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Geslachtsbepaling d.m.v. DNA-analyse 

Door  Arno Ooms 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslachtsbepaling 
Bij een groot aantal vogelsoorten zijn er geen duidelijke uiterlijke 
geslachtsgebonden kenmerken, waardoor het geslacht van een individuele 
vogel niet meteen duidelijk is. Een DNA-analyse aan de hand van 
uitgetrokken veren is in een dergelijk geval een hele snelle en eenvoudige 
methode om het geslacht van de vogel te weten te komen. Gendika heeft 
al meer dan 10 jaar ervaring met vogelgeslachtsbepalingen aan de hand 
van DNA uit veren. Met een uiterst gevoelige en zeer betrouwbare 
techniek kan het specifieke stukje DNA op de geslachtschromosomen van 
vogels worden aangetoond waarin mannelijke (ZZ) en vrouwelijke (ZW) 
vogels van elkaar verschillen. Met deze methode kan het geslacht van ALLE 
vogelsoorten worden vastgesteld 

Voordelen van geslachtsbepaling aan de hand van DNA uit 
veren: 

 De DNA-analyse kan worden uitgevoerd aan veren, waardoor 

monstername kan plaatsvinden zonder tussenkomst van een 

dierenarts  

 De vogel hoeft (in tegenstelling tot endoscopisch onderzoek) niet 

vervoerd te worden en niet onder narcose worden gebracht, wat 

tot aanzienlijk minder stress leidt bij de vogel. 

 De analyse is onafhankelijk van de leeftijd van de vogel, zelfs het 

ei waaruit de vogel gekomen is kan fungeren als 

monstermateriaal voor de geslachtsbepaling. 
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Verzameling en verzending van monsters voor geslachtsbepaling: 

 De geslachtsbepaling wordt bij voorkeur uitgevoerd aan de hand 

van DNA verkregen uit veren van de vogel, een bloedmonster is 

echter ook mogelijk.  

 Voor het onderzoek zijn 5 tot 7 uitgetrokken veren nodig, bij 

voorkeur uit de borststreek van de vogel. Uitgevallen (rui) veren 

zijn ongeschikt.  

 Bij het uittrekken van de veren mag de schacht (het uiteinde van 

de veer dat uit de huid van de vogel komt) niet met de handen 

worden aangeraakt.  

 Gendika verstrekt gratis gecodeerde zakjes voor de verzameling van veermonsters. Deze kunnen 

telefonisch of per e-mail worden aangevraagd.  

 Per vogel kunnen de veren in een monsterzakje worden verzameld, vervolgens kunnen de zakjes met 

veren in de bijgeleverde retourenvelop met de reguliere post naar Gendika worden verzonden.  

 Via ons opdrachtformulier, dat u kunt meezenden met de zakjes met veren, geeft u Gendika opdracht 

tot het uitvoeren van de geslachtsbepaling(en). U kunt op dit formulier tevens aangeven hoe u de 

kosten van de analyses wilt voldoen. Opdrachtformulieren kunt u hier downloaden of aanvragen bij 

Gendika, via telefoonnummer 0598-619343, e-mail info@gendika.com of het antwoordformulier.  

Resultaten vogelgeslachtsbepaling: 

 Wanneer de verenmonsters bij het laboratorium van Gendika zijn aangekomen worden ze dezelfde 

dag in behandeling genomen. Meestal is de volgende dag het resultaat van de geslachtsbepaling 

bekend.  

 Na voltooiing van het onderzoek ontvangt u per post een rapport, een geplastificeerd certificaat van 

de geslachtsbepaling en de factuur van de analyse. Wanneer uw e-mail adres bij ons bekend is 

ontvangt u daarnaast de resultaten per mail. Uiteraard informeren we u altijd graag telefonisch over 

de voortgang van de analyses die we voor u uitvoeren. 

Prijzen vogelgeslachtsbepaling (incl. BTW): 

1-3 vogels:  prijs per vogel € 19,00 

4-7 vogels:  prijs per vogel € 17,50 

Vanaf 8 vogels:  prijs per vogel € 16,00 
 
Betaling gebeurt in principe achteraf, via automatische incasso of bankoverschrijving, aan de hand van de 
factuur die u ontvangt met de resultaten. 
 
 
Industrieweg 1  -  9641 HM Veendam  -  Nederland  -  T: +31(0)598 619 343  -  F: +31(0)598 612 194 
________________________________________________________________________ 
 
Toelichting  

Geslachtsbepaling door middel van DNA-analyse. 

mailto:info@gendika.com
http://www.gendika.com/index.php?p=contact-formulieren#opdrachtformulieren
mailto:info@gendika.com
http://www.gendika.com/index.php?p=contact-formulieren#antwoordformulier
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De kennis van het geslacht van een vogel kan belangrijk zijn om verschillende redenen 
(verkoop van vogels door fokkers, opstellen van broedprogramma's voor bedreigde 
diersoorten, studies over geslachtsverhoudingen binnen in het wild levende populaties,...). 
Bij ongeveer twee derden van alle vogelsoorten en bij de meeste jonge vogels kan het 
geslacht echter niet bepaald worden op basis van uitwendige kenmerken. Hun geslacht kan 
wel bepaald worden via een DNA-onderzoek (een eenvoudiger en goedkoper alternatief 
voor endoscopie). Hiertoe wordt DNA geïsoleerd uit de follikels van een aantal veren. 
Vervolgens wordt via PCR (a) een specifiek DNA-fragment vermeerderd van de 
geslachtchromosomen (ZZ bij een mannetje en ZW bij een vrouwtje). Deze DNA-fragmenten 
(1 specifiek Z-fragment bij een mannetje, en 1 specifiek Z-fragment en 1 specifiek W-
fragment bij een vrouwtje) worden vervolgens gevisualiseerd via agarose gelelektroforese 
(b), waaruit het geslacht van de vogel kan worden afgeleid.  

a. Wat is PCR 
De polymerase-kettingreactie, vaak afgekort tot PCR (van Polymerase Chain Reaction), is een 
manier om uit zeer kleine hoeveelheden DNA (enkele moleculen) specifiek een of meer 
gedeeltes te multipliceren tot er genoeg van is om het te analyseren. 
 
b. Wat is agarose gel-elektroforese 
Agarose gel-elektroforese is een methode die in biochemie en moleculaire biologie aan 
afzonderlijke DNA wordt gebruikt, of de molecules van RNA door grootte nochtans 
proteïnen kunnen ook op agarose gelen worden gescheiden. De scheiding van de molecules 
wordt bereikt door zich negatief te bewegen - geladen nucleic zuurmolecules door een 
agarose matrijs op een elektrisch veld (elektroforese). De kortere molecules bewegen zich 
sneller en migreren dan verder langere degenen.  

Bij deze link wordt gel-elekrotroforese uitgelegd a.d.h.v. een voorbeeld. Nu gaat het in het 

voorbeeld over wie de vader het kind is, maar de zelfde methode kan dus ook worden 

toegepast op geslachtsbepaling. 

Zie http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/gelelectrof2.html  
 
Bronnen: www.gendika.nl 

www.scientistsatwork.be (toelichting) 
www.wikipedia.org (toelichting) 
www.bioplek.org (animatie) 
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