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Hypospadie of een gespleten penis. Erfelijk of niet?

door Freddy Michiels
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Wat is hypospadie?
Het woord hypospadie komt van 
het Griekse ‘hypo’ (onder) en 
‘spadon’ (defect). Het is een aan-
geboren afwijking bij mannelijke 
dieren waarbij de plasbuis niet 
uitmondt aan de top van de penis 
maar aan de onderkant van de ei-
kel of zelfs halverwege de penis. 
Des te meer de opening naar be-
neden zit (richting scrotum dus), 
des te meer de penis zal open 
liggen. Deze afwijking aan de pe-
nis kan voorkomen bij de meeste 
soorten van zoogdieren, ook bij 
de mens. Onze konijnen ontsnap-
pen dus zeker niet aan de moge-
lijkheid om deze afwijking te ver-
tonen. Als men weet dat in onze 
West-Europese landen één op de 
200 geboren jongens in mindere 
of meerdere mate deze afwijking 
zal vertonen, kunnen wij wel spre-
ken van een dramatische situatie. 
Bij de mens worden hierover stu-
dies gemaakt en heeft men dus 
al enkele factoren die de oorzaak 
kunnen zijn op een rij gezet. Zo is 
men tot de conclusie gekomen dat 
de kans op een nakomeling met 
hypospadie met 10% verhoogt, 
wanneer de vader met hypospa-
die geboren is, het kind bij de ge-
boorte een laag gewicht heeft, de 
vader minder vruchtbaar is en bij 
twee- of meerlingen. Verder heb-
ben ook het gebruik van ijzerta-
bletten tijdens de zwangerschap, 

roken tijdens de zwangerschap, 
medicijnengebruik door de vader, 
blootstelling van de vader aan 
pesticiden gedurende drie maan-
den voor de bevruchting, een ge-
brekkige placenta, ziekte van de 
moeder tussen de 8ste en 15de 
week van de zwangerschap, za-
ken die de hormoonhuishouding 
verstoren, enz... een negatieve 
invloed. Over dit verschijnsel bij 
konijnen bestaat geen enkele 
studie. Daarom ben ik sinds een 
drietal jaren en met de hulp van 
een tiental dierenartsen, die mij 
hun ervaringen met dit fenomeen 
bekend maakten, dit probleem 
van dichterbij gaan volgen.

Een gespleten penis 
op tentoonstelling
Deze afwijking is een uitsluiting-
fout en dat betekent dus automa-
tisch het predikaat “0”. Nochtans 
zien wij nog regelmatig dieren op 
de tentoonstellingen met deze af-
wijking, meestal buiten het weten 
van de fokker. Bij sommige dieren 
is deze afwijking moeilijk te zien 

en moet men de dieren al gaan 
pijnigen om de penis voldoende 
naar buiten te krijgen, zodat men 
de onderkant duidelijk kan zien. 
Sommige keurmeesters gaan 
dan ook niet zo ver en merken de 
afwijking dan ook niet op met als 
gevolg dat deze dieren op de ene 
tentoonstelling hoge punten zul-
len behalen en op de volgende, 
wanneer de keurmeester het wel 
gezien heeft, een nul. Om derge-
lijke situaties te vermijden, zal ik 
proberen uit te leggen hoe men 
zelf zijn jonge rammen op deze 
afwijking kan testen.

Kan een ram met een 
gespleten penis dekken?
Ja, in de meeste gevallen kan een 
ram met een gespleten penis dek-
ken. Dit kan variëren naargelang 
de uitmonding dichter of verder 
van de punt van de penis ver-
wijderd is. Bij een ram met een 
gedeeltelijke gespleten penis zal 
in de meeste gevallen de zaadlo-
zing in de vagina van de voedster 
plaatsvinden, terwijl bij een ram is deze afwijking moeilijk te zien plaatsvinden, terwijl bij een ram 

bletten tijdens de zwangerschap, 

▲ Normale penis die zich krom zet na de erectie.

◄ Normale penis in erectie.
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met een volledig gespleten penis 
de zaadlozing meestal buiten de 
vagina zal gebeuren en deze dus 
onmogelijk een dekking tot een 
goed einde kan brengen. Ik wil 
nochtans ten strengste afraden 
om met dergelijke rammen pro-
beren te kweken. Hoewel ik van 
mening ben dat er geen erfelijke 
oorzaak is aan een gespleten pe-
nis, moeten wij deze mogelijkheid 
van vererving volledig uitsluiten 
en kunnen dergelijke rammen uit-
sluitend als troeteldier of voor de 
consumptie dienen.

