
Eén van de diensten die de afdeling Voortplanting aanbiedt, 

is fertiliteitbegeleiding bij teven, waarbij het vaststellen van 

het optimale dekmoment erg belangrijk is.
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Fertiliteitbegeleiding

WAT GEBEURT ER T I JDENS EEN CONSULT 

VOOR FERTIL ITEITBEGELEIDING?

Tijdens het consult vragen wij u in verband 
met mogelijke problemen van de vruchtbaar-
heid zo veel mogelijk informatie over vorige 

loopsheden en de gezondheid van uw hond. 
Denk daarbij aan vragen als: ‘op welke leeftijd 
werd uw hond voor het eerst loops?’; ‘is uw 
hond ooit gedekt?’; ‘hoe zijn eventuele vorige 
drachten en geboorten verlopen?’; ‘welke 



gezondheidsonderzoeken zijn er bij uw hond 
en de beoogde reu gedaan?’ etc. Het is daarom 
goed als u alle gegevens hierover meeneemt.
Na een algemeen onderzoek tijdens het eerste 
consult voeren we bij het fertiliteitonderzoek 
o.a. een inwendig onderzoek uit (vaginosco-
pie). Daarmee kunnen we een indruk krij-
gen van de cyclusfase waarin uw teef zich 
bevindt. Hierbij wordt de invloed van zowel 
het hormoon oestrogeen als van progesteron 
waargenomen. Op deze wijze kunnen we 
ook vaststellen of er bijvoorbeeld anatomische 
problemen zijn. Verder maken we een cytolo-
giepreparaat om het celbeeld microscopisch te 
kunnen beoordelen en nemen we bloed af voor 
het bepalen van de plasma-progesteronconcen-
tratie. Deze bepaling vindt in de loop van de 
ochtend plaats.

Al deze stappen hebben als doel om het opti-
male dekmoment vast te stellen. 
Als er aanleiding toe is, voeren we aanvullende 
onderzoeken uit zoals een vaginaal toucher, 
een echografisch onderzoek van de baarmoe-
der en de eierstokken en/of een bacteriologisch 
onderzoek.

UITSL AG

Wij bellen u op dezelfde dag als het consult 
tussen 12.30 en 13.00 uur op met de uitslag 
van de progesteronmeting en het bijbehoren-
de advies: opnieuw onderzoeken of dekking. 
Mocht een volgend onderzoek nodig zijn dan 
verwachten wij u weer op het eerstvolgende 
spreekuur van de afdeling Voortplanting voor 
de verdere fertiliteitbegeleiding. 

DR ACHTONDER ZOEK

Tussen de 26 en 30 dagen na de dekking zien 
we uw hond graag terug voor drachtcontrole. 
Dit gebeurt op afspraak die u kunt maken via 
de patiëntenadministratie (tel. 030-253 9411).

Middels palpatie (voelen) wordt vastgesteld 
of de hond drachtig is. Als we bij palpatie 

vaststellen dat uw teef drachtig is, doen we een 
echografisch onderzoek (tenzij de aanwezig-
heid van andere spoedeisende patiënten dit 
verhindert). Als u dat wenst sturen we enkele 
echobeelden per e-mail naar u op. In geval 
van dracht hoort deze echo bij de fertiliteitbe-
geleiding en zijn er geen aanvullende kosten 
aan verbonden. Het echo-onderzoek wordt 
dan uitgevoerd door co-assistenten onder 
begeleiding van een dierenarts. Als er tijdens 
de palpatie echter abnormale bevindingen 
worden gedaan, adviseren we een echografisch 
onderzoek door de specialist Diagnostische 
Beeldvorming. Aan dat echo-onderzoek zijn 
wel aanvullende kosten verbonden.
Verder is het mogelijk om vanaf 52 dagen 
dracht een röntgenfoto te laten maken om het 
aantal pups te bepalen. Dit is geen vast on-
derdeel van de fertiliteitbegeleiding en wordt 
apart in rekening gebracht.
In verband met een optimale beoordeling van 
zowel echo als röntgenfoto raden we u aan uw 
hond op de ochtend van het onderzoek niet te 
laten eten.

ANDERE PROBLEMEN

Ook voor andere problemen op het gebied van 
de gynaecologie, mannelijke voortplanting en 
verloskunde (bijvoorbeeld baarmoederontste-
king, het invriezen en verzenden van hon-
densperma, loopsheidpreventie, ongewenste 
dracht etc.) kunt u een afspraak maken via de 
patiëntenadministratie voor het spreekuur van 
de afdeling Voortplanting.

WANNEER KUNT U TERECHT VOOR 

FERTIL ITEITBEGELEIDING VAN UW 

HOND?

Ongeveer 6 – 7 dagen na het begin van de 
loopsheid kunt u met de fertiliteitbegeleiding 
beginnen. U kunt daarvoor zonder afspraak 
terecht op maandag-, woensdag- en vrijdag-
ochtend tussen 8.00 en 9.00 uur. Wij raden u 
aan om rond feestdagen even contact met ons 
opnemen omdat de fertiliteitbegeleiding dan 



wellicht op een andere dag of tijdstip plaats-
vindt. Voor fertiliteitbegeleiding van uw hond 
is het niet noodzakelijk dat u een verwijsbrief 
heeft van uw dierenarts.

KOSTEN

Kosten die aan de fertiliteitbegeleiding zijn 
verbonden, dient u na uw eerste bezoek aan de 
kassa te voldoen (contant of pinnen).

U betaalt voor de hele begeleiding, inclusief 
het drachtonderzoek en ongeacht het aantal 
keren dat u komt, één bedrag. 

Wanneer er aanvullend onderzoek nodig is, 
bijvoorbeeld een bacteriologisch onderzoek 
of een echo door een specialist Diagnostische 
Beeldvorming, worden deze kosten apart in 
rekening gebracht. Uiteraard worden deze 
aanvullende onderzoeken alleen uitgevoerd na 
overleg met u.
Voor een kostenschatting kunt u contact opne-
men met onze patiëntenadministratie (030-253 
9411).
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TELEFONISCH SPREEKUUR AFDELING 

VOORTPL ANTING

Elke maandag tussen 12:30 - 13:15 uur | T (030) 253 4126
Elke woensdag tussen 12.30 - 13.00 uur | T (030) 253 1477

UNIVERSITEITSKLINIEK VOOR GEZELSCHAPSDIEREN

Bezoekadres:
Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht
T 030 - 253 9411 (receptie)
E receptieUKG@uu.nl

www.diergeneeskunde.nl > Klinieken & centra >  
Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren > Voortplanting
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