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• Drachtdiagnostiek

• Partus

• Periode post-partum

Inhoud



• Mijn teef is klaar om gedekt 
te worden, wat nu?



• Natuurlijke dekking

– Met teef naar de reu

– Liefst 2x dekken met 24-36 uur interval

– Succes 80-90% (eenmalige dekking 50%)

• Kunstmatige inseminatie

– Bij voorkeur intra-uterien

– Vers, gekoeld of diepvries sperma

– Succes met vers sperma intra-uterien gelijk 
aan/beter dan met natuurlijke dekking

Dekmethode bepalen



• Bij voorkeur 2x dekken/insemineren met 24-
36 uur interval

• Natuurlijke dekking: 1-4 dagen na ovulatie

• Kunstmatige inseminatie

– Vers sperma: 1-4 dagen na ovulatie

– Gekoeld sperma: 2-4 dagen na ovulatie

– Diepvries sperma: 3-4 dagen na ovulatie

Dekmoment bepalen



• Focus zeker op de teef, maar…….

Dekmoment bepalen



• Inventarisatie omstandigheden
– Omgeving

– Onervaren reu en/of teef

– Psychische redenen (bv. dominantie, eigen voorkeur 
reu/teef, libido, ervaringen)

– Fysieke problemen (bv. septum, gewrichts/rugpijn, 
grootteverschillen)

– Onjuist moment cyclus (te vroeg/laat) 

Wat als de dekking niet lukt?



• Oplossingen
– Geduld

– Omstandigheden aanpassen

– Advies vragen aan dierenarts en medefokkers

– Progesteron bepaling 

– Kunstmatige inseminatie

Wat als de dekking niet lukt?



• Hoe weet ik of mijn teef 
drachtig is?



• Vergelijk hormoonspiegels tijdens dracht – geen dracht

• Toename buikomvang, zwelling melkklieren en melkgift

• Ampullen voelbaar (dag 24-32)

Diagnostiek dracht: klinisch beeld



• Dag 23-30

• Embryonale resorptie tot 35 dgn. dracht

• Schatting aantal pups

Diagnostiek dracht: echografie



• Vanaf 45e dag (liefst dag 52 - 57)

• Exacte nestgrootte bepalen (>8? → voorzichtig)

– Geboorteverloop inschatten

– Drachtlengte per pup ¼ dag korter

• Verhouding bekken/pupgrootte

Diagnostiek dracht: röntgenfoto



• Waarom valt de nestgrootte 
tegen?



• Chow chow

– 4.1 pups totaal

– 3.5 levende pups

– Jaargetijde  van belang?

• December: 4.7

• Maart: 2.9

Gemiddelde nestgrootte

K.S. Borge et al. / Theriogenology 75 (2011) 911–919; C. Wikström et al. Canirep.com (2006)



• Dekmoment niet optimaal

• Leeftijd/conditie/omstandigheden teef
– M.n. ‘oude’ teven (>5 jr)

• Spermakwaliteit

• Inteelt/erfelijke afwijkingen

• Infectieuze oorzaken

Kleine nesten



• Mijn teef is niet drachtig 
geworden, hoe kan dat?



• Dekmoment niet optimaal 

– In 40-80% van de gevallen

• Infertiliteit reu

• Infertiliteit teef
– Abnormaal inter-oestrus interval

– Infecties 

• Vroeg-embryonale resorptie

• Abortus
– Bv. hypoluteïdisme (m.n. bij Rottweiler/DH/ 

Newfoundlander/Labrador)  → Progesteron meten!

Oorzaken voor ‘uitblijven’ dracht



• Hoe kan ik mijn drachtige 
teef het beste verzorgen?



• Up-to-date vaccinaties → optimale 
antistoffen in biest → bescherming pups

– Jaarlijkse vaccinatie

– Evt. Herpesvaccinatie

• Ontwormen 

• Optimale lichaamsconditie

– Kans op dystocia ↓

Verzorging teef vóór dekking



• Evenwichtige voeding

– Geen extra calcium

• Frequentie voeren omhoog

• Stress vermijden

– Wennen aan werpkist

– Rustige omgeving

• Herpesvaccinatie (2x)

• Extra ontwormen heeft geen zin!

Verzorging teef ná dekking



• Verloopt de dracht wel 
normaal?



• Interval ovulatie – partus: 63 dagen (62-64)

• Interval dekking – partus: 61 dagen (57-72)

Dag 0 Dag 63

Ovulatie

Dekdatum

Drachtlengte



• >65-66 dagen na ovulatie

• >67 dagen na 1e dekking (1 of 2 pups)

• >70 dagen na 1e dekking (≥ 3 pups)

Wanneer is de dracht verlengd?



Dag 0 Dag 63

Ovulatie

Dag 35

• Embryonale resorptie • Abortus

Abortus en vroeggeboorte



• Infectieuze oorzaken
– Virus (bv. Canine Herpesvirus)
– Bacterie
– Parasiet (bv. Toxoplasma)

• Niet-infectieuze oorzaken
– Afwijkende vrucht
– Afwijking uterus
– Afwijking ovarium/corpus luteum
– Ziekte teef
– Trauma
– Medicatie
– Intoxicatie

Abortus en vroeggeboorte



• Optimalisatie management

• Herpesvaccinatie

– Elke dracht herhalen

– 1e keer tijdens loopsheid of 7-9 dagen na dekking

– 2e keer 1-2 weken voor verwachte werpdatum

• Bij verwachte problemen → controle progesteron

– Indien te laag: supplementeren

Hoe kunnen problemen worden voorkomen?