Hoe ontstaat een 
gespleten penis?
In de eerste fase van de embryo-
nale ontwikkeling is er nog geen 
verschil tussen een mannelijk of 
vrouwelijk individu. Het is pas na 
enkele dagen van de dracht (bij 
het konijn; bij de mens tussen 
de 8ste en de 15de week van de 
zwangerschap) dat de seksuele 
differentiatie zal optreden. Bij de 
ontwikkeling van de foetus ligt 
een gedeelte van de buikholte, 
waaronder de geslachtsdelen, 
open en gaan deze zich sluiten 
en ontwikkelen tot het latere ge-
slacht. Het is in deze fase van de 
ontwikkeling van de foetus dat er 
dus iets misloopt en de sluiting 
bij de mannelijke dieren niet voor 
100% gebeurt, met als gevolg 
de gespleten penis. Wij hebben 
kunnen lezen in de studie op de 
mens dat bij zwangerschappen 
van meerlingen de kans ver-
hoogt. Dit verschijnsel heb ik ook 
bij konijnen kunnen vaststellen, 
namelijk dat in grote nesten de 
kans op een gespleten penis zal 
verhogen. Ik denk dat dit niets te 
maken heeft met het aantal jon-
gen dat in de baarmoeder aanwe-
zig is, maar wel met het feit dat 
de foetus in de baarmoeder niet 
voldoende voedingsstoffen heeft 
gekregen. Een van de belangrijk-
ste oorzaken bij onze konijnen is 
volgens mij de gezondheid van de 
voedster tijdens de dracht. Het is 
van primordiaal belang dat er niets 
misloopt tijdens de dracht, zoniet 
kunnen de gevolgen ernstig zijn. 

Wanneer een voedster de eerste 
vijftien dagen van de dracht een 
paar dagen minder goed eet of 
drinkt, kan dit al voldoende zijn 
om ook de foetus minder goed te 
voeden en wanneer dit juist ge-
beurt tijdens de cruciale dagen 
dat de penis zich moet sluiten, 
kennen wij de gevolgen. Een an-
dere oorzaak bij de mens is het 
blootstellen aan pesticiden. Wor-
den onze konijnen in deze mo-
derne tijden ook niet blootgesteld 
aan pesticiden? Ik denk maar aan 
alle producten die door de boeren 
gebruikt worden op hun akkers. 
Voor alles en nog wat heeft men 
de juiste producten, maar onze 
konijnen krijgen dit voorgescho-
teld in de korrels of granen die wij 
hun voederen. Om het stro van 
tarwe, gerst, haver, enz… kort te 
houden wordt er gespoten, maar 
onze konijnen eten zeer veel van 
dat stro. Men moet mij niet wijs-
maken dat deze producten alle-
maal geen effect hebben op de 
gezondheid van onze dieren (en 
van de mens). Een tekort aan 
testosteron op het moment van 
de sluiting, kan de oorzaak zijn 
van het sluitingsdefect. Mogelijk 
spelen milieufactoren een rol. 
Onder andere het voorkomen van 
synthetische oestrogenen in de 
voedselketen zou hierbij een rol 
spelen. Dus oorzaken genoeg om 
deze afwijking te veroorzaken en 
wij moeten niet verwonderd zijn 

dat er de laatste jaren een grote 
toename is van deze afwijking zo-
wel bij de mens als bij onze die-
ren. Bij de ernstigste gevallen bij 
de mens, kan men bij de geboorte 
zelfs uitwendig het geslacht niet 
bepalen. Zulke gevallen bestaan 
ook bij konijnen, maar zijn eerder 
zeldzaam.

Hoe kunnen wij jonge 
rammen testen?
De beste manier om jonge ram-
men te testen, die ikzelf en ook en-
kele fokkers uit onze vereniging al 
enkele jaren toepassen, gebeurt 
als volgt: van zodra de rammen 
geslachtsrijp zijn, kiest men een 
wat oudere en rustige voedster 
uit, die zeker niet agressief is te-
genover de ram. Men plaatst deze 
voedster in het hok van de eerste 
jonge ram en van zodra deze de 
voedster wil bespringen, neemt 
men de ram vast bij de oren en 
het nekvel en draait hem onmid-
dellijk op zijn rug. Op dat ogenblik 
heeft deze ram een erectie en kan 
men duidelijk de ganse penis aan 
de onderkant zien. Men mag al-
leen een opening van een paar 
millimeter aan de punt zien, wat 
dus normaal is. Vervolgens zet 
men die voedster bij de tweede 
ram en gaat op dezelfde manier 
te werk. Men moet hierbij snel 
te werk gaan om de ram van de 
voedster weg te nemen en zijn 
onderbuik te bekijken, want die 
erectie duurt meestal niet lang 

Gespleten penis over bijna de ganse lengte.
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Wonder der natuur?

en de penis gaat tamelijk snel in 
volume afnemen en een kromme 
houding aannemen zodat de on-
derkant minder goed zichtbaar is. 
Dit is volgens mij de enige juiste 
en doeltreffende manier om een 
gespleten penis te kunnen opspo-
ren. De foto’s die dit artikel verge-
zellen werden ook op die manier 
genomen. Ik zou dan ook willen 
de raad geven om alle dieren die 
deze afwijking vertonen uitslui-
tend te houden om vet te mesten 
en zeker nooit aan een andere 
liefhebber te verkopen of door te 

geven, tenzij het dier uitdrukkelijk 
als troeteldier moet dienen. Ook 
zou ik willen vragen om deze die-
ren niet meer op de tentoonstel-
lingen te brengen. Men moet niet 
proberen om de keurmeester te 
bedriegen, want dan komt de fok-
ker zelf als bedrogen uit.

