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Voorwoord
De Vlaamse Overheid heeft in 2012 de hondenfokkerij toegevoegd aan het Vlaams
Fokkerijbesluit van 19 maart 2010. In 2015
werd een ministerieel besluit gepubliceerd
met enerzijds een aantal bijkomende verduidelijkingen en anderzijds de lijsten met rassen
waarvan specifieke erfelijke aandoeningen
moesten worden onderzocht.
In artikel 3 van het fokkerijbesluit staat dat
“Elke vereniging of organisatie van fokkers die
een stamboek bijhoudt, daarvoor erkend
moet zijn in overeenstemming met de bepalingen van dit besluit”.
Na overleg met de Vlaamse Overheid heeft
de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus
vzw in 2015 een vzw opgericht onder de
naam “Vlaamse Fokkerijcommissie van de
Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus” met
de zetel in het Vlaamse Gewest.
De Oprichters, vermeld in het Belgisch Staatsblad, zijn: De Koninklijke Maatschappij SintHubertus vzw, de Vergadering der Afgevaardigden vzw en de Wetenschappelijke
Commissie van de KKUSH.
De VFC wordt verantwoordelijk voor het fokbeleid in Vlaanderen, conform het Vlaams
Fokkerijbesluit.
In 2016 stelt de Vlaamse Fokkerijcommissie
haar plan van aanpak voor aan de Vlaamse
overheid. Dit plan geeft zuurstof aan de fokkers en stelt hen in staat om op een duurzame manier de erfelijke aandoeningen terug
te dringen en de genetische diversiteit te vergroten binnen de rashonden populaties .
Niettegenstaande de Fokkerijcommissie een
Vlaamse aangelegenheid is, werd alles steeds
in de twee landstalen gepubliceerd.

In 2018 heeft de KMSH het vernieuwd fokbeleid via een enquête voorgesteld aan de
fokkers in Wallonië. Hieruit bleek dat 79%
onder hen koos voor de invoering van dit fokbeleid in Wallonië.
In de voorbije 5 jaar hebben we niet stilgezeten. Enerzijds hebben we de nodige maatregelen genomen om te voldoen aan het
Fokkerijbesluit en het ministerieel besluit van
de Vlaamse Overheid. Hierdoor kon de
Vlaamse Fokkerijcommissie erkend blijven
door de Vlaamse Overheid, in het belang van
de Vlaamse fokkers.
Daarnaast hebben we verschillende projecten
gerealiseerd met als doel:
• Het terugdringen van de erfelijke aandoeningen binnen de rashonden populaties.
• Het vergroten van de genetische diversiteit van de rashonden populaties in
België.
• Het opleiden van de fokkers in de nieuwste fokkerijtechnieken.
In dit werkingsverslag willen we een overzicht
geven van de belangrijkste realisaties in de
eerste 5 jaar van ons bestaan.
Langs deze weg willen we iedereen die meegewerkt heeft aan de uitbouw van de VFC
bedanken, in het bijzonder de bestuursleden
en medewerkers van de VFC, de bestuursleden van de KMSH en van de VdA, de wetenschappers, de medewerkers van de Vlaamse
Overheid landbouw en de Overheid Dierenwelzijn alsook tal van dierenartsen, fokkers en
rasverenigingen.
Arnold Jacques
Voorzitter Vlaamse Fokkerijcommissie
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Waarom is een nieuw fokbeleid noodzakelijk?

In 2008 zendt de BBC een spraakmakende
reportage uit onder de naam “Pedigree Dogs
Exposed”. Volgens de BBC reportage lijden
rashonden aan tal van genetische aandoeningen na jaren van inteelt. De BBC-documentaire zegt dat deze problemen voornamelijk
ontstaan zijn door het fokken van honden
voor tentoonstellingen en andere competities, waarbij het uiterlijk belangrijker is dan
de gezondheid.
Sommige rasstandaarden, de basis waarop de
honden gekeurd worden op tentoonstellingen, schrijven extremen voor.
Dr Carol Beuchat, PhD, publiceert in 2013 een
artikel waarin ze vaststelt dat honden veel
genetische afwijkingen hebben. Op de Australische website OMIA, de online referentie
voor informatie omtrent genetische afwijkingen bij dieren, zien we dat de honden koploper zijn met maar liefst 782 gekende
afwijkingen, gevolgd door rundvee met 551
afwijkingen. Andere cijfers zijn katten: 359,
varkens 282, Schapen: 257, .. (bron
7/12/2020).
Honden stamboeken en verenigingen
Voor het instandhouden of raszuiver houden
van de rassen is men de afstamming van de
honden gaan registreren in een stamboek.
Om de rassen te “verbeteren” hebben de
stamboeken tentoonstellingen (keuringen)
ingericht. Op deze wedstrijden worden de
honden op uiterlijke kenmerken beoordeeld,
in andere competities worden de honden
vooral op behendigheid en gehoorzaamheid
beoordeeld.
Het beoordelen van de honden op tentoon-