• Hoe weet ik wanneer de 
partus zal beginnen? 



• Drachtlengte o.b.v. tijdstip ovulatie
• Klinisch beeld weinig nauwkeurig

– Start lactatie (2 wkn-enkele dagen)
– Nestgedrag (1 wk-partus)
– Minder eetlust (1 wk-partus)
– Uitvloeiing

• Cervixprop (1 wk)
• Groen → partus na 1-2 uur

• Rectale temperatuur
– Start meten 1 week voor verwachte partus (2-3x per dag)
– Daling >0.5°C → partus na 8-24 uur

• Progesteron concentratie
– <1-2 ng/mL→ partus na 12-24 uur

Voorspelling naderende partus



• Verloopt de partus wel 
normaal?



• Fase 1 : Voorbereidingsfase (6-12 uur)

– Uteruscontracties leiden tot relaxatie cervix

• Contracties aan buitenkant niet zichtbaar

• Ontsluiting is niet manueel te voelen!

– Veranderd gedrag

Normale partus



• Fase 2: Uitdrijvingsfase (6-24 uur)

– Start persen en uitdrijven pups

– 1e pup duurt langer

– Gem. tussenpuptijd 30-60 min

– Ligging pups 

• 60% kopligging

• 40% stuitligging

Normale partus

Foto: Dr. Rob Lofstedt (LORI)  



• Fase 3: Afkomen van de nageboortes

– Een of meerdere tegelijk

– Vaak direct na pup of na 5-15 min.

– Teef eet ze vaak op → braken/diarree

Normale partus



• Oorzaken bij de teef (75%)
– Weeënzwakte

• Primair

• Secundair (bv uitputting)

– Anatomische afwijking

• Bekken

• Uterus draaiing

• Vaginaal septum

• Oorzaken bij de pups (25%)
– Abnormale ligging

– Te grote pup (klein nest)

– Misvormde pup

– Dode pup

• Dystocia bij 5% van de honden

Risicofactoren abnormale partus (dystocia)Risicofactoren abnormale partus (dystocia)



• >30 min sterke persweeën zonder geboorte pup    
(>45 min bij eerste pup)

• >1-2 uur zwakke persweeën zonder vordering

• >2-3 uur geen persweeën 

• Pup vast in geboortekanaal

• Abnormale uitvloeiing (groen/zwart/bloederig)

• Zieke teef

• Uitblijven partus 24-36 uur na temp. daling 

• Verlengde dracht

Wanneer ingrijpen?



• Neem tijdig contact op met dierenarts!

• Manueel (indien pup in geboortekanaal)

• Medicamenteus (indien geen obstructie!)

– Oxytocine (max. 3 keer) → als min. 1 pup geboren

– Calcium 

– Glucose

– Partusinductie met Alizin® + Oxytocine

• Keizersnede (Chow Chow 18%)

– Spoed

– Electief → bij verwachting problemen (bv.  1 pup 
aanwezig of verlengde dracht)

Mogelijkheden tot ingrijpen



• Mijn teef blijft na de partus 
uitvloeiing houden, is dat 
normaal? 



Foto: Dr. Rob Lofstedt (LORI)  

Vruchtblaas

Waterblaas

± 57 dagen dracht

Normale anatomie placenta hond



• Normaal tot 3 weken na partus

– Afkomen nageboortes

– Donkergroen tot rood, slijmerig

– Na 8-14 dagen lichter en doorzichtig

• Afwijkende uitvloeiing 

– > 3 wkn na partus

– Slome/zieke teef

– Bloeding (bv. SIPS)

– Stinkend, troebel, purulent

Vaginale uitvloeiing na de partus



• Welke problemen kan ik 
verwachten na de partus?



• Calcium tekort
• M.n. bij kleine rassen met veel pups
• Vaak 1-5 weken na partus
• Verschijnselen

– Afname melkgift en zorg voor pups
– Onrust/opwinding/angstig
– Hijgen, kwijlen, braken, diarree
– Spiertrillingen, krampen, stijfheid
– Epileptiforme aanvallen en sterfte

• Therapie: 
– Calcium injecties z.s.m.!
– Pups 12-24 uur niet laten zogen (wel bijvoeren)

• Preventie: 
– Geef GEEN calcium supplementen tijdens dracht!
– Goede voeding/supplementen NA de partus

Puerperale eclampsie



• Ontsteking melkklieren

• Verschijnselen

– Melkklier hard, pijnlijk,                                         
gezwollen

– Melk abnormaal

– Koorts, eetlust ↓, sloom

– Maar ook: onrustige pups 

• Therapie

– Medicatie

– Koude kompressen

– Pups bij teef laten

Foto: Root Kustritz (2010); Clinical Canine and Feline 
Reproduction

Mastitis

Foto: Vetstream
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