Praktijk

Het is volop voorjaar, de tijd van dartelende veulens in de wei.
Maar daar gaat nogal wat aan vooraf, ook in de weken voor
de geboorte. Hoefslag zette de belangrijke momenten in
de laatste periode van de dracht langs een tijdlijn.

WAT HEB JE NODIG?
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at vooraf gaat: de dracht
duurt ongeveer elf maanden. De meeste merries
worden in de maanden maart tot en
met augustus gedekt. Gemiddeld is
een merrie elke drie weken rond de vijf
dagen hengstig. De eisprong vindt
zo’n 24 uur voor het einde van de
hengstigheid plaats. De kunst is om
de merrie zo dicht mogelijk bij de
eisprong te laten insemineren of
dekken. Om dit tijdstip zo nauwkeurig
mogelijk te bepalen, begeleidt de
dierenarts een merrie tijdens de
hengstigheid rectaal en echografisch.
Na de bevruchting via inseminatie
met vers of dieprviessperma of

Tijdlijn voor
een goede start
6 MND

5 MND

4 MND

VACCINEREN
Merrie en het veulen
beschermen tegen een
aantal ziekteverwekkers,
hoort erbij. Het raadzaam de drachtige
merrie te vaccineren
tegen rhinopneumonie in
de vijfde, zevende en
negende maand van
de dracht. Daarnaast is
het in de tiende maand
nodig om de merrie
tegen influenza en
tetanus in te enten.
Daarmee bouwt ze
antistoffen op die het
veulen via de moedermelk zullen beschermen.
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3 MND

2 MND

1 MND

2 WK
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VOER
VERANDEREN

UIERONTWIKKELING

GEBOORTEALARM
INSTELLEN

BEKKENBANDEN
VERSLAPPEN

Tijdens de eerste acht
maanden van de dracht
is het niet nodig om het
rantsoen van de merrie
aan te passen.
Overgewicht van de
merrie wordt juist
geassocieerd met de
geboorte van een zwak
en kleiner veulen. Het
veulen ondergaat in de
laatste drie maanden
een ware groeispurt. In
deze periode neemt de
voedingsbehoefte van
de merrie met tien tot
twintig procent toe.

Vanaf een maand voor
het veulenen zwelt de
uier van de merrie op.
Dat is een teken dat het
lichaam zich opmaakt
voor de melkproductie.
Vaak neemt deze
zwelling in de loop van
de dag weer iets af.
De laatste twee weken
blijft de uier gevuld.

Als de fokker beschikt
over een geboortealarm, is het nu tijd om
deze te installeren.
Zo kan er tijdig hulp
geboden worden bij
de geboorte of de
dierenarts ingeschakeld
bij complicaties.

Eén van de signalen van
de voorbereiding op de
geboorte is het
verslappen van de
bekkenbanden.
Dit is te herkennen aan
de verandering van de
vorm van de achterhand
van de merrie. De billen
zijn niet meer rond van
boven, maar vallen een
beetje in naast de
staart.

natuurlijke dekking, wordt de merrie
gecontroleerd met de echo om te
bekijken of de eisprong heeft plaatsgevonden en of de baarmoeder mooi
schoon is. Het is belangrijk voor het
vruchtje dat het in een schone
omgeving terecht komt en goed kan
groeien. Daarna wordt de merrie rond
de achttiende dag gescand om te zien
of ze drachtig is. Als dat inderdaad het
geval is, wordt zij rond de dertigste dag
weer gecontroleerd. Het vruchtje is dan
al ongeveer een centimeter groot en
ook de hartslag is duidelijk zichtbaar.
De derde echo vindt meestal plaats
rond de derde maand van de dracht
of tegen het einde van het seizoen.

NOG 48 UUR

KEGELEN
Als er harsachtige
kegeltjes aan de uier
hangen, gaat het niet
lang meer duren.
Het zijn druppeltjes
biest, oftewel de eerste
moedermelk. Biest is
van groot belang voor
de gezondheid van het
veulen. Als de merrie
ruim voor het veulenen
begint te kegelen, kan
er teveel kostbare biest
verloren gaat. Daarom
kan het verstandig zijn
om dit op te vangen en
in te vriezen.

Maaike Lautenschutz werkte als allroundpaardendierenarts bij Dierenartsenpraktijk
Bodegraven. Recent startte zij haar eigen
Voortplantingspraktijk LautenschutzSoethout en werkt samen met de
Specialistische Voortplantingspraktijk van
Myrthe Wessel. Maaike hielp met de
samenstelling van deze tijdlijn. Als je een
drachtige merrie hebt, moet je volgens
haar over een aantal dingen beschikken.
‘Allereerst is een grote stal met royaal
opgestrooide bodem waar de merrie in
kan veulenen van zeer groot belang.
Ongeveer vier tot zes weken voor de
veulendatum moet de merrie zich bevinden in de omgeving waar ze zal gaan
veulenen in verband met de opbouw van
de juiste antistoffen. Zorg voor licht en
rust, zowel in de stal als daarbuiten. Zorg
ook voor het telefoonnummer van de
dierenarts, water, emmers, handdoeken
en een staartbandage.’

HET MOMENT

BEGIN VAN
HET VEULENEN
Het veulenen begint
met het draaien van
het veulen van rugnaar buikligging.
Hierdoor wordt de
merrie onrustig, ze kijkt
naar haar buik, houdt
de staart af, maakt
kleine beetjes mest en
gaat steeds liggen en
staan.

EERSTE DAGEN

GEBOORTE

NA DE GEBOORTE

EERSTE DAGEN

De geboorte duurt zo’n
twintig minuten.
Aan het einde van de
ontsluitingsfase scheurt
het vruchtvlies en start
de uitdrijvingsfase.
De baarmoedermond is
nu volledig ontsloten en
het veulen passeert door
de weeën het geboortekanaal. Vaak komen
de voorbeentjes en het
hoofd eerst. Zit het
vruchtvlies nog om
de neus van het veulen,
verwijder dit dan om
verstikking te voorkomen.

Als de merrie na
ongeveer twintig
minuten opstaat, breekt
de navelstreng.
Deze mag niet worden
doorgeknipt! Meestal
wordt de nageboorte
binnen een uur uitgedreven. Duurt dit
langer, schakel dan een
dierenarts in. Het veulen
hoort binnen twee uur te
staan en biest te drinken.
Na twee uur moet de
eerste ontlasting
(darmpek) van het veulen
komen, en binnen negen
uur de eerste urine.

Een gezond veulen
drinkt minimaal een
paar keer per uur bij de
merrie afgewisseld met
slaapfases. De normale
temperatuur van het
veulen ligt tussen de
38.0 en 39.0°C.
De navelstomp van het
veulen moet vanaf
direct na de geboorte
twee tot drie dagen
lang dagelijks
gedesinfecteerd
worden, totdat deze
mooi ingedroogd is.
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