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Dames en Heren, 

 

Bij de geboorte of baring geeft de ontsloten baarmoeder haar levende inhoud aan de buitenwereld af. 

Indien dat niet op het juiste tijdstip gebeurt, d.w.z. niet na een volledige, diersoortspecifieke draagtijd, 

dan gebruiken we bij dieren het woord 
“

verwerpen
”

,  een  uitdrukking die feitelijk een heel bijzondere 

gevoelswaarde heeft. We beginnen te spreken van een vrucht of foetus wanneer de ontwikkeling van 

een embryo zover is voortgeschreden dat de aanleg (dus niet de functie) van organen uitwendig en 

inwendig is voltooid. De foetale ontwikkeling kan worden omschreven als een levensfase waarin een 

zodanige groei en differentiatie van weefsels en cellen in de organen plaats vindt, dat deze organen 

ook functioneren binnen het ge
ï

ntegreerd verband van een individu dat na de geboorte in de 

buitenwereld kan overleven. De geboorte is voor de vrucht op de eerste plaats een verandering van 

omgeving; de ontwikkeling van de vrucht gaat ook na de geboorte door, alleen de omstandigheden 

worden anders. Dat wordt heel duidelijk wanneer we naar de buideldieren kijken. De duur van de 

dracht is bij veel buideldieren korter dan, of gelijk aan de duur van hun ovari
ë

le cyclus. De feitelijke 

geboorte vindt plaats kort nadat de embryonale ontwikkeling is afgesloten, en de baarmoeder heeft hier 

dus funkties overgegeven aan de buidel. Maar ook bij onze huisdieren zien we grote verschillen in de 

mate van ontwikkeling bij geboorte: we spreken niet voor niets over nestvlieders en nestblijvers, al 

levert dat niet in alle gevallen een nauwkeurige onderverdeling op. Het zal uit het vervolg van mijn 

betoog blijken dat genoemde scheiding van de ontwikkeling tussen een embryonale en foetale periode 

niet altijd zinvol is, ja soms zelfs belemmerend kan werken op ons denken over de biologische 

procesgang. Het onderscheid is beschrijvend en weerspiegelt in feite de manier waarop, dat wil zeggen 

de technieken waarmee, dus meestal het niveau waarop, men de ontwikkeling bestudeert. 

* 

Aan de hand van achtereenvolgens de thema
’

s prenatale groei en foetaal gedrag zal ik proberen 

duidelijk te maken dat er wetenschappelijk gesproken alle reden is om aan de foetale en perinatale 
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periode van onze huisdieren meer aandacht te schenken. Het relatieve belang ervan wordt overigens 

direct duidelijk wanneer wij ons rekenschap geven van de zeer grote verliezen die bij 

landbouwhuisdieren optreden in de periode tijdens en direct na de geboorte. Ik noem U enkele cijfers 

die met de zeer gewaardeerde hulp van ir. Stelwagen van onze afdeling agrarische economie werden 

verzameld en berekend: 

In 1996 werden er in Nederland bijna 2 miljoen kalveren geboren. Daarvan was naar schatting 7% 

ofwel reeds dood bij geboorte of binnen 24 uur gestorven. Van de overlevende kalveren stierf nog eens 

zo
’

n 4% gedurende het eerste jaar. In totaal gingen er dus ongeveer 220.000 kalveren verloren. Binnen 

de varkenshouderij zijn de verliezen nog veel talrijker: in 
‘

96 werd er in Nederland twee drie kwart 

miljoen keer een toom met biggen geboren, waarbij in totaal zo
’

n 30 miljoen biggen werden 

uitgedreven. Hiervan waren er anderhalf miljoen dood bij, of direct na, de uitdrijving; van de 

overlevende biggen was na 5-6 weken ook nog eens 13% gestorven. In totaal gingen er in 1 jaar  5.2 

miljoen biggen verloren. Samen vertegenwoordigden deze jaarverliezen bij runderen en varkens een 

geschatte marktwaarde van ruim een half miljard gulden. De economische waarde is overigens wat mij 

betreft zeker niet de enige factor van belang: we hebben hier in feite te maken met een zeer 

omvangrijk gezondheids- en welzijnsprobleem, waarvoor de afgelopen jaren geen structurele 

oplossingen konden worden aan gedragen. Het heeft er alle schijn van dat de dierlijke productiesector 

de hoge peri- en postnatale sterfte langzamerhand als onontkoombaar beschouwt en het als een 

structurele verliespost heeft ingecalculeerd. Maar hetzelfde geldt voor een gezelschapsdier als de hond. 

 De sterfte van pups bij geboorte en tot en met de leeftijd waarop zij gewoonlijk worden gespeend, 

varieert volgens literatuurgegevens (1,2) tussen de 25 en 35 %. De verschillen tussen de rassen zijn 

echter aanzienlijk, en een compleet en betrouwbaar overzicht is voor de diverse rassen niet 

beschikbaar.  

Maar nu het eerste thema dat ik met U wil behandelen. 

* 

Groei is een veelomvattend biologisch proces. Bij de geboorte wordt het resultaat van de groei die in 

de baarmoeder heeft plaats gevonden meestal vastgelegd in een gemeten of geschat lichaamsgewicht. 

Daarmee wordt in feite al een eerste belangrijke vereenvoudiging gemaakt; immers zonder aanvullende 

morfometrie wordt het niet duidelijk in hoeverre van een groeiproces sprake is geweest dat voor alle 
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lichaamsdelen en organen gelijkmatig is verlopen. Bovendien moet men zich bij vaststelling van het 

geboortegewicht ogenblikkelijk de vraag stellen in hoeverre van een normale draagtijd sprake is 

geweest. Vroeggeboortes behoren in de humane verloskunde tot de allerbelangrijkste problemen. Bij 

de meeste huisdieren (het paard is een uitzondering) speelt te vroeg geboren worden ogenschijnlijk niet 

of nauwelijks een rol (3). Eenduidige of betrouwbare criteria voor een definitie van de 

drachtigheidsduur zijn echter niet altijd  beschikbaar. Voor een juiste registratie van gegevens is 

informatie van de eigenaar van het dier onontbeerlijk. Omdat bij het fokken van dieren soms niet 

alleen het uiterlijk van het dier maar ook het imago van de fokker zelf, onderdeel van een marketing 

proces zijn geworden, wordt de waarheid nog al eens geweld aan gedaan.  

