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Abstract 

 

At this moment many one-day male chicks are killed in the poultry industry. This raises social 

resistance. This resistance is one of the reasons to look for alternatives. The purpose of this study 

was to find possibilities for non-invasive gender identification in ovo. Important is that it’s not 

negative for hatch and chick quality. Research is done for hormones (estrogens), imaging (ultrasound 

and X-ray), heart rate and egg weight, especially the estrogens and ultrasound. 

Estrogens are a good way for gender identification in the allantoic fluid. A handicap for this invasive 

method is the damage of the eggshell. In this study a non-invasive method is used: Estrogens have 

been measured after 18 days of incubation on the outside of the eggshell. In the samples estrogens 

have been found, the concentration for female embryo’s was 19,1 pg/ml ± 5,3 and for male embryo’s 

22,6 pg/ml ± 4,0. This is not a significant difference. This experiment should be repeated with some 

changes in the material en methods. 

Before starting the ultrasound-study the length and width of the gonads are measured. These data 

could be useful for ultrasound because gender identification is possible when the dimension can be 

measured on an ultrasound image. A difference is found in the left-right ratio of the width and the 

area of the gonads. For ultra-sound testing we used eggs which were incubated for 16 and 18 days. 

Ultrasound through the eggshell was not possible. After making a window in the eggshell the embryo 

could be seen very well. Gender identification by non-invasive ultrasound imaging seems impossible. 

More research is needed to explore the possibilities of this method. 

 

Samenvatting 

 

Op dit moment worden vele ééndagshaantjes gedood in de pluimveesector. Dit wekt 

maatschappelijke weerstand op. Deze weerstand is één van de redenen om op zoek te gaan naar 

alternatieven. Het doel van dit onderzoek was het vinden van mogelijkheden voor non-invasieve 

geslachtsbepaling in ovo. Belangrijk is dat het niet nadelig is voor de uitkomst en kuikenkwaliteit. 

Verschillende mogelijkheden worden belicht zoals hormonen (oestrogenen), beeldvorming 

(echografie en röntgen), hartfrequentie en eigewicht. Vooral de oestrogenen en echografie zijn 

uitgebreid onderzocht. 

Oestrogenen zijn een goede manier om onderscheid te maken in geslacht in de allantoïsvloeistof. 

Een nadeel van deze invasieve methode is de schade aan de eischaal. In dit onderzoek is een non-

invasieve methode gebruikt: Oestrogenen zijn gemeten na 18 dagen bebroeden aan de buitenkant 

van de eischaal. Er zijn oestrogenen gevonden, bij de vrouwelijke embryo’s was de concentratie 19,1 

pg/ml ± 5,3 en bij de mannelijke embryo’s 22,6 pg/ml ± 4,0. Dit is geen significant verschil. Het 

experiment zou herhaald moeten worden met wat aanpassingen in materiaal en methoden. 

Vooraf aan het echo-experiment zijn de lengte en breedte van de gonaden bepaald. Deze gegevens 

kunnen nuttig zijn voor echografie omdat met behulp van de grootte op echo het geslacht bepaald 

kan worden. Een verschil is gevonden in de links-rechts verhouding van de breedte en oppervlakte 

van de gonaden. Voor de echo experimenten zijn eieren gebruikt die 16 en 18 dagen bebroed zijn.  

Echo door de schaal heen was niet mogelijk. Via een venster was het embryo goed te zien. 

Geslachtsbepaling met behulp van echo, wat niet invasief is, lijkt mogelijk. Meer onderzoek is nodig 

om de mogelijkheden van deze methode te ontdekken. 
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Inleiding 

 

Heden 

Kuikens worden vaak gesekst op de eerste levensdag, er zijn hiervoor verschillende redenen. In de 

legsector zijn alleen de vrouwelijke dieren gewenst omdat mannelijke dieren nu eenmaal geen eieren 

leggen. Ook in de vleessector kan seksen nuttig zijn. Het zorgt voor meer uniformiteit in het koppel 

wat zorgt voor verlaging van de productiekosten. De verminderde uniformiteit op dit moment komt 

door verschillen tussen de seksen in onder andere groeisnelheid en voedingsbehoeften (Phelps, 

2001). Op dit moment wordt in de vleessector nog niet of nauwelijks gesekst omdat de kosten vrij 

hoog zijn en er is goed opgeleid personeel nodig. 

 

Er zijn twee handmatige methoden die op dit moment gebruikt worden om pluimvee te seksen. De 

eerste is het cloacaseksen waarbij in de cloaca gekeken wordt naar plooitjes en lijntjes. Hiervoor is 

goed getraind personeel nodig wat een lange opleiding gehad heeft. Wanneer men goed getraind is 

en men goed geconcentreerd werkt, kunnen er 2000 kuikens per uur gesekst worden met slechts 2% 

foutieve beoordelingen. Nadeel van deze manier is dat er door het snelle afhandelen van de dieren, 

meer dieren worden afgekeurd en meer dieren overlijden door inwendige beschadigingen. Een ander 

nadeel is dat er een risico is op de overdracht van kiemen omdat de mensen die dit werk doen soms 

tussen bedrijven heen en weer reizen. 

De tweede manier is het veerseksen, hierbij wordt gekeken naar de lengte van de veren aan de rand 

van de vleugel. Door de aanwezigheid van het dominant seksgebonden K-gen, dat zorgt voor 

langzamere bevedering bij dragers, zijn de veren korter wat duidelijk te zien is op de vleugels. Door 

k+/k+ hanen met K/- hennen te kruisen hebben de mannelijke nakomelingen een langzamere 

bevedering. Het voordeel van deze manier is dat het sneller uit te voeren is als cloacaseksen. Een 

nadeel is echter dat het K-gen nauw verbonden is met een endogeen virus wat kan zorgen voor 

immunotolerantie voor het lymfoïde leukosevirus en de vrouwelijke dieren hebben waarschijnlijk 

daardoor een lagere eiproductie en meer sterfte (Bacon, 1988). Wanneer dieren die immunotolerant 

zijn voor het leukosevirus, met dit virus geïnfecteerd worden gedurende hun leven duurt de viremie 

langer en de specifieke humorale afweer tegen exogene virussen komt niet of pas laat op gang 

(Crittenden, 1987). 
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Stem van de maatschappij 

Niet bij alle mensen is bekend dat ééndagshaantjes gedood worden, dit bleek uit een onderzoek dat 

is uitgevoerd door de Animal Science Group (Leenstra, 2008) in opdracht van het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In dit onderzoek zijn verschillende alternatieven aangeboden 

welke door de deelnemers aan dit onderzoek zijn beoordeeld op aanvaardbaarheid. De deelnemers 

moesten de alternatieven rangschikken naar hun voorkeur. Hieronder staat weergegeven welke 

alternatieven de mensen hoe vaak op nummer één gezet hebben. 

- Het nemen van een monster van verse gelegde eieren en de mannelijke eieren niet 

uitbroeden. (25%) 

- Omgevingsfactoren beïnvloeden waardoor minder mannelijke eieren gelegd worden. (14%) 

- Genetische modificatie toepassen om mannelijke eieren te kunnen herkennen met behulp 

van een oplichtend eiwit. (10%) 

De combinatiekip, een kip die zowel voor vlees als eieren gebruikt kan worden, scoort ook hoog 

(24%) als alternatief, alleen dit is economisch niet haalbaar. Het doden van de ééndagshaantjes zoals 

het nu gaat accepteren, scoort even hoog als het beïnvloeden van omgevingsfactoren (14%). 

