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Specialist voortplanting Karin Hendriks werkt al jaren nauw
samen met De Graafschap Dierenartsen, die met haar komst

nog meer kwaliteit van zorg biedt. Een gesprek over dier-
geneeskunde en voortplanting paard anno 2019.
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L, ierenorts Jêroen Smokvertelt
Dno" de somenweÍklngr tussen

U r"Grootschop Drerenortsen
en Korln Hendriks tot stond kwom:
"Je ziet dot de klont steeds meer
wacgt om kwclitotiêÍ hoognrrocrrdige

zorg. Dcorvoor moet je blijven
lnnoveren. Vqn oudsher zitten we
hier in Vorden in een gebied met
veel Íokkers en diverse hengsien-
houders, Voor dot werk konden we
wel wot hulp gebruiken. Zo hebben
we Kqrin gewcragd ons tecm te
versterken, Het ging hierbij niet
zozeer om de kwontiieit, moor om
de kwoliteit. Korin hod oI enkele
joren hoor exdmen Europees specio
list voortplonting ochter de rug en
wcs lrog werkzoom op de UnÍversiteit
in Utrecht, Zljzaghelwei zitten om
porttime bij ons te komen werken.
Loter werd dot Íu]ltime. En uniek oqn
deze scmenwerking wcrs dot ze,

Àchlergrond

ondonks hoor speciolisotie, ook
onderdeel wilde uitmoken von het
teom en dus ook dienstên ging
dÍosien. Docr wcrren we notuurlijk
erg bii geboot." Voor Kqrin was het
'diensten droqien'niet meer don
logisch. "Zeker in de huidige tiid is het
meedrooien in het dienstenrooster
geen gemeengoed meer, moor voor
mij hoort het er gewoon bii, Tijdens
de diensten zie ik nog eens wot
onders dcn olleen mccrr voortplon-
tingspïoblêmen. Tn het voorjoor en
de zomer doen Jeroen en ik crlleen
weekenddiensten gynoecolo giie,

crnders zou het echt veel te veel
worden, moor in de wlnter doên ook
w1j 01ies."

Futllime bolerhqni
Zo komt het gesprek op de heden-
docrgÍse werkzaomheden op het
gebied von voortplonting, Korln;
"Toen ik hier begon hod ik nooit
gedccht dot ik ols speciclist een
fulltime boterhom kon verdienen
met de grynoecologie, Mqor er is de
lootste joren zo veel verqnderd, dqt ik
wel kon zeggen dcrt tochiig procent
von mijn werkzoomheden het hele
joor rond in die richting liggen.
NotuuÍlijk ligt miin hooÍdtook erin
om de merries drochtig te kriigen,
moor een belongdjk deel van mijn
werk bestoqt tegenwoordig ook uit
het opvolgen von de dÍdcht. Ik bekljk
oltijd de merries op zestien dogen en
ongeveer een msond drocht. Ik kqn
zien oÍ de wucht leeÍt en beweeett en
oÍ er sproke is von ongewenste
tweelingdrocht. Mqqr door onze
geqvonceerde oppoïatuur kan ik
veel meer zien.Zo contÍoleer ik de
somensteiling von het vÍuchtwdter
en kijk ik noar. het ospect von de
moederkoek. Al in een woeg stodium
kcln ik herkennen dqt er iets mls is,

Zo kon ik de merrie tijdig behonde- )
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Ien en hopelijk de drccht in stond
houden, Doornq blijÍ ik zo'n merrie
monitoren, Wot doei het y.eulen?

Groeit het goed? Hoe zit het met
de plcrcenio, breidt het proces zich
uit? Irlijn vok goot steeds meer
richting de humone vetloskunde en
gryncecologie. Uiteindelijk is toch
het doel dct er een levend, gezond
veulen wordt geboÍen."

Geslcchtsbepcrling
Wot met de moderne echo ook goed
te zien is, ls het geslocht vcrn het
veulen. Korin: "Op zestig tot zeventig
dogen kqn ik dot het beste zien,
Ik kijk don ndor de qonleg vcn het
geslochtsopporoot, die ligt bij
de hengst tussen ncrvelstreng en
ochterbenen en bij de merrie tussen
qchterbenen en stoort, In meer don
95 procent von.de gevollen is de
voorspeliing dori juist, Tussen
honderdtwrntig en tweehonderd
dogen drocht kun je het ook zien,
don krjk je nqor de oonleg von
de ir-rwendige geslqchtsorgqnen,
Deze methode is iets minder betrouw-
boor. Er zijn Íokkers die groog willen
weten welke geslocht het veulen
heeÍL omdot ze bijvoorbeeld ol
hondel hebben voor een hengst, oÍ