Het geboortegewicht speelt in de praktijk van de dierhouderij een zeer belangrijke rol. Zo stelden 

Elving, Grommers en van Eldik reeds in 1985 vast dat de perinatale sterfte (d.w.z. alle sterfte tot 24 

uur na geboorte) bij schapen o.a. door het geboortegewicht significant wordt be
ï

nvloed. Het 

geboortegewicht bleek bovendien de enige significante factor te zijn voor de sterfte tussen de 2e en 5e 

dag na de geboorte (4). Ook rundveehouders houden van zware pasgeborenen, die leveren immers 

meer op. Van der Weijden gaf in 1992, tijdens zijn inaugurale rede als hoogleraar veterinaire 

verloskunde, nog eens duidelijk aan dat de vraag naar een hoog geboortegewicht van kalveren de 

afgelopen decennia heeft geleid tot een verontrustende toename van het aantal keizersnede
’

s (5). Over 

het ontstaan van relatief veel zware kalveren na transplantatie van in het laboratorium verkregen 

embryo
’

s kom ik hierna nog te spreken. 

Ook te lichte vruchten kunnen natuurlijk de nodige problemen met zich meebrengen, als ze de eerste 

dagen na de geboorte al overleven of in leven worden gelaten. Te kleine vruchten kunnen meer te 

lijden hebben van het geboorteproces, omdat hun mogelijkheden om een tijdelijke periode van 

zuurstofschuld en afkoeling te doorstaan beperkter zijn. Indien de motoriek na geboorte in kwalitatieve 

of kwantitatieve zin is verminderd kan de moeder de interesse in een jong verliezen. Wanneer door 

onvoldoende beweging een tijdige opname van biest in gevaar komt wordt de kans op ziekte in de 

neonatale periode groter. Bij varkens maken lichte, niet optimaal bewegende biggen geen zelfstandig 

contact met een speen, of zij maken hun eerste contact relatief erg laat; ze kunnen vervolgens de 

concurrentie met zwaardere toomgenoten niet aan en zullen dan tijdens de lactatie genoegen moeten 
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nemen met de minste spenen. Bovendien lopen ze een grotere kans om door de zeug te worden 

doodgelegen omdat zij zich letterlijk niet tijdig genoeg uit de voeten kunnen maken (6).   

Wat betreft het geboortegewicht zou men dus kunnen zeggen dat het devies is: 
“

 niet te klein maar ook 

niet te groot
”

. Dat brengt ons op de belangrijke vraag in hoeverre wij de groei van de vrucht in de 

baarmoeder kunnen meten. De  mogelijkheden hiertoe zijn bij huisdieren zeer beperkt.  Ik noem U een 

aantal problemen: 

 Ten eerste: voor de meeste huisdieren geldt dat er zeer verschillende rassen bestaan met een min of 

meer specifieke, d.w.z. genetisch bepaalde, lichaamsgrootte, worpgrootte en draagtijd. In feite zouden 

we dus over zeer veel verschillende foetale groeicurve
’

s dienen te beschikken. Dat is echter niet het 

geval. Op de tweede plaats zijn er problemen met de afmetingen en de daarmee verbonden 

bereikbaarheid van de vrucht: vooral bij de grote huisdieren kunnen bijvoorbeeld de kruin-stuitlengte, 

de omvang van de thorax en de breedte van de kop alleen gedurende de eerste maanden middels 

echoscopie worden opgemeten; daarna kunnen slechts andere parameters zoals de diameter van de 

oogkas of de aorta worden gebruikt. Voor experimentele doeleinden is door Mellor in 1979  een 

elegante, maar invasieve techniek beschreven waarmee de foetale lengtegroei van dag tot dag kan 

worden geregistreerd (7). In de meeste experimentele studies naar factoren die de foetale groei 

be
ï

nvloeden wordt daarom gebruik gemaakt van zogenaamde transversale metingen, waarbij op 

wisselende tijdstippen van de dracht foetale lichaamsmaten worden vastgesteld. Op de derde plaats 

zijn daar de problemen met de herhaalde identificatie van dezelfde vrucht bij diersoorten die meerdere 

jongen ter wereld brengen. Dit ogenschijnlijk triviale probleem is in feite nog niet opgelost, al lijkt de 

methode die Cohen vorig jaar heeft gepubliceerd m.b.t. de identificatie van biggen gedurende de 

laatste twee weken van de dracht, enig optimisme te rechtvaardigen (8). Overigens kan bij multipare 

dieren de plaats in de baarmoeder van significante invloed zijn op de groeikansen van de vrucht (9).  

 Dit brengt ons intussen bij de vraag welke factoren van invloed zijn op het verloop van de foetale 

groei, en wat daarbij de achterliggende biologische processen zijn. Binnen het tijdsbestek van deze 

oratie kan ik hierop uiteraard niet uitputtend ingaan; ik heb een keuze moeten maken en zal enkele 

recente ontwikkelingen in het onderzoek toelichten voor wat betreft de factoren: erfelijke bagage van 

de vrucht zelf, het milieu in de baarmoeder, en tenslotte, de voeding van het moederdier.  
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De klassieke experimenten van Hammond uit de dertiger jaren, waarbij koudbloedpaarden werden 

gekruist met Shetland pony
’

s, toonden reeds aan dat de expressie van de potentie tot groei die in de 

erfelijke eigenschappen van een foetus ligt opgeslagen, in hoge mate wordt bepaald door de 

mogelijkheden die de baarmoeder daartoe biedt. Zo bleek het veulen dat werd geboren uit een 

koudbloed merrie die was gedekt door een Shetland hengst duidelijk zwaarder te zijn dan een veulen 

van een Shetland merrie die door een koudbloed hengst was gedekt. Het is overigens niet juist ervan 

uit te gaan dat het foetale genoom bij deze beide kruisingen wel ongeveer gelijk zal zijn en op gelijke 

wijze tot expressie zal komen. Toch lag het voor de hand te postuleren dat de grotere baarmoeder van 

de koudbloed merrie in staat is een grotere placenta te laten ontstaan die een foetus de mogelijkheid 

biedt om maximaal te groeien.  