stellingen is gebaseerd op rasstandaarden,
die door het land van oorsprong van een ras
opgesteld werden.
Veel van die standaarden bevatten diskwalificerende elementen, zoals bijvoorbeeld een
maximum schofthoogte of een maximum
gewicht, waardoor veel honden voor de fokkerij geëlimineerd werden.
Sommige standaarden bevatten kenmerken
die aanleiding geven tot het fokken van
hypertypes.
Fokkers werden aangemoedigd om enkel “de
beste”, lees de mooiste of de behendigste,
honden te gebruiken voor de fokkerij. In sommige stamboeken werden nog extra eisen of
proeven op basis van het exterieur ingevoerd
voor de selectie in de fokkerij.
Het resultaat was dat enkel een kleine elite
van de honden gebruikt werd voor het verderzetten van het ras, dit met alle gevolgen
van dien voor de genetische diversiteit van de
rassen.
Om bepaalde gewenste kenmerken vast te
leggen werd veelvuldig gebruik gemaakt van
inteelt. Vader-dochter en moeder-zoon combinaties zijn geen uitzondering in de rashondenfokkerij.
Ook in de andere competities, zoals bijvoorbeeld agility, werden kampioenhonden
veelvuldig ingezet voor de fokkerij.
Gregoire Leroy, PhD
Gregoire Leroy werkt bij de afdeling Dierlijke
Productie en Gezondheid, Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.
Gregoire doet onderzoek naar het fokken van
dieren in genetica.
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In 2011 publiceerde Gregoire Leroy een
wetenschappelijk artikel in “The Veterinary
Journal” onder de titel: “Genetic diversity,
inbreeding and breeding practices in dogs:
Results from pedigree analyses”.

derheid van de raspopulaties op vandaag een
uitermate lage genetische diversiteit hebben
en dat veel rashonden te kampen hebben
met verscheidene erfelijke aandoeningen.
Nieuw fokbeleid van de Vlaamse Fokkerijcommissie

Abstract
Pedigree analysis constitutes a classical
approach for the study of the evolution of
genetic diversity, genetic structure, history
and breeding practices within a given breed.
As a consequence of selection pressure,
management in closed populations and historical bottlenecks, many dog breeds have
experienced considerable inbreeding and
show (on the basis of a pedigree approach)
comparable diversity loss compared to other
domestic species.
This evolution is linked to breeding practices
such as the overuse of popular sires or mating
between related animals.
The popular sire phenomenon is the most
problematic breeding practice, since it has
also led to the dissemination of a large number of inherited defects.
The practice should be limited by taking measures such as restricting the number of litters
(or offspring) per breeding animal.
Wat zijn de gevolgen van de huidige manier
van fokken?

De eerste belangrijke opdracht van een fokkerijorganisatie is het in kaart brengen van de
verschillende raspopulaties.
De genetische diversiteit, het inteeltverloop
en het verwantschapsverloop zijn determinerende factoren voor het verder bestaan van
de populaties.
Daarnaast is het ook belangrijk om een overzicht te maken van de prevalentie van de
genetisch overdraagbare kenmerken binnen
alle populaties.
De fokkerijorganisaties moeten de juiste
maatregelen nemen om de genetische diversiteit te handhaven of te vergroten en om de
genetische aandoeningen terug te dringen.
Deze maatregelen kunnen zeer divers zijn, en
kunnen verschillen van ras tot ras.
De fokkerijorganisaties moeten de stamboeken en de fokkers helpen en adviseren om de
doelstellingen te bereiken.
In normale omstandigheden zullen dat adviserende maatregelen zijn, alsook “tools” om
de beste combinaties te maken. In kritieke
omstandigheden kunnen dat meer dwingende maatregelen zijn.