Enkele jaren geleden werd nog uitgegaan van 0,8 embryo per OpU-sessie.
momenteel zit dat al op 1,4.

eicellen uit de eierstok gehocrld,
woorno in het loborotorium één
spermocel direct in een eicel wordt
ingebrocht en het embryo wordi
opgekweekt. Korin: "Esther en ik
hebben ollebei onze eigen voort- ,

plonlingsprokiijk, mccr voor' dit
stukje hebben we de hcrnden ineen
gesiogen. We zÍjn er nu drie joor mee
bezig en de resultoten woÍden qieeds

beter, Bij ET kun je, mits je het juiste

uitgangsmcteriqol hebt wel enige
gorontle geven, mcoÍ bij OPU CSI

obsoluut niet. Ëen olgemeen gemid-
delde ls dot je met minimclol tien
Íollikels begint. wooruit je hopelijk
vljÍ eicellen kon oogsten en er één
zich ontwikkelt tot embryo. Moqr het
kon net zo goed gebeuren dot je
dertig eicellen hebt en uiteindelijk
geen embryo oÍ vijÍ eicellen en twee
embryo's. Het mqqkt niet uit oÍ ie met
jong oÍ oud msteriqsl werkt, hetvolt
niet te voolspellen. Moor toch, enkele
joren geleden gingenwe nog uitvon
0,8 embryo per OPU-sessie, momen-
teel zit ddt ol op 7,4.Er zit dus wel
progressie in, Door deze scmenwer-
king kunnen we de klonten deze
techniekbieden. Bij OPU is het stollen
von de merries essêntieel, je kunt dot
niet vonoÍ huis. We kunnen gebruik
moken vcn de fociliteiten in Jelsum,

en von hier. Op beide locoties
hebbenwe voldoende stsllen om
merries op te vongen."

Ics!-ndkomelingen
Jeroen: "De toekomst von deze
techniek stqot oÍ vqlt nu met de
resultcten die de lCSl-nakomelingen
goon neerzetten. Van ET weten we ql
dct dot topsportpocrden kon geven.
ICSI moet dct nog bewijzen, mcror

bijvoorbeeid de kompioenvon de
KWPN hengstenkeuring von vorig
joor, Kcrnnon ir, is een lCSl-nokome-
ling. Die heeÍt toch olles in zich om
een topsportpqqrd te worden, A-ls de
Íokkers doorvqn overtuÍgd zijn, denk
ik dot de techniek nog v.eel sneller
zc1 groeien dcrn nu. Als kliniek
probeïen we complete grlmcecologi-

sche zorg te verlenen. Hebben we dus
bijvoorbeeld een merrie met tumoÍen
of cystes op hcrcr eierstokken, dqn
vrqgen wU chirurgiespeciallst Astrid

Rijkenhuizen om dit hieÍ op cle

proktijk sctmen met Korin met een
kijkoperotie te verhelpen. Zo hoeven
onze klqnten niet ver te reÍzen voor
de juiste zorg."

Juiste kennls bli de hdnd
Dergelijke scmenwerkingen heeÍt
De GrcciÍschop dierencrtsen met
meerdeÍe speciolisten. Jeroen Smok:
"We werken somen met een oogheei-
kundig speciqlist. een chirurg,
wondspeciolist, dierÍysiotheropeut,
een osteopcrct en hoeÍsmeden, Zo

hebbenwe oitijd de juiste kennis bij
de hond. De rol von ossistenten woÍdt
ook steeds belongrijker. We merken
toch dot mensen minder hondig zijn
in het Íixeren vqn hun pocrden, dccr-
in minder dooriastend zijn. Als het
werk eÍom vroogt, nemen we een
ossistent mee op een visite. Bij een
gebitsbehondeling bijvoorbeeld oÍ
het moken von róntgenÍoto's oÍ echo
oon huis. Doorbij krijgen de ossisten-

ten steeds meer zelÍstondige tcrken,

zools het loseïen von een pcord oÍ
het toedienen vdn mediciinen. Ze

mogen nohrurlljk niet olles, mcor
het is wei fijn dot iemond he1Pt. En

dot is toch wcor de klont tegenwoor-

Àchtergrond

díg om vrocrgt, Ze willen eigenlijk
helemool ontzorgd worden."

