
Ik koop een ingevroren embryo, wat nu? 

 

De ingevroren embryo’s werden geproduceerd met behulp van de meest recente technologie 

genaamd Ovum Pick Up (OPU). Deze techniek bestaat uit de verzameling van eicellen (oöcyten) van 

donormerries, hun in vitro rijping en bevruchting door de directe injectie van het sperma 

(intracytoplasmatische spermainjectie, ICSI) gevolgd door de kweek van de bevruchte eicellen in de 

incubator voor de periode totdat ze het stadium van embryo's bereiken dat geschikt is voor de 

overbrenging in ontvangende merries. Deze periode bedraagt ongeveer een week. Hierna worden de 

embryo’s ingevroren volgens een speciale techniek en vervolgens opgeslagen in stikstofvaten. 

 

ICSI      Ingevroren embryo in opslagvat 

 

Hoe wordt een ingevroren embryo getransporteerd? 

De ingevroren embryo’s kunnen getransporteerd worden naar een gespecialiseerde kliniek voor 

voortplanting van het paard. Zij worden getransporteerd in transportcontainers die gevuld worden 

met vloeibare stikstof. Wij raden u aan om het ingevroren embryo te verzekeren na aankoop. Voor 

meer info over de mogelijkheden en condities van deze verzekering kunt u mailen naar 

auction@zangersheide.com  
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Wanneer en hoe wordt het ingevroren embryo ingeplant? 

Zodra het embryo is aangekomen in de voortplantingskliniek kan in overleg met u bekeken worden in 

welke periode u het embryo zou willen laten overplanten in een draagmerrie. De dierenarts zal 

hiervoor een (gehuurde) draagmerrie selecteren en vervolgens de cyclus van deze merrie nauwgezet 

opvolgen om het juiste moment voor de inplanting van het embryo te kunnen bepalen. Vervolgens 

zal het embryo ontdooit worden en door de dierenarts overgeplant worden in de baarmoeder van de 

draagmerrie. Deze merrie wordt hierna regelmatig echografisch gescand om te kunnen opvolgen of 

de inplanting resulteert in een dracht. Zodra de merrie 45 dagen drachtig is kan ze afgehaald worden 

en kunt u haar thuis zelf verder opvolgen.  
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Als alles verloopt zoals verwacht heeft u ongeveer 11 maanden later een 

gezond veulen met een unieke pedigree in de weide lopen! 

 

 