Samengevat kunnen ze stellen dat door onder
andere het veelvuldig gebruik van inteelt, het
overmatig inzetten van dezelfde kampioen
reuen en het uitsluiten van een groot aantal
honden voor de fokkerij, de overgrote meer-
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Website
De website van de Vlaamse Fokkerijcommissie is bestemd voor zowel de fokkers als de
hondenliefhebbers (puppykopers).
Ik wil een nestje fokken

Voor de meeste van deze aandoeningen
wordt op de website een gedetailleerd fokadvies gepubliceerd samen met standaard
formulieren voor het uitvoeren van de testen
en de onderzoeken.

Via deze rubriek willen we de potentiële fokkers en ook de meer ervaren fokkers zoveel
mogelijk informatie verschaffen.

Fokkers en dierenartsen kunnen de formulieren gratis downloaden op de website:
www.vfc.vlaanderen

Naast verschillende rubrieken omtrent
gezondheid, duurzaam fokken, genetische
diversiteit enz, wordt ook de verantwoordelijkheid van de fokker uitvoerig toegelicht.

Ik wil een pupje kopen

In de rubriek wetgeving geven we een overzicht van alle wetten met betrekking tot de
Vlaamse Overheid Landbouw, de Vlaamse
Overheid Dierenwelzijn.
De meest voorkomende aandoeningen, zoals
heupdysplasie, hart- en oog aandoeningen en
Syringomyelia worden op een verstaanbare
wijze toegelicht.
Het gebruik van DNA testen samen met de
bijhorende fokadviezen worden volledig uitgelegd aan de fokkers.

Deze rubriek is vooral bestemd voor de
kopers van een rashond.
De rubriek is overzichtelijk onderverdeeld in
een aantal rubrieken:
•
•
•
•
•
•
•

Wel of geen hond?
Waarom een rashond?
Welk ras past bij mij?
Aankoop van een pupje.
Wat kost een hond?
Opvoeding van mijn pupje.
Verantwoordelijkheid van de fokker

Naast de rubrieken voor de fokkers en puppy
kopers dient de website ook als communicatiemiddel tussen de Vlaamse fokkerijcommissie en de fokkers.

www.vfc.vlaanderen
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Nieuwsbrieven
De Vlaamse fokkerijcommissie heeft in totaal
meer dan 13 uitgebreide nieuwsbrieven
gepubliceerd.
Deze werden ook in het Frans vertaald.
De nieuwsbrieven werden door de KMSH via
mailing verspreid naar hun fokkers, dierenartsen, hondenliefhebbers en verenigingen.
De nieuwsbrieven werden eveneens op de

website van de KMSH geplaatst ten behoeve
van de fokkers.
De fokkers die de mailing gemist hadden
konden op die manier de nieuwsbrieven nog
consulteren.
De respons op de nieuwsbrieven was groot.
In veel gevallen werden meer dan 60% van de
nieuwbrieven binnen de 12 uur geopend en
gelezen.

Een greep uit ons aanbod
NB 09-2017: Intervariëteitskruisingen, Ras in de kijker, rasfiches
NB 10-2017 : IT systeem KMSH, Dier & Recht Nederland, voeding, leeftijdsbepaling, ..
NB 12-2017 : IT systeem KMSH, Fokattest, FCI nieuws, Syringomyelia, voeding
NB 03-2018 : Titeren van honden.
NB 04-2018 : Heupdysplasie DEEL1
NB 05-2018 : Heupdysplasie DEEL 2 – heuplaxiteit, fokwaardeschattingen
NB 06-2018 : Fokkersdagen KMSH
NB 07-2018 : Vernieuwd fokbeleid van de KMSH
NB 08-2018 : Powerpoint slides Fokkersdagen KMSH
NB 09-2018 : Speciaal nummer vernieuwd fokbeleid KMSH
NB 10-2018 : IT KMSH, DNA testen, inteelt, ..
NB 01-2019 : Nieuw kennelbesluit Vlaamse Overheid
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De publicatie van deze nieuwsbrief is meteen
de definitieve start van ons vernieuwd fokbeleid. Vanaf nu kan u als fokker of eigenaar alle
resultaten van testen en onderzoeken van uw
hond(en) registreren op het IT platform van de
KMSH, ook de resultaten uit het verleden.
De publicatie van de rasfiches heeft eventjes op
zich laten wachten. Wij hebben de tijd genomen
om zoveel mogelijk personen en instanties te
contacteren alvorens tot publicatie over te gaan.
Het was ook niet zo eenvoudig om een standaardisatie in de testen en onderzoeken te
regelen. Voor een DNA - test is het eenvoudiger. Het protocol is immers steeds vrij, drager
of lijder. Voor bepaalde onderzoeken zoals hartonderzoeken vormde dit evenwel geen evidentie.
In deze nieuwsbrief leggen we u uit hoe u de
resultaten van de testen en onderzoeken op het
portaal van de KMSH kan registreren. Het lijkt
raadzaam dat u een kopie van de resultaten in
pdf formaat maakt. Bij elke boeking zal u
immers het resultaat moeten bijvoegen.
Verder zullen we ook een aantal onderzoeken