Voor zeer veel zoogdieren, inclusief de mens, zijn sterke positieve correlaties gevonden tussen het 

gewicht van de pasgeborene en het gewicht van de placenta (10). Het beschikbaar komen van  

embryotransplantatie als experimentele techniek  heeft het mogelijk gemaakt de relatieve invloeden 

van het foetale genotype en het uteriene milieu op de groei van embryo, foetus en placenta meer in 

detail te bestuderen.  

De import vanuit China van varkens van het Meishan ras heeft westerse onderzoekers de 

de gelegenheid geboden specifieke vragen te beantwoorden m.b.t. de relaties tussen erfelijkheid en 

vruchtbaarheid (11,12). Meishan varkens brengen namelijk per worp zo
’

n 3-5 biggen meer ter wereld 

dan onze eigen varkensrassen(13). Het bleek al spoedig dat dit, althans bij de dieren die voor de eerste 

keer drachtig zijn, geen verband houdt met een groter aantal eicellen dat vrijkomt, maar met een 

geringere embryonale sterfte, d.w.z. sterfte die gedurende de eerste 22 dagen na dekking optreedt. Dat 

was in zoverre verrassend omdat we al langer wisten dat een uterushoorn bij zeugen een 

capaciteitslimiet kent. De vraag was dus: hoe kunnen bij deze Chinese zeugen meer embryo
’

s 

overleven in een baarmoeder die in verhouding tot het lichaamsgewicht even zwaar is als de uterus van 

onze eigen zeugen?(14). Ford en zijn medewerkers in Iowa in de Verenigde Staten, voerden 

transplantatie experimenten uit waarbij Chinese  Meishan embryo
’

s tezamen met westerse Yorkshire 

embryo
’

s werden overgezet naar een Meishan of een Yorkshire draagzeug. Vervolgens werden op dag 

90 van de dracht de worpgrootte, de foetale lichaamsgewichten en de placentagewichten vastgesteld. 
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Daarbij bleek het volgende: gemiddeld werden na 90 dagen bijna 5 foetussen meer aangetroffen in de 

Meishan draagmoeders. Het placentagewicht van foetussen afkomstig van Meishan draagmoeders was 

gemiddeld lager dan dat van foetussen uit Yorkshire moeders, terwijl het lichaamsgewicht van de 

foetussen werd be
ï

nvloed door zowel het type draagmoeder als het ras van de big. Om U een idee te 

geven: Meishan en Yorkshire foetussen wegen op 90 dagen allebei gemiddeld 380 gram wanneer ze in 

de baarmoeder van een Meishan zeug tot ontwikkeling komen. In een Yorkshire uterus weegt een 

Yorkshirefoetus echter op hetzelfde tijdstip gemiddeld 615 gram, en een Meishanfoetus gemiddeld 

500. Het lijkt er op dat een Meishan uterus beperkingen oplegt aan de placenta ontwikkeling van zowel 

Meishan als Yorkshire biggen. Vorig jaar maakte Ford duidelijk dat  Meishan biggen in de baarmoeder 

met minder ruimte toekunnen, daardoor een lichtere placenta hebben, maar dat die lichtere placenta 

tussen de 70e en 110e dag van de dracht relatief veel meer bloedvaten gaat bevatten dan de placenta 

van Yorkshire biggen (11). Een dergelijk compensatie mechanisme kwam voor mij overigens niet 

helemaal als een verrassing: naar aanleiding van een zeer gedetailleerd morfometrisch onderzoek had 

Jenny Stegeman namelijk reeds in 1974 geconcludeerd dat kleine placenta
’

s van tweelingen van 

schapen kunnen worden gecompenseerd door een hogere graad van vascularisatie (15). Overigens zou 

een compensatie mechanisme natuurlijk ook kunnen worden gevonden in de regulatie van zeer 

specifieke moleculen die in de placenta zijn betrokken bij het transport van bijvoorbeeld glucose naar 

de foetale bloedstroom (16). Maar afgezien van de vraag hoe de waargenomen verschillen in 

placentaire ontwikkeling worden gestuurd (gaat het om groeifactoren van foetale oorsprong die de 

uitgroei van bloedvaten in de placenta op locaal niveau stimuleren, al of niet gemoduleerd door 

secretieproducten van de baarmoederwand?), het verhaal is nog lang niet compleet. Immers het 

grootste verlies aan embryo
’

s treedt, zoals we hiervoor al opmerkten, bij varkens op tijdens de 

vroegste fase van de dracht. De vraag is dus: zien we al veel vroeger verschillen in ontwikkeling 

tussen een Meishan en Yorkshire embryo?  Om een lang verhaal kort te houden: het antwoord is ja. 

Tussen dag 5 en 12 van de dracht bestaat het buitenste vruchtblaasje van Meishan embryo
’

s uit minder 

cellen. Bovendien is op de 11e dag na bevruchting de  relatieve variatie in lengte van vruchtblaasjes 

van Meishan embryo
’

s binnen eenzelfde Meishan uterus kleiner dan die van Yorkshire embryo
’

s in 

een Yorkshire baarmoeder (11). Nu weten we al langer dat de cellen van dit buitenste vruchtblaasje 

rond dag 12  een hormonaal signaal afgeven aan de wand van de baarmoeder (17). Het uiteindelijke 
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effect van dit signaal is dat de gele lichamen in de eierstokken van de zeug het hormoon progesteron 

blijven afscheiden waardoor de dracht blijft voortbestaan. Maar diezelfde embryonale cellen  

produceren ook diverse eiwitten die locaal als signaalstof kunnen werken. De werkhypothese is nu dat 

een variatie in de hoeveelheid en / of samenstelling van dergelijke signaalstoffen, al of niet  

samenhangend met het aantal cellen, de activiteit van het slijmvlies van de baarmoeder zodanig kan 

veranderen dat een gunstiger overlevingsmilieu voor de embryo
’

s ontstaat. Dit is met name het geval 

wanneer de ontwikkelingsstadia van de embryo
’

s in eenzelfde baarmoeder niet veel van elkaar 

verschillen. Het onderzoek concentreert zich momenteel dan ook op de decodering van de signalen die 

tussen embryo en baarmoederwand worden uitgewisseld in een stadium dat van implantatie of 

vasthechting nog absoluut geen sprake is (18,19). Juist dit verschaft inzicht in de wijze waarop reeds 

vroeg 
“

de basis wordt gelegd voor
”

