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Voeding veulens en drachtige merries 

Welke factoren hebben invloed op het ontstaan van 

OC/OCD? 

Een tekort aan koper is hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste 
oorzaak van het ontstaan van OCD (losse stukjes kraakbeen). 
Het is een groeistoornis van het kraakbeen in het gewricht, 
in het gewricht ontstaat hierdoor een abnormale verdikking.  
 
Het kraakbeen kan afsterven omdat het gaat scheuren (OC) 
of afscheuren en gaan ‘zwerven’ (OCD). Het is moeilijk om de 
directe oorzaak hiervan te achterhalen, een aantal factoren 
die hierbij zeker een rol spelen zijn erfelijkheid, beweging en 

voeding. Ondanks dat voeding maar één van de oorzaken kan zijn is het tevens wel één 
van de belangrijkste factoren! 
 
 
Essentiële aminozuren 

De invloed van voeding op de botontwikkeling is te meten 
door de markers, osteocalcine en collageen crosslinks in 
het bloed te bepalen. Het blijkt dat een overschot aan 
eiwit een negatieve invloed heeft op de verhouding tussen 
deze markers en daarmee op de botontwikkeling. Hoge 
ureumwaardes in het bloedplasma zijn een teken van een 
eiwit overschot. Het bijvoeren van de juiste essentiële 
aminozuren (bouwstenen van eiwit) heeft een positieve 
invloed op de verhouding tussen de botopbouwmarkers 
en een lager ureumgehalte tot gevolg. Waarmee de 
botontwikkeling dus meetbaar beter wordt. (Krumbiegel, 
2011) 
 
 
Koper 

Koper is belangrijk voor de elasticiteit en samenstelling van het kraakbeen. De eerste 
levensmaand is daarbij het belangrijkst, aangezien een tekort later niet meer in te halen is. 
Merriemelk is koperarm (Cu:Zn 1:8 ). Een drachtige merrie heeft in de laatste maanden dus 
extra koper nodig om te zorgen dat de melk op het moment van de geboorte voldoende 
koper bevat. Het krachtvoer dient daarom een verhoogt koper gehalte te bevatte in de 
verhouding (Cu:Zn 1:3,6).  
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Een goede Cu:Zn verhouding in de voeding van merrie en veulen kan dus het risico op OC en 
OCD verkleinen. Een terugval in de groei van het veulen en een daaropvolgende groeispurt is 
ook een risicovolle periode voor het ontstaan van OC/OCD. Geef de merrie vanaf de 7e/ 8e 
maand van de dracht een kwalitatief hoogwaardig krachtvoer met een hoog gehalte aan 
eiwit, koper, vitamine E en selenium. Dit is belangrijk voor een goede bot- gewricht- en 
spierontwikkeling en een gezonde melkproductie. Begin op tijd met het voeren van 
krachtvoer aan het veulen om het zo gelijkmatig mogelijk te laten groeien. 
  
 

Het belang van organisch selenium 

Seleniumgist bevat in aminozuren verpakt selenium die door 
het lichaam 'gezien' worden als eiwit. Hierdoor is het sneller 
en beter opneembaar. 
Het voordeel hiervan is dat merrie en ongeboren veulen een 
hoger selenium gehalte in bloed en spieren hebben. Dit 
hogere selenium gehalte draagt bij aan het sneller afkomen 
van de nageboorte en hogere weerstand bij het veulen direct 
na de geboorte.  
 
 
Bètacaroteen verhoogt de vruchtbaarheid  

Bètacaroteen is het inactieve voorstadium van Vitamine A. In weide gras zit een hoog 
gehalte aan bètacaroteen in tegenstelling tot hooi. In de winter is het daarom belangrijk dat 
merries bètacaroteen bijgevoerd krijgen via het krachtvoer. Het verhoogt de vruchtbaarheid 
en zorgt voor een betere weerstand van merrie en veulen. 