Nationale
Fokkerijcommissie
Vlaamse Fokkerijcommissie

Newsletter

Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse
www.mijnhondmijnvriend.be

Beste fokkers, dierenartsen en keurmeesters,

Het lijkt ons belangrijk dat fokkers, dierenartsen
en keurmeesters goed op de hoogte zijn van
wat er zich in Vlaanderen op het gebied van rashondenfokkerij afspeelt en wat nu finaal hierin
de rol van de Fokkerijcommissie is. De laatste
maanden lijken we overspoeld te worden met
informatie. Daarom dachten wij dat het goed
zou zijn om alles eens in een beknopt overzicht
op een rijtje te zetten.
Fokken van dieren in Vlaanderen : het Fokkerijbesluit
In Vlaanderen bestaat er een “Fokkerijbesluit”
(Vlaamse Regering van 19/03/2010). Dit fokkerijbesluit regelt alles omtrent de fokkerij van
dieren in Vlaanderen. Tot voor 2013 waren de
honden niet in voormeld fokkerijbesluit opgenomen.
Algemene regel in het fokkerijbesluit “Elke vereniging of organisatie van fokkers in Vlaanderen
die een stamboek bijhoudt, moet daarvoor
erkend zijn in overeenstemming met de bepalingen van het fokkerijbesluit”.

en testen toelichten, alsook de manier waarop u
deze kan laten uitvoeren.
Om op termijn zo goed mogelijk een fokadvies
te kunnen opstellen is het belangrijk dat we een
correct beeld hebben van de resultaten binnen
elk ras. Daarom verzoeken wij u om ALLE resultaten waarover u beschikt te registeren. Hiermee bedoelen we dat we u vragen om niet
alleen gunstige maar ook de mindere en ongunstige te boeken, alsook deze uit het verleden.
Ook als uw hond reeds kwam te overlijden, kan
u nog de resultaten boe¬ken.
De invloed van de testen en onderzoeken op de
stamboom (premium en high premium) is pas
van toepassing voor teven gedekt vanaf
01/03/2019. We willen de fokkers ruim de tijd
geven om zich hierop voor te berei¬den. In een
volgende nieuwsbrief komen wij hier uitvoerig
op terug.
Wij starten in het voorjaar ook met een aantal
cursussen voor fokkers en liefhebbers.

Newsletter

Beste fokkers, keurmeesters, dierenartsen en hondenliefhebbers,

Arnold JACQUES
directeur Nationale Fokkerijcommissie

Verantwoordelijke
uitgevers & Redactie :
Arnold JACQUES
Bart VANDAELE
Sven WASTIJN

Beste Fokkers,
Wij hebben groot nieuws voor u. Ons unieke paringsadvies programma is klaar en staat online!
Het paringsadvies bestaat uit 2 modules.
Een eerste module is een paringsadvies op basis van “paringsadviesindex”. Deze index is gebaseerd
op inteelt, verwantschap en genetische diversiteit. Deze tool helpt u als fokker om de beste combinaties te maken met betrekking tot het vergroten van de genetische diversiteit. Je kan dat een beetje
vergelijken met maatregelen tegen het klimaat. Als iedereen een beetje zijn best doet, dan lossen we
samen het probleem van genetische diversiteit op. We kunnen spreken van een wereldprimeur.
De tweede module helpt u als fokker om zo goed mogelijke combinaties te maken met de laagste
kans op heupdysplasie. In de ons omringende landen zijn fokwaarden voor HD al lang ingeburgerd. In
deze module zijn uiteraard enkel de rassen opgenomen waarvan wij HD resultaten hebben.
Wij willen langs deze weg nog eens de Vlaamse Overheid danken voor de steun aan deze twee
projecten.
Ja kan de tools vinden op www.vfc.vlaanderen in het hoofdmenu onder “paringsadvies project”.
Arnold Jacques, Directeur Vlaamse fokkerijcommissie