 

Het doden van embryo’s in het laatembryonale stadium is, op korte termijn gezien, het meest 

haalbaar. Dit is echter wel een manier waar de maatschappij niet direct voor zou kiezen als goed 

alternatief. In het onderzoek van de Animal Science Group zijn alternatieven voorgelegd ongeacht of 

het op dit moment wel of niet haalbaar zou zijn. Het is heel logisch dat veel mensen kiezen voor het 

alternatief wat zo vroeg mogelijk onderscheid kan maken. In de praktijk is dit nu nog niet mogelijk. 

Wanneer de maatschappij alleen kan kiezen tussen het doden van ééndagshaantjes of het seksen 

laatembryonaal in ovo dan is het te verwachten dat ze dan toch kiezen voor het laatembryonaal in 

ovo seksen. 

 

Doel 

Het doel van dit onderzoek is antwoord vinden op de vraag hoe het mogelijk is om in ovo te seksen 

op een non-invasieve manier. Het is belangrijk dat er een methode gevonden wordt zonder nadelige 

gevolgen voor uitkomst en kuikenkwaliteit. De opdrachtgever heeft aangegeven dat dit proces 

geautomatiseerd moet kunnen worden voor toepassing in de broederijen. Dit is nodig omdat het dan 

snel kan gebeuren met grote aantallen tegelijk zonder dat veel personeel opgeleid hoeft te worden. 

Veel processen in broederijen zijn al geautomatiseerd en dit moet dan een plaats kunnen krijgen in 

deze verwerkingslijn. 
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Mogelijkheden 

Morfologisch is het geslacht van kippenembryo’s te bepalen vanaf 7,5 dag bebroeden. Daarvoor kan 

alleen het geslacht bepaald worden met behulp van karyotypering of door PCR van een sequentie die 

herhaald voorkomt op het W-chromosoom. (Clinton, 2001) 

 

In een onderzoek van Mittwoch (1998) is in beeld gebracht de grootte van de gonaden bij mannelijke 

en vrouwelijke embryo’s van dag 5 t/m dag 10. De grootte is weergegeven in volume-eenheden. 

Hierbij is duidelijk verschil te zien tussen mannelijke en vrouwelijk embryo’s, de linker gonade van 

vrouwelijke embryo’s is groter dan de rechter. Dit is ook zo bij de mannelijke embryo’s maar het 

verschil is veel minder duidelijk. (Smith, 2001) Bij het gebruik van beeldvormende methoden is niet 

zo zeer het volume van belang maar meer de afmetingen. De afmetingen zijn in beeld gebracht met 

een experiment. Na het in kaart brengen van deze afmetingen is een experiment gedaan met 

echografie om te zien of de gonaden in beeld te krijgen zijn. Als de grootte van de gonaden kan 

worden bepaald, kan daarmee het geslacht bepaald worden. 

 

Een andere manier van beeldvorming is röntgen. Van röntgenstraling is bekend dat dit schadelijk kan 

zijn, met name voor delende cellen. Lim et al. (2006) hebben embryo’s in verschillende stadia 

blootgesteld aan röntgenstraling. In stadium X (volgens Eyal-Giladi, 1976) of stadium 9 of 14 (volgens 

Hamburger, 1951) resulteerde de blootstelling in een afname van het aantal PGC’s (Primordial Germ 

Cells) in stadium 28. Het totale aantal geslachtscellen was niet afgenomen en de uitkomst was ook 

niet beïnvloed. Het blootstellen van embryo’s in latere stadia veroorzaakt ernstige abnormaliteiten 

en malformaties. In een ander onderzoek met röntgenstraling waarbij eieren in het oviduct 

blootgesteld werden was een afname van de kwaliteit en kwantiteit van albumine het gevolg. Dit 

zorgde voor een verminderde uitkomst van de eieren. (Smith, 1958) Röntgen is een beeldvormende 

techniek waarmee met name botstructuren goed in beeld gebracht kunnen worden, weken delen 

zijn veel lastiger in beeld te brengen. Wanneer men weke delen in beeld wil brengen met röntgen 

dan is een lage dosis nodig, de gonaden behoren ook tot de weke delen. De kalkschaal die om het 

embryo heen zit houdt veel röntgenstralen tegen waardoor dit niet goed zal lukken. Deze 

argumenten waren reden om deze mogelijkheid in dit onderzoek buiten beschouwing te laten. 

 

Een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke dieren is het verschil in hormonen. Bij zoogdieren is de 

hoeveelheid oestrogenen vergelijkbaar in beide geslachten en zit het verschil in de hoeveelheid 

androgenen. Bij vogels, en dus ook bij kippen, is dit juist omgedraaid, hier is de hoeveelheid 

geproduceerde androgenen vergelijkbaar en is er juist verschil in de hoeveelheid oestrogenen. (Gill, 

1983) De productie van geslachtshormonen komt pas op gang na de differentiatie van de 
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geslachtsorganen. Vanaf stadium 35/36 (volgens Hamburger, 1951), dat is op dag 8, zijn oestrogenen 

aan te tonen in de allantoïsvloeistof van vrouwelijke embryo’s, bij mannelijke dieren blijft de 

concentratie onmeetbaar laag. (Gill, 1983) Ook vanuit een ander onderzoek is bekend dat in de 

allantoïsvloeistof oestrogenen te meten zijn waarbij de concentratie in eieren met vrouwelijke 

embryo’s vele malen hoger is (260-414 pg/ml) in vergelijking met eieren met mannelijke embryo’s 

(<15 pg/ml). Deze allantoïsvloeistof is verkregen door middel van een punctie van de allantoïs. 

(Embrex, 1998) Er is een kort vooronderzoek (Bijlage 1, niet gepubliceerd) gedaan waarbij vier eieren 

gemonsterd zijn na 18 dagen bebroeden, 2 eieren met mannelijke en 2 eieren met vrouwelijke 

embryo’s, en twee onbebroede eieren. Er bleek dat er oestrogenen te meten waren aan de 

buitenkant, er was echter geen verschil te vinden tussen deze zes eieren wat betreft de concentratie. 

Vanuit deze verschillende onderzoeken is de opzet ontstaan voor een experiment waarbij onderzocht 

wordt of er verschil in oestrogenen te meten is aan de buitenkant van het ei. Het is al aangetoond 

dat er differentiatie mogelijk is met behulp van een punctie van de allantoïsvloeistof. Een punctie 

heeft ook nadelen in de vorm van infectie van het ei, de naald die gebruikt wordt komt in contact 

met meerdere eieren waardoor overdracht van een infectie mogelijk is. De naald gaat ook het ei in 

en kan dus een infectie mee naar binnen nemen. Het infectierisico lijkt nog wel mee te vallen maar 

het voorkomen ervan is niet te garanderen. (Phelps, 2001) Het zou beter zijn als een punctie niet 

nodig is. In dit experiment zal aan de buitenkant van het ei gemeten worden. Omdat in het 

vooronderzoek gelijke waarden werden gevonden voor alle eieren aan de buitenkant, zijn in dit 

experiment alle eieren ook op dag 0 gespoeld met alcohol. 

