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door Bettine van Harselaar

Osteochondrose (OC) is een afwij-

kende structuur van het bot in ge-

wrichten. Wanneer bij de omzetting

van kraakbeen naar bot stukjes ver-

beend kraakbeen loslaten, noemt

men dit osteochondrose dissecans

(OCD). Dit ontstaat bij paarden al op

zeer jonge leeftijd, maar kan in veel

gevallen ook voorkomen worden.

Hierop hebben verschillende zaken

invloed: erfelijkheid, exterieur, vol-

doende beweging en voeding. Twee

factoren spreken hierbij erg tot de

verbeelding: erfelijkheid en voeding.

Erfelijkheidsgraad
Gewrichten waarin OCD veel voor-

komt, wat in de sport een belemme-

ring kan vormen, zijn de knie, de

sprong en de kogel. 

Ilse van Grevenhof van Wageningen

Universiteit legde in haar presentatie

op de hengstenkeuring uit op welke

manier de groeiafwijking wordt

doorgegeven. “De mate waarin OC

wordt doorgegeven uit zich in de er-

felijkheidsgraad. Hiermee wordt aan-

gegeven welk kenmerk vaker wordt

gevonden in specifieke families. De

erfelijkheidsgraad van OC is 23 pro-

cent. Gezien deze mate van erfelijk-

heid zijn er goede mogelijkheden om

hierop te selecteren. Wanneer een

hengst wordt getest op het doorgeven

van OC, dan zijn hiervoor minstens

twintig nakomelingen nodig om een

representatief beeld te vormen, de be-

trouwbaarheid is dan 55 procent.”

Een opvallende conclusie van de bij-

eenkomst is dat het resultaat van dit

‘wegfokken’ van OC blijvend is.

Door steeds betere ouderdieren te ge-

bruiken kan OC langzaam worden te-

ruggedrongen. 

Het belang van mineralen
Rob van Krabbenborg van Pavo gaf

uitleg over het onderzoek dat is ge-

daan naar het effect van voeding op

OCD. Daarvoor was eerst meer in-

zicht nodig in het ontstaan van OC.

Door de jaren heen is het formaat van

paarden namelijk fors toegenomen.

Dit zegt ook iets over de botgroei, die

daardoor steeds sneller plaats moet

vinden. We fokken namelijk graag

grote paarden. Wanneer een veulen-

lichaam niet voldoende mineralen

krijgt om deze groei te kunnen reali-

seren, kunnen er beschadigingen op-

treden. 

Krabbenborg: “Een volwassen paard

heeft 20 tot 25 kilo botweefsel. Dit

bestaat uit een vaste hoeveelheid mi-

neralen. Eén procent van de botten

wordt dagelijks vernieuwd, dit bete-

kent dat een paard elke vier maanden

een nieuw skelet ‘ontwikkelt’. De

mineralen die een paard hiervoor

nodig heeft zijn calcium, fosfor en

magnesium, waarvan magnesium erg

belangrijk is.”

Met grafieken liet Krabbenborg de

magnesiumwaarden in het bloed van

een drachtige merrie zien. In de peri-

ode rondom de geboorte daalt het ge-

halte magnesium aanzienlijk.

Hierdoor bleek de kans op het ont-

staan van OC toe te nemen (zie

kader). 

Belangrijk is dat het effect van de

supplementen het grootst is in de

leeftijd van nul tot vijf maanden oud.

Ook tot twaalf maanden hebben de

supplementen nog effect, maar

daarna niet meer.

Het genetisch profiel
Hans van Tartwijk, voorheen fok-

technisch medewerker bij het

KWPN, ging in op het benutten van

het genetische profiel. Dit is een

hulpmiddel om tot een nog betere

hengstenkeuze te komen. 

Aan de fokwaardes is vanaf nu het

genetische profiel toegevoegd, met

daarin alle erfelijke kenmerken van

een paard. Deze laten zich hetzelfde

lezen als de fokwaarden die al veel

langer bestaan. Kort gezegd: hoe

hoger de fokwaarde, hoe beter de

hengst dit gegeven doorfokt. 

Van de hengsten die in 2007 werden

goedgekeurd is als eerste van start

gegaan met het vergaren van OC-in-

formatie over nakomelingen. Ko-

mende jaren zal dus steeds nieuwe

informatie zich als een olievlek over

het hengstenbestand gaan versprei-

den.

Selectie op meer kenmerken
In zijn presentatie stelde Hans van

Tartwijk dat de basis van een heng-

stenkeuze moet bestaan uit een selec-

tie op meerdere kenmerken. Wanneer

je als fokker een bovengemiddeld

sportpaard wil fokken, kan je alle

hengsten met bijvoorbeeld minder

dan 120 punten voor sport wegstre-

pen. Wanneer je een paard wil fokken

uit een hengst met minimaal 96 pun-

ten op OC-gezondheid, valt er ook al

een grote groep af. 

Van Tartwijk: “Probeer te selecteren

op een combinatie van kenmerken.