Nationale
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Honden nu ook in het Fokkerijbesluit
In 2013 heeft de Minister het Fokkerijbesluit uitgebreid en de honden toegevoegd aan de lijst
van diersoorten, vermeld in het Fokkerijbesluit.
Daarnaast heeft de Minister in 2015 een ministerieel besluit uitgevaardigd met betrekking tot
de fokkerij van rashonden in Vlaanderen. Dit
besluit omvat voor de honden een aantal extra
maatregelen, die niet in het aanvankelijk Fokkerijbesluit van 2010 opgenomen waren.
Gevolg : elke organisatie, die vanaf 2013 in
Vlaanderen een stamboek van honden bijhouden wil, moet erkend zijn door de Vlaamse
Overheid. Alle regels van het fokkerijbesluit en
het ministerieel besluit dienen door de organisatie strikt nageleefd te worden.
Is de KMSH erkend als fokkerijorganisatie?
De KMSH heeft een aanvraag ingediend om als
fokkerijorganisatie erkend te worden, maar door
het feit dat de zetel niet in Vlaanderen gelegen
is, kan de KMSH niet erkend worden als fokkerijorganisatie door de Vlaamse Overheid. (Belgisch staatsblad 2016203575)

Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse
www.vfc.vlaanderen

Newsletter

Newsletter

Enkele voorbeelden van de nieuwsbrieven

9

Het “Kennelbesluit”
van de Vlaamse Overheid is grondig gewijzigd.

Beste Fokkers,
De Vlaamse Overheid, departement Omgeving, afdeling dierenwelzijn, legt aan de fokkers in Vlaanderen een aantal regels op met betrekking tot het fokken van honden en katten.
Het laatste besluit hieromtrent dateert van 27 april 2007. Fokkers die een erkenning hebben, beter
gekend als een HK nummer, kennen vast en zeker dit besluit. Fokkers die maar occasioneel een nestje
fokken zijn meestal niet op de hoogte van de inhoud van dit besluit.
De laatste twee jaar heeft de afdeling dierenwelzijn het besluit van 2007 grondig herwerkt. Het vernieuwde besluit omvat een aantal wijzigingen die belangrijk zijn voor de fokkers in Vlaanderen. Fokkers
die een HK nummer hebben, zullen binnenkort persoonlijk door de afdeling dierenwelzijn op de hoogte
gebracht worden.
Op 11 april 2019 is het “Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het
Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en
de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren” gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.
Voor alle duidelijkheid, dit besluit heeft enkel en alleen betrekking op dierenwelzijn en heeft dus niets
te maken met milieuwetgevingen of fiscale wetgevingen.
Wij willen u graag via dit schrijven een overzicht geven van de belangrijkste wijzigingen in het vernieuwde kennelbesluit.
Arnold Jacques, directeur Vlaamse Fokkerijcommissie

Nationale
Fokkerijcommissie
Vlaamse Fokkerijcommissie
Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse
www.mijnhondmijnvriend.be

Verantwoordelijke
uitgevers & Redactie :
Arnold JACQUES
Bart VANDAELE
Sven WASTIJN

Nationale
Fokkerijcommissie
Vlaamse Fokkerijcommissie
vzw
Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse
www.vfc.vlaanderen
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Fokkersdagen
In 2017 en 2018 heeft de KMSH, voor het
eerst in de geschiedenis, fokkersdagen georganiseerd.

Zijn woorden waren letterlijk “Ik dank de VFC
op mijn beide knieën omdat ze de KMSH
geholpen hebben om …. “.

Op vraag van de KMSH heeft de Vlaamse Fokkerijcommissie op beide edities gezorgd voor
het leeuwenaandeel van de voordrachten en
dit zowel in het Nederlands als in het Frans.

Vanwege het groot aantal deelnemers, werden de vergaderingen verdeeld over 2 dagen.
Op dag 1 in de voormiddag 200 Nederlandstalige fokkers, in de namiddag 200 Franstalige
fokkers. De dag daarop het zelfde scenario.

Op de eerste dag heeft de toenmalige voorzitter van de KMSH, Dhr. Hubert Iser, de
Vlaamse Fokkerijcommissie publiekelijk van
harte bedankt voor het vele werk dat ze
gepresteerd heeft met betrekking tot de fokkerij omdat op die manier de KMSH kon
voldoen aan de wetten van de Vlaamse Overheid.

Resultaat, in totaal hebben 800 fokkers deelgenomen aan de vergadering.
Naast de fokkers en keurmeesters waren ook
tal van prominenten aanwezig waaronder
professoren van universiteiten, politiekers,
vertegenwoordigers van de Overheid en van
de minister, dierenartsen, ..

