
Advies van de adviescommissie 

spermakwaliteitsnormen van het NSPS. 

 

Het Bestuur van het NSPS heeft een opdracht geformuleerd 

voor bovengenoemde commissie om te komen tot een 

onderbouwd standpunt met betrekking tot de spermakwaliteit 

voor de selectie van hengsten gedurende het traject van de 

hengstenkeuring. 

Vooraf verdient het advies van de commissie enige toelichting. 

Bij meerdere Stamboeken wordt er reeds geruime tijd 

gedurende het selectietraject van hengsten de kwaliteit van 

sperma van de hengsten onderzocht. Afhankelijk van de 

verschillende Stamboeken kan er ook rekening gehouden 

worden met de uitslagen van de onderzoeken in het 

selectietraject. 

Selectie op spermakwaliteit is mogelijk daar reeds lang bekend 

is dat spermakwaliteit mede erfelijk wordt bepaald. Erfelijkheid 

is echter niet de enige factor die van invloed is op 

spermakwaliteit. Een incidenteel slechter spermarapport kan 

bijvoorbeeld ook optreden als gevolg van ziektes., slecht 

management of voedingsdeficiënties. Deze invloeden zijn in een 

aantal gevallen tijdelijk van aard. 

Idealiter konden we hengsten vooraf selecteren op 

vruchtbaarheid, doch vooralsnog is dit niet mogelijk.  

Vruchtbaarheid is namelijk een veel breder begrip dan 

spermakwaliteit, en hangt af van meerdere deels bekende en 

deels onbekende factoren. Op dit moment kunnen we slechts 

redelijk betrouwbare informatie krijgen over de vruchtbaarheid 

van een hengst nadat hij over een langere periode voor de 

dekdienst is ingezet. 

Vooralsnog is de spermakwaliteitsbepaling zoals die op dit 

moment op de Faculteit voor Diergeneeskunde wordt 

uitgevoerd de beste parameter en voorspeller van 



vruchtbaarheid die er op dit moment commercieel ter 

beschikking is. 

Een hengst met bij herhaling mindere spermakwaliteit zal deze 

eigenschap doorgeven aan zijn nageslacht. Weliswaar zullen 

vrouwelijke nakomelingen geen nadelig effect hebben van de 

mindere spermakwaliteit van hun vaders (de vruchtbaarheid 

van merries is onafhankelijk van de spermakwaliteit van hun 

vaders), doch zij kunnen de verminderde spermakwaliteit wel 

weer doorgeven aan hun mannelijke nageslacht. En net zoals 

met iedere erfelijke eigenschap zal dit regelmatig terug komen 

in het nageslacht. 

Selectie op erfelijke gebreken (of minder gewenste erfelijke 

aandoeningen) is mogelijk als dat in een populatie met 

fokdieren vanwege de grootte van de populatie, het percentage 

van de fokdieren die met een erfelijk gebrek is behept, en de 

mate van erfelijkheid van het gebrek kan. Een selectie op een 

veel voorkomend gebrek in een kleine populatie fokdieren is 

niet mogelijk. 

Gelukkig lijkt het erop dat de selectie op spermakwaliteit bij 

hengsten van het NSPS mogelijk is. 

Het bovenstaande overwegend, en uitgaande van het 

standpunt dat de taak van een Stamboek is richtlijnen te geven 

met behulp van het fokplan, en haar leden volledig te 

informeren met name op die punten die een individueel lid niet 

zelf kan waarnemen, stellen wij als Adviescommissie normen 

Spermakwaliteit het volgende voor: 

- Instandhouding van het verplichte spermaonderzoek voor 

alle NSPS hengsten op de Faculteit voor Diergeneeskunde. 

 

- Het openbaar publiceren van de rapporten zodanig dat alle 

leden hiervan kennis kunnen nemen. 

 

- Een beroepsmogelijkheid in stand te houden, eveneens op 

de Faculteit voor Diergeneeskunde, voor eigenaren van 

hengsten die naar de mening van de eigenaar een beter 

spermarapport zullen kunnen krijgen. 



 

- Ook de resultaten van het heronderzoek openbaar 

publiceren. 

 

- De resultaten van het spermaonderzoek dienen te voldoen 

aan alle drie van de volgende parameters: 

 

1) een percentage van tenminste 30 voor de                               

beweeglijkheid van zaadcellen. 

 

2) Een percentage van tenminste 30 voor de 

morfologie (bouw) van de zaadcellen. 

 

3) Een waarde van tenminste 600 TNB (Totaal aantal 

Normaal gebouwde en Bewegende zaadcellen) voor 

een zaadsprong. 

       Indien deze waarden niet tenminste worden behaald de                 

       spermakwaliteit als “ongewenst” te betitelen in de     

       openbare publicatie. 

- De hengsten die de kwalificatie “ongewenst” verkrijgen op 

grond van hun spermarapport niet uit te sluiten van de 

fokkerij, doch de beslissing tot gebruik van de hengst over 

te laten aan de merriehouder. 

 

- De eventuele invoering van deze adviezen gepaard laten 

gaan met voorbereidende voorlichting naar de leden. 
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