niets moest huilen. Vrienden en 
familie heb je niet meer dichtbij. De overstap van vwo naar 
universiteit is best zwaar en alles is anders. Ik had bijvoorbeeld 
nooit in een elektronische leeromgeving gewerkt. Ook 
aan het eten, de temperatuur en cultuur moest ik wennen. 
Nederlanders zijn best direct. In Suriname proberen we alles 
een beetje te versieren. 
Nu gaat het heel goed met me. Ik gun het andere 
internationale studenten ook om hier te mogen studeren.’

Lucia 
’Oorspronkelijk kom ik uit Italië en sinds mijn 19e jaar woon 
ik in Duitsland. Daar heb ik de opleiding tot professioneel 
ruiter gedaan, omdat er geen plaats was in de opleiding 
Diergeneeskunde.Ik heb gekozen voor Utrecht omdat ik 
een goed gevoel had over het persoonlijke contact. Een 
privélerares heeft mij vervolgens in een paar maanden 
Nederlands geleerd.De overstap naar Nederland was niet 
gemakkelijk. Het was wennen aan de Nederlandse mentaliteit, 
het dagelijks gebruik van de Nederlandse taal en, omdat de 
studieboeken in het Engels zijn, het continue switchen tussen 
talen. Inmiddels voel ik me helemaal thuis bij de universiteit 
en kliniek paard. Ik hoor er nu echt bij en ben actief in de 
Studentenraad, de masterkern en bij de studievereniging 
Hygiea. Het is echt fantastisch wat we hier allemaal leren. Al 
in een vroeg stadium leer je naar het dier te kijken, ermee 
omgaan en mag je klinisch onderzoek doen bij patiënten. De 
theorie is gekoppeld aan de praktijk, voor mij heel belangrijk 
voor het leerproces. Docenten weten precies op welk niveau je 
zit en wat je nog moet leren. Ze steunen je totdat je het kan.

Ik word geen huis-tuin-en-keukendierenarts. Ergens veel van 
weten en me specialiseren, dat is wat ik wil. Bijvoorbeeld in de 
Chirurgie of Orthopedie. Dus na mijn afstuderen ga ik eerst 
solliciteren op een internship.’

Andreas 
‘Ik ben in Duitsland geboren en in Griekenland opgegroeid. Er 
is een enorme kloof tussen hoe er in Griekenland met dieren 
wordt omgegaan en in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het 
monitoren van dieren in de veehouderij en antibioticagebruik. 

Tijdens mijn middelbare school kwam ik erachter dat ik 
dierenarts wilde worden, maar Griekenland zat die tijd in een 
enorme economische crisis. Omdat de Universiteit Utrecht 
goed stond aangeschreven, heb ik uiteindelijk voor Nederland 
gekozen. Tijdens mijn eerste hoorcollege dacht ik: dit ga ik 
nooit redden. Achteraf is die gedachte een goede drijfveer 
geweest. Ik wilde bewijzen dat ik het wel kon. Het eerste 
jaar heb ik veel tijd aan de studie besteed en het in één keer 
gehaald. Tijdens de master heb ik ook het Honoursprogramma 
afgerond.De vele faciliteiten, zoals de kliniek, De Tolakker en 
de samenwerking met de Universitaire Landbouwhuisdieren 
Praktijk zijn een pluspunt. Je doet ontzettend veel 
praktijkervaring op. Ook ervaar ik de korte lijntjes met 
docenten als iets positiefs.
Over ongeveer een jaar rond ik de master landbouwhuisdieren 
af.Ooit wil ik wel terug naar Griekenland, maar eerst wil ik 
aan het werk in de pluimveesector, in het onderzoek of in de 
praktijk.’ 

Nadine 
‘Mijn moeder is Nederlands en mijn vader Italiaans. In 
Nederland zat ik als kind op de Europese school. Daarna heb 
ik aan de University of Florida een bachelor biologie gedaan, 
maar eigenlijk wilde ik dierenarts worden. In de VS is de studie 
diergeneeskunde heel duur en moet je de beste student 
zijn om toegelaten te worden. Vanwege mijn Nederlandse 
achtergrond besloot ik om terug te komen naar Nederland om 
diergeneeskunde te studeren.  
Door zelfstudie heb ik mijn Nederlandse taal opgehaald. De 
start van de studie vond ik best pittig. 
Vrijstellingen aanvragen was vanwege het Bindend Studie 
Advies (BSA) niet handig en veel studiestof, bijvoorbeeld 
over ziekteleer, was nieuw voor me. Verder kende ik het 
Nederlandse universitaire onderwijssysteem niet en had ik veel 
vragen. Mijn mentorgroep was in die tijd heel waardevol.  
Wat ik, naast de vele praktijkervaring die je tijdens je studie op 
doet, super vind zijn de e-learning modules. 
Op dit moment werk ik naast mijn studie samen met NVWA- 
dierenartsen in slachthuizen. Over wat ik na mijn studie ga 
doen, moet ik nog nadenken.’ 

TEKST: RENSKE BELT | BEELD: BAS NIEMANS

 ‘Docenten weten precies op welk niveau  
 je zit en wat je nog moet leren’ 

 ‘Nederlanders zijn best direct. In Suriname  
 proberen we alles een beetje te versieren’ 

 ‘Tijdens mijn eerste hoorcollege dacht ik:    
 dit ga ik nooit redden’ 

 ‘Op dit moment werk ik naast mijn  
 studie samen met NVWA-dierenartsen  
 in slachthuizen’ 
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Nieuws | In het kort Cover story | Op de cover

Geslachtsorganen 
voor Naturalis  

Onze plastinatie-experts bij 
Anatomie en Fysiologie 
kregen vorig jaar een 

bijzondere opdracht. 
Voor de nieuwe 

tentoonstelling van 
Naturalis, met de 

toepasselijke naam 
‘de verleiding’, waar 

alles draait om 
voortplanting in de 

natuur, maakten zij 
achttien preparaten van 

geslachtsorganen.  
Van hond tot haai, komt dat 

zien in Naturalis!

Veranderingen 
bij de faculteit 

Diergeneeskunde 
De faculteit Diergeneeskunde bestaat al 

bijna 200 jaar. We kijken terug op een rijke 
geschiedenis en zijn op dit moment volop in 

beweging. Het onderwijs aan de faculteit 
wordt efficiënter en moderner 
en gaat meer aansluiten bij 

de eisen die de arbeidsmarkt 
aan dierenartsen stelt. 

De dierklinieken van de 
faculteit kijken naar 

hun positionering in het 
veterinaire veld. Ook werken 

we aan nieuwe huisvesting. 
Over een aantal jaren staat 

er op het Utrecht Science Park 
een mooi nieuw en duurzaam 

faculteitsgebouw.

Meer kans op longontsteking  
bij geitenhouderij 

Wie dichtbij een veehouderij woont, heeft meer kans  
op een longontsteking. Dat geldt vooral voor mensen  

die in de buurt van geitenhouderijen wonen. Dat blijkt  
uit onderzoek in plattelandsregio’s in Utrecht,  

Gelderland en Overijssel. Uit eerder onderzoek in  
Limburg en Noord-Brabant (2009-2016) kwamen 

meerdere jaren achtereen vergelijkbare resultaten.  
De onderzoekers gaan er dan ook vanuit dat in het 

algemeen geldt dat mensen die bij geitenhouderijen 
wonen, meer kans hebben op longontsteking. 

Nominatie proefdiervrij 
onderzoek
Promovendus Anke Tukker is een van de drie 
genomineerden voor de Hugo van Poelgeestprijs, een 
stimulatie voor jonge wetenschappers die proefdiervrij 
onderzoek doen. Tukker onderzoekt hoe we de 
schadelijkheid van stoffen voor zenuwcellen en het 
risico op een epileptische aanval kunnen vaststellen. 
Testen op menselijke cellen blijken gelijke of zelfs betere 
voorspellingen te geven dan dierproefonderzoek. De 
prijsuitreiking is op 24 april, Wereld Proefdierendag.

1,4 miljoen voor  
bioprinten organen 

Wereldwijd overlijden per jaar zo’n twee miljoen 
mensen door leverziekten. Bij een vergevorderde 

leverziekte is transplantatie de meest effectieve - en 
soms enige - oplossing. Maar we kampen met een 
groot tekort aan orgaandonoren, waardoor artsen 
slechts tien procent van de leverpatiënten kunnen 

helpen. Bovendien neemt de vraag naar donorlevers 
alsmaar toe. Het consortium OrganTrans kreeg van de 
Europese Unie 6,4 miljoen euro, waarvan 1,4 miljoen 
voor Utrechts onderzoek onder leiding van Bart Spee  

en Kerstin Schneeberger. Het doel is om een bioprinter  
te ontwikkelen die van patiënt-eigen cellen organen 

kan printen.

Bestrijden coronavirus: 
Utrechtse expertise draagt bij

Utrechts onderzoek naar coronavirussen is internationaal 
toonaangevend. Virologen van de faculteit Diergeneeskunde 

leveren een belangrijke bijdrage aan het inperken van het nieuwe 
coronavirus (SARS-CoV-2). Zo bundelden zij hun krachten met 
wereldwijde toponderzoekers om zo snel mogelijk effectieve 

diagnostische tests, vaccinaties en behandelingen te ontwikkelen.

Ieder jaar staat de Veulenbrigade van de faculteit 
Diergeneeskunde tijdens het veulenseizoen 24 uur per 
dag klaar om intensieve zorg aan pasgeboren veulens te 
bieden. In de speciaal ontworpen veulen intensive care 
krijgt het veulen de beste zorg, terwijl de merrie contact 
met het veulen kan houden, zodat het natuurlijke proces 
van merrie-veulenbinding zo min mogelijk verstoord 
wordt. 

De Veulenbrigade bestaat uit een team van 
specialisten, verpleging en speciaal getrainde studenten 
Diergeneeskunde, de ‘veulenbrigadiers’. ‘De brigadiers 
zijn onmisbaar, omdat ze letterlijk 24 uur per dag naast 
het veulen zitten om op het juiste moment de juiste 
zorg te verlenen en eventuele problemen in een vroeg 
stadium te signaleren’, zegt Mathijs Theelen, specialist 
Inwendige Ziekten van het Paard en coördinator van 
de Veulenbrigade. Naast de intensieve zorg aan zieke 
veulens doet het team van de veulenbrigade ook 
wetenschappelijk onderzoek om de zorg blijvend te 
verbeteren. 

De Veulenbrigade

De veulenbrigadier op de foto is alumnus Ellen Vasse, inmiddels 
werkzaam als paardendierenarts bij Dierenkliniek den Ham. 
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Van onderzoek naar praktijk | Import van zwerfhonden

‘Er moeten heldere diagnostische richtlijnen 
komen die helpen bij de behandeling van 
zwerfhonden uit Zuid-Europa.’ Aan het 
woord is Christine Piek, docent en specialist 
interne ziekten van gezelschapsdieren bij de 
Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. 
Piek doet daarnaast onderzoek naar honden 
met bloedziekten die door parasieten worden 
overgedragen.