200 aanwezigen per sessie, projectie op 3 grote schermen

Holiday Inn - Brussels Airport - Diegem
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Fokkersdagen 2017 - 400 fokkers

De Flyer, de Powerpoint presentatie en de voorstelling van de
fokkersdagen werden verzorgd
door de Vlaamse Fokkerijcommissie in samenwerking met de
KMSH.

PROGRAMMA
• Doelstellingen vernieuwd
fokbeleid
• Voorstelling Dog Academy van
de KMSH
• Voorstelling rasfiches
• Voorstelling stambomen in
categorieën
• Waarom categorieën?
• Registreren van onderzoeken en
testen
• DNA testen
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Fokkersdagen 2018 - 400 fokkers

De fokkersdagen in 2018 stonden helemaal in
het teken van de realisaties van de Vlaamse
Fokkerijcommissie. De Folder, de Powerpointshow en de presentaties werden verzorgd
door de Vlaamse Fokkerijcommissie in
samenwerking met de KMSH.

Happy dogs
Happy owners

PROGRAMMA

Je hond, je beste vriend.

Votre chien, votre meilleur ami.

Decennia lang beschouwen mensen
de hond als hun beste vriend. Er is
niets beter dan een lange wandeling
met je hond of gewoon thuis genieten
van elkaar. De meeste honden maken
dan ook deel uit van een gezin.

Depuis des décennies, le chien est le
meilleur ami de l’homme. Rien de plus
beau qu’une longue promenade avec
votre chien ou tout simplement
apprécier sa compagnie. En d’autres
mots, la plupart des chiens font partie
de la famille.

De laatste tijd besteden de media veel
aandacht aan de gezondheid van de
honden. Het spreekt voor zich dat
iedereen een zo gezond mogelijke
hond wil, die zo lang mogelijk deel van
dat gezin uitmaakt.
In
2015
heeft
de
Koninklijke
Maatschappij
Sint-Hubertus
een
Nationale Fokkerijcommissie opgericht,
die zich op het welzijn en de
gezondheid van de rashonden en de
rashondenpopulaties in België toelegt.
In deze folder geven we een kort
overzicht weer van het vernieuwd
fokbeleid van de KMSH.

Ces derniers temps, les médias ont
tiré beaucoup d’attention sur la santé
des chiens. Il va de soi que tout le
monde veut avoir un chien en bonne
santé, qui fait partie de la famille le
plus longtemps que possible.
En 2015, la Société Royale de la SaintHubert a érigé une Commission
nationale d’Elevage, qui se concentre
surtout sur le bien-être et la santé des
chiens de race et populations de
chiens de race en Belgique.
On dresse un aperçu de la politique
d’élevage renouvelée de la SRSH dans
cette brochure.

• Oprichting van de Vlaamse Fokkerijcommissie (geschiedenis)
• Rashondenpopulaties in België (studie
van de Vlaamse Fokkerijcommissie)
• Nieuw begrip : Verwantschap (Mean Kinship) versus inteelt
• Kengetallen spiegel (opgemaakt door de
Vlaamse Fokkerijcommissie)
• Fokkers en wetgeving (kennelbesluit)
• DNA en andere gezondheidstesten
• Vernieuwd fokbeleid van de KMSH (goedgekeurd door de KKUSH)
• IT systeem KMSH.
Fokbeleid

van de

Koninklijke Maatschappij

Nationale Fokkerijcommissie
Commission d’élevage Nationale

Sint-Hubertus
Stamboom - categoriën
Pedigree - catégories

Ons fokbeleid is gesteund op twee belangrijke pijlers, met name het terugdringen van genetische aandoeningen en het
vergroten van de genetische diversiteit van onze raspopulaties. Uit ervaring weten we dat deze twee doelstellingen
niet gemakkelijk te combineren zijn. Het vereist een goede samenwerking tussen de fokkers, de dierenartsen, de
rasverenigingen, de Nationale Fokkerijcommissie, de KMSH en de bevoegde overheid.

Terugdringen
van de
genetische
aandoeningen

Wij zijn er ons wel degelijk van bewust dat slechts een
klein deel van de overerfbare aandoeningen bij de
honden gekend zijn. We kennen slechts het topje van
de ijsberg. Toch is het belangrijk om ervoor te zorgen
dat deze aandoeningen, op een verantwoorde wijze,
teruggedrongen worden.

