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TWEEDE ENQUÊTE BREEDING HEALTHY PETS 

Aanpak van erfelijke problemen bij honden en katten: ontwikkelen van een centrale databank 

en een portaalsite 

 

Beste vereniging, fokker van rashonden, 

KU Leuven en UGent verrichten wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing van een 

duurzaam fokbeleid voor honden en katten in Vlaanderen. Dergelijk duurzaam fokbeleid 

heeft als doel de erfelijke aandoeningen binnen de honden- en kattenpopulaties terug te 

dringen en de genetische diversiteit te vergroten.   

Eén onderdeel van dit project is het opmaken van een lijst van testen en onderzoeken voor 

erfelijke aandoeningen per ras. De Vlaamse Fokkerijcommissie stelde in samenwerking met 

rasverenigingen, dierenartsen en universiteiten reeds een rasfiche met deze informatie op voor 

een groot aantal hondenrassen. Wij willen nagaan of deze rasfiches nog up-to-date zijn. 

Hoe kunt u ons helpen met dit onderzoek? 
Om de lijst van testen en onderzoeken per hondenras te herwerken, baseren we ons in eerste 

instantie op wetenschappelijke literatuur. Deze wetenschappelijke kennis willen we echter ook 

toetsen aan de kennis van fokkers en Belgische verenigingen die betrokken zijn bij de 

hondenfokkerij. Daarom is uw feedback zeer waardevol. Om u voor te bereiden, kunt u de 

rasfiches terugvinden in bijlage bij deze brief. 

U wordt gevraagd om de online vragenlijst in te vullen via onderstaande link. U wordt daarbij 

eerst geleid naar een digitaal toestemmingsformulier (waarin u meer informatie kunt 

terugvinden over het project, het gebruik en de bewaring van uw persoonsgegevens, en uw 

rechten). Deze link zal toegankelijk zijn van maandag 21/11/2022 om 8 uur tot en met 

zaterdag 31/12/2022 om 23 uur. 

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1FVTNoW48PiwfGe 

Vragen of meer informatie? 
Indien u nog vragen hebt of meer informatie wenst, kunt u steeds contact opnemen met 

postdoctoraal onderzoeker Evy Beckers via breedinghealthypets@hotmail.com. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

Met vriendelijke groeten, 

Postdoctoraal onderzoeker Evy Beckers, 

Promotors prof. dr. Nadine Buys, dr. Steven Janssens en prof. dr. Bart Broeckx 
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