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Een nieuwe techniek : de Noorse inseminatiemethode!
Begin februari 2015 vertrokken dierenarts Eline Wydooghe en prof. Ann Van Soom voor een tweetal
weken naar Oslo, Noorwegen. Eline volgde er een trainingscursus bij Prof. Wenche Farstad en Dr.
Ragnar Thomassen om een geavanceerde kunstmatige inseminatie (KI)-techniek onder de knie te
krijgen. Deze techniek, die intra-uteriene inseminatie met de Noorse katheter wordt genoemd, werd in
de jaren tachtig ontwikkeld aan de universiteit van Oslo en wordt daar momenteel bij 200 honden per
jaar toegepast. Gemiddeld 80 % van de teven wordt drachtig, met gemiddeld 6 pups per nest!

Wanneer toepassen?

Hoe gaat het in zijn werk?

Altijd wanneer er twijfels zijn
over de dekking! Een lege teef is
een half jaar geen puppies! B.v.
• De teef accepteert de reu niet.
• De dekking verloopt niet naar
wens (geen knoop).
• Reu met minder goed sperma
• KI met diepvriessperma

• Cyclus teef opvolgen met
cytologie en progesteron!
• Dag 2 en 3 na ovulatie
gebeurt de KI bij de teef.
• De cervix wordt via de
buikwand gefixeerd en de
katheter wordt via de
vagina in de cervix gebracht.
• Het sperma komt rechtstreeks in uterus of baarmoeder, vlakbij de eicellen.
• Intravaginale
inseminatie
geeft 20-50 % dracht, intrauteriene KI 70-85 % dracht!

Als u problemen verwacht of gehad heeft tijdens de dekking, of de dekking is niet gelukt, of er zijn
twijfels over de fertiliteit van de reu, neem dan onmiddellijk contact met ons op via het nummer 09/264
75 64 of 0471/ 98 35 82, ook buiten de kantooruren. We willen graag intra-uteriene KI met de Noorse
katheter toepassen bij uw teef! Deze techniek kan zonder problemen bij de staande teef gedaan worden.
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