 

Verschil is mogelijk ook te vinden in fysiologische parameters. Van volwassen hennen is bekend dat 

ze een hogere hartfrequentie hebben als volwassen hanen. Dit is ook onderzocht bij kippenembryo’s 

van dag 15 tot 20. De uitkomst was dat er een significant verschil was van dag 15 tot dag 19, de 

gemiddelde hartslag van vrouwelijke embryo’s was hoger. Er is ook gemeten onder hypotherme 

omstandigheden waarbij ook een significant verschil werd gevonden en onder hypertherme 

omstandigheden waarbij geen significant verschil werd gevonden. Een nadeel was dat de overlap 

tussen beide geslachten zeer groot was waardoor een praktische toepassing niet haalbaar bleek. 

(Glahn, 1987) Deze methode is dus niet te gebruiken om in ovo te seksen. 

Een andere parameter die kan verschillen tussen de geslachten is de bespiering waardoor het 

embryogewicht wellicht kan verschillen. Bij in ovo seksen is het wegen van het embryo niet mogelijk, 

wel is het ei in zijn geheel te wegen. Een onderzoek van Burke et al. (1989) was gericht op het 

verschil in embryogewicht. Op één meetmoment is er ook gekeken naar het verschil in eigewicht, op 

dag 11 van bebroeden woog een ei met een mannelijk embryo 51,9 gram ± 0,45 en een ei met een 

vrouwelijk embryo woog 53,0 gram ± 0,45, hierbij was P=0,08. Er is wel verschil te zien, daarom is het 
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wellicht de moeite waard om dit onderzoek te herhalen op verschillende dagen tijdens het 

bebroeden. Ook is er onderzoek geweest naar geslachtsverschil in spierontwikkeling aan het eind van 

de incubatie. (Henry, 1998) Verschillen in embryogewicht, borstgewicht en chemische metingen van 

m. pectoralis superficialis waren niet significant. Mannelijke embryo’s hebben significant meer 

spiervezels en vrouwelijke embryo’s hebben significant grotere vezels. Een verschil dat meetbaar is 

van buiten het ei is hierin niet te vinden. Wanneer er gekeken wordt naar het eigewicht dan zitten 

daar ook nadelen aan in de praktijk. Het gewicht van een ei wordt beïnvloed door verschillende 

factoren. Het verdampen van vocht is er daar één van. Op broederijen, welke grote broedmachines 

hebben, is de temperatuur en de luchtvochtigheid niet op alle plaatsen precies gelijk, dit kan dus 

verschil maken voor de eieren wat betreft verdamping waardoor dus ook hun gewicht kan verschillen 

wat nadelig is voor het vergelijken van eieren onderling. Om antwoord te kunnen krijgen op de vraag 

of dit in de praktijk toepasbaar is, moet er onderzoek gedaan worden in een broederij met eieren uit 

verschillende plaatsen in een broedmachine en op verschillende momenten tijdens het broedproces. 

Het heeft weinig nut dit op kleine schaal in een kleine broedmachine uit te voeren omdat het erg 

belangrijk is dat de omstandigheden hetzelfde zijn als in de praktijk. 
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Materiaal en Methoden 

 

Experiment 1: Oestrogeensynthese 

Het doel van dit experiment was om oestrogenen te meten aan de buitenkant van het ei, zonder 

punctie of penetratie van de eischaal. Hiervoor zijn twaalf verse eieren verzameld uit het koppel 

kippen van de afdeling Pluimvee van de Universiteit Utrecht. Bij handelingen met de eieren zijn 

voortdurend handschoenen gedragen. Voor het inleggen in de broedmachine zijn alle eieren 

bemonsterd. Dit is gedaan door het ei met 2 ml alcohol 70%, waarin oestrogenen oplossen, in een 

plastic zakje te doen. Het zakje met daarin de alcohol en het ei is een minuut lang tegen het ei aan 

gehouden om de alcohol goed in contact te brengen met de eischaal, daarna is het alcoholmonster 

vanuit het zakje in een epje gedaan met een spuit van 2,5 ml. Deze monsters hebben hetzelfde 

nummer gekregen als het ei waarvan het monster genomen is met als toevoeging de letter A. De 

monsters zijn in de vriezer gelegd om later te analyseren. De eieren zijn hierna in een broedmachine 

geplaatst. 

Als controle is er een 13e monster gemaakt van alcohol wat een minuut in een zakje heeft gezeten 

om te controleren of er geen stoffen zijn die de meting kunnen beïnvloeden. 

Op dag 14 zijn de eieren geschouwd. 

Op dag 17 en 18 zijn er op dezelfde manier nieuwe monsters genomen. Op dag 17 van 1 ei, op dag 18 

van de andere eieren. Ook deze monsters, gemarkeerd met het ei-nummer en een B, zijn in de 

vriezer gelegd om later geanalyseerd te worden. 

 

De monsters zijn geanalyseerd met behulp van RadioImmunoAssay waarbij gebruik gemaakt is van 

de Siemens Biomedical TKE2 testkit. Deze testkit maakt gebruik van testbuisjes met aan de wand 

konijnenantilichamen voor oestrogenen. Radioactief gelabeld oestrogeen wordt toegevoegd aan het 

monster en bindt in competitie met de oestrogenen uit het monster aan de antilichamen in het 

testbuisje. De gemeten straling is omgekeerd verbonden met de hoeveelheid oestrogeen in het 

monster. De hoeveelheid wordt bepaald met behulp van een calibratiegrafiek welke gemaakt wordt 

met de standaardmonsters van de test. 

 

Voor het bepalen van het geslacht is er na afloop van de laatste monstername sectie verricht op de 

embryo’s. Hierbij is gekeken naar de gonaden voor het bepalen van het geslacht. Bij alle 

experimenten is, voor het openmaken, het embryo gedood. 

De resultaten zijn statisch geanalyseerd met behulp van de T-toets en de Wilcoxon rank sum test. 
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Experiment 2: Grootte van de gonaden 

Het doel van dit experiment is om een beeld te krijgen van de afmetingen van de gonaden in 

verschillende stadia tijdens het bebroeden. Eieren zijn verzameld uit dezelfde koppel kippen van de 

afdeling Pluimvee van de Universiteit Utrecht. In totaal zijn 50 eieren ingelegd, per meetmoment 10 

eieren. 

 

Embryo’s zijn bekeken na 10, 12, 14, 16 en 18 dagen bebroeden. Op de desbetreffende dag is het ei 

opengemaakt en het embryo eruit gehaald, de gonaden zijn voorzichtig blootgelegd door de 

buikwand en de ingewanden te verwijderen zonder de gonaden aan te raken. De geprepareerde 

embryo’s zijn in petrischalen gelegd en recht van boven digitaal gefotografeerd. Een 

centimeterverdeling naast het embryo op de foto gaf de mogelijkheid om met behulp van de 

computer te berekenen hoe lang en breed de gonaden zijn. Hiervoor is de afstand in pixels gemeten, 

ook is per foto bepaald hoeveel pixels een centimeter was. Met deze gegevens is dan uit te rekenen 

wat de lengte en breedte zijn van de gonaden. 

Nadat de lengte en breedte bepaald zijn, wordt ook de oppervlakte van de gonaden uitgerekend en 

de verhouding tussen links en rechts. 

Door de kleine aantallen embryo’s per groep is goede statistische analyse niet mogelijk. 

 

Experiment 3A: Echografie 

Het primaire doel van deze echosessie is uitproberen wat er in beeld te krijgen is en leren om te gaan 

met de apparatuur bij het echoën van een ei. Verse eieren zijn verzameld uit het koppel kippen van 

de afdeling Pluimvee van de Universiteit Utrecht en ingelegd in een broedmachine. Op dag 14 zijn de 

eieren geschouwd. 

Op dag 18 is er een echo gemaakt. Voor deze echo is gebruik gemaakt van het apparaat MyLab30 

Vet, de gebruikte probe is een convexe probe met een bereik van 5,0-7,5 MHz. Er zijn tijdens deze 

eerste sessie twee eieren gescand. De eieren zijn op verschillende manieren gescand: eerst door de 

schaal heen, daarna via een venster bij de luchtkamer en op het laatst is het hele embryo uit het ei 

gehaald en dan gescand. Om een goede geleiding te krijgen voor de echo vindt al de echografie 

plaats onder water. Er is ook geprobeerd de eieren te scannen boven water met gel erop maar dit 

beeld was duidelijk veel minder van kwaliteit. Tijdens de echo zijn er foto’s en een filmpje gemaakt. 

Om het geslacht te kunnen bepalen is er na afloop sectie verricht op de embryo’s. 
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Experiment 3B: Echografie 

Een tweede echosessie was nodig omdat er de eerste keer slechts twee eieren zijn gescand. Deze 

echosessie is vooral gericht op het vinden van de gonaden, het vastleggen van de ligging van het 

embryo in het ei en het proberen te vinden van een referentiepunt. Er is gewerkt met dezelfde 

apparatuur. Opnieuw zijn foto’s en filmpjes gemaakt. 16 en 18 dagen bebroede eieren zijn gescand. 

Voor het scannen zijn de eieren eerst geschouwd. 

 

Het scannen vindt plaats op drie manieren, eerst door de eischaal, daarna via een venster in de 

luchtkamer, vervolgens het embryo eruit halen voor de duidelijkheid. Na het scannen is er sectie 

verricht om het geslacht te bepalen. Wanneer embryo’s niet volledig ontwikkeld waren, zijn deze in 

dit experiment niet meegenomen. Dit keer zijn de eieren warm gehouden voor het scannen en het 

scannen is gedaan in warm water zodat de eieren niet afkoelen. Het gevolg voor het scannen is dat 

de embryo’s goed levend en actief blijven zodat ze een natuurlijke beweeglijkheid hebben. 
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Resultaten 

 

Experiment 1: Oestrogeensynthese 

Bij het schouwen op dag 14 bleken twee eieren in de broedmachine te zijn beschadigd, één ei was 

dusdanig beschadigd dat dit ei eruit gehaald is. Het andere ei had slechts kleine beschadigingen en is 

erin gebleven. Op dag 18 bleek dat in dit ei geen embryo was ontwikkeld en is ook niet meegenomen 

in de metingen omdat het te veel beschadigd was. 

 

Bij sectie bleken er 6 mannelijke en 4 vrouwelijk embryo’s te zijn (tabel 1). De monsters zijn 

geanalyseerd en de resultaten zijn weergegeven in tabel 1 en figuur 1. Het laatste monster, nummer 

13, is het monster van alcohol in een plasticzakje, hierin is ook een waarde gevonden voor 

oestrogenen. Bij de eerste meting is een grote spreiding aan waarden gevonden. De spreiding in 

waarden is bij de tweede meting veel minder groot en de waarden zijn ook veelal lager. 

 

Het gemiddelde op dag 17/18 was voor de vrouwelijke embryo’s 19,1 pg/ml ± 5,3 en voor de 

mannelijke embryo’s 22,6 pg/ml ± 4,0. Bij statische analyse met de Wilcoxon rank sum test, welke 

geschikter is voor zulke lage aantallen, werd gevonden P>0,05. Uit een tweezijdige T-toets kwam 

P=0,31. 

 

Tabel 1: Verdeling van de gevonden oestrogeenconcentraties en de geslachten bij het onderzoek naar oestrogenen. 

Ei Dag 0 (pg/ml) Dag 17/18 (pg/ml) Geslacht 
1 41,27 20,78 ♂ 
2 106,42 24,35 ♀ 
3 47,47 19,36 ♂ 
4 28,1 - Gebroken 
5 28,1 19,48 ♀ 
6 49,86 21,71 ♂ 
7 29,61 20,81 ♀ 
8 55,06 - Gebroken 
9 145,18 30,24 ♂ 
10 30,32 20,19 ♂ 
11 117,47 23,37 ♂ 
12 25,71 11,76 ♀ 
13 15,88 - Extra 
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Oestrogeenmeting buitenkant ei dag 17/18
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Figuur 1: Op dag 17/18 gemeten concentratie oestrogenen in pg/ml. Groene diagrammen zijn mannelijke embryo’s. Blauwe 

diagrammen zijn vrouwelijke embryo’s. 
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Experiment 2: Grootte van de gonaden 

Van de ingelegde eieren was een deel onontwikkeld of vroeg embryonaal gestorven, en een aantal 

embryo’s was levend maar achtergebleven in de ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. De 

oorzaak is waarschijnlijk een defect van het kantelmechanisme waardoor de eieren handmatig 

gekeerd moesten worden, dit gebeurde eenmaal per dag. In de broedronde voor het experiment van 

grootte van de gonaden en het tweede experiment van de echo was ongeveer 50% niet goed 

ontwikkeld, vroeg embryonaal gestorven of in zijn geheel niet ontwikkeld. Sommige embryo’s waren 

vergroeid met de vliezen in het ei. Het gevolg voor het experiment over de grootte van de gonaden 

was dat er maar weinig embryo’s meegenomen konden worden in de meetanalyse. 

 

Bij de metingen is zowel de lengte als de breedte van de gonaden bepaald. Voor het bepalen van de 

breedte is zowel links als rechts op dezelfde hoogte gemeten, halverwege in het orgaan. Na het 

berekenen van de absolute lengte, breedte en oppervlakte, is ook de verhouding tussen links en 

rechts berekend (zie figuur 2 t/m 4). Bij de embryo’s van dag 10 zijn er alleen resultaten van 

mannelijke embryo’s. Bij de overige dagen zijn wel resultaten van beide geslachten. Op dag 14 was er 

slechts één mannelijk embryo in de geanalyseerde groep (zie tabel 2). Door de kleine aantallen 

embryo’s in de groepen was een goede statistische analyse niet mogelijk. In de grafieken is daarom 

het gemiddelde van de groep weergegeven met in de staafdiagrammen een lijn die loopt tussen de 

hoogst en laagst gemeten waarden. 

 

Tabel 2: Overzicht van de grootte van de groepen. 

Dag Geslacht Groepsgrootte 
10 ♂ n=2 
10 ♀ n=0 
12 ♂ n=2 
12 ♀ n=3 
14 ♂ n=1 
14 ♀ n=2 
16 ♂ n=3 
16 ♀ n=3 
18 ♂ n=2 
18 ♀ n=4 
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Figuur 2: Weergegeven het gemiddelde met de spreiding van de gemeten waarden van de minimale tot de maximale 

waarde. A – Uitkomsten lengte gonaden, absolute lengte in mm. B – Uitkomsten lengte gonaden, de verhouding Links-

Rechts. 

 

(1) Geen waarden aanwezig van vrouwelijke dieren in groep van 10 dagen bebroeden. 

(2) Slechts één waarde voor mannelijke dieren in groep van 14 dagen bebroeden. 

 

A 

B 
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Figuur 3: Weergegeven het gemiddelde met de spreiding van de gemeten waarden van de minimale tot de maximale 

waarde. A – Uitkomsten breedte gonaden, absolute breedte in mm. B – Uitkomsten breedte gonaden, de verhouding Links-

Rechts. 

 

(1) Geen waarden aanwezig van vrouwelijke dieren in groep van 10 dagen bebroeden. 

(2) Slechts één waarde voor mannelijke dieren in groep van 14 dagen bebroeden. 

 

A 

B 
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Figuur 4: Weergegeven het gemiddelde met de spreiding van de berekende waarden van de minimale tot de maximale 

waarde. A – Uitkomsten oppervlak gonaden, absolute oppervlak in mm2. B – Uitkomsten oppervlak gonaden, de verhouding 

Links-Rechts. 

 

(1) Geen waarden aanwezig van vrouwelijke dieren in groep van 10 dagen bebroeden. 

(2) Slechts één waarde voor mannelijke dieren in groep van 14 dagen bebroeden. 

 

A 

B 
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Experiment 3A: Echografie 

Bij het schouwen op dag 14 bleken twee eieren in de broedmachine te zijn beschadigd, deze zijn voor 

het verdere onderzoek niet meegenomen. 

Bij het door de schaal heen scannen was de schaal duidelijk in beeld te zien. Onder de schaal was iets 

te zien wat op de kop leek met de snavel. Verder was het moeilijk om overige structuren herkenbaar 

in beeld te krijgen. Bij de echo via de luchtkamer waren meer structuren herkenbaar in beeld te 

krijgen, de kop was duidelijk, het hart was te zien met net caudaal de spiermaag, ook waren de 

ribben te zien. De echo direct op het embryo gaf het duidelijkste beeld. De verschillende organen en 

lichaamsdelen waren nu nog beter in beeld te krijgen. De uit het ei gehaalde embryo’s zijn in beeld 

gebracht vanaf dorsaal en lateraal. Te herkennen waren de poten, de kop, de ribben, het hart met 

trage hartactie, de lever en de spiermaag. Bij één embryo waren twee zeer echodense structuren te 

zien van enkele millimeters groot (zie figuur 5), de locatie van deze structuren was ongeveer op de 

plaats waar je de gonaden zou verwachten, vrij dorsaal bij de ruggenwervels net onder de ribben. 

Naar aanleiding van deze bevinding was de verwachting dat dit embryo mannelijk was, dat bleek bij 

sectie inderdaad zo te zijn. Bij het andere embryo waren niet zo duidelijk twee echodense structuren 

te vinden, dit embryo bleek bij sectie vrouwelijk te zijn. 

Tijdens het echoën viel op dat het beeld beter was als je de probe niet direct op het ei of het embryo 

zette. Wanneer er een kleine afstand was tussen probe en object, één tot twee centimeter, dan was 

het beeld duidelijker. 

 

 
Figuur 5: Echobeeld waarbij twee echodense structuren te zien zijn, deze zijn omcirkeld. 
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Experiment 3B: Echografie 

Om een antwoord te kunnen vinden op de vraag of echografie door de eischaal mogelijk is, is er 

uitgebreid gescand door de eischaal heen. Een driehoekige echodense structuur was te zien door de 

schaal (zie figuur 7), het was niet duidelijk wat dit precies was. Bij het schouwen was er ook een ei 

onbevrucht, dit ei is wel gescand door de eischaal heen en daarin was een zelfde driehoekige 

structuur te zien (zie figuur 8) Bij het scannen van de eieren met embryo was er via de luchtkamer 

wel een aardig beeld te krijgen. Embryonale bewegingen en hartactie waren waar te nemen en terug 

te zien op de filmpjes, de embryonale bewegingen waren veel duidelijker en veel meer aanwezig als 

in experiment 3A, toen was er weinig beweging te zien. Duidelijk te herkennen waren kop met snavel 

en ribben. Bij embryo nr. 1 was één echodense structuur te zien, bij het uit het ei halen van het 

embryo en opnieuw echoën waren er 2 echodense structuren te zien. Dit embryo was mannelijk 

bleek bij sectie. Bij embryo nr. 4 waren twee echodense structuren te zien met vlakbij één van de 

echodense structuren een derde echodense structuur. Bij sectie bleek dit embryo vrouwelijk. 

Tijdens het echoën was er regelmatig ook een soort 

paddenstoelvormige structuur te zien, een echodense 

buitenkant en donkerdere binnenkant. 

Het vinden van een referentiepunt was lastig. Je moet 

zoeken net onder de ribben maar een echt vast 

referentiepunt is nog niet gevonden. 

Bij het openmaken van het ei is eerst het schaalvlies eraf 

gehaald waardoor duidelijk te zien was hoe het embryo in 

het ei ligt (zie figuur 6). Wanneer de luchtkamer boven zit ligt 

het embryo bovenop de dooier, opgerold met de poten bij 

de kop. 

 

Figuur 6: Ligging van een 18 dagen oud 
embryo in het ei. 
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Figuur 7: Bevrucht ei waar onder de eischaal een driehoekige structuur te zien is. 

 

 
Figuur 8: Onbevrucht ei waar onder de eischaal een driehoekige structuur te zien is. 
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Discussie 

 

Oestrogeensynthese 

In het vooronderzoek (Bijlage 1, niet gepubliceerd) bleek dat er oestrogenen te meten waren aan de 

buitenkant, er was echter geen verschil te vinden tussen deze zes eieren wat betreft de concentratie. 

Aangezien ook oestrogenen gevonden werden op onbebroede eieren is het waarschijnlijk dat deze 

van het moederdier afkomstig zijn. In dit onderzoek is dit experiment op een vergelijkbare manier 

uitgevoerd met het verschil dat alle eieren nu ook voor inleggen gespoeld zijn met alcohol en weer 

opnieuw op 18 dagen. De oestrogenen die nu in het tweede monster zijn gevonden, zijn in de 

periode tussen de twee monsters aan de buitenkant van het ei terecht gekomen. 

 

Het eerste wat opvalt in de resultaten is dat monster nummer 13 ook een waarde heeft voor 

oestrogenen. Dit monster zou geen oestrogenen mogen bevatten omdat het een monster is van 

alleen alcohol wat niet in aanraking is geweest met eieren. Blijkbaar is er een stof die ervoor zorgt 

dat er toch een waarde gevonden wordt. Dit beïnvloedt de metingen. 

Tijdens de eerste meting is er een zeer grote spreiding, variërend van 25,71-145,18 pg/ml. Deze 

oestrogenen zullen van het moederdier afkomstig zijn want op dag 0 is er nog geen embryonale 

oestrogeenproductie. De oestrogeenproductie komt pas op gang na de geslachtsdifferentiatie en is 

aan te tonen in de allantoïsvloeistof van vrouwelijke embryo’s vanaf dag 8. (Gill, 1983) Bij de tweede 

meting is de spreiding veel kleiner. Door het spoelen met alcohol bij de eerste meting zijn de 

oestrogenen afkomstig van de hen verdwenen. De oestrogenen die bij de tweede meting gevonden 

worden, zijn van het embryo afkomstig. Als gekeken wordt naar de gemiddelden valt op dat het 

gemiddelde van de mannelijke embryo’s (22,6 pg/ml ± 4,0) hoger is dan dat van de vrouwelijke 

embryo’s (19,1 pg/ml ± 5,3). Dit is iets wat niet overeen komt met de concentratie in de 

allantoïsvloeistof, hierin is de concentratie oestrogenen veel hoger bij vrouwelijke dieren. (Gill, 1983; 

Embrex, 1998) De overlap tussen beide geslachten is ook groot waardoor het niet mogelijk is om 

goed onderscheid te kunnen maken. Deze manier van oestrogenen meten lijkt, wat betreft deze 

resultaten, niet toe te passen om verschil te maken tussen de verschillende geslachten in ovo. 