, of moet ik zeggen 
“

grenzen worden opgelegd aan
”

, de groei die 

in een later stadium van de foetale ontwikkeling manifest wordt. Decodering moet daarbij 

tegenwoordig in de meest letterlijke zin van het woord worden opgevat: met moleculair biologische 

technieken wordt gezocht naar de genetische code
’

s, de boodschappermoleculen en de productie van 

eiwitten die het embryo en het slijmvlies van de baarmoederwand, al of niet zeer tijdelijk, inzetten bij 

hun onderlinge communicatie. Het is zeer verheugend dat binnen het samenwerkingsverband van de 

faculteit Diergeneeskunde te Utrecht, de Landbouwuniversiteit Wageningen, en het ID-DLO Lelystad 

vorig jaar geld beschikbaar is gekomen om dit soort onderzoek juist bij het varken en het rund te 

stimuleren. Ik verheug mij erop het intussen opgestarte promotieproject van Serge van de Pavert van 

dichtbij te mogen volgen.  

Dat er een relatie bestaat tussen processen die tijdens de vroegste stadia van de embryonale 

ontwikkeling plaats vinden en de groei van de foetus in een latere fase, kan ook worden afgeleid uit 

het volgende. Er zijn de afgelopen jaren diverse publicaties verschenen waaruit blijkt dat embryo
’

s van 

herkauwers die buiten het lichaam van het moederdier, dus in het laboratorium, tot stand komen, na 

transplantatie een verhoogde kans lopen om tot een zwaardere vrucht uit te groeien (20,21,22). Twee 

Nederlandse onderzoekers, Nanke den Daas en Theo Kruip hebben vorig jaar een tussenbalans 

opgemaakt (23). Het betrof de gepubliceerde uitkomsten van drachten en geboorten die wereldwijd bij 

koeien tot stand waren gekomen na  transplantatie van buiten het lichaam geproduceerde embryo
’

s. 

Het ging daarbij zowel om gecloneerde embryo
’

s, als om embryo
’

s die tot stand waren gebracht door 
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rijping en bevruchting van eicellen in het laboratorium (hierna aangeduid met IVP embryo
’

s, afgeleid 

van in vitro productie). Ik noem hier slechts hun conclusies voor zover die relevant zijn voor het thema 

“
foetale groei

”
. Na correctie voor effecten als seizoen, pariteit van de draagkoe en het geslacht van het 

kalf, bleken de embryonale en foetale verliezen na transplantatie van gecloneerde en IVP  embryo
’

s 

groter. Bovendien bleken drachten van gecloneerde en IVP kalveren gemiddeld iets langer te duren 

dan die van controle kalveren, en resulteerden zij vaker in zwaardere kalveren. Zo woog van de in 

Nederland geboren IVP-kalveren ruim 34% meer dan 50 kg, terwijl dit voor de gewone KI-kalveren 

slechts bij 7,4 %  het geval was. Vergelijkbare uitkomsten zijn gerapporteerd na transplantatie
’

s van 

tijdelijk in vitro gekweekte embryo
’

s van schapen (24). Deze waarnemingen tonen aan dat de foetale 

groei reeds in de vroegste fasen van de embryonale ontwikkeling een programmering, of zo U wilt een 

herprogrammering,  kan ondergaan. Het is waarschijnlijk dat hierbij met name moet worden gedacht 

aan mechanismen die bepalend zijn voor de vroege verdeling van embryonale cellen in groepen, die 

vervolgens betrokken raken bij de ontwikkeling van respectievelijk de placenta dan wel het embryo 

zelf. Ook bij deze zeer vroege differentiatie moeten we met een, al dan niet hormonaal gestuurde, 

invloed van de baarmoederwand rekening houden. Ik wijs er in dit verband op dat bij zoogdieren die 

een zogenaamde tijdelijke rustfase of diapauze in de vroeg embryonale ontwikkeling kennen, zoals 

bijvoorbeeld  herten en zeeleeuwen, de hervatting van de embryogenese ge
ï

nduceerd wordt door een 

verhoging van de produktie van het zwangerschapshormoon in de eierstokken. De boodschap uit 

diverse experimenten met o.a. herkauwers is heel helder: wanneer er in een zeer vroeg stadium van de 

dracht iets verandert aan het hormonaal gestuurde synchronisme tussen embryo en moederdier, dan 

neemt de kans op verstoring van de normale groei in de latere foetale periode toe (25,26,27). 

Maar nu terug naar die foetale periode: Farin en medewerkers concludeerden reeds in 1995 dat in vitro 

verkregen embryo
’

s niet alleen tot zwaardere kalveren kunnen uitgroeien omdat zij gemiddeld iets 

langer worden gedragen. Na 7 maanden dracht bleken de foetussen gemiddeld reeds 3 kilogram meer 

te wegen dan controle foetussen (28). Bovendien werden er, enigszins verrassend, bij de foetussen van 

IVP embryo
’

s per kilogram lichaamsgewicht gemiddeld minder placentomen geteld dan bij de controle 

dieren. (bij onze herkauwers bestaat de placenta uit enkele tientallen delen, die placentomen worden 

genoemd). Hoewel het nog niet bekend is of ook de microscopische bouw van deze placentomen  

onderling verschilt (men zou immers ook hier een compensatoire toename van de bloedvatvoorziening 
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verwachten),  moet de conclusie zijn dat de groei van foetussen ontstaan uit IVP embryo
’

s ook al 

vroeger in de dracht anders verloopt. We dienen ons bovendien af te vragen in hoeverre hierbij reeds 

v
óó

r de geboorte veranderingen worden geprogrammeerd in de eigen regelmechanismen van de groei 

en stofwisseling van zulke kalveren (29). Een sterke aanwijzing hiervoor zijn de klinische bevindingen 

die Garry en zijn groep in 1996 beschreven voor pasgeboren gecloneerde kalveren (30). De ten 

opzichte van een referentie groep bijna viervoudig verhoogde plasma insuline spiegel direct na 

geboorte, bleek in de uren daarna continu te blijven stijgen, ondanks de gestaag oplopende glucose en 

vrije vetzuur concentraties. Niet alleen zijn deze gegevens vooralsnog niet helemaal goed te duiden, ze 

roepen tevens een nog veel belangrijker volgende vraag op: wat zijn de gevolgen van deze intra-

uteriene groeiveranderingen op de fysiologie en gezondheid van zulke dieren op langere termijn? 

Daarmee zijn we beland bij een zeer actueel thema binnen het veld van de foetale groei.  

Op grond van correlatie studies tussen bewaard gebleven morphometrische gegevens van diverse 

cohorten pasgeborenen kinderen in Engeland, en de gezondheidsgegevens van diezelfde cohorten op 

volwassenen leeftijd, heeft de Engelse epidemioloog Barker vanaf midden jaren 
‘

80 een hypothese 

opgebouwd  die, enigszins kort door de bocht, als volgt kan worden geformuleerd: de conditie van de 

vrouw tijdens de zwangerschap heeft grote gevolgen voor de gezondheid van haar kind, niet alleen bij 

geboorte maar ook op latere leeftijd (31). Recentelijk zijn daar ook door onderzoekers van het AMC, 

in samenwerking met Barker, nieuwe aanwijzingen voor gepubliceerd (32). In de humane literatuur 

wordt echter nog al eens vergeten dat andere onderzoekers reeds veel eerder, maar wel binnen de 

context van de dierhouderij, hadden gewezen op de potenti
ë

le implicaties van voedings- tekorten 

tijdens de dracht. Tijdens de 14e zogenaamde Eastern School in Nottingham in 1968 over groei en 

ontwikkeling bij landbouwhuisdieren, merkte Graham Everitt op, ik citeer: 
“

The extent to which 

events of later life may be modified by factors operating during the formative stages appears 

insufficiently appreciated
”

, einde citaat (33).  

Wat echter tot op heden met betrekking tot deze hypothese node wordt gemist is een in fysiologische 

termen beschreven onderbouwing, m.a.w. we weten nog niet hoe en wanneer een beperking of een 

verandering van de samenstelling van de substraatvoorziening aan een foetus uiteindelijk kunnen 

leiden tot het manifest worden van pathogenetische processen bij diezelfde dieren op latere leeftijd. In 

dit verband zou m.i. onderzoek naar intra-uteriene groeivertraging en de mogelijke gevolgen daarvan 
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voor de diergezondheid op latere leeftijd,  juist bij huisdieren als de hond en het paard uitstekend 

kunnen worden uitgevoerd. Ook zouden de natuurlijke modellen, zoals de ernstig groeivertraagde 

dwergbiggen of 
“

runts
”

 voor dit soort studies  gebruikt kunnen worden. Deze uiterst kleine biggen 

overleven in de praktijk meestal niet omdat ze spontaan dood gaan, 
ó

f omdat ze met het oog op hun 

minimale levenskansen worden gedood. Mede op grond van de klassieke waarnemingen van 

Widdowson uit Engeland (34) lijkt het mij buitengewoon belangrijk deze runts onder experimentele 

omstandigheden op te fokken en voor pathogenetische studies op latere leeftijd te gebruiken. 

Widdowson heeft dat voor een enkele big wel gedaan tot een leeftijd van 36 maanden en maakte 

daarbij morphometrische vergelijkingen met een toomgenoot die bij geboorte een normaal 

lichaamsgewicht had. Haar bevinding, dat een bij geboorte zeer ernstig groeivertraagde big het op 

driejarige leeftijd per kilogram lichaamsgewicht met de helft minder aan levermassa moet doen, is 

uiterst belangwekkend. 

Tot slot van het thema groei nog het volgende. Binnen de sector van de productiedieren is veel 

informatie beschikbaar over de effecten die variatie
’

s in niveau en samenstelling van het voer van 

drachtige dieren hebben op het geboortegewicht van hun nakomelingen (33,35,36, 37,38). Uit 

dergelijke, niet invasieve voedingsproeven met o.a. varkens en schapen zijn twee belangrijke 

conclusies te trekken: ten eerste, de effecten zijn sterk afhankelijk van het tijdstip van de dracht 

waarop die variaties worden aangebracht; en ten tweede, het effect is afhankelijk van de leeftijd, c.q. 

de pariteit van het moederdier. Ik zal U voor wat betreft het laatste een m.i. interessant voorbeeld 

noemen dat voort borduurt op eerdere waarnemingen bij ratten (39). 

Uitgaande van de veronderstelling dat zeer jonge opgroeiende ooien een relatief groter deel van de met 

het voer op te nemen energie zullen besteden aan hun eigen groei, voerden Wallace en medewerkers in 

Schotland een experiment uit met 5 maanden oude ooien (40). Bij deze dus nog zeer jonge dieren werd 

op drie dagen na een ge
ï

nduceerde ovulatie 
éé

n enkel embryo getransplanteerd. De embryo
’

s waren 

afkomstig van oudere ooien die allemaal met zaadcellen van dezelfde ram waren ge
ï

nsemineerd. Vanaf 

de dag van de transplantatie werden de jonge draagooien in twee groepen verdeeld, die gedurende 100 

dagen daarna verschilden voor wat betreft de hoeveelheid per ooi versterkt voer. Zo ontstond een 

groep met snelgroeiende ooien, die gedurende de eerste 95 dagen gemiddeld zo
’

n 234 gram per dag in 

lichaamsgewicht toenamen, en een groep met ooien met een normale groeisnelheid, die in diezelfde 
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periode gemiddeld 75 gram per dag zwaarder werden. Op 60 dagen na transplantatie bleek van de snel 

groeiende ooien 57% drachtig te zijn, van de normaal groeiende ooien 85%, een significant verschil in 

fertiliteit dus. Het gemiddeld geboortegewicht van de lammeren van de snelgroeiende ooien was 63% 

van dat van de lammeren van normaal groeiende ooien, namelijk respectievelijk 2,7 en 4,3 kg. Het lijkt 

mij dat deze zeer jonge, snel groeiende ooien een uitstekend, niet invasief diermodel vormen voor 

diverse fysiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan, respectievelijk gepaard gaan met, 

intrauteriene groeivertraging. 

* 

Het tweede thema dat ik met U wil behandelen betreft het foetale gedrag van dieren. Bestudering van 

foetaal gedrag vindt zijn wortels in het besef dat zoogdieren in de baarmoeder een dusdanige 

functionele ontwikkeling van organen en orgaanstelsels doormaken dat zij in staat zijn om na de 

geboorte in hun nieuwe omgeving te overleven. Dat betekent overigens niet dat het de foetus in de 

baarmoeder aan de nodige prikkels ontbreekt (41). Integendeel, het lijkt er op dat de baarmoeder zo 

haar eigen milieu problemen kent. Zo is het bijvoorbeeld daarbinnen dusdanig warm dat de foetale 

lichaamstemperatuur gemiddeld een halve graad hoger is dan die van de moeder (42,43). De uterus is 

ook geen stiltecentrum: geluiden van het maag-darm stelsel en de stem van de moeder, en geluiden van 

buiten (bijvoorbeeld die van koppel- of huisgenoten) worden, zeker in het lagere frequentie bereik, 

door het binnenoor van de foetus verwerkt (44,45). Er bestaan ook sterke aanwijzingen dat de smaak- 

en reukpapillen in de mondholte geprikkeld kunnen worden door stoffen die door de moeder worden 

opgenomen en die uiteindelijk ook in het vruchtwater terechtkomen. Op grond van de reeds in 1937 

gepubliceerde experimenten van De Utrechtse hoogleraar de Snoo, de godfather van de vergelijkende 

geboorteleer, zou je met enig gevoel voor populariteit zelfs kunnen concluderen dat kinderen al v
óó

r 

hun geboorte van zoetigheid houden (46). En tenslotte: hoewel het donker is van binnen, mag niet 

worden geconcludeerd dat lichtprikkels uit de omgeving van de moeder haar ongeboren vrucht niet 

be
ï

nvloeden. Zo is o.a. bij drachtige edelherten en schapen aangetoond dat de foetus middels de 

pijnappelklier van de moeder een hormonale programmering ondergaat die o.a. mede bepalend is voor 

het tijdstip waarop de puberteit zal worden bereikt. Informatie m.b.t. het dag-nacht ritme en het 

seizoensritme wordt door middel van de moederlijke melatonine secretie aan de foetus doorgegeven 

(47,48). Er zijn overigens in dit verband ook aanwijzingen dat de foetus zelf reeds endogene ritme
’

s 
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ontwikkelt die onder invloed staan van kerngebieden in de eigen hypothalamus (49). Maar het is toch 

vooral de moeder die de maat slaat. Een ander belangrijk instrument dat ze daarbij gebruikt is de 

ritmiek van de samentrekkingen van de baarmoeder. Onze eigen groep heeft de afgelopen jaren zowel 

bij drachtige koeien, schapen, geiten, varkens als honden aangetoond dat de spierwand van de 

baarmoeder tijdens de dracht niet voortdurend is verslapt (50, 51). Integendeel, er is sprake van een 

karakteristiek activiteitspatroon dat duidelijk verschilt van de wee
ë

n die zo kenmerkend zijn voor het 

geboorteproces. De contracturen die tijdens de dracht optreden be
ï

nvloeden, middels een verandering 

van de placentaire doorbloeding, maar mogelijk ook via directe tactiele prikkeling van de foetus, 

diverse fysiologische funkties van de ongeboren vrucht. De conclusie moet dus zijn dat het absoluut 

niet eentonig en saai is in een baarmoeder.       

Dat de mate waarin de vrucht bij geboorte is ontwikkeld sterk kan verschillen tussen dieren, is al 

eerder benadrukt. Persoonlijk raak ik nog steeds diep onder de indruk van een filmopname die ik 

gedurende mijn studietijd in Amsterdam voor de eerste maal heb gezien: de geboorte bij de grote rode 

kangoeroe (52). Na een draagtijd van 33 dagen wordt een foetus geboren die amper 2 centimeter lang 

is en nog slechts rudimentaire achterpoten heeft; de voorpootjes zijn echter wel ontwikkeld en stellen 

het diertje in staat om onmiddellijk na uitdrijving op eigen kracht naar de buidelopening te kruipen. 

Fascinerend is dat de bewegingen van de foetus daarbij kenmerken vertonen van de motoriek van 

andere gewervelde dieren als amfibie
ë

n en reptielen: zo wordt de wervelkolom overduidelijk in het 

horizontale vlak gebogen. Ook bij het schaap en de mens is dit voor de allereerst waarneembare 

bewegingen beschreven (53,54,55). Hoe anders is de graad van ontwikkeling van een pasgeboren 

dolfijn die direct na uitdrijving, al of niet geholpen door moeder of groepsgenoten, naar het 

wateroppervlak zwemt voor de eerste ademtocht en al vrij spoedig daarna in de slipstream van mama 

zal mee zwemmen. In beide gevallen zien we een perfecte aanpassing aan de nieuwe omgeving, maar 

het beschikbare instrumentarium voor de pasgeborene verschilt enorm. Dat is eigenlijk waar het bij de 

studie van foetaal gedrag om gaat: welke instrumenten zijn voor het organisme reeds beschikbaar, 

d.w.z. hoever zijn ze ontwikkeld en wat wordt ermee gepresteerd. Gegeven de co
ö

rdinerende rol die 

het centrale zenuwstelsel heeft is het niet verwonderlijk dat de studie over foetaal gedrag zijn basis 

vond in het neurologisch onderzoek van de pasgeborene. Onder invloed van het baanbrekende werk 

van Prechtl uit Groningen, en na het beschikbaar komen van tweedimensionele echo- en 
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hartslagfrequentie-apparatuur, is met name in Nederland een geheel nieuwe onderzoeksrichting tot 

bloei gekomen. De primaire doelstelling was om de normale ontwikkeling van diverse uitwendig 

meetbare lichaamsfuncties van de humane foetus letterlijk in beeld te brengen, te kwantificeren, maar 

ook te rubriceren, bijvoorbeeld in herkenbare gedragstoestanden. Met het verschijnen van het boek van 

Jan Nijhuis in 1992 (56) werd de balans opgemaakt en werd duidelijk hoe waardevol deze benadering 

is voor de humane verloskunde en perinatologie. Deze vorderingen in de humane 

ontwikkelingsbiologie hebben mijn belangstelling voor de prenatale periode bij huisdieren sterk doen 

toenemen. Met de komst naar het AZU van de obstetricus Visser en de bioloog Edu Mulder, als 

representanten van de school van Prechtl, kwam een stuk kennis en expertise binnen bereik, waardoor 

unieke kansen voor locale samenwerking ontstonden. Ik ben zeer verheugd dat deze intussen ook vorm 

heeft gekregen.  

Maar waarom is onderzoek naar prenataal gedrag bij huisdieren dan eigenlijk belangrijk?  Naar mijn 

mening vooral in het kader van 2 soorten vraagstellingen:  

Op de eerste plaats voor het herkennen en defini
ë

ren van zogenaamde 
“

activiteitstadia
”

. Gegeven de 

door Nijhuis en anderen geformuleerde definitie van foetale gedragstoestand en de reeds eerder 

genoemde beperkingen in de bereikbaarheid van de vrucht, zal bij de meeste huisdieren niet veel meer 

dan dat mogelijk blijken (56,57). Het kwalificeren en kwantificeren van specifieke prenatale functies 

zoals verschillende lichaamsbewegingen, de intrauteriene ademhalingsbewegingen, en de 

hartslagfrequentie, zijn bij onze huisdieren nog nauwelijks op gang gekomen. Alleen voor het schaap, 

dat algemeen geldt als h
é

t modeldier voor bestudering van de foetale fysiologie, is door invasief 

onderzoek een goed inzicht verkregen in het v
óó

rkomen en de regulatie van verschillende foetale 

activiteitstadia. Bij onze huisdieren wordt tussen het moment waarop een dracht wordt vastgesteld en 

het tijdstip waarop de geboorte begint, in het algemeen niet of nauwelijks aandacht geschonken aan de 

levensverrichtingen van de ongeboren vrucht. Er zijn echter enkele ontwikkelingen in gang gezet die 

wijzen op een kentering. Het wekt geen verbazing dat dit juist bij het paard is gebeurd, een diersoort 

waarbij investeringen in diagnostiek en therapie soms langs een andere financi
ë

le meetlat worden 

gelegd. Zo werd  in 1987 voor drachtige merries een zogenaamd biophysical profile opgesteld, waarbij 

voor 6 parameters een score wordt gegeven: de diameter van de foetale aorta, de foetale 

hartslagfrequentie, de foetale bewegingen, de dikte van de placenta, en de ultrasonografisch 
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beoordeelde helderheid en hoeveelheid van de allanto
ï

svloeistof (58). Door de score van merries met 

klinische complicaties tijdens de dracht te vergelijken met referentiescores van gezonde dieren, werd 

getracht na te gaan in hoeverre deze antenatale beoordeling van de inhoud van de baarmoeder in relatie 

stond tot de vitaliteit van de veulens bij geboorte. Virginia Reef en medewerkers in Pennsylvania 

hebben intussen enkele wijzigingen in dit beoordelingssysteem aangebracht. Op grond van een recente, 

retrospectieve studie met 30 dragende merries met klinische complicaties concludeerden zij dat hun 

scoresysteem informatief was m.b.t. foetale gezondheid, perinatale morbiditeit en mortaliteit (59,60). 

Afgezien van de mogelijk prospectieve betekenis van een scoresysteem, en nog los van de vraag wat 

de clinicus voor mogelijkheden heeft om vroegtijdig in te grijpen bij een slechte beoordeling van de 

foetus, geven deze eerste pogingen tot prenatale diagnostiek wel aan dat er grote behoefte bestaat aan 

normaalwaarden, bijvoorbeeld m.b.t. verschillende soorten van foetale bewegingen en karakteristieken 

van de foetale hartslagfrequentie. Die zijn er op dit moment nog in onvoldoende mate. Vooral bij het 

paard zullen belangrijke technische aanpassingen van bestaande apparatuur nodig zijn alvorens hier 

verandering in zal komen. Voor het foetale kalf zijn er evenmin voldoende referentiewaarden. Zoals ik 

reeds eerder noemde zijn kalveren uit in vitro tot stand gebrachte embryo
’

s bij geboorte gemiddeld 

zwaarder. Maar uit publikaties blijkt tevens dat de foetale sterfte en de perinatale sterfte hoger zijn, 

zonder dat daarvoor een bevredigende verklaring kon worden gegeven (23). Er is dus alle reden om 

ook hier meer aandacht aan het foetale traject te besteden. 

Ook voor wat wel eens als foetale gedragsteratologie wordt omschreven is onderzoek bij huisdieren 

gewenst. Hierbij moet U denken aan studies waarbij wordt nagegaan 
ó

f, en zo ja in welke mate, 

toxische stoffen in het milieu, het voer en het drinkwater van invloed zijn op foetale lichaamsfuncties. 

Door gebruik te maken van transabdominaal echografisch onderzoek toonden Panter en zijn groep bij 

drachtige schapen en geiten aan dat wanneer onrijpe zaden van de scheerling aan het voer werden 

toegevoegd, er een aanzienlijke reductie van het aantal foetale bewegingen optrad (61). Tussen twee 

voerperiode
’

s herstelde de motoriek zich maar de lammeren vertoonden bij geboorte in meer of 

mindere mate flexuren aan de voorpoten. In de weken daarna trad in de meeste gevallen overigens een 

spontaan herstel op. De vergiftigende werking van het piperidine alkaloid in de scheerlingzaden was 

overigens in de oudheid al bekend; het was immers Socrates die aan de gevolgen van dit, naar 

onzindelijke muizen riekende vergif is gestorven. Zo schijnt hij volgens Aristophanes tijdens zijn 
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sterven aan zijn vrienden te hebben gezegd:
”

 De scheerling wijst de weg naar de onderwereld, een 

koude winterse weg, die de benen snel doet verstijven
”

. 

 Een meer nauwkeurige beschrijving en kwantificering van de foetale motoriek zou overigens bij 

experimentele intoxicaties bijzonder interessant kunnen zijn om specifieke verbanden tussen foetale 

functie en postnatale prestatie
’

s aan het licht te brengen. Onder gedragsteratologie kan ook worden 

gerangschikt onderzoek waarbij wordt gekeken naar de mogelijke effecten op de foetus van 

geneesmiddelen die aan het moederdier worden toegediend. Ook op dit gebied zijn de afgelopen jaren 

in de veterinaire literatuur de eerste publikaties verschenen. Ik ga op dergelijke studies niet nader in, 

maar ik wil slechts benadrukken dat dergelijk onderzoek bij drachtige huisdieren veel vaker zou 

moeten worden uitgevoerd. De grote verschillen in vorm en bouw van de placenta en de te verwachten 

verschillen in kinetiek van pharmaca bij de verschillende huisdieren dwingen tot een 

diersoortspecifieke aanpak.   

Deze overwegingen m.b.t. de relevantie van foetale gedragsstudies bij huisdieren hebben aan de wieg 

gestaan van het onderzoek bij varkens waarmee  Shuly Cohen enkele jaren geleden als excellent trac
é

 

student is begonnen. Naast de cavia is het varken het enige multipare huisdier waarvan de jongen bij 

geboorte redelijk ver zijn ontwikkeld en een gevarieerd bewegingspatroon vertonen. Een voordeel van 

het varken is bovendien dat bij transabdominale echoscopie een groot deel van de voldragen foetus in 

beeld kan komen. Intussen is, in nauwe samenwerking met Edu Mulder, een inventarisatie van de 

karakteristieken van de foetale hartslagfrequentie gepubliceerd (8) en zijn enkele kenmerkende foetale 

bewegingspatronen gedefini
ë

erd en gekwantificeerd. Ik ben zeer verheugd dat Cohen na zijn 

afstuderen als dierenarts in staat wordt gesteld zijn onderzoek als promotieproject af te ronden. Daarbij 

zal tevens aandacht worden geschonken aan de rol die endogene opio
ï

den spelen bij de regulatie van 

de foetale hartslag en bewegingen. Dit deel van het onderzoek wordt uitgevoerd in het laboratorium 

van professor Parvizi van het Institut fur Tierzucht und Tierverhalten, in Mariensee,  Duitsland.  

Professor Parvizi, dear Nahid: first of all I am very glad and proud that you are here today, also 

representing your institute on behalf of its director Franz Ellendorff. Both of you teached me the rules 

and discipline of designing, performing and analyzing physiological experiments. I am very happy that 

after almost twenty years we have found each other again at the interface of fetal neuro-endocrinology 

and fetal behavior. 
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Hopelijk krijgt de door Cohen ontwikkelde benaderingswijze binnenkort ook navolging binnen de 

context van het NWO programma 
“

Dierlijke Productie en Welzijn
”

.  Een door Dinant Ekkel van het 

ID-DLO in Lelystad ingediend projectvoorstel beoogt bij varkens de hypothese te toetsen dat prenatale 

blootstelling aan stress bepalend kan zijn voor de manier waarop, dan wel de mate waarin, dieren na 

de geboorte op stress zullen reageren. Het onderzoek dat tot de formulering van deze hypothese heeft 

geleid is tot nu toe bijna uitsluitend met ratten uitgevoerd (62,63,64). Het is echter van 

wetenschappelijk en praktisch belang om deze ook te toetsen bij huisdieren waar o.a. in verband met 

verschillende systemen van huisvesting, reeds veel neuro-hormonaal onderzoek over stress adaptatie is 

verricht.   

Een tweede relevantie gebied voor studies over foetaal gedrag betreft de prenatale ontwikkeling van 

die orgaanfuncties die in direct verband staan met het bereiken van de houding en positie waarin de 

vrucht wordt uitgedreven, en met de bewegingen die postnataal nodig zijn om melk uit de uier te 

kunnen opnemen. Wat betreft dit tweede punt volsta ik met op te merken dat zowel bij honden, 

schapen als varkens gedurende de laatste dagen v
óó

r de geboorte niet alleen spontane zuigbewegingen 

voorkomen; er kunnen ook foetale bewegingen worden waargenomen die onmiskenbaar onderdeel zijn 

van de motoriek die na de geboorte specifiek is verbonden met de melkopname: foetale lammeren 

maken heftige stootbewegingen met de kop, ongeboren pups maken melkslag bewegingen met de 

voorpoten en een varkensfoetus vertoont masserende bewegingen met de snuit. Gedetailleerd 

onderzoek naar het moment waarop dit soort bewegingen voor het eerst voorkomt is naar mijn beste 

weten nog nooit uitgevoerd. Maar nu terug naar de houding en positie van de vrucht bij de geboorte.  

In tegenstelling tot de situatie bij de mens is actieve participatie van de vrucht, zeker bij de unipare 

huisdieren, van groot belang, zo niet een voorwaarde voor een vlot verloop van de uitdrijving. Zowel 

het veulen, het kalf als het lam draaien om hun lengte-as teneinde het bekken gemakkelijker te kunnen 

intreden en passeren. Die draaiing, die ongetwijfeld ook wordt ondersteund door een kanteling van de 

contraherende baarmoeder, wordt door hoofd, hals en voorstel ingezet. Daarbij treedt een zodanige 

strekking van voorpoten en hals op dat de punt van de snuit achter of bijna ter hoogte van de hoeven 

komt te liggen. Met behulp van verschillende technieken kwam Fraser tot de conclusie dat deze zeer 

complex samengestelde oprichtbeweging bij schaap en rund gedurende de laatste dagen van de dracht 

reeds enkele keren wordt uitgeoefend (6). Gezien het feit dat met name bij de herkauwers afwijkingen 
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in de houding van de vrucht vaak aanleiding zijn voor een stagnatie in de uitdrijving en dus voor 

geboortehulp, is een nauwkeuriger analyse van de ontogenie van deze oprichtbeweging van belang 

voor de veterinaire verloskunde. 

U merkt, we zijn na een lange reis bij de geboorte uitgekomen. Ik hoop dat ik U een indruk heb 

kunnen geven van de veelzijdigheid van de vraagstellingen die wij ons bij de foetale ontwikkeling van 

onze huisdieren stellen. Het moge ook duidelijk zijn geworden dat daarbij een veelvoud aan 

wetenschappelijke disciplines gemobiliseerd moet worden. Ik zie het als klassiek geschoold bioloog als 

een uitdaging om deze mobilisatie in de komende jaren vorm te geven, en voel mij dan ook door de 

suggestie in de NRC van 28 februari jl., dat de bijzonder hoogleraar op zijn retour zou zijn, in het 

geheel niet aangesproken.  
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