Wanneer je een hengst gebruikt met

op een bepaald gebied extreme kwa-

liteiten, dan kan je kleine compensa-

ties aan de andere kant toestaan. Dit

moet de basisgedachte zijn.”

Fokzuiverheid verankeren
“Het vinden van een passende hengst

begint altijd bij de merrie”, maakt

Van Tartwijk duidelijk. “Een fokker

moet de sterkere en mindere punten

hiervan kennen. Probeer een hengst

te vinden die deze positieve eigen-

schappen bevestigt. Hiermee veran-

ker je de fokzuiverheid. Zoek

vervolgens verder naar een hengst

die ook nog de mindere eigenschap-

pen van je merrie compenseert. 

Door het toevoegen van de OC-ge-

zondheid in de fokwaarden, kan een

nog beter afgewogen beslissing wor-

den gemaakt. Fokkerij, voeding en

houderij moeten samen zorgen voor

een verlaging van het OCD-gehalte

en betere sportpaarden.”

OC kan langzaam worden teruggedrongen
Supplementen spelen een rol bij het voorkomen van osteochondrose

De nieuwe fokwaarde van OC-gezondheid werd woensdagochtend in Den Bosch toegelicht. Van links naar rechts: Dani-
ëlle Arts en Johan Knaap van het KWPN, Ilse van Grevenhof van Wageningen Universiteit, Rob Krabbenborg van Pavo en
fokkerijdeskundige Hans van Tartwijk. 

De waarde van het PROK-certificaat
Het onderzoek van Ilse van Grevenhof had een aparte uitkomst wat betreft de merries.
In de test naar erfelijkheid van OC werd ook gekeken naar de invloed van het aantal
PROK-merries. Na een groep PROK-merries (die dus géén OC hebben) te hebben ver-
geleken met een even grote groep merries zonder het PROK-certificaat, bleek er geen
verschil te zijn in de mate waarin OC voorkwam bij hun nakomelingen. 
De vraag is dan hoeveel effectiviteit zo’n certificaat nog heeft. De respons van het
KWPN hierop was dat slechts een kleine groep van de geteste merries is geprokt. De
merries zonder certificaat kunnen dus net zo goed vrij van OC zijn. Het is veel moei-
lijker representatieve informatie over nakomelingen van merries te vergaren, zij bren-
gen immers per paard veel minder nakomelingen voort dan dekhengsten. Het KWPN
blijft het fokken met een geprokte merrie ten zeerste aanbevelen, omdat OC bewezen
erfelijk is.

De erfelijkheidsgraad van verschillende kenmerken:
Schofthoogte: 60%
Exterieur: 35%
Beweging (gangen): 35%
OC / OCD: 23%
Springen (competitie): 15%
Dressuur (competitie): 15%

Het nut van supplementen
Om het belang van de mineralen magnesium en fosfor aan te tonen, liet Pavo een
onderzoek uitvoeren door de Gezondheidsdienst voor Dieren en de Wageningen Uni-
versiteit. 63 KWPN-veulens van nul tot vijf maanden deden mee. Zij werden onder-
verdeeld in twee groepen: één groep kreeg een supplement, de andere groep niet.
Het supplement bestond uit extra magnesium en fosfor. Er werd geen calcium toe-
gevoegd, omdat dan opname van de andere twee mineralen wordt beperkt. Vier
maanden lang kregen de veulens uit de eerste groep het supplement toegediend,
en op de leeftijd van vijf maanden werden alle veulens op de röntgenfoto gezet.

Behandeling
Controlegroep Met supplement
Aantal veulens OC-incidentie Aantal veulens OC-incidentie
31 42% 32 22%

Om te zien of OC ook op latere leeftijd (vijf – twaalf maanden oud) is terug te dringen,
werd een tweede onderzoek gedaan. De insteek van het onderzoek was hetzelfde.
Alle veulens hadden tot zij vijf maanden oud waren geen supplementen gehad. Voor
de test werden de veulens al op de röntgenfoto gezet. Bij de controlegroep was het
aantal veulens met OC na afloop hetzelfde als aan het begin. Bij de veulens die wel
een supplement hadden gehad, bleek het aantal veulens met OCD sterk gedaald.

DEN BOSCH – Een goed sportpaard fokken willen we allemaal.

Maar een talentvol paard alleen is niet genoeg, paarden moeten ook

gezond zijn om in de sport te kunnen presteren. Het KWPN presen-

teerde woensdagochtend op de hengstenkeuring de achtergronden

bij de nieuwe fokwaarde voor OC-gezondheid. Dit werd aangevuld

door Pavo, die nieuwe wetenschappelijke inzichten op voedingsge-

bied introduceerde. Het KWPN is het eerste stamboek ter wereld

dat osteochondrose zo systematisch bestrijdt en daarbij een gene-

tisch profiel inzet als nieuw hulpmiddel bij de hengstenkeuze.

In de test naar erfelijkheid van OC werd ook gekeken naar de invloed van het
aantal PROK-merries, zoals hier te zien is op een dia.