 

Het meten van oestrogenen is een goede manier om onderscheid te maken. Het meten moet dan 

wel nauwkeuriger plaats kunnen vinden. Buiten het ei is er, voor zover uit dit experiment gebleken is, 

geen onderscheid te meten. Het is mogelijk dit experiment nogmaals te herhalen met andere 

technieken. Oestradiol heeft namelijk de neiging om te hechten aan onbehandelde plastic 

oppervlakken, dit gebeurt niet bij glas (Siemens Biomedical TKE2 testkit Handleiding). Door gebruik te 
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maken van andere materialen worden wellicht andere resultaten verkregen. Misschien is het vooraf 

spoelen met 2 ml alcohol ook niet voldoende om alle oestrogenen die aanwezig zijn eraf te krijgen, 

dit zou dus uitgebreider kunnen gebeuren bij een herhaling van het experiment. Het is ook zinvol om 

meer eieren te gebruiken als in dit experiment gebruikt zijn, zodat als er een verschil gevonden wordt 

dit statistisch ook beter te onderbouwen is. 

 

Wanneer het niet lukt om aan de buitenkant van het ei oestrogenen te meten en men toch wil 

differentiëren op basis van oestrogenen, is het nodig om in de allantoïsvloeistof te meten. Een 

manier om dit te verkrijgen is punctie, een nadeel hiervan is de kans op een mogelijke infectie. Een 

andere manier is door een klein gaatje te maken in het ei met een laser en de vloeistof op te vangen 

in een soort van pleister die vocht opneemt. Het voordeel hiervan is dat er geen contact is met het ei 

om een gaatje te maken waardoor er op deze manier ook geen kiemen overgedragen kunnen 

worden. 

Als er dan verder onderzoek gedaan wordt kan er ook gekeken worden naar op welke momenten 

tijdens het broedproces er gemeten kan worden. De oestrogenen zijn te meten vanaf dag 8 (Gill, 

1983). Onderzocht zal moeten worden of er werkelijk vanaf dag 8 onderscheid te maken is op basis 

van de concentratie. Hoe vroeger, hoe beter, volgens de mening van de maatschappij (Leenstra, 

2008). 

 

Als blijkt dat het mogelijk is om oestrogenen te meten zonder gevaar op infectie dan is het een goed 

toe te passen manier. Het is iets wat dan geen nadelige gevolgen heeft voor het kuiken. 

Automatiseren is ook goed mogelijk. Er zitten geen handelingen in die niet door een machine uit te 

voeren zijn. Bij het spoelen is het een kwestie van de eischaal goed in contact brengen met de 

alcohol. Wanneer het gebeurt met de laser zal, net als bij punctie van de allantoïs, een gaatje 

gemaakt moeten worden op de grens luchtkamer-allantoïs. Deze overgang is vast te stellen met 

behulp van schouwen, de grens wordt dan duidelijk zichtbaar en deze licht-donkerovergang die dan 

te zien is zal ook door een computer herkend kunnen worden. Het analyseren van de monsters zal 

ook geen problemen opleveren bij het geautomatiseerd uitvoeren. 

 

Grootte van de gonaden 

Wat belangrijk is, is dat er gewerkt wordt met een goed werkende broedmachine. Door een defect 

van het kantelmechanisme moesten de eieren handmatig gekeerd worden. De frequentie waarmee 

dit gebeurde (eenmaal per dag) was te laag voor goede broedresultaten. De gebruikte eieren 

kwamen steeds bij hetzelfde koppel kippen vandaan waardoor te verwachten is dat de 

bevruchtingsresultaten ook vergelijkbaar zijn. Bij het eerste experiment met de oestrogenen met een 
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goed werkende keerinstallatie was er een resultaat van 100% bevruchte eieren met normaal 

ontwikkelde embryo’s. Bij de defecte keerinstallatie werd de 100% lang niet meer gehaald. In de 

broedronde voor het experiment van grootte van de gonaden en het tweede experiment van de 

echo was ongeveer 50% niet goed ontwikkeld, vroeg embryonaal gestorven of in zijn geheel niet 

ontwikkeld. Het gevolg voor het experiment over de grootte van de gonaden was dat er maar weinig 

embryo’s meegenomen konden worden in de meetanalyse. Hierdoor waren er op 10 dagen alleen 

mannelijke dieren en op 14 dagen slechts één mannelijke en verder vrouwelijke embryo’s. Gevolg 

hiervan was dat door de lage aantallen een goede statistische analyse niet mogelijk is. 

 

De grootte van de gonaden is in dit experiment bekeken vanaf ventraal. De echo zal waarschijnlijk 

vanaf dorsaal plaatsvinden, dit omdat verwacht wordt dat de ruggenwervels een mogelijk geschikt 

referentiepunt zijn. Wanneer dit zo is, is het mogelijk om een breedte doorsnede van de gonaden te 

maken om zo de breedte te bepalen en een lengte doorsnede van de gonaden om de lengte te 

bepalen. Als lengte en breedte bepaald kunnen worden, kan aan de hand van deze gegevens wellicht 

ook het geslacht bepaald worden. 

 

Wanneer gekeken wordt naar de absolute grootte (zie figuur 2A, 3A en 4A) dan is te zien dat er veel 

overlap is of dat de afmetingen van mannelijke en vrouwelijke embryo’s erg dicht bij elkaar liggen. 

Vooral de lengte van de gonaden ligt vaak dicht bij elkaar. Ook bij de breedte en de oppervlakte van 

de gonaden is er zowel links als rechts overlap te zien. Het enige moment dat er een duidelijk verschil 

is, is op 18 dagen de breedte van de gonaden aan de linkerkant, dat is ook te zien bij de oppervlakte 

op 18 dagen aan de linkerkant. De laagst gevonden waarde voor de breedte van de vrouwelijke 

gonaden ligt ruim boven de maximum waarde van de mannelijke dieren. Dit verschil is echter ook 

maar 0,6 mm in de breedte.  Nauwkeurig meten van deze afstanden met behulp van een echo is nog 

niet te doen, de kwaliteit van het beeld is daar nog niet goed genoeg voor. 

 

Na het bepalen van de links-rechts verhoudingen waren de verschillen duidelijker (zie figuur 2B, 3B 

en 4B). De duidelijkste verschillen waren te vinden in de breedte op 16 en 18 dagen. De mannelijke 

dieren hebben dan verhoudingen rond de 1, de vrouwelijke dieren hebben als laagste verhouding 

een waarde net onder de 2. Dat verschil is vrij duidelijk vast te stellen. Bij de lengte van de gonaden 

zijn deze verschillen minder duidelijk. Wanneer het oppervlak wordt berekend en daar de verhouding 

van wordt vastgesteld, liggen de waarden nog verder uit elkaar. 

 

Dit experiment is gedaan om een beeld te krijgen van de grootte van de gonaden, wat gebruikt kan 

gaan worden bij beeldvormende technieken. De gegevens van de absolute afmetingen die hieruit 
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naar voren zijn gekomen, zijn niet duidelijk genoeg om toe te kunnen passen. Indien het mogelijk is 

de grootte van de gonaden te bepalen met beeldvorming dan nog is het verschil wat in dit onderzoek 

is gevonden niet duidelijk genoeg om de geslachten te onderscheiden. Als de breedte en mogelijk 

ook de lengte nauwkeurig gemeten kunnen worden van zowel de linker als de rechter gonade dan 

kan de links-rechts verhouding van de breedte of de oppervlakte bepaald worden. Dan is er 

waarschijnlijk wel een mogelijkheid om het geslacht te bepalen. Het nauwkeurig meten van 

afstanden in de orde van tienden van millimeters met behulp van een echo is nog niet te realiseren, 

de beschikbare apparatuur geeft een beeld wat kwalitatief gezien nog niet goed genoeg is hiervoor. 

 

Op dit moment wordt bij cloacaseksen 2% fout beoordeeld, deze foutmarge zal ook ongeveer 

gehaald moeten kunnen worden bij beeldvorming. De betrouwbaarheid van deze methode is nog 

niet vast te stellen naar aanleiding van dit onderzoek. Er zal dan een vervolgonderzoek moeten 

komen met meer dieren zodat er een goede statische analyse mogelijk is. Dit kan dan gedaan worden 

op 16-18 dagen omdat uit dit onderzoek gebleken is dat de verschillen dan het grootst zijn. 

 

Echografie 

Belangrijk bij het echoën van levende embryo’s is de vraag of het geen schadelijk effect heeft. 

Hiernaar zijn verschillende onderzoeken geweest. In een onderzoek van Yip et al. (1991) zijn 

embryo’s blootgesteld aan echo in stadium 14 (volgens Hamburger, 1951), in dit stadium is de 

activiteit van laterale motorneuron proliferatie het grootst. Conclusie uit dit onderzoek was dat er 

geen nadelige effecten waren op ontwikkeling, migratie en proliferatie van de laterale 

motorneuronen. Bij in vitro onderzoeken met echo wordt direct na de echo gekeken naar de 

resultaten waarbij er soms afwijkingen gevonden worden. Bij in vivo onderzoek is het mogelijk dat via 

een repairmechanisme deze acute effecten alweer verholpen zijn omdat dan pas naar de gevolgen 

wordt gekeken na verloop van tijd (Yip, 1991). In een ander onderzoek van Barnett (1983) zijn 

embryo’s blootgesteld aan echografie in stadium 4-7 (volgens Hamburger, 1951). Hieruit kwam ook 

naar voren dat er 3 dagen na blootstelling aan echografie geen letale effecten of 

ontwikkelingsstoornissen waar te nemen waren. Uit beide in vivo onderzoeken blijkt dat er op de 

lange termijn geen nadelige effecten zijn, wellicht zijn er wel effecten op korte termijn, zoals blijkt uit 

in vitro onderzoeken (Clarke, 1969; Ciaravino, 1981), maar deze kunnen weer herstellen. 

 

Omdat lucht de echo niet geleidt is er gebruik gemaakt van een waterbad zodat de luchtkamer 

gevuld is met vloeistof zoals ook gedaan is in andere onderzoeken met echo om de geleiding te 

verbeteren (Pugh, 1993). Het gebruiken van gel is wel geprobeerd maar gaf kwalitatief een minder 
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beeld. Tijdens de echosessies bleek ook dat er een beter beeld te krijgen was wanneer de probe wat 

van het object werd afgehouden. 

 

Er is geëchood door de schaal, via een venster in de luchtkamer en op het embryo buiten het ei. Een 

nadeel van echografie op eieren is dat de eischaal een grote barrière is. De eischaal en het buitenste 

schaalvlies geven samen een vermindering van 40 dB van de echo (Barnett, 1983). Een venster 

maken heeft als voordeel dat de grote barrière van de schaal verdwenen is. Het maken van een 

venster heeft echter niet alleen voordelen. Door het maken van een venster kan het aantal eieren 

wat uitkomt afnemen en bacteriële contaminatie kan ontstaan met embryonale sterfte tot gevolg 

(Peebles, 1993). 

 

Tijdens de uitvoering van het experiment bleek dat door de schaal heen niets te zien was. In de 

eerste echosessie werd nog gedacht van wel omdat er iets te zien was wat leek op de kop met snavel 

maar tijdens de tweede sessie bleek dat het beeld bij een onbevrucht ei door de schaal heen 

hetzelfde is (zie figuur 7 en 8). De driehoekige vorm die te zien is, kan goed een reflectie van de 

schaal zijn. Om deze reden is er dan ook een venster gemaakt in de luchtkamer. Bij de echo via de 

luchtkamer was het embryo goed in beeld te krijgen. Verschillende lichaamsdelen waren duidelijk te 

onderscheiden. Van de paddenstoelvormige structuur die te zien was, is niet duidelijk wat dit precies 

was. Het is mogelijk dat dit de dooier is geweest die naast het embryo ligt, qua locatie zou dit kunnen 

kloppen. Ook is er geëchood op het uit het ei gehaalde embryo. In de praktijk zal dit later nooit 

kunnen maar om even meer duidelijkheid te krijgen tijdens dit onderzoek was het wel zinvol. 

 

Het in beeld brengen van de gonaden bleek vrij lastig en is misschien wel gelukt bij enkele embryo’s. 

Het juist vaststellen van het geslacht is uiteindelijk wel gelukt maar de manier waarop was 

verschillend en ook was het niet altijd direct duidelijk. In de eerste sessie was een embryo met twee 

echodense structuren te zien, deze was mannelijk, in de tweede echosessie werd eerst één en later 

twee echodense structuren gevonden en ook dit embryo was mannelijk. Dit kwam dus wel overeen, 

beide twee echodense structuren. Tijdens de eerste echosessie werden in een ander embryo niet 

duidelijk twee echodense structuren gevonden en dit embryo was vrouwelijk. Bij tweede echosessie 

echter werden twee + één (totaal dus drie bij elkaar) echodense structuren gevonden, deze derde lag 

vlakbij één van de andere twee, dit embryo was vrouwelijk. Mogelijk waren twee van deze drie 

echodense structuren de bijnieren waar de gonaden tegenaan liggen. Misschien is het dus wel zo dat 

bij de mannelijke embryo’s niet de gonaden maar de bijnieren in beeld waren en dat bij het 

vrouwelijke embryo de bijnieren en het linker gonade in beeld was. Dat is op dit moment niet vast te 

stellen, verder onderzoek is hiervoor nodig. 
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Om deze dingen goed uit te kunnen zoeken moeten veel meer embryo’s gescand worden want met 

dit lage aantal kan het ook toeval zijn dat het geslacht goed vastgesteld is. Ook zal uitgevonden 

moeten worden wat de echodense structuren zijn die te zien waren, zijn het gonaden of bijnieren of 

nog een ander orgaan. Verder zal ook nog gezocht moeten worden naar een referentiepunt, dit is 

echt nodig wanneer het op grote schaal uitgevoerd moet worden en bij automatisering van het 

proces heeft een computer dit ook zeker nodig. De ligging van het embryo is wel bekeken dus bij 

echo vanuit de luchtkamer is bekend hoe het embryo op deze leeftijd ongeveer ligt. Belangrijk bij 

vervolgonderzoek is dat de echo plaatsvindt op eieren die op temperatuur gehouden worden. 

Wanneer dit in de praktijk toegepast wordt, zal de echo ook plaatsvinden op eieren die een levend 

en vitaal embryo bevatten, voor een goed beeld van de beweeglijkheid is het dus belangrijk dit in 

vervolgonderzoeken ook te doen. 

 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat echografie op een ei niet eenvoudig is. Door de schaal 

heen echoën is een optie die in de praktijk niet haalbaar blijkt voorlopig. De luchtkamer moet 

geopend worden wat weer nadelen heeft voor de uitkomst (Peebles, 1993). Slechts een klein gaatje 

maken en dan met een probe er doorheen echoën zou een mogelijkheid zijn maar de probes die op 

dit moment in gebruik zijn, zijn niet klein genoeg voor deze toepassing. Een andere mogelijkheid zou 

zijn door de schaal heen echobeelden maken vanaf hetzelfde punt met een net iets anders richting 

en deze beelden achteraf door een computerprogramma te laten combineren waardoor de 

verstrooiing van het beeld gecorrigeerd wordt. Wellicht zou dit dan wel een beter beeld opleveren. 

Dit was op dit moment niet uit te voeren omdat daarvoor software nodig is die niet ter beschikking 

was. 
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Conclusie 

 

Uit dit onderzoek is niet te zeggen dat er één manier is die het beste is en die direct kan worden 

toegepast. Door literatuuronderzoek vielen al bepaalde mogelijkheden af. Röntgen als 

beeldvormende techniek is niet geschikt omdat röntgenstraling nadelige gevolgen heeft voor de 

kuikens. Bij gebruik voor doeleinden als seksen in de pluimvee-industrie is het belangrijk dat er juist 

geen nadelige gevolgen zijn voor de kuikens. De hartfrequentie is als criterium voor 

geslachtsdifferentiatie niet toepasbaar omdat het verschil niet duidelijk genoeg is. 

Het verschil in eigewicht zou wellicht kunnen maar is twijfelachtig door de grote variatie die mogelijk 

is bij verschillende omstandigheden zoals deze in de broedmachines te vinden zijn. Bij verder 

onderzoek hiernaar is het belangrijk dat er veel eieren gebruikt worden en dat het onderzoek 

gebeurd in een broederij zodat de omstandigheden in het onderzoek gelijk zijn aan de 

omstandigheden in de praktijk. 

 

Echografie is erg lastig door de eischaal heen. Allereerst zal bepaald moeten worden of en hoe de 

gonaden in beeld gebracht kunnen worden. Ze liggen tegen de bijnieren aan en dat onderscheid 

moet gemaakt kunnen worden. Als dat duidelijk is kan er gezocht worden naar op welke manier er 

het beste een kwalitatief goed beeld is te krijgen zonder nadelige gevolgen voor het embryo en voor 

de uitkomst. Echografie op zich heeft geen schadelijke gevolgen voor het embryo waardoor het een 

geschikte beeldvormende techniek is. Hoe echografie geautomatiseerd kan worden hangt af van de 

uiteindelijk gevonden techniek. Wanneer er een probe beschikbaar is die veel kleiner is dan de 

huidige probes, is toepassing hiervan wel mogelijk. De probe moet zo klein zijn dat deze via een klein 

gaatje in de eischaal beelden kan maken van een kwaliteit die nodig is om het geslacht te kunnen 

bepalen. Een andere optie is echografie door de eischaal heen waarbij met behulp van een computer 

beelden gecombineerd worden tot een kwalitatief goed beeld. Als de gonaden goed in beeld te 

krijgen zijn en de breedte en eventueel de lengte bepaald kunnen worden, dan is het nuttig om het 

onderzoek naar de grootte van de gonaden uitgebreider te doen op 16-18 dagen. Met de 

ruggenwervels als verwacht referentiepunt is de breedte eenvoudig te bepalen. Wanneer 

differentiatie mogelijk is op basis van enkel de links-rechts verhouding van de breedte is dit het 

makkelijkst omdat er dan slechts één beeld gemaakt en geanalyseerd hoeft te worden. 

 

Oestrogenen zijn op zich een goede manier om het geslacht te bepalen. Geprobeerd is om deze 

hormonen te meten aan de buitenkant van het ei. Er zijn oestrogenen gevonden aan de buitenkant 

van de eieren alleen de gevonden waarden zijn niet bruikbaar voor toepassing in de praktijk. Door 
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verder onderzoek met meer eieren en andere technieken, zoals beschreven in de discussie, is het 

wellicht wel mogelijk om goed resultaat te behalen. Wanneer hier niets uitkomt, kan gezocht worden 

naar alternatieven voor het verkrijgen van allantoïsvloeistof, bijvoorbeeld met een laser en een soort 

pleister die het vocht opvangt. Het meten van oestrogenen is voor het embryo niet schadelijk zolang 

er geen infectie ontstaat. Wanneer dit voorkomen kan worden is dit een veilige methode voor het 

embryo. Automatiseren is, afhankelijk van de techniek die uiteindelijk gevonden wordt, waarschijnlijk 

goed mogelijk. 

 

Concluderend kan worden gezegd dat er manieren zijn gevonden welke na verder onderzoek wellicht 

toegepast kunnen worden. 

 

 

Dankwoord 

 

Voor een goede uitvoering van dit onderzoek ben ik goed begeleid door mevr. E. van ’t Veer. Bij het 

inleggen van de eieren waren de dierverzorgers van de afdeling Pluimvee zeer behulpzaam en 

controleerden of alles goed ging. Mijn kennis van echografie ging niet ver genoeg om alleen daarmee 

aan de slag te kunnen, dhr. P. Vos en dhr. H. Jonker hebben mij daarmee geholpen en mij daar veel 

dingen over geleerd. Voor het maken van kwalitatief goede foto’s en het doen van metingen op de 

foto’s kon ik terecht bij dhr. J. Fama. Het analyseren van de monsters met behulp van RIA was voor 

mij, als student, niet toegestaan. Deze monsters zijn geanalyseerd door mevr. C. Oei. Ik ben blij met 

de hulp van al deze mensen, zonder hen had ik het onderzoek niet uit kunnen voeren zoals nu 

gebeurd is. Iedereen die mij geholpen heeft, wil ik daarom bedanken. 
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Bijlage 1 

 

- Monstername: buitenkant van het ei wordt gespoeld met 2 ml alcohol  droogdampen  250 µl 

boraat buffer  10 min trillen  in de assay. 

- Gebruikt: β glucuronidase Type H-2 from Helix pomatia (Sigma G0876, 85.000unit/ml). 250 µl 

moster + 40 µl β glucuronidase  3 uur incuberen op 37° C  in de oestradiol assay 

 

Resultaten in pg/ml oestradiol: 

 + β glucuronidase onbehandeld Sexe/opmerkingen 

Gewassen onbebroed 2 60.07 --  

Gewassen onbebroed 5 57.59 --  

Gewassen mannetje 9 58.44 -- ♂ 

Gewassen mannetje 11 62.59 -- ♂ 

Gewassen vrouwtje 12 63.97 -- ♀ 

Gewassen vrouwtje 13 59.46 -- ♀ 

Allantoïs vloeistof 9 119.68 11.51 ♂/ troebel 

Allantoïs vloeistof 11 128.16 14.46 ♂/ troebel 

Allantoïs vloeistof 12 1219.2 157.88 ♀/ troebel 

Allantoïs vloeistof 13 1289.4 193.59 ♀/ troebel 

Allantoïs vloeistof 1 (8/5’08) 578.76 55.57 ♀ 

Allantoïs vloeistof 4 (8/5’08) 60.23 3.93 ♂ 

 

 