Complele check
In de proktijk ziet Jeroen Éteeds meer
mensen die von huls uit de kennis
von poorden niet hebben meegekre-
gen. "Deze mensen zijn vctcrk emotÍo-
neel heel erg betrokken met hun
poord. Mede om die reden orgonise-
Íenwe'paspoortdogen', Op die dog
kunnen de pocrden tegen een gere.

duceerd torief worden geënt, De pos-
poorten worden gecontroleerd oÍ ze

ookvoor de sport helemool compleet
zijn. Dcornoost woÍdt de ontvrrorming
even doorgenomen en is ermogelijk-
heid tot gebitscontrole, Zo vormen we
een ondersteuning in de verzorgring

von het poord. Soms is het, voor het
welzijn von het pqord, nodig om een
obiectieÍ oordeel ie geven om zo bin-
nen de grenzen te blijven. Op die dag
kunnen eigenoren ook voor ollerhqn-
de vragen blj ons terecht, Zo hebben
we toch een extro moment dot we de
klcrnten even zien en spreken, woor-
door problemen eerder oon het Iicht
komen en zowet dó kldnt als wij de
verzekeringr kdigen dot de gezond-

heidszorg goed op peil is," <

de merrie niet willen verkopen ols er
een merrieveulen in zit. Mqcrr ook
steeds meer mensen vrogen om een
'pretecho'. Dot kon qllemcrol, Ik moqk
een echo von het veulen, go de
belongrijkste struch.rren longs, loot
zien hoe het hortje klopt en mook
door een ÍÍlmpje en Íoto's vsn, Dit
olles kon je op een USB-stick mee-
krijgen, Mensen zijn steeds meer
beirokken bij hun poord. Ze willen
ook de drqcht von het begin tot het
eind meebeleven, en dot kon op

deze monier. Om het veilig te doen
heb ikwel een goede opvoelbox
nodig oí een deurtje wcrorochter
de merrie goed ingesloten stoot.
Dit moet in een goed te verduisteren
ruimie zíjn.Zl)n die mogeliikheden er,

don kqn dit gewoon in de eigen
omgeving plootsvinden."

ET en ICSI
En hoe stoqt het met de'nieuwe
technieken'. ËT en ICSI? Jeroen:
"Embryotronsplontotie wordt steeds
meer toegepost, ook bij ondere
rqssen dcrn wormbloeden. Er zijn
steeds meer dierenortsen die het
kunnen en zeker ols ie ook nog een
eigen drccgmerrie hebt, is hel een
hele betoqlbqre techniek. De resulto,
ten zijn met het juiste uiigdngsmoteri,
ool goed. Dot betekent een goed
wuchtbore donormefiie, goed
speÍmo en een jonge, Íertiele droog-
moeder, We zeggen nog oltijd dot je
ervqn moet uitgocn dot je uit drie
spoelingen gemiddeld één drocht
overhoudt, moqr de ervoring leert
dat de'resultaten nog wel beier zijn,
De resultqten zijn goed, mcor nooit
honderd procent, dcrt moeten
mensen zich wel reoliseren,"

oPUACST
Specicrol voor het OPU/ICSI-werk is
Korin een sqmenwerhing qqnge-
goon met Esiher de Melker. Zij zijn
verenigd inhet bedrijÍ Seldsum EQ
Hendriks. Bij deze techniekworden
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Over De Graafschap Dierenartsen: "We willen de praktijk nog een stuk

uitbreiden, de plannen liggen al bij de gemeente", aldus Jeroen Smak.

"We hopen daarmee ook klanten te trekken vanaf de andere kant van

de ljssel. Maar ondanks onze omvang en ons streven naar de best

mogelijke zorg, willen we toch in de kern de Achterhoekse 'dorps-

praktik' blijven waar de mensen zich thuis voelen en er ook tijd is voor

de mens achter het paard. Daar gaan we voor met ons hele team."

JEROEN SMAK
Jeroen Smak studeerde in

1997 aÍ aaa de Universi-

teit van Utrecht en is sinds

1999 werkzaam bij DAP

De Graafschap. Korte tijd
later werd hrj mede-eige-
naar Mede onder zijn
leiding groeide de paar-

denkliniek uit tot wat het
nu is. Van jongs aÍ aan
had Jeroen interesse in de
fokkerij. Niet alleen profes-

sioneel, maar ook oê
bestuurlijk vlak is hij actieí
in deze branche. Zo heeft
hij zitting in de Fokkerrl-

raad van de rijpaarden bij
het KWPN. Jeroen fokt
zelf zowel in de dressuur-

als springrichting.
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