
De abnormale geslachtscyclus bij de merrie 
 
Nadat we in een vorige uitgave de normale gang van zaken rondom het hengstig 
worden van de merrie bespraken nu aandacht voor een aantal storingen rondom het 
vruchtbaarheidsgebeuren bij de merrie. Zoals gezegd kan de hengstigheidsduur 
sterk variëren, ook het tijdstip waarop een merrie weer hengstig kan worden is lang 
niet altijd nauwkeurig te voorspellen. Dit feit heeft sommige paardenhouders wel 
eens op doen merken dat bij de cyclus van de merrie er niets regelmatiger is dan de 
onregelmatigheid. Toch hoeft deze onregelmatigheid, mits de merrie goed en 
regelmatig wordt geschouwd en op het juiste tijdstip wordt gedekt, geen nadelige 
invloed op de vruchtbaarheid uit te oefenen. 
Dit is wel het geval wanneer er een echt abnormale cyclus bestaat. In deze gevallen 
is ingrijpen door de dierenarts meestal noodzakelijk om de merrie toch drachtig te 
krijgen. 
Een abnormale cyclus wordt eigenlijk altijd veroorzaakt door het niet of niet goed 
functioneren van de eierstokken. De meest voorkomende afwijkingen worden 
hieronder nader toegelicht. 
 
Het onvoldoende ontwikkeld zijn van de eierstokken 
De grootte van een normale actieve eierstok is natuurlijk afhankelijk van het ras van 
de merrie. 
Bij een Trekpaard merrie is een eierstok vuistgroot terwijl bij de Shetland merrie meer 
in de grootte van een mandarijn gedacht moet worden. In het geval van niet of 
nauwelijks ontwikkelde eierstokken zijn deze van erwt- tot kastanje-groot. Wanneer 
komen deze voor? 
 
Bij jonge merries 
Gemiddeld bereikt een merrie de geslachtrijpe leeftijd al op ca.18 maanden. Bij de 
paarden en ponyrassen die tot de koudbloedachtigen gerekend worden -dus ook de 
Shetlander- zien we dat het wat langer duurt voordat de eierstokken tot volledige 
ontwikkeling komen. Hierbij kan het voorkomen dat deze merries op 2-jarige leeftijd 
nog onvoldoende ontwikkelde eierstokken hebben zonder dat we moeten spreken 
van een afwijkende situatie. Is een merrie, van welk ras dan ook, 3 jaar of ouder, dan 
behoort zij gedurende het dekseizoen (april - augustus) actieve eierstokken te 
hebben. Is dit niet het geval, dan spreken we van een abnormale cyclus. Sommige 
merries met deze afwijking vertonen toch, vaak onregelmatig, wat hengstigheids- 
verschijnselen. Tot een ovulatie (springen van een rijp eiblaasje) komt het vrijwel 
nooit, zodat er bij een dekking geen bevruchting en dracht zullen plaatsvinden. 
Hormonale behandeling van deze afwijking is nogal eens teleurstellend. Belangrijker 
lijkt om door een goede voeding te trachten de algehele conditie te verbeteren. Het 
meest verstandig is om niets te doen en de natuur in deze haar gang te laten gaan. 
Mogelijk dat erfelijke achtergronden bij deze afwijking ook een rol spelen zodat 
geforceerd ingrijpen wel eens kan leiden tot een “familiekwaal”. 
 
Buiten het seizoen 
Zoals in het vorige artikel is beschreven is de merrie een “season-breeder” en kent 
ze een periode (oktober – maart) dat ze geslachtelijk niet actief is. Gedurende deze 
maanden zijn de eierstokken ook kleiner dan in het dekseizoen en dit mag niet als 
afwijkend beschouwd worden. Ingrijpen is weinig zinvol, het enige wat gedaan kan 
worden is geduld betrachten. 



 
Weinig actieve eierstokken 
Dit zijn eierstokken waar wel enige activiteit is doordat er zich wel enkele eiblaasjes 
ontwikkelen, deze zetten niet door maar verdrogen weer zonder dat het tot een 
ovulatie komt. Gedurende het voorjaar, voor de Shetland pony ook de maanden 
maart en april, is dit een normaal verschijnsel.  
Gebeurt dit in het eigenlijke dekseizoen dan moet dit als een afwijking gezien 
worden. De merrie die deze afwijking heeft vertoond bij de hengst vaak wel vage 
hengstigheidsverschijnselen. Als de hengst haar echter bespringt, slaat ze toch af. 
Ook hier geldt dat geduld bewaren, tot het echte seizoen met volop gras er is, vaak 
het probleem vanzelf oplost. 
 
Te actieve eierstokken 
Deze afwijking wordt ook wel multi-folliculaire ovaria genoemd. Het betekent dat er 
teveel (multi) eiblaasjes (follikels) op de eierstokken gevormd worden soms wel tot 20 
per eierstok. Zo’n eierstok voelt dan aan als een tros druiven met eiblaasjes die geen 
van allen uitgroeien tot een rijpe eiblaas. Ook hierbij komt het zelden tot een ovulatie 
zodat er van een bevruchting geen sprake zal zijn. Merries die deze afwijking hebben 
zijn vaak zeer lang pseudo-hengstig, tot wel 5 weken toe, zonder dat er sprake is van 
een mooie hengstigheid. Ook deze afwijking zien we in het vroege seizoen. Dus ook 
hiervoor geldt: geduld bewaren. Heeft een merrie na 1 mei -ook weer afhankelijk van 
de weersomstandigheden- deze “multi-folliculaire”eierstokken nog dan moet van een 
afwijking gesproken worden en is hulp van de dierenarts nodig. 
 
Hengstigheid waarbij een follikel niet springt 
In dit geval ontwikkelt zich gedurende de hengstigheid wel een normaal eiblaasje, 
maar deze follikel springt (ovuleert) niet. Ook deze merrie zal te lang (10-14 dagen) 
hengstig zijn. Deze afwijking kan door de dierenarts goed behandeld worden. Deze 
hormonale behandeling mag pas ingesteld worden nadat de eierstokken zorgvuldig 
onderzocht zijn. Het is namelijk zo dat er bij deze afwijking nogal een sprake is van 2 
eiblaasjes die als het ware met elkaar in concurentiestrijd zijn. Wordt in zo’n geval de 
merrie met de betreffende hormonen behandeld dan is de kans groot dat beide 
eiblaasjes springen en het tot een tweelingdracht komt. Aangezien een 
tweelingdracht bij een merrie meestal tot een gestoorde drachtafloop (abortus) leidt is 
dit een ongewenste situatie. 
 
Het te lang functioneren van het gele lichaampje of zwangerschapslichaampje 
Zoals in het vorige artikel is uiteengezet, ontstaat na het springen van het eiblaasje 
op die plek een geel lichaampje (corpus luteum) dat het drachtigheidshormoon 
(progesteron) gaat produceren. 
Dit hormoon onderdrukt de hengstigheid en houdt bij de drachtige merrie de 
drachtigheid in stand. 
Is een merrie niet drachtig dan wordt dit gele lichaampje op dag 15 weer afgebroken 
en wordt de merrie na enkele dagen weer hengstig. Nu gebeurt het soms dat dit gele 
lichaampje ondanks dat de merrie niet drachtig is toch blijft functioneren (persisteert) 
en de merrie dus niet hengstig wordt. 
Deze afwijking komt nog al eens voor bij een veulenmerrie waarbij de 
veulenhengstigheid, al of niet bewust is, overgeslagen en die daarna geen 
hengstigheid meer vertonen. Dit wordt dan genoemd “lactatie-anoestrus” d.w.z. dat 
het hormonale systeem van een merrie volledig op de melkgift (lactatie) gericht is 



waardoor de normale voortplantingshormonen onvoldoende geproduceerd worden 
en er dus geen hengstigheid meer optreedt (anoestrus). Een hormonale behandeling 
is mogelijk maar in een aantal gevallen is dat weinig succesvol en dan resteert alleen 
het (vroegtijdige) spenen van het veulen nog om te trachten het seizoen alsnog te 
benutten. 
Ook zien we dit beeld nog al eens na vroeg embryonale sterfte. We weten dat bij10 
tot 15 % van de drachtige merries tussen de 4 en 10 weken de dracht alsnog 
afgebroken wordt. In deze gevallen blijft het drachtigheidslichaampje vaak nog 2 à 3 
maanden functioneren waardoor de merrie geen hengstigheid vertoont ondanks het 
feit dat de merrie niet meer drachtig is. Dit betekent dat een merrie die “goed” afslaat 
bij de hengst niet werkelijk drachtig hoeft te zijn. Dit onderstreept het belang van een 
tijdig uitgevoerd drachtigheidsonderzoek. Voor het opsporen van deze merries 
betekent dat niet alleen op 3 weken maar ook op ca. 2 maanden een onderzoek. Als 
het alleen op het eerste tijdstip uitgevoerd wordt zal een aantal merries later toch niet 
drachtig blijken te zijn. 
De dierenarts heeft zijn werk wel goed gedaan, maar de natuur heeft dan anders 
beschikt. 
 
In dit kader zijn onbesproken gebleven de aandoeningen aan de baarmoeder zelf 
waarbij de baarmoederontsteking als de belangrijkste oorzaak van een gestoorde 
vruchtbaarheid wordt gezien. 
Bij de Shetland merrie zijn daarnaast blijvende beschadigingen die bij een abnormaal 
geboorteproces van het veulen aan de geboorteweg zijn opgetreden nog al eens de 
reden voor een blijvend ongeschikt zijn van de merrie voor de fokkerij. 