Koninklijke Maatschappij Sint-

Société Royale Saint-Hubert

Hubertus
Avenue Albert Giraud 98
Albert Giraudlaan 98

1030 Bruxelles

1030 BRUSSEL

T: +32 245 48 40

T: +32 245 48 40

E : info@srsh.be

E : info@kmsh.be

I : www.srsh.be

I : www.kmsh.be

Voor alle rassen hebben wij, in samenwerking met de
rasverenigingen, een rasfiche opgemaakt met de meest
voorkomende problemen binnen elk ras. Fokkers
worden aangeraden deze testen op hun ouderdieren uit
te voeren. De resultaten van deze testen en
onderzoeken kunnen de fokker helpen om de juiste
oudercombinaties te maken. De resultaten mogen niet
gebruikt worden om systematisch honden voor de
fokkerij uit te sluiten. Dit zou mogelijks als gevolg
hebben dat wij onze tweede pijler nog moeilijk kunnen
realiseren.
Onze nieuwe stambomen zijn van een opdeling in
categorieën voorzien. Een categorie geeft aan in
hoeverre de fokker de testen en onderzoeken van de
rasfiches heeft uitgevoerd. In sommige gevallen is het
niet mogelijk om bepaalde testen of onderzoeken uit te
voeren, denken we bijvoorbeeld aan dekreuen uit het
buitenland waar deze onderzoeken niet voorhanden
zijn, of ingevroren sperma van reuen die reeds
overleden zijn. Om deze redenen werd de categorie III
in het leven geroepen.

Vergroten
van de
genetische
diversiteit

Slechts voor een klein deel van de genetische
afwijkingen bestaat er een (DNA)test. Om te
voorkomen dat tot op heden ongekende aandoeningen
plots de kop opsteken, dienen we er naar te streven om
de genetische diversiteit van onze populaties zo groot
mogelijk te maken. Op die manier wordt de kans
beperkt dat pupjes van beide ouders hetzelfde foute
gen erven, waardoor ze de aandoening kunnen
ontwikkelen.
Om er voor te zorgen dat de genetische diversiteit
voldoende groot blijft of toeneemt, moeten we vooral
de inteelt en herverwantschap in de hand houden. Via
het portaal van de KMSH zullen de fokkers met deze
parameters rekening kunnen houden.
Ook het veelvuldig inzetten van dezelfde dekreuen kan
eveneens een negatieve invloed op de diversiteit van
onze populaties hebben. De boodschap naar de fokkers
toe is dan ook om zoveel mogelijk verschillende honden
voor de fokkerij te gebruiken.

Op de achterkant van deze folder kan u de voorwaarden
voor elke categorie terugvinden.
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Enkele slides uit de presenatie op de fokkersdagen 2018

De geschiedenis van de oprichting van de VFC.
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Plan van aanpak
In 2015 heeft de minister van Landbouw een
ministerieel besluit gepubliceerd waarin, voor
21 rassen, een aantal testen en onderzoeken
verplicht werden opgelegd met betrekking tot
de hondenfokkerij.
Het was de bedoeling van de Vlaamse Overheid om deze lijst verder uit te breiden. Er
werden verschillende parlementaire vragen
gesteld omtrent de uitbreiding van deze lijst.
De Vlaamse fokkerijcommissie heeft een plan
van aanpak ingediend bij de Vlaamse Overheid met betrekking tot een duurzaam fokbeleid.
Een duurzaam fokbeleid dat gesteund is op
drie belangrijke pijlers, met name het op peil
houden en vergroten van de genetische diversiteit van de rashondenpopulaties, de inteeltbeperking en het terugdringen van de
erfelijke gebreken binnen de rashondenpopulaties. Deze drie pijlers zijn onafscheidelijk
met elkaar verbonden.
Ons streefdoel is om de fokkers bewust te
maken van hoe belangrijk een globaal fokbeleid is voor de gezonde toekomst van de
rashondenpopulaties. We moeten de fokkers
overtuigen dat “combineren”, m.a.w. het
maken van de juiste, verantwoorde combinaties, doeltreffender is dan “elimineren” voor
de toekomst van een gezonde rashondenpopulatie.