Jaarlijks worden er steeds meer zwerfhonden vanuit het 
buitenland mee naar Nederland genomen. Inmiddels al 
bijna 13.000 honden per jaar. Waarom willen mensen graag 
een zwerfhond uit het buitenland? En is dit eigenlijk wel zo 
verstandig? Piek: ‘In de asielen in Nederland zitten steeds 
minder sociale bastaardhonden. Vaak zijn dit probleemhonden, 
die niet geschikt zijn voor een gezin met kinderen. Ook een 
toenemend bewustzijn over wantoestanden in de vaak illegale, 
commerciële 'broodfok' speelt mee om een hond uit het 
buitenland te halen.’

Niet zonder risico 
Een groot deel van de zwerfhonden uit het buitenland 
komt vanuit Zuid-Europa via verschillende stichtingen 
naar Nederland. De aanschaf van zo’n hond is niet zonder 

Diagnose onbekend:  
gezondheidsrisico’s van 

 honden uit het buitenland 

risico. Piek: ‘Sommige honden kunnen chronische ziekten 
ontwikkelen die door teken en zandvliegen worden 
overgedragen, zoals Leishmaniasis, Ehrlichiosis en hartworm. 
Een infectie met Leishmania of Ehrlichia is pas een aantal 
maanden na de besmette beet herkenbaar doordat de honden 
antilichamen ontwikkelen. In het geval van hartworm zijn 
eerst de hartwormlarfjes in het bloed te vinden, en kan pas 
na een maand of negen op de aanwezigheid van volwassen 
hartwormen getest worden. Op het moment van import kan 
dus niet met zekerheid vastgesteld worden of de honden met 
deze ziekten besmet zijn.’ 
 
Infectieziekten 
De honden worden in de meeste gevallen pas maanden tot 
jaren na het oplopen van de infectie ziek. Aanvankelijk zijn 
de honden sloom en snel moe. Bij zowel Leishmaniasis als 
Ehrlichiosis leidt verdere progressie van het ziektebeeld tot 
een verminderde nierfunctie en, mogelijk onomkeerbare, 
inactiviteit van het beenmerg. Hartworminfecties leiden 
tot een verminderd uithoudingsvermogen en hoesten. De 
belangrijkste complicatie bij behandeling is uitval van organen 
door verstopping van bloedvaten.

Piek: ‘Onduidelijk is hoe groot het risico is, want er is op dit 
moment geen informatie beschikbaar over het voorkomen 
van de drie ziekten in deze specifieke groep honden. Daarom 
is het voor dierenartsen lastig om snel de juiste diagnose 
te stellen en een adequate behandeling te starten. En voor 

ons om hen daarin te adviseren, terwijl een vroegtijdige 
diagnose juist essentieel is voor een succesvolle 
behandeling. We zijn nu bezig met onderzoek naar 
de prevalentie van deze ziektes bij geïmporteerde 
zwerfhonden. Ook starten we een database met 
bloedmonsters voor toekomstig onderzoek naar (andere) 
infectieziekten bij zwerfhonden.’ 

Op basis van de resultaten wil Piek diagnostische 
richtlijnen voor dierenartsen opstellen die helpen bij de 
behandeling van geïmporteerde zwerfhonden. 
Het onderzoeksproject wordt mogelijk gemaakt door 
Vrienden Diergeneeskunde. ‘We zijn blij dat dankzij de 
giften van onder andere het K.F. Hein Fonds, Stichting 
Dierenziekenhuis Maria Naundorf van Gorkum, 
Stichting D.O.G en de Stichting Animales, de dierenarts-
onderzoekers nu aan de slag kunnen om de prevalentie  
van deze ziektes bij geïmporteerde zwerfhonden 
te onderzoeken’ zegt Inga Wolframm van Vrienden 
Diergeneeskunde   

TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD: BAS NIEMANS

HOE RINGO WILLEM WERD 

Hond Willem met eigenaar Hans Cuppen

Bij een nieuwe hond dacht Hans Cuppen niet direct 
aan een hond uit het buitenland. Een rashond wilde hij 
sowieso niet meer, met zijn vorige hond (een Engelse 
bassethound) moest hij namelijk te vaak naar de 
dierenarts. Een hond uit het asiel zou een goede optie 
zijn, ware het niet dat in de asielen in Nederland niet 
de honden zitten die Hans graag zou willen. Per toeval 
stuitte hij op een krantenartikel over een stichting die 
zich inzet voor het welzijn van Spaanse asielhonden.  
‘Het liefste wilden we een teefje, niet te groot en niet 
ouder dan drie jaar. We kregen van de stichting al vrij 
snel wat foto’s van mogelijke adoptiehonden. Ons oog 
viel op Ringo: een vijfjarige, middelgrote reu. Precies het 
tegenovergestelde van wat we zochten, maar het was 
liefde op het eerste gezicht.’ 
Na een aantal maanden komt Ringo, door Hans en zijn 
vrouw inmiddels omgedoopt tot Willem, in Nederland. 
Hans: ‘Van te voren hadden we rekening gehouden met 
gedragsproblemen, maar dit was bij Willem helemaal 
niet aan de orde. Hij is heel gemakkelijk in omgang, ook 
met kleine kinderen. Van Leishmaniasis of hartworm 
hadden we nog nooit gehoord, maar al vrij snel kwamen 
we via de stichting bij het onderzoek van Christine Piek. 
We zijn blij dat hier onderzoek naar gedaan wordt, zodat 
nog meer honden, net als Willem, gezond aan een tweede 
leven in Nederland kunnen beginnen.’ 
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Onderzoek | Voortplanting rund en mens

Bij mensen is de voortplanting eindig, maar veel dieren kunnen zich hun hele  
leven voortplanten, mits ze die kans krijgen. Hilde Aardema onderzoekt de 

voortplanting van landbouwhuisdieren en ziet net als embryoloog Bernard Roelen 
(pagina 4) veel overeenkomsten tegen tussen mens en koe. Ook zij zocht contact  
met haar humane evenknie, in dit geval Annemieke Hoek, gynaecoloog en hoofd  

van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde bij het UMC Groningen.  
Een gesprek over eicellen, ovulaties, vetzuren en embryo’s.  

Wij zijn heel blij dat we elkaar hebben gevonden.’

‘De vruchtbare levensfase van de mens is eindig en strekt 
zich uit tussen de vijftien en pakweg 44 jaar. Daarna leven 
wij gemiddeld nog heel lang door als (groot)moeders voor 
onze kinderen en kleinkinderen, maar kunnen ons niet meer 
voortplanten. Dat komt in het dierenrijk veel minder voor, 
voor zover ik weet alleen bij bepaalde walvissoorten’, vertelt 
Annemieke Hoek. Koeien en ook muizen kunnen tot op late 
leeftijd nageslacht produceren en dat geldt voor de meeste 
zoogdieren. De mens mag een uitzondering zijn in het 
dierenrijk, er zijn ook best wat overeenkomsten, zeker tussen 
de voortplanting van mens en koe, weet Hilde Aardema. 

Eén eisprong per cyclus
Zo is de grootte van de eicel vergelijkbaar bij runderen en 
mensen. Ook de cyclus van mens en koe lijkt op elkaar. 
‘Mensen en koeien hebben één eisprong per cyclus’, zegt 
Aardema. ‘Ook hebben ze allebei over het algemeen maar  
één eisprong per cyclus. Je hebt natuurlijk weleens tweelingen, 
maar standaard krijgen ze een eenling. Koeien en mensen zijn 
mono-ovulatoir.’

Vrouwen cycleren het hele jaar door, vertelt de gynaecoloog. 
‘Alleen als je volledig borstvoeding geeft, is de kans dat je gaat 
ovuleren beperkt. Dan zijn je oestrogeenspiegels heel laag.’ 
Dat was van origine bij de koe ook zo, weet Aardema, maar 
door de selectie op melkproductie is dat verdwenen. ‘De koe 
gaat na het afkalven gewoon weer ovuleren, want die krijgt 
bijna ieder jaar wel een kalfje. De cyclus moet weer snel op 
gang komen. In principe kunnen koeien alweer twee weken 

‘Moeder natuur weet  
allang hoe deze puzzel  

in elkaar zit’

nadat ze gekalfd hebben een eisprong hebben, als alles goed 
is verlopen.’

Obesitas vermindert kans op zwangerschap
Hoek is geïnteresseerd in de effecten van overgewicht op 
de kans op zwangerschap, vooral de invloed van obesitas 
op de eisprong. “Vrouwen met obesitas kunnen last 
krijgen van eisprongstoornissen. Zij kunnen problemen 
hebben om zwanger te worden, omdat ze maar weinig en 
infrequente eisprongen hebben. Zo’n twee tot zeven procent 
van de vrouwen heeft al vanaf de vroege jeugd last van 
eisprongstoornissen en obesitas versterkt dat nog een keer. 
Vrouwen die te zwaar worden, hebben ook een grotere kans 
op eisprongstoornissen.’ 

Vrouwen met een te laag gewicht of te weinig vetmassa 
kunnen ook voortplantingsproblemen krijgen, zoals vrouwen 
met anorexia of te veel gewichtsverlies. Hoek: ‘Als je 
vetpercentage onder de twintig procent daalt, heb je een 
hoger risico op eisprongstoornissen. Dat zit evolutionair zo 
in elkaar. Met een te lage vetmassa kun je het kind in de 
baarmoeder niet goed laten groeien en na de geboorte 
niet voldoende melk geven. Dan is de overlevingskans 
van het nageslacht laag. Het is maar goed dat de cyclus 
dan stil komt te liggen, dat is een soort evolutionair 
beschermingsmechanisme.’ 

 Verrassende overeenkomsten tussen  

 voortplanting van mens en rund 

Microscopisch beeld van een eicel van een koe klaar voor bevruchting.
In het blauw zie je de cumuluscellen, in het groen de vetdruppels en in het 
rood de kern van de eicel. Cumuluscellen spelen een belangrijke rol tijdens 
de eicelrijping en kunnen de eicel beschermen tegen vetzuren. Zonder deze 
cellen is het voor de eicel niet mogelijk om het juiste rijpingsstadium, zoals 
de eicel hierboven, te bereiken om te worden bevrucht door een zaadcel. 
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Onderzoek | Anticonceptie hond en kat

In dit nummer van Vetscience staat voortplanting centraal, maar wat nou als je 
juist die voortplanting wilt tegengaan? Dan kies je voor anticonceptie. Nu wordt 

dat nog vooral gedaan door middel van castratie. Onderzoekers werken al jaren aan 
alternatieven voor chirurgische methoden van anticonceptie. Anno 2020 zijn we dicht 
bij twee nieuwe alternatieven: anticonceptie met behulp van gentherapie en toxinen. 

We spraken Karin Albers-Wolthers, zij is specialist voortplanting bij het departement 
Clinical Sciences en onderzoeker en weet alles over dit onderwerp. ‘Het is heel 

interessant en leuk onderzoek, omdat het maatschappelijk zo relevant is.’

In de toekomst:  
castreren met één injectie?

Als eerste is het belangrijk om te 
weten waarom reuen, teven, katers en 
poezen gecastreerd of gesteriliseerd 
moeten worden. Albers-Wothers legt 
it:‘Anticonceptie is de beste oplossing 
voor landen die te kampen hebben met 
een grote zwerfdierenproblematiek. In 
Nederland is hiervan nauwelijks sprake. 
Toch zijn de meest voorkomende 
operaties bij gezelschapsdieren 
castraties. Bij teven voorkomt castratie, 
naast (ongewenste) dracht, ook de 
loopsheid en verkleint het onder 
meer de kans op melkkliertumoren 
en baarmoederontsteking. Dit is ook 
het geval bij castratie van poezen. 
Bovendien voorkomt het krolsheid. 
Bij katers is er na castratie minder 
kans op sproeien of plassen in huis, 
ruikt de urine minder sterk en heeft 

de kater minder drang om buiten te 
gaan zwerven. Alleen bij de reu heeft 
castreren qua gezondheid weinig 
voordelen. Het kan wel gedragseffecten 
hebben, maar lang niet altijd. Dit komt, 
doordat maar een klein deel van het 
gedrag wordt gestuurd/bepaald door 
testosteron. Een van de nadelen van 
castratie is dat de dieren onder narcose 
moeten en dat de ingreep behoorlijk 
ingrijpend is. Ook is deze methode 
niet ideaal als het om grote aantallen 
gaat, zoals bij zwerfdieren. Bovendien 
is het vrij kostbaar. We zoeken dus 
naar methodes voor niet-chirurgische 
anticonceptie die ook nog betaalbaar 
zijn.’

Er lopen bij de faculteit Diergeneeskunde 
momenteel twee onderzoeksprojecten. 
Het eerste onderzoek, in samenwerking 

met wetenschappers in van het 
Medical Research Center in Edinburgh, 
is anticonceptie via een virale vector 
(gentherapie). De wetenschappers 
ontwikkelen een eiwit dat ervoor 
kan zorgen dat honden en katten 
onvruchtbaar worden. Zodra de 
vector en het peptide klaar zijn, kan in 
Nederland de klinische studie beginnen. 

Een vector is een ongewerveld 
organisme dat ziekteverwekkers of 
parasieten kan overbrengen. Kun 
je uitleggen wat de vector precies 
doet? 
‘Bij deze methode maken we gebruik 
van een virus. Dit virus heeft bepaalde 
eigenschappen die je zo kunt aanpassen 
dat ze niet leiden tot ziekte, maar in 
een bepaald celtype zorgen voor de 

Komt dat ook bij koeien voor? 
‘Ja, metabole stress waaronder zowel obesitas als anorexia 
vallen, komt ook bij koeien voor, daarom ben ik ook zo blij 
dat ik Annemieke heb gevonden’, lacht Aardema. ‘Bij koeien 
spreken we van een negatieve energiebalans. Op het moment 
dat de koe een kalf krijgt en grote hoeveelheden melk gaat 
produceren, spreekt de koe in de eerste periode vooral vet 
aan om in die energiebehoefte te voorzien. Het vrijmaken van 
vet vanuit vetweefsel is een fysiologisch proces om weefsels 
alternatieve energie te leveren. Deze vetten kunnen een 
negatief effect hebben op de vruchtbaarheid, met name de 
concentraties van vrije vetzuren stijgen dan in het bloed. De 
cyclus kan hierdoor stil komen te liggen, een fenomeen dat 
ook bij mensen met anorexia of obesitas kan optreden. In 
ons onderzoek hebben we gezien dat hoge niveaus van met 
name verzadigd vetzuur, een nadelig effect hebben op de 
eicelkwaliteit en de kans op een embryo verkleinen.’

Wat fascineert jullie aan eicellen en embryo’s? 
‘De eicel is de grootste cel in ons lichaam’, zegt Aardema. ‘Uit 

zo’n precair proces als de versmelting van één eicel en één 
spermacel kan een compleet organisme groeien! Uiteindelijk is 
dat embryo in staat om alle cellen van ons lichaam te worden, 
dat vind ik spectaculair. Het is fascinerend hoeveel processen 
er moeten kloppen om een bevruchting te laten plaatsvinden 
en toch gebeurt het. Er zijn nog ontzettend veel raadsels en 
die proberen wij op te lossen. Maar ik geloof heel sterk dat 
moeder natuur allang weet hoe die puzzel in elkaar zit.’
‘Mijn fascinatie is vergelijkbaar met die van Hilde, maar voor 
mij speelt er meer’, vertelt Hoek. ‘Als de voortplanting niet 
goed verloopt vanwege een stoornis, is dat een enorm life 
event voor mensen. Het verlies van een ouder of kind is 
afschuwelijk, maar om geen ouder(s) te kunnen worden, grijpt 
diep in op het geluk van mensen. Dat is een groot persoonlijk 
drama, zie ik elke dag in de kliniek. Dat verdient aandacht in 
termen van zorg, maar ook in wetenschappelijk onderzoek. 
Dat is wat mij drijft, want ik ben natuurlijk ook gewoon 
gynaecoloog.’ 

TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD: BAS NIEMANS EN HENK VEENSTRA

Hilde Aardema Annemieke Hoek

 Non-chirurgische methoden voor anticonceptie bij hond en kat 
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Mag het een klauwtje minder?
2020 is nog niet eens voor de helft voorbij, maar mijn eerste goede 
voornemens zijn lang geleden al gesneuveld. Iedere jaarwisseling beloof ik 
plechtig een nieuwe, verbeterde versie van mijzelf te worden. Herkenbaar? 
Variërend van het afgezaagde gezonder eten en vaker sporten tot aan zal 
ik dierenarts in Australië worden en koalaberen opereren? Altijd voordat 
januari goed en wel voorbij is, verzoen ik mij als vanouds met mijn liefde 
voor pizza, avondjes bankhangen en het opereren van minder sensationele 
diersoorten. Dieren zoals Manke Marie. 

Manke Marie was een prachtige Holstein melkkoe die in 2009 als 
‘Marie’ geboren werd. Jarenlang huppelde zij onopgemerkt tussen de 
koppel, werd keurig op tijd drachtig, gaf bergen melk en zag er tip-top 
uit. Opeens werd zij mank. En dat ging maar niet over. Herhaaldelijk 
onderging zij een pedicure bij de klauwbekapper, maar ondanks bekappen, 
zalfjes en medicijnen bleef haar kreupelheid onverminderd hardnekkig. 
Teenpuntnecrose was haar diagnose; een heel pijnlijke, bacteriële 
ontsteking van de hoef. Van de buitenkant zie je meestal slechts een 
klein, stinkend gaatje. Vanbinnen wordt de teenpunt tot en met het bot 
weggevreten. Koeien kunnen dit oplopen na uitgebreide schade aan 
de hoef, zoals een klauwbreuk of infectie die niet tijdig of voldoende is 
behandeld. Manke Marie bracht haar dagen inmiddels hinkend door, werd 
dunner en gaf steeds minder melk. Haar wachtte binnenkort de slacht. 

Totdat ik haar in 2015 tot mijn patiënt mocht bombarderen. Ik werkte nog 
maar kort als dierenarts en popelde om kennis uit mijn recent gevolgde 
cursus ‘klauwamputatie’ in de praktijk te brengen. Niet alle dierenartsen 
voeren klauwamputaties uit en ook op Texel was dit onbekend terrein, dus 
u kunt zich voorstellen dat menig boer niet meteen stond te springen toen 
ik voorstelde zieke klauwen bij hun necrosekoeien te verwijderen. Operatie! 
Met een mes! 

De veehouders van Manke Marie wilden de gok gelukkig wagen en zo 
werd zij mijn eerste proefkonijn. Onder lokale verdoving van de ondervoet 
amputeerde ik de aangetaste klauw en hechtte een huidflap over het 
stompje. Manke Marie kreeg antibiotica en pijnstillers en ik wisselde om 
de paar dagen haar verband. Het duurde niet lang of Marie’s mankheid 
verdween compleet en zij was weer als nieuw. Pas vorig jaar, op een 
respectabele leeftijd van 10 jaar oud, vele kalfjes en liters melk later, verliet 
zij op één klauwtje minder het bedrijf.  
Persoonlijke levensles? In een ‘nieuw leven leiden’ blink ik niet bepaald uit, 
maar als dierendokters kunnen wij wel degelijk een ‘nieuw leven schenken’. 
Eerlijk gezegd is dat voor mij meer dan genoeg.  

Column | Alexandra Borgerman

Alexandra Borgerman
Dierenarts en columnist 
Dierenartsenpraktijk Texelverandering van een gen. Bij reuen 

gaat het om de testosteronreceptor, 
dit gebeurt specifiek in de testikel van 
de reu. Omdat de vector alleen de 
relevante cellen in de testikels verandert, 
blijven de overige weefsels in het 
lichaam waar testosteronreceptoren 
aanwezig zijn, onveranderd.  

Levenslang effect 
‘Het gevolg is dat testosteron in 
de testikel zijn werk niet kan doen, 
waardoor er geen spermaproductie 
meer is. Het virus is getest op muizen 
en daar waren de resultaten positief. 
Het virus werd niet gevonden in 
andere organen, behalve in de 
testikels en dat leidde tot permanente 

onvruchtbaarheid. De reuen krijgen 
het virus eenmalig geïnjecteerd. Het 
voordeel is dat het virus het lichaam  
snel weer uitgaat en dat het virus zich 
dus niet kan verspreiden. Bij muizen 
was het binnen een paar uur niet meer 
aantoonbaar, bij reuen verwachten we 
dat het ongeveer binnen een dag weg 
is, maar dit gaan we uiteraard testen. 
De cellen waarop we ons gaan richten 
vermeerderen zich niet, dus de kans 
is groot dat het een levenslang effect 
heeft.’

Je hebt het nu over het effect op 
de reuen, maar hoe zit het met de 
teven?  
‘De techniek is globaal hetzelfde, 
maar we weten minder goed wat het 
effect kan zijn, in tegenstelling tot bij 
de reuen. Een belangrijk verschil is dat 
de spermaproductie bij de reu een 
continu proces is dat we dan kunnen 
stilleggen. Een teef wordt een of twee 
keer per jaar loops, binnen die periode 
van loopsheid is ze dan een aantal 
dagen vruchtbaar. Bij de teef wil je dat 
het virus de cellen bereikt die de cyclus 
reguleren en op die manier de cyclus 
stilleggen. Pas dan weet je zeker dat er 
geen eiblaasje tot ontwikkeling komt. Bij 
een reu neem je sperma af om te testen 

of de vector zijn werk heeft gedaan, bij de 
teef is dit lastiger. Je moet dan eigenlijk 
wachten tot de teef loops wordt of niet. We 
hebben dus wat geduld nodig, maar als dit 
werkt, dan zouden we deze methode ook in 
Nederland goed kunnen toepassen.’

Kun je wat meer vertellen over de 
tweede methode van anticonceptie 
waar jullie mee bezig zijn?
‘In samenwerking met onderzoekers in van 
Newcastle University in Australië werken we 
aan een methode waarbij we gebruikmaken 
van nanodeeltjes. Zulke deeltjes bestaan 
uit enkele atomen of moleculen. Doordat 
ze zo klein zijn, kunnen ze gemakkelijk 
cellen in en uit gaan. Aan deze deeltjes 
wordt een giftige stof (toxine) toegevoegd. 
Deze kunnen via de bloedbaan naar een 
specifieke cel worden geleid, waar ze 
alleen maar daar hun werk kunnen doen. 
Als de toxine in de cel komt, dan zorgt dat 
voor celdood. Het doel is om die cellen te 
bereiken in de testikels en in de eierstokken 
die respectievelijk spermacellen produceren 
en  eicellen ondersteunen. Het grote 
voordeel bij deze methode is dat er ook 
geen productie meer is van de belangrijkste 
geslachtshormonen, waardoor je zeker weet 
dat teven niet loops worden en katten niet 
krols.’

Het klinkt als dé oplossing voor de 
zwerfdierenproblematiek
‘Dat zou het ook goed kunnen zijn. Je hebt 
zóveel landen die kampen met zwerfdieren. 
Alleen al in de VS worden per jaar vier 
miljoen honden en katten geëuthanaseerd, 
omdat de dieren niet herplaatst kunnen 
worden. De reden om te zoeken naar 
alternatieven zijn de risico’s van een 
castratie, maar ook dat het een langdurig 
proces is. Je moet de dieren vangen, onder 
narcose brengen en opereren. Dat is een 
intensief traject met een flink kostenplaatje. 
Als je ze vangt, een prik geeft en weer 
loslaat, kun je veel sneller werken en in korte 
tijd meer dieren behandelen.’  

TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD: ISTOCK

Het onderzoeksproject van Albers-Wolthers wordt 
gefinancierd door de Found Animal Foundation.

 ‘Het klinkt als dé  
 oplossing voor de  
 zwerfdierenproblematiek’ 
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In beeld | Puppyspreekuur

Iedere woensdagmiddag is het een gezellige drukte 
in de universiteitskliniek. Fokkers komen met hun 
pups om hen te laten testen op de aanwezigheid 
van een aangeboren levershunt, vóórdat de dieren 
naar hun nieuwe eigenaar gaan. Harry van Engelen, 
ervaren dierverzorger en bloedprikker, neemt een 
beetje bloed af bij de pups en laat het onderzoeken 
op ammoniakgehalte. Als dit te hoog blijkt, is een 
levershunt waarschijnlijk. De diagnose wordt bevestigd 
met een echografie van de buik of een CT-scan. Mocht 
een pup een shunt hebben, dan is er hiervoor gelukkig 
een behandeling mogelijk. Het team van experts van de 
universiteitskliniek kan de shunt sluiten met een operatie 
of door het zogenaamde coilen, hierbij wordt via non-
invasieve technieken het afwijkende bloedvat gesloten, 
zonder dat daar een buikoperatie voor nodig is. 

Puppyspreekuur
Het levershuntteam van Diergeneeskunde bestaat 
uit het screenteam, internisten van Hepatologie, 
chirurgisch specialisten, specialisten op het gebied 
van interventie radiologie en genetisch onderzoekers. 
Als fokkers de uitslagen van het levershuntonderzoek 
te gebruiken in het fokbeleid, kan de kans op het 
opnieuw fokken van pups met een shunt verkleind 
worden. Daarnaast hoopt het team op basis van 
genetisch onderzoek een DNA-test te ontwikkelen, 
waarmee het fokken van pups met een shunt 
voorkomen kan worden.  

TEKST: HILLE FIETEN | BEELD: BAS NIEMANS
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Rubriek | onderwerpVerdieping | Voortplanting paard

Veulens uit  
een petrischaal 

Bij de Universiteit Utrecht gebeurt van alles op het gebied van kunstmatige 
bevruchting bij paarden. Zo is er een kliniek waar paarden uit heel Europa 

komen voor een behandeling. Ook is er dagelijks een team wetenschappers 
aan het werk. Zij zoeken naar oplossingen voor de huidige problemen bij 
kunstmatige bevruchting bij paarden én mensen. Clinicus Anthony Claes 

en wetenschapper Marta de Ruijter vertellen over hun werk, waarin ze veel 
samenwerken. De Ruijter: ‘Als we een bevinding doen in het onderzoek, 

denken we direct na over toepassing in de kliniek.’

Wetenschapper Marta de Ruijter injecteert een spermacel in een eicel van een merrie

 Kunstmatige bevruchting bij paarden én mensen 
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De buitenlandse accenten van Claes en De Ruijter verraden 
direct dat ze beiden niet uit Nederland komen. Claes heeft 
het gezellige accent van onze zuiderburen. ‘Ik kom uit België 
inderdaad’, zegt Claes lachend. Het accent van De Ruijter is 
lastiger te plaatsen. ‘Als klein meisje woonde ik in Milaan’, 
licht zij toe. ‘Ik vond paarden toen al geweldig, maar mijn 
ouders vonden paardrijden als hobby niet zo’n goed idee. 
Dat is natuurlijk ook niet makkelijk in de stad. Gelukkig 
woonde mijn opa buiten de stad, dus vanaf mijn achtste ben 
ik toch begonnen. De klik was zo groot, het was eigenlijk 
onvermijdelijk.’ Inmiddels wonen de twee allebei in Nederland 
en werken ze in hetzelfde team in Utrecht.

Embryo’s uit het lab 
De reden voor kunstmatige bevruchting is bij paarden en 
mensen niet hetzelfde. Bij mensen gebeurt het meestal als 
zwanger worden op de normale manier niet lukt. Bij paarden 
is de reden vaak een merrie die oud is of meedoet aan 
sportcompetitie. Claes: ‘We halen dan eicellen uit de merrie, 

Veulen van overleden merrie
Er is één klant die Claes nooit zal vergeten. ‘Door de 
jaren heen heb ik veel klanten gezien, allemaal met een 
eigen verhaal. Maar deze merrie vergeet ik nooit meer. 
Ongeveer twee jaar geleden stierf zij plots tijdens het rijden, 
waarschijnlijk door een scheur in een bloedvat. De eigenaar 
haalde er direct een dierenarts bij, maar die kon niks meer 
betekenen. De eigenaar wilde nog heel graag een veulen. 
Die dierenarts heeft ons toen gebeld met de vraag of, als hij 
de eierstokken uit de merrie zou halen, wij daar in Utrecht 
nog eicellen uit konden halen. Dat kan, maar alleen als het 
heel snel gebeurt, liefst binnen zes uur. Het was weekend, 
dus iedereen was vrij. We hebben direct ons team gebeld, 
binnen drie uur waren alle benodigde mensen op de faculteit 
en haalden we de eicellen uit de eierstokken. Het lukte om 
twee embryo’s te maken, die we in draagmoeders hebben 
geplaatst. Uiteindelijk resulteerde dit in één veulen, de 
eigenaar was heel blij.’ De Ruijter vult aan: ‘De biologische 
moeder was een goed sportpaard, de bloedlijn kan op deze 
manier worden doorgezet. Bovendien had de merrie grote 
emotionele waarde voor de eigenaar.’

Dure embryo’s
Er gaat veel geld om in de handel van paardenembryo’s. 
Claes: ‘Als paardeneigenaren embryo’s verkopen van 
succesvolle merries, zijn die heel duur’. De Ruijter: ‘Ik heb 
weleens met bibberende handen een embryo ontdooid 
voor een embryotransfer. De eigenaar had het embryo voor 
tienduizenden euro’s verkocht.’ Lachend voegt ze eraan toe: 
‘Dan voel je de druk, gelukkig is het goed gegaan.’

Embryo nestelt niet in 
De wetenschappers in het team pluizen het proces van 
kunstmatige bevruchting uit. Er is meer kennis nodig, zodat 
uiteindelijk meer merries en vrouwen zwanger kunnen worden 
door kunstmatige bevruchting. ‘Bij mensen en paarden 
verschilt het probleem’ vertelt De Ruijter. ‘Bij paarden loopt 
het proces vaak stuk bij de ontwikkeling van eicellen naar 
embryo’s, terwijl bij mensen de moeilijkheid meer zit in de 
ontwikkeling van het embryo als dat eenmaal is teruggeplaatst 
in de baarmoeder.’ Bij mensen resulteert slechts 35 procent 
van de teruggeplaatste embryo’s in een baby. Bij paarden is 
dat zestig procent. ‘Dat komt zowel bij mensen als paarden, 
doordat het embryo niet innestelt. Dat ligt meestal weer aan 
een probleem tijdens de celdeling. We willen erachter komen 
wat er precies verkeerd gaat. Samen met wetenschappers 
van het European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg 
hebben we een nieuwe techniek ontwikkeld waarbij we 
bepaalde eiwitten van de embryo’s fluorescerend maken. 
Zo konden we als eerste ter wereld de celdeling en de 
ontwikkeling van levende embryo’s volgen onder de 
microscoop.’ Als De Ruijter en collega’s de reden van de 
mislukte celdeling achterhalen, kan dat voordelen opleveren 
voor kunstmatige bevruchting bij paarden én mensen.

maken daar in het lab embryo’s van en plaatsen die vervolgens 
in draagmerries.’ De techniek die ze daarvoor bij paarden 
gebruiken is Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI). Dat 
lijkt op de bekendere methode IVF, wat veel bij mensen wordt 
gebruikt. Er is één belangrijk verschil. ‘Bij IVF bevrucht een 
spermacel in een petrischaaltje zélf een rijpe eicel, terwijl we 
bij ICSI de spermacel in de eicel injecteren.’ 

Succesvol veulens maken 
Op de vraag waarom er veel internationale klanten naar 
Utrecht komen, antwoordt Claes trots. ‘We hebben een sterk 
team. In Utrecht zijn we goed in twee dingen. Zo slagen we 
er vaak in om meerdere embryo’s in één keer te maken.’ Claes 
legt uit dat het niet altijd lukt om embryo’s te maken, maar 
als het slaagt - zo’n zestig tot zeventig procent – dan mag 
het resultaat er zijn. ‘Gemiddeld 2,4 embryo’s. Een enkele 
keer loopt het zelfs op tot tien embryo’s. Maar let op, dan is 
het nog niet klaar. Verder zijn we succesvol in het plaatsen 
van embryo’s in de draagmoeder. Ook dat kan misgaan. Het 
percentage van merries dat drachtig wordt na plaatsing van 
een embryo, is bij ons een van de hoogste ter wereld.’ Over 
het welzijn van de draagmerries hoeven we ons volgens Claes 
geen zorgen te maken. ‘We plaatsen de embryo’s in een 
vroeg stadium in de draagmoeder en na de geboorte blijft het 
veulen zo’n zes maanden bij de draagmoeder. Dat is weinig 
anders dan in de normale situatie.’

Vruchtbaarheid bij mensen verbeteren
De Ruijter vertelt dat enkele humane wetenschappers graag 
met hen samenwerken. ‘Je kunt je voorstellen dat onderzoek 
met menselijke embryo’s snel op ethische grenzen stuit. In 
veel landen, ook in Nederland, mag je geen humane eicellen 
bevruchten voor onderzoeksdoelen. Dieronderzoek loopt 
daardoor voor op mensonderzoek, dus enkele humane 
onderzoekers werken graag met ons samen. Paarden en 
koeien zijn een goed model voor de mens. Door samen te 
werken kunnen wij ook een bijdrage leveren aan kunstmatige 
bevruchting bij mensen.’

Zwanger op oudere leeftijd
De wetenschappers in Utrecht richten zich verder ook op 
veroudering van eicellen. Oude merries worden net als mensen 
minder makkelijk zwanger en hebben vaker miskramen. 
Bovendien hebben baby’s van oudere vrouwen een verhoogd 
risico op het syndroom van Down. Claes: ‘Vanaf het zestiende 
levensjaar vermindert de vruchtbaarheid van paarden, vanaf 
twintig jaar is het soms echt lastig om deze merries drachtig 
te krijgen.’ De Ruijter vult aan: ‘Miskraam en downsyndroom 
worden veroorzaakt door problemen in de celdeling. De eicel 
moet haar chromosomen twee keer delen om rijp te worden, 
dit gaat vaak mis. Wij proberen erachter te komen waarom dat 
misgaat.’ 

Vrije tijd met paarden 
Net als De Ruijter was ook Claes als kleine jongen al veel met 
paarden bezig. ‘Binnen ons gezin reed niemand paard, maar 
mijn oom had paarden. Als klein jochie bracht ik daarom 
al mijn vrije tijd door bij mijn oom.’ Op de vraag of Claes 
tegenwoordig naast zijn werk óók nog met paarden bezig is, 
moet hij lachen. Claes: ‘Af en toe. In het weekend ga ik soms 
bij klanten naar hun veulens kijken, of met mijn kinderen met 
een paard wandelen. Tja, het is echt een passie.’ Zelf rijden 
doen Claes en De Ruijter niet meer. De Ruijter: ‘Het kost veel 
tijd en is daarom moeilijk te combineren met een drukke 
baan en een gezin. Gelukkig is onze passie voor paarden 
vervlochten met ons werk.’ 

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD BAS NIEMANS

 ‘Het percentage van merries dat drachtig  
 wordt na plaatsing van een embryo, is bij  
 ons een van de hoogste ter wereld’  

 ‘De bevruchting, ontwikkeling en groei  
 van het embryo gebeuren in het lab’ 

In de kliniek halen specialisten eicellen uit een merrie
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Onderzoek | Hormoonverstorende stoffen

Vruchtwater bevat tal van onbekende 
chemicaliën die de hormoonhuishouding zouden 
kunnen verstoren, ontdekten promovenda 
Hanna Dusza en hoogleraar Juliette Legler, 
toxicologen bij de faculteit Diergeneeskunde. 
Hun onderzoek haalde in december de cover 
van het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift 
Environmental Science & Technology. ‘Een 
baby in de baarmoeder wordt blootgesteld aan 
meer hormoonverstorende stoffen dan we ooit 
dachten. Ons onderzoek is een belangrijke stap 
vooruit in het onderzoek naar deze stoffen.’ 

In de afgelopen decennia zijn honderden, zo niet duizenden 
synthetische, door de mens gemaakte chemicaliën 
geproduceerd die in ons milieu zijn terechtgekomen, vertelt 
Juliette Legler. ‘Het gaat om een breed scala van stoffen. 
In persoonlijke verzorgingsproducten zitten bijvoorbeeld 
parabenen en gewassen en levensmiddelen kunnen 
pesticiden bevatten. Ook in meubels zitten broomhoudende 
brandvertragers en kunststoffen bevatten ftalaten en 
bisfenolen.’ Zo zijn er nog veel meer chemicaliën in tal van 
industriële en consumentenproducten, weet de hoogleraar 
Toxicologie. ‘Wij worden dagelijks blootgesteld aan allerlei 
chemische stoffen, dat geldt ook voor zwangere vrouwen. En 
dat terwijl er steeds meer wetenschappelijk bewijs is voor de 
schadelijke effecten daarvan op de menselijke gezondheid.’

Natuurlijke hormonen verstoren
Lange tijd werd gedacht dat de placenta een barrière vormde 
tegen vervuilende stoffen. Maar onderzoek toont aan dat 

Baby staat in  
baarmoeder al bloot aan  

hormoonverstorende stoffen

er talloze milieuverontreinigende stoffen voorkomen in 
navelstrengbloed, placenta, vruchtwater en meconium. 
‘Vroegtijdige blootstelling aan hormoonverstorende stoffen 
is problematisch voor de ontwikkeling van de baby’, 
waarschuwt Legler. ‘Deze stoffen kunnen het hormoonstelsel 
van het lichaam verstoren, bijvoorbeeld door natuurlijke 
hormonen te blokkeren of na te bootsen. Daardoor kunnen 
ze ontwikkelingsprocessen verstoren die heel precies 
worden geregeld door hormonale signalen.’ Een baby in de 
baarmoeder is bijzonder kwetsbaar voor blootstelling aan 
deze stoffen. Bovendien wordt deze blootstelling in verband 
gebracht met aandoeningen als kanker, diabetes en obesitas 
op latere leeftijd. Ook kunnen lang na de geboorte andere 
ontwikkelings-, voortplantings- en neurologische effecten 
optreden. 

Opslagplaats voor vervuilende stoffen
‘Het onderzoek naar prenatale blootstelling aan vervuilende 
stoffen en de bijdrage van deze stoffen aan het ontstaan van 
ziektes staat nog in de kinderschoenen’, zegt Hanna Dusza, 
die het promotieonderzoek uitvoerde. ‘We weten niet wat 
veel van deze chemische stoffen zijn en welke effecten ze 
kunnen hebben op de foetus in ontwikkeling. Vruchtwater 
is een opslagplaats voor veel vervuilende stoffen en staat in 
direct contact met de baby in de baarmoeder. Het mooie is 
dat we vruchtwater kunnen verzamelen buiten het lichaam, 
dus op een niet-invasieve manier. Dat maakt het ideaal om 

Deze cellen produceren licht bij blootstelling aan chemicaliën 
die zich binden aan hormoonreceptoren, zoals receptoren 
van oestrogeen en androgeen. We vonden een hoge 
lichtproductie in deze cellen. Dat wijst op de aanwezigheid van 
chemische stoffen met een hormoonachtige werking.’ 
Ook ontdekte ze in het vruchtwater hormoonverstorende 
stoffen van verschillende chemische klassen, zoals parabenen, 
triclosan, PFAS, dioxine, bisphenol A (BPA) en het alternatieve 
bisphenol S (BPS). ‘Dat bevestigt dat deze stoffen de placenta 
kunnen binnendringen en de baby in de baarmoeder eraan 
wordt blootgesteld.’ 

Andere chemische producten
‘Wat echt verrassend was’, vervolgt de promovenda, ‘was dat 
we de biologische activiteit niet volledig konden verklaren 
door de aanwezigheid van natuurlijke hormonen in het 
vruchtwater. De bekende hormoonverstorende stoffen 
droegen ook nauwelijks bij aan de totale uitkomst in onze 
celtesten. Dat betekent dat de resterende biologische activiteit 
afkomstig kan zijn van andere, nog niet geïdentificeerde 
chemicaliën of hun metabolieten. Deze proberen we in ons 
huidige onderzoek op te sporen.’ 

Risico voor baby’s gezondheid
‘Onze studie laat zien dat een baby tijdens zijn ontwikkeling 
wordt blootgesteld aan meer stoffen met potentiële 
hormoonverstorende effecten dan we ooit dachten’, 
concludeert Legler. ‘Het is ontzettend belangrijk om deze 
onbekende stoffen te identificeren. Dan kunnen we hun risico 
voor de baby’s gezondheid bepalen en maatregelen treffen 
om de blootstelling te verminderen.’ 

TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD: ACS PUBLICATIONS

 ‘Het is ontzettend belangrijk om deze  
 onbekende stoffen te identificeren om hun   
 risico voor de baby’s gezondheid te bepalen’ 

 Toxicologen Hanna Dusza en Juliette Legler halen  

 cover van Environmental Science & Technology 

de prenatale blootstelling te bestuderen.’ Dusza ontwikkelde 
een nieuwe methode om chemische stoffen met biologische 
activiteit in vruchtwater op te sporen en in kaart te brengen. 
‘We hebben een grote verscheidenheid aan milieuvreemde 
stoffen uit het vruchtwater gehaald. Dat extract hebben 
we getest op cellen die daarvoor speciaal zijn ontworpen. 

Cover Environmental Science & Technology
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Door de ogen van | Sportpaardenfokker Sjaak van der Lei

‘Het is een  
machtig mooi vak’

Sjaak van der Lei is een drukbezet man. Vanwege de KWPN 
Stallionshow, de grootste hengstenkeuring ter wereld en het 
startende dekseizoen duurt het even voordat we hem kunnen 
interviewen. Uiteindelijk spreken we hem terwijl hij met een 
vrachtwagen vol paarden onderweg is. Op de bijrijdersstoel, 
dat gelukkig wel!

Waarom ben je paardenfokker geworden? 
‘We zijn in de fokkerij gegaan omdat we een passie hebben 
voor paarden en de paardensport. Ik ben van oorsprong een 
springruiter en mijn partner Jenny Toes is gek van de dressuur. 
Daarom fokken we zowel spring- als dressuurpaarden. Ons 
doel is paarden te fokken die zo hoog mogelijk in de sport 
lopen.’

Hoe bepalen jullie de keuze voor hengsten en merries 
om mee te fokken?
‘Wij kijken vooral naar de prestaties van de paarden in de 
sport. Een paard kan mooi gebouwd zijn en veelbelovend 
lijken, maar om echt de topsport te bereiken moet alles 
kloppen: het paard moet de sport aankunnen, het paard moet 
graag willen presteren en het paard moet gezond genoeg zijn. 
De paarden die dat hebben bewezen, zetten we in voor de 
fokkerij.’

Hoe is de fokkerij de laatste jaren veranderd?
‘Er zijn innovaties, bijvoorbeeld embryotransplantatie, waarbij 
een embryo overgezet wordt van de ene merrie in een andere 
merrie of de techniek OPU ICSI, waarbij de spermacel buiten 
de baarmoeder in de eicel geïnjecteerd wordt. Hierdoor is 
het mogelijk om ook merries die hoog in de sport lopen in te 
zetten voor de fokkerij. Ik verwacht dat hierdoor de kwaliteit 
van de sportpaarden steeds verbetert. Bij hengsten gingen 
sport en fokkerij altijd al samen, maar sportmerries werden 
maar beperkt ingezet voor de fokkerij. Nu kun je van zo’n 
merrie toch nakomelingen krijgen zonder haar te belasten met 
het dragen, de geboorte en het zogen van een veulen.’

‘Ik heb zelf een lichte voorkeur voor OPU ICSI, omdat ik het 
idee heb dat dit voor de donormerrie nog minder belastend 
is dan embryotransplantatie. Het is natuurlijk een kostbare 
techniek, dus je zet het alleen in bij merries waarvan je veel 

verwacht en die je niet wil of kan belasten met een veulen. 
Het mooie is, dat je in een vroeg stadium al erfelijk materiaal 
kan afnemen en dit kan bewaren. Als er onverwacht iets met 
de merrie gebeurt, heb je dan toch nog de mogelijkheid om 
nakomelingen te fokken.’

Waarom werken jullie samen met de faculteit 
Diergeneeskunde? 
‘We leggen de lat hoog. We willen de beste paarden fokken. 
Onze passie zie ik terug bij de medewerkers van de faculteit 
Diergeneeskunde. Zij willen het beste resultaat krijgen. Ook 
doen ze onderzoek naar technieken en methoden om de 
fertiliteit bij paarden te verbeteren, ze leveren goede prestaties 
op dat gebied.’
‘Verder werken we op ons bedrijf intensief samen met 
Dierenartsenpraktijk De Meijerij. Zij doen de controles van 
de embryo’s en de gezondheidsbegeleiding van de merries, 
hengsten en veulens. Ook dat is een mooie samenwerking.’

Zou je een dressuurpaard kunnen kruisen met een 
springpaard?
‘Dat kan interessant zijn. Je kan een goed bewegende 
springmerrie combineren met een dressuurhengst om een 
goed dressuurpaard te krijgen. De springmerrie kan extra 
kracht inbrengen. Bovendien is het karakter van springpaarden 
vaak wat koeler, dat kan gunstig zijn.’

‘Dressuurpaarden zien er anders uit, ze zijn vaak wat 
meer bergop gebouwd, de voorhand is dan hoger dan de 
achterhand, maar het uiterlijk zegt niet alles. Het paard 
Weihegold heeft bijvoorbeeld niet de karakteristieke bouw van 
een dressuurpaard. Maar toch loopt ze fantastisch. Daarom 
vind ik het zo belangrijk dat je in de fokkerij vooral kijkt naar 
de prestaties.’

Waar kijken jullie het meest naar uit dit jaar?
‘Op dit moment kijken we vooral uit naar de veulentjes die 
binnenkort worden geboren. Dat is altijd weer spannend. Hoe 
zien ze er uit? Zijn ze zoals je verwachtte? Hoe groeien ze op? 
Het is een machtig mooi vak.’ 

TEKST: NICOLE VAN HOORN | BEELD: LUC VAN MOORSEL

In dit themanummer over fertiliteit interviewen we sportpaardenfokker 
Sjaak van der Lei van stoeterij StuDutch. Wat is zijn visie op de fokkerij, 

hoe kijkt hij aan tegen de innovaties op het gebied van fertiliteit in de 
diergeneeskunde en waar verheugt hij zich op?

 Over het fokken van paarden voor de topsport 

 ‘Onze passie zie ik terug bij medewerkers  
 van de faculteit Diergeneeskunde. Zij willen
 het beste resultaat krijgen’ 

Sportpaardenfokker Sjaak van der Lei
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Onderzoek | Duurzame fokkerij

om met nieuwe technologische ontwikkelingen binnen de 
genetica grote stappen te zetten naar een gezonde populatie 
gezelschapsdieren.’

Volgens de wet moeten fokkers voorkomen dat 
ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden 
doorgegeven aan nakomelingen. Handhaving van 
deze wet bleek in de praktijk niet zo gemakkelijk.  
Schouten: ‘We zien dat sommige dieren, bijvoorbeeld 
kortsnuitige honden en katten met korte poten, gefokt 
worden op uiterlijke kenmerken zonder de gezondheid van het 
dier in acht te nemen. In de praktijk bleek dit inderdaad niet 
goed te handhaven. Daarom hebben we het Expertisecentrum 
Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde 
gevraagd criteria op te stellen.’
Fieten: ‘De stap die minister Schouten hiermee heeft gezet, 
is van groot belang. Het probleem in de fokkerij is niet 
van gisteren. Al meer dan veertig jaar geven onder meer 
dierenartsen aan dat het welzijn van dieren in het geding is. 
Tot nu toe legde de overheid steeds de verantwoordelijkheid 
terug bij de sector. Dat werkte niet, de problemen werden 
alleen maar groter. Ik heb er bewondering en respect voor dat 
de minister nu kiest voor helder beleid.’

Wetgeving en handhaving zou toch eigenlijk niet 
nodig moeten zijn? 
Fieten: ‘Dat klopt, maar het blijkt nodig om mensen wakker 
te schudden en verantwoordelijkheid te laten nemen. Zo zijn 
fokkers en eigenaren het langzamerhand normaal gaan vinden 
dat pups met een keizersnede geboren moeten worden, of 
dat honden snurken omdat ze niet goed kunnen ademhalen. 
Mensen ervaren dat gesnurk als gezellig, maar dat is het niet.’

Wat is er volgens jullie verder nodig om dit probleem 
op te lossen, naast wetgeving en handhaving?
Schouten: ‘Het vereist een omslag in denken. Fokkers, de 
Raad van Beheer, hondenbezitters en dierenartsen moeten 
hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Zo is het aan 
dierenartsen om hondenbezitters te adviseren, want zoals 
Hille net zegt, de meeste mensen zijn zich niet bewust van 
de gezondheidsklachten. Daarnaast hebben fokkers hun 
verantwoordelijkheid bij de keuze van ouderdieren, en 
keurmeesters zullen op hun beurt de gezondheid boven het 

uiterlijk moeten stellen.’
Fieten: ‘Inderdaad. De faculteit Diergeneeskunde pakt hierin 
een leidende rol. Om fokkers te ondersteunen hebben we 
Fit2Breed ontwikkeld, een methode waarmee fokkers de 
meest geschikte reu voor hun teef kunnen vinden. Eigenlijk 
een soort Tinder voor honden’, zegt Fieten lachend. Daarnaast 
hebben we samen met partijen uit de sector het platform 
FairDog opgericht. In de toekomst helpt het platform 
consumenten bij de aanschaf van een gezonde en sociale 
hond. ‘Bovendien gaan de ontwikkelingen in het onderzoek 
snel. We ontwikkelen nieuwe DNA-testen voor erfelijke 
ziekten bij honden en katten. Als we daarmee ouderdieren 
testen, kunnen we voorkomen dat er dieren gefokt worden 
die lijden aan erfelijke ziekten.’

De Nederlandse richtlijnen zijn inmiddels vertaald 
in het Duits en Engels. Hoe kijkt de rest van Europa 
naar de nieuwe richtlijnen?
Schouten: ‘Internationaal is er veel belangstelling voor 
de Nederlandse aanpak. Ik breng de informatie ook 
onder aandacht van lidstaten die zich bezighouden met 
hondenhandel. We hebben regelmatig contact om te leren 
van elkaars ervaringen.’

‘Gesnurk van  
mopshonden is  

niet gezellig’
Honden met een korte snuit die altijd benauwd 
zijn, naaktkatten die zonder snorharen 
niet kunnen navigeren en honden die veel 
epileptische aanvallen krijgen. Fokken van 
rashonden en -katten heeft geleid tot allerlei 
schadelijke uiterlijke kenmerken en erfelijke 
aandoeningen. We interviewden minister Carola 
Schouten en dierenarts en geneticus Hille Fieten 
over hun samenwerking voor een duurzame en 
gezonde fokkerij.

Tussen alle werkzaamheden door heeft minister Schouten 
tijd gevonden voor het interview. Ze vertelt dat dierenwelzijn 
een belangrijk onderdeel is van haar werk. ‘Ik vind het 
belangrijk dat we respectvol met dieren omgaan. Ik zie 
het thema dierenwelzijn ook steeds meer terugkomen in 
maatschappelijke discussies. Het is goed dat we daar samen 
over praten, we hebben samen de verantwoordelijkheid om 
goed voor onze dieren te zorgen.’

Hille Fieten, hoe kijk je naar de huidige problemen 
in de fokkerij bij gezelschapsdieren?
Fieten: ‘Bijna twee derde van de dieren die ik behandel in 
de universiteitskliniek lijdt aan erfelijke ziekten of schadelijke 
raskenmerken. De klachten zijn moeilijk te behandelen. Vaak 
kan ik weinig voor de dieren betekenen, terwijl we deze 
problemen hadden kunnen voorkomen door een verantwoord 
fokbeleid. Als dierenarts-onderzoeker zie ik mogelijkheden 

 ‘Internationaal is er veel belangstelling  
 voor de Nederlandse aanpak’ 

Hebben jullie zelf huisdieren?
Schouten: ‘Ik ben op een boerderij opgegroeid omringd door 
dieren, waaronder een hond. Ik weet daardoor dat dieren 
blijdschap, steun en vriendschap bieden in het leven van 
mensen. Op dit moment heb ik geen huisdieren, omdat ik 
vaak weg ben van huis. Maar wie weet wat de toekomst nog 
voor verrassingen in petto heeft.’
Fieten: ‘Ik kom ook van het platteland. We hadden pony’s, 
katten, konijnen en in het voorjaar vaak zaailammetjes. Helaas 
hebben we op dit moment geen dieren, want ons katje Belle 
is net overleden. Ze is 19,5 jaar geworden, een respectabele 
leeftijd.’ 

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: BAS NIEMANS EN MARTIJN BEEKMAN

Hille FietenCarola Schouten

Al binnen één generatie kan de snuit van een hond worden verlengd. Hier duidelijk zichtbaar bij moeder (links) en zoon (rechts).
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Onderzoek | Oostvaardersplas

Is de populatie grote grazers in de 
Oostvaardersplassen te beheren via 
anticonceptie? Voortplantingsexpert  
Tom Stout en zijn collega’s denken van 
wel. In opdracht van de provincie Flevoland 
deden zij literatuuronderzoek en schreven 
daarover een uitgebreid rapport. Belangrijkste 
conclusie: anticonceptie werkt, maar is 
maatwerk. Stout: ‘Er is geen kant-en-klaar 
anticonceptieprogramma. Elke populatie en  
elke omgeving is uniek.’

Anticonceptie wordt al dertig jaar gebruikt om populaties 
wilde, of verwilderde paarden en hertensoorten te beheren, 
vertelt Tom Stout, hoogleraar inwendige ziekten en 
voortplanting van het paard bij de faculteit Diergeneeskunde. 
‘Mensen geloven vaak niet in anticonceptie, maar uit ons 
rapport blijkt dat het wel degelijk mogelijk is. Het is meer 
een kwestie van wat de provincie wil. Men heeft jarenlang 
niets willen doen aan de voortplanting van de grote grazers 
in de Oostvaardersplassen, maar daar is nu een hoop 
maatschappelijke weerstand tegen.’
Anticonceptie wordt in verschillende landen met verschillende 

 Voortplantingsexperts zien mogelijkheden voor  

 anticonceptie bij grote grazers in Oostvaardersplassen 

diersoorten toegepast en dat weten de actiegroepen ook, 
volgens Stout. ‘Het gebeurt in de Verenigde Staten en in 
Engeland, niet met echt wilde dieren, maar wel met semi-
gehouden paarden. Ook in Roemenië en met olifanten in 
Zuid-Afrika. In Nederland is het idee altijd dat anticonceptie 
niet kan, maar het is de vraag op welke bevindingen dat is 
gebaseerd.’ Hij hoopt dat dit rapport, waaraan ook collega’s 
Hans Heesterbeek, Franck Meijboom, Saskia Arndt en  
Andrea Gröne meewerkten, daarin verandering brengt.

Blijven monitoren
Met vaccins die onvruchtbaarheid veroorzaken, kunnen de 
populaties konikpaarden, heckrunderen en misschien ook de 
edelherten in de Oostvaardersplassen binnen twee tot drie jaar 
onder de vijftienhonderd dieren worden gehouden, al moet je 
dat volgens Stout wel blijven monitoren. Alle vaccins kunnen 
met de hand worden geïnjecteerd, of op afstand door middel 
van een pijl worden toegediend en dat lijkt de dieren niet of 
nauwelijks te hinderen. ‘Paarden en runderen kun je bij elkaar 
drijven in de al aanwezige vangkraal, maar edelherten vang je 
niet zo makkelijk. Dan zou vaccinatie op afstand via een pijltje 
geprobeerd kunnen worden.’ 

De natuur haar gang laten gaan, zoals ecoloog en 
geestelijk vader van de Oostvaardersplassen Frans Vera 
voorstelt, is wat jou betreft geen optie? 
‘Dit is geen natuur, het is geen wilde populatie. Dit zijn 

gefokte paarden en runderen die daar zijn neergezet en 
herten die erheen zijn gejaagd met een bepaald doel: het 
afgrazen van het gebied om te zorgen dat de watervogels 
blijven komen. Het gebied is maar 5.500 hectare groot, het 
is in feite een dierentuin zonder bezoekers. Frans Vera vindt 
het acceptabel dat het soms misgaat en dat een fors deel 
van de populatie dan doodgaat, maar daar ben ik het niet 
mee eens. Het gaat om gehouden dieren en wij hebben 
een verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze dieren niet 
verhongeren.’ 

We kunnen de dieren toch bijvoeren? 
‘Bijvoeren zonder verder beleid is het ergste dat je zou 
kunnen bedenken! Dan groeit de populatie nog verder en 
wordt het probleem op den duur nog erger dan het nu al is. 
Dat is absoluut geen optie. Iedereen denkt dat de oplossing 
makkelijk is, maar het is heel complex en afhankelijk van de 
omstandigheden. Alle mannelijke dieren steriliseren kan niet, 
want dan sterft de populatie uit. En als je er eentje mist, kan 
die alsnog vrouwtjes zwanger maken. Ons advies is om zo’n 
zeventig procent van de dieren onvruchtbaar te maken en 
daarna goed te blijven monitoren.’ 

Er is nu gekozen voor afschieten en herplaatsen. Is 
anticonceptie diervriendelijker?  
‘Dat zeg ik niet, maar wel in vergelijking tot laten verhongeren. 
Dat is niet diervriendelijk. Met afschieten is – mits je het netjes 

doet – niks aan de hand. Als je dat goed doet, is het dier in 
één klap dood en weet het er niks van.’

Geen natuurlijke vijanden 
‘Niks doen is voor mij als dierenarts geen optie’, benadrukt 
de voortplantingsexpert. ‘Dan ontstaat een cyclus waarbij je 
op een gegeven moment zoveel dieren krijgt dat er heel veel 
zullen vermageren en verhongeren. Als dat bij een boerderij 
zou gebeuren met vijftienhonderd dieren, zou de eigenaar 
de gevangenis ingaan. Deze dieren hebben geen keuze en 
kunnen niet weg, want er staat een hek om het gebied. In 
de natuur is er meestal wel iets dat ingrijpt. In delen van de 
Verenigde Staten hebben ze wolven die de populatie grote 
grazers op peil houden. Hier zijn geen natuurlijke vijanden die 
de zieke of zwakke dieren opeten, dus dan moet je ingrijpen. 
Afschot is ook een mogelijkheid, maar mijn voorkeur gaat uit 
naar anticonceptie.’ 

Hoe doen dierentuinen dit?
‘In dierentuinen worden dieren ook weleens afgemaakt (en 
later letterlijk bij de leeuwen gegooid) of verplaatst naar 
andere dierentuinen. Uitzetten in de Serengeti kan niet, want 
het zijn geen wilde dieren. Dierentuinen grijpen vaak veel 
actiever in, daar doen ze ook aan anticonceptie.’ 

TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD: ISTOCK

 ‘Wij hebben de verantwoordelijkheid  
om te zorgen dat deze dieren  

niet verhongeren’

Konikspaarden in de Oostvaardersplassen
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Verdieping | Gene editing

Onlangs riep de Raad voor Dierenaangelegenheden op tot dialoog over  
gene editing bij landbouwhuisdieren. Universitair hoofddocent  

Franck Meijboom doet onderzoek naar ethiek van mens-dier relaties  
en brengt die dialoog maar wat graag op gang. Hij vroeg een fokkerijbedrijf  

en de Dierenbescherming aan te schuiven voor een mini-debat. 

‘We moeten starten met  
de discussie over gene editing, 
voordat we straks te laat zijn’

 Bedrijfsleven, Dierenbescherming en wetenschap  

 in debat over gene editing bij vee 
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Als eerste stapt Sijne van der Beek 
binnen. Hij komt uit Arnhem, waar 
het hoofdkantoor van CRV zit. ‘Wij 
zijn een internationale coöperatie 
voor rundveeverbetering, ik werk als 
manager innovatie.’ Van der Beek 
is enthousiast over het initiatief van 
Meijboom: ‘Goede actie, gene editing 
is een krachtige techniek en verdient 
een zorgvuldig debat.’ Niet veel later 
zwaait de deur nogmaals open en 
stapt ook Bert van den Berg binnen. 
Hij werkt bij de Dierenbescherming als 
programmamanager Veehouderij. 

Genetisch materiaal veranderen
Al duizenden jaren fokken mensen 
dieren op gewenste kenmerken die van 
nature voorkomen in de genetische 
structuur van dieren. Tegenwoordig is 
er meer mogelijk. Gene editing is een  
technologie waarmee we de genetische 
structuur van dieren makkelijker, sneller 
en nauwkeuriger kunnen aanpassen 
dan met de bestaande methoden. 
Wetenschappers zijn hierdoor in 
staat om heel gericht delen van het 
genetische materiaal te vervangen, 
bijvoorbeeld een ziek gen voor een 
gezond gen. De Europese Unie stelt 
strenge eisen aan deze activiteiten. 
Zowel onderzoek als implementatie zijn 

op dit moment verboden. In andere 
werelddelen is het wel toegestaan, 
bijvoorbeeld in sommige landen in Zuid-
Amerika.

Vrees en potentie 
Voordat Meijboom het debat 
aanzwengelt met drie stellingen, peilt 
hij eerst de verwachtingen van gene 
editing. Van der Beek: ‘Gene editing kan 
onze industrie revolutionair op de kop 
zetten. Dat is de potentie. Maar voordat 
het zover is, zijn we waarschijnlijk dertig 
jaar verder.’ 
Van den Berg: ‘Ik spreek van een vrees 
in plaats van een verwachting. Ik vrees 
dat men gene editing gaat inzetten 
voor verdere productieverhoging en 
efficiëntie van dieren. Dit is in de meeste 
gevallen al te ver doorgeschoten, ten 
nadele van het dier.’ 
Van der Beek: ‘Op korte termijn niet, 
eerst heeft de techniek waarschijnlijk 
vooral impact op onderzoek. Uiteindelijk 
kan gene editing ingezet worden om 
gezondheid te verbeteren, het klimaat 
te sparen en te zorgen dat dieren 
langer inzetbaar zijn. Ik kan de thema’s 
over dertig jaar niet voorspellen, 
maar nu zijn dat inderdaad thema’s 
als voerefficiëntie, methaanuitstoot, 
vruchtbaarheid en klauw- en 
uiergezondheid. Wij fokken dieren waar 
de markt en maatschappij behoefte aan 
hebben.’

Van den Berg: ‘Dan ontstaat een 
dilemma. De basishygiëne op de meeste 
veehouderijen is niet op orde. Vooral 
jonge en drachtige dieren zijn daar de 
dupe van. Zij worden ziek. Gezondheid 
kan alleen verbeteren met goede 
basisvoorzieningen, voor humane 
gezondheid gebeurde dat onder meer 
door het aanleggen van riolering en 
waterleiding. Voor dieren is dat niet 
anders. Gene editing inzetten voor het 
verbeteren van gezondheid lijkt mij 
symptoombestrijding. Veehouderijen 
moeten eerst meer basale zaken 
regelen.’
Meijboom: ‘Ik deel de mening dat 
men de techniek in eerste instantie 
waarschijnlijk gaat inzetten om 
problemen in het huidige systeem op 
te lossen. Dat is niet verkeerd, maar de 
discussie moet ook gaan over waar we 
over twintig jaar willen staan met de 
veehouderij, en hoe gene editing daarin 
past. Laten we starten met de eerste 
stelling.’

Stelling 1: Gene editing doet 
preciezer wat de mensheid al 
duizenden jaren slordig doet.
Van den Berg: ‘Daar ben ik het niet 
mee eens. De gene editing techniek 
is nog jong en we weten niet welke 
neveneffecten er zijn op korte en lange 
termijn.’
Van der Beek: ‘Wij fokkers zijn 
gevaarlijk, we kunnen snel een bepaalde 
kant op. Je moet goed in de gaten 
houden wélke kant we opgaan. Vooral 
het kennen van potentiële negatieve 
bijeffecten is daarbij belangrijk. De 
impact van ingrijpen op gen-niveau 
is op dit moment nog onvoldoende 
bekend.’
Meijboom: ‘Ik denk dat het principe 
van gene editing niet verschilt van 
oudere technieken. Met onze kennis 
zijn we in staat om het dier naar onze 
wensen te veranderen. Of dat nu 
gebeurt met foklijnen of gene editing. 
Wel kunnen we specifieker ingrijpen 
met gene editing, onze invloed neemt 
toe. Daarmee komt onmiddellijk meer 
verantwoordelijkheid. We moeten de 
gevolgen en onzekerheden in de hand 
hebben.’

Stelling 2: Huidige regelgeving 
van Europa blokkeert innovatie.
Van den Berg: ‘Daar ben ik het niet mee 
eens. We moeten niet te snel juichend 
achter een nieuwe techniek aanlopen, 
maar een zorgvuldige afweging maken. 
Ik vind het logisch dat er een zware 
toets op zit.’
Van der Beek: ‘Europa heeft behoefte 
aan up-to-date regelgeving. De 
regelgeving is te algemeen voor de 
huidige techniek. Desondanks zit 
het Europese onderzoek door die 
regelgeving op slot. De wet veegt gene 
editing op één hoop met genetische 
modificatie, de nuance ontbreekt. 
We moeten expliciet maken onder 
welke omstandigheden en voor welke 
toepassingen gene editing wel of 
niet is toegestaan. Voor sommige 
toepassingen moeten we gene editing 
toestaan.’
Van den Berg: ‘Soms geeft men het 
argument dat het in andere delen van 
de wereld wel mag, maar dat vind ik 
zwak. Er gebeurt wel meer in de rest 
van de wereld, wat we in Nederland 
echt afkeuren. Mijn voorstel is om een 
goed afwegingskader op te stellen.’ 
Van der Beek: ‘Je ziet gebeuren dat 
men buiten Europa aan het leren en 
onderzoeken is. Ook over bijvoorbeeld 
negatieve bijeffecten. Het Europese 

onderzoek staat stil, dat is zonde.’
Meijboom: ‘De regelgeving zou 
wetenschap misschien meer vrijheid 
moeten geven.’ 
Van den Berg: ‘Daar kan ik moeilijk 
tegen zijn, wetenschappers kunnen 
wellicht een nuttige toepassing vinden 
voor de samenleving. Wel moet hun 
onderzoek zorgvuldig worden getoetst.’

Stelling 3: Er is een publiek 
debat nodig over gene editing bij 
landbouwhuisdieren.
Van der Beek: ‘Met gene editing grijp je 
gericht in op DNA. Voor mij persoonlijk 
is dat hetzelfde als gericht fokken, maar 
ik snap dat mensen daar anders over 
denken. We moeten daarom zorgvuldig 
en tijdig bespreken of we deze techniek 
willen en onder welke voorwaarden.’
Van den Berg: ‘Een publiek debat is 
zeker nodig, vooral over de toekomst 
van de veehouderij. Hoe moet onze 
veehouderij eruit zien over dertig jaar?’
Meijboom: ‘Daarnaast moeten we ook 
de techniek als zodanig bespreken. 
Vergelijk het met een schaar. Een schaar 
is neutraal, maar waarvoor willen we 
die schaar gebruiken? Ook voor gene 
editing is dat interessant. Waarvoor 
willen we de techniek inzetten?’
Van der Beek: ‘Goed punt. Discussies 
over bijvoorbeeld kringlooplandbouw, 
wel of geen vlees eten of de rechten 
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van het dier zijn misschien wezenlijker 
dan de discussie over gene editing, 
maar desondanks is het belangrijk 
om – ook zonder consensus over 
wezenlijkere onderwerpen - de discussie 
over gene editing al wél te voeren. De 
ontwikkeling gaat snel, techneuten 
gaan in rap tempo door. Vergelijk het 
met de komst van de smartphone. 
Zo’n techniek komt met een bepaalde 
snelheid, dat is lastig te sturen. Het is 
belangrijk dat men voor- en nadelen 
afweegt en zich verplaatst in meningen 
van anderen. We moeten vast starten 
met de discussie over gene editing, 
voordat we straks te laat zijn. Als we nu 
beginnen, kunnen we uiteindelijk een 
goed einddebat voeren.’
Meijboom: ‘Wat zijn volgens jou voor- 
en nadelen, Bert?’
Van den Berg: ‘We hebben beleid 
over de erkenning van intrinsieke 
waarden en integriteit van het dier. 
Alleen heeft de veehouderij dat in het 
verleden onbedoeld al in vergaande 
mate aangetast. Dat is moeilijk bij te 
sturen. We moeten de eigenheid van 
het dier respecteren, bijvoorbeeld door 
het dier niet aan te passen aan de 
omgeving, maar de omgeving aan het 
dier. Daarnaast moeten we belangen 
afwegen, van het dier en de mens. 
Welk doel dient gene editing? Zijn er 

alternatieven? Kunnen we de lasten 
voor het dier zo beperkt mogelijk 
houden?’
Van der Beek: ‘Dat zijn goede 
vragen. Ik verwacht ook dat gene 
editing de rollen in de sector kan 
veranderen. Een belangrijke angst is 
dat kapitaalkrachtige bedrijven straks 
regeren en boeren hun autonomie 
verliezen. De argumenten stapelen zich 
op, gene editing verdient een zorgvuldig 
debat.’
Meijboom: ‘Welke rol zie jij daarin voor 
CRV?’
Van der Beek: ‘We voeren het debat op 
dit moment intern in de ledenraad van 
CRV, maar uiteindelijk natuurlijk ook 
met stakeholders. De vraag is wanneer 
zij daaraan toe zijn. De zuivelindustrie 
mengt zich op dit moment nog niet 
in het debat, ze willen voorkomen dat 
consumenten melk associëren met een 
technologie als gene editing.’
Meijboom knikt bevestigend. ‘Dat past 
niet bij het huidige frame vanuit de 
zuivelindustrie: melk van koeien in de 
Hollande wei, puur natuur. In dat plaatje 
hoort gene editing niet thuis. Dat 
wringt.’  

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: IVAR PEL EN  
BAS NIEMANS

 ‘We moeten niet te  
 snel juichend achter  
 een nieuwe techniek  
 aanlopen’ 

Bert van den Berg - Dierenbescherming

 ‘De regelgeving is te  
 algemeen voor de  
 huidige technologie.’ 

Sijne van der Beek - manager innovatie bij CRV

Franck Meijboom - Universitair hoofddocent

 ‘Gene editing wringt  
 met het  huidige  
 frame van  de  
 zuivelindustrie;  
 koeien in de  Hollandse   
 wei -  puur natuur’ 
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In beeld | Student van nu en toen

JOLANDA NIEUWLAND (23) JAN MULDER (58)
Masterstudent Diergeneeskunde

‘Ik ben een typisch gevalletje van ‘altijd al 
dierenarts willen worden’. Toen ik drie was, 
kreeg mijn zus een hamster. Ik begon zó hard 
te huilen dat we diezelfde dag ook nog een 
hamster voor mij zijn gaan halen, Speedy 
Gonzales noemde ik hem. Speedy was mijn 
eerste, maar zeker niet mijn laatste huisdier. Na 
een snuffelstage in een praktijk wist ik het op 
mijn 14e zeker: ik wilde dierenarts worden. 
De opleiding is pittig, maar toch vind ik het 
belangrijk om tijd te maken voor commissies, 
besturen, vrienden. Juist daardoor kom je 
erachter waar je goed in bent en wat je wil. 
Ik ben actief in het studentenbestuur van 
Dierenartsen Zonder Grenzen Nederland. 
Afgelopen zomer heb ik twee weken in 
Madagascar honden en katten gecastreerd en 
gevaccineerd. Ik weet nog niet of ik fulltime 
de praktijk in wil, daarom doe ik nu een 
onderzoeksstage in de biologie en volg ik 
keuzevakken bij andere faculteiten. Gelukkig 
worden roosters nu beter op elkaar afgestemd, 
zodat het makkelijker wordt om ‘over de 
grens’ van je eigen discipline te kijken. Ik zou 
dat andere studenten ook echt aanraden. Hoe 
breder je horizon, hoe beter je kunt kiezen wat 
bij je past.’ 

Eigenaar dierenartspraktijk Laren

‘Politieagent, makelaar, brandweerman; ik 
wist vroeger niet wat ik wilde worden. Via de 
mavo, havo, dienstplicht, een avondopleiding 
VWO en een baan bij de bank kwam ik 
uiteindelijk bij diergeneeskunde terecht. Ik 
was niet direct ingeloot. Ik werd op maandag 
op mijn werk gebeld met de boodschap ‘Als 
je wil, kan je komen’. Dus ik zegde mijn baan 
op en zat diezelfde week in de collegezaal in 
Utrecht. Op mijn 31ste studeerde ik af. Ik vind 
het goed dat er discussie is over selectie als 
toelatingsmechanisme voor de studie. Hoge 
cijfers en theorie maken niet per se een goede 
dierenarts en ik denk dat loting een meer 
diverse groep studenten oplevert. Ik zie veel 
uitval en burn-out onder jonge dierenartsen. 
Daar moeten we iets aan doen. De opleiding 
kan studenten weerbaarder maken door 
vaardigheden bij te brengen die er ook bij horen: 
ondernemerschap, omgaan met mondige 
eigenaren die in de behandelkamer zelf de 
diagnose googlen. Praktijken zouden pas 
afgestudeerden een betere start kunnen geven in 
de vorm van een traineeship waarin ze het vak 
leren, maar niet meteen overladen worden met 
verantwoordelijkheid. In mijn praktijk komen 
vaak scholieren een snuffelstage doen. Ik wil ze 
zeker niet ontmoedigen hoor, maar ik probeer 
wel het hele plaatje te laten zien.’ 



Rubriek | onderwerp

‘Omdat jong  
leven kwetsbaar is’  
‘Omdat jong  
leven kwetsbaar 
is’Het team van de Veulenbrigade biedt intensieve zorg voor pasgeboren veulens en doet 
wetenschappelijk onderzoek om de zorg blijvend te verbeteren.
Momenteel doet zij onderzoek naar een nieuwe bloedtest die beter inzicht geeft in de 
overlevingskans en naar doseringen van medicatie speciaal afgestemd op zieke veulens.

Vrienden Diergeneeskunde steunt ze hierin. U ook?  
Ga naar www.vriendendiergeneeskunde.nl of steun ons veilig en snel via Tikkie.
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Samen maken we het verschil  
Vrienden diergeneeskunde

Retouradres: Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde,   
Yalelaan 9 | 3584 CL Utrecht