Conclusie
Probeer zeer streng te selecte-
ren en zeker geen enkel dier met 
deze afwijking te houden. De mi-
lieuomstandigheden en de aan-
wezigheid van pesticiden spelen 

zeker een grote rol in het ontstaan 
van deze seksuele afwijking bij 
mannelijke dieren. Probeer de 
voedsters in de beste conditie te 
houden tijdens de 31 dagen du-
rende dracht. Wees streng op de 
aankoop van uw voeding, vooral 
wat het stro en hooi betreft. Koop 
dit liefst niet bij boeren die er maar 
op los spuiten. Sommige boeren 
gaan de sterfputten bij de mensen 
leegpompen om deze inhoud op 
hun weiden of velden te brengen. 
Vergeet niet dat hierin alle sporen 
van medicatie die deze mensen 
innemen aanwezig zullen zijn en 
dus in de voeding van onze ko-
nijnen terecht komen. Ik ga zeker 
niet beweren dat deze afwijking 
vroeger niet bestond, maar de 
enorme toename van de laatste 
jaren is zeker het gevolg van al 
het vergif dat wij in de lucht, het 
water, de aarde en alles wat ons 
omringt vinden. Wij staan er mis-
schien niet bij stil, maar alle ver-
pakkingen op basis van plastiek 
of zijn derivaten die wij dagelijks 
gebruiken, bevatten giftige stof-
fen voor ons lichaam en dat van 
onze dieren. Ik wens U allen veel 
succes bij het opsporen van deze 
afwijking en hoop op de mede-
werking van iedereen te kunnen 
rekenen om de aanwezigheid 
hiervan tot een minimum te her-
leiden. 

zeker een grote rol in het ontstaan 
van deze seksuele afwijking bij 
mannelijke dieren. Probeer de 
voedsters in de beste conditie te 
houden tijdens de 31 dagen du-
rende dracht. Wees streng op de 
aankoop van uw voeding, vooral 
wat het stro en hooi betreft. Koop 
dit liefst niet bij boeren die er maar 
op los spuiten. Sommige boeren 
gaan de sterfputten bij de mensen 
leegpompen om deze inhoud op 
hun weiden of velden te brengen. 
Vergeet niet dat hierin alle sporen 
van medicatie die deze mensen 
innemen aanwezig zullen zijn en 
dus in de voeding van onze ko-
nijnen terecht komen. Ik ga zeker 
niet beweren dat deze afwijking 
vroeger niet bestond, maar de 

Gespleten penis, waar de opening verder gaat dan de basis van de penis 
(zeer ernstig geval).

Eerder een foutje van de natuur. 
Bij duiven ziet men af en toe 
dieren die het zogenaamde ‘mo-
zaiek’-verschijnsel vertonen. Dat 
betekent dat de dieren in kwestie 
twee verschillende kleuren en of 
tekeningen combineren. Het dier 
op deze foto is half blauw en half 
rood en ook nog eens half geband 
en half donkergekrast. Hoe fok je 
zoiets? Gewoon puur toeval. Bij 
dergelijke dieren gebeurt er een 
spontane mutatie in het DNA van 
een cel in het vroege embryo-
nale stadium of m.a.w. nadat de 
bevruchting heeft plaatsgevon-
den. Hier b.v. van blauw gekrast 
naar roodzilver geband. Enkel 
de cellen die ontstaan uit de ge-

muteerde cel zullen roodzilver 
geband zijn. De geslachtscellen 
(eicellen of zaadcellen) zullen 
gewoon de code blauw gekrast 
dragen en dit ook doorgeven aan 
de nakomelingen. M.a.w. dit soort 
mutaties die ontstaan in een ge-
wone lichaamscel na de bevruch-
ting (somatische celmutatie), zijn 
niet erfelijk en kan men dus ook 
niet bewust gaan fokken. Enkel 
mutaties die gebeuren in de ge-
slachtscellen voor de bevruchting 
worden doorgegeven aan de vol-
gende generaties. Het resultaat 
kan zeer mooi zijn maar als fok-
ker steekt je best niet teveel latijn 
in het fokken met zulke dieren. 
Het uitzicht van mozaiekdieren is 

niet altijd even spectaculair. Soms 
is het resultaat weinig opvallend, 
b.v. een dier met twee verschil-
lende oogkleurenlende oogkleuren