plichte (DNA) testen, de lijst van eventuele
verplichte testen en de lijst van de aanbevolen testen.
Voor elk onderzoek worden de methode, de
frequentie en het fokadvies weergegeven.
FASE 2 - Stamboekcategorie visualiseert de
genetische kwaliteit.
Een stamboom is een bewijs van raszuiverheid, een bewijs dat de ouders en de grootouders van een hond in het stamboek
ingeschreven zijn.
Op vandaag bestaat er maar één soort stamboom, deze geeft geen informatie over de
genetische kwaliteit van de hond. Wij willen
de puppykoper op basis van een stamboom in
categorieën de garantie meegeven dat de
ouderdieren bepaalde onderzoeken of testen
ondergaan hebben.
Dit is geen garantie dat de juiste combinaties
gemaakt zijn, dit is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de fokker. Als stamboek
en fokkerijorganisatie publiceren wij rasfiches
met aanbevolen fokcombinaties.
Het is aan de fokker om de juiste beslissingen
te nemen.
Waarom kiezen we voor een stamboom in
verschillende categorieën?

Ons plan was opgebouwd uit verschillende
fasen:

Wat zijn de voordelen van een stamboeksysteem in categorieën?

FASE 1 - Rasfiches

Waarom voorzien we een categorie voor
pupjes afkomstig uit een combinatie die niet
volledig voldoet aan de gestelde eisen van de
Vlaamse Overheid of de VFC?

Voor alle rassen (meer dan 130) hebben wij
een rasfiche opgemaakt met naast algemene
informatie omtrent het ras, de lijst van de ver-
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Het verschil tussen categorie I en II ligt vooral
in de aanbevolen testen. Dit zijn geen DNAtesten maar onderzoeken die in het buitenland niet of zelden gedaan worden.
De reden waarom pupjes in categorie III
terecht kunnen komen zijn onder andere:
• Accidentele paringen (zonder dat de
ouders getest zijn)
• Ingevoren sperma van een reu die reeds
overleden is.
• Import van een drachtige teef die niet
getest is.
• Gebruik van reuen uit het buitenland
waar bepaalde testen niet voor handen
zijn

• Onwetendheid van een particulier die
toevallig een nestje fokt.
Deze pupjes, die raszuiver zijn, mogen niet
verloren gaan voor de populatie. De genetische diversiteit is van primordiaal belang.
Pupjes van categorie III kunnen op hun beurt
wel getest en onderzocht worden en zelf
pupjes van categorie I voortbrengen.
Het systeem werkt motiverend, fokkers zullen
er naar streven om pupjes van categorie I te
fokken, de vraag van de kopers naar pupjes
van categorie I zal ook groter zijn.
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NIEUW FOKBELEID

DOELSTELLINGEN

vergroten
genetische
diversiteit

inteelt
verlagen

verwantschap
verlagen

terugdringen
genetische
aandoeningen

testen & onderzoeken
zonder uitsluiting
van honden
GERICHT COMBINEREN

VOORLOPIG GEEN
INVLOED OP STAMBOOM

INVLOED OP STAMBOOM

Vlaamse Fokkerijcommissie
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Dog Academy
Een van de eerste realisaties van de Vlaamse
Fokkerijcommissie was de “Online Dog
Academy”.
De overgrote meerderheid van de rashonden
fokkers zijn liefhebber fokkers zonder enige
vorm van scholing op het gebied van fokkerij.
Een basisopleiding is noodzakelijk, vooral
wanneer we nieuwe fokkerijtechnieken, zoals

bijvoorbeeld fokwaardeschattingen, willen
toepassen.
De opleidingen, die in totaal meer dan 2 uur
duren, zijn verdeeld in 15 hoofdstukken.
De lessenreeksen worden zowel in het
Nederlands als in het Frans GRATIS ter
beschikking gesteld van de fokkers.
U kan de lessen gratis volgen op onze
website: www.vfc.vlaanderen

LES 1 – Basisbegrippen van de genetica
LES 2 – Overerving van eigenschappen
LES 3 – DNA testen voor erfelijke aandoeningen
LES 4 – Selectie in de rashondenfokkerij
LES 5 – Inteelt in de rashondenfokkerij
LES 6 – Wat is een genenpoel?
LES 7 – Wat is het gevaar van populaire reuen?
LES 8 – Wat is genetische diversiteit?
LES 9 – Wat zijn fokwaarden?
LES 10 – Waarom moeten we fokken met een stamboom?
LES 11 – Fokken en gezondheid
LES 12 – Hoe werkt KI en kan dit voor een oplossing zorgen?
LES 13 – Honden zonder stamboom, kan ik een stamboom krijgen?
LES 14 – Het fokkerijbesluit van de Vlaamse Overheid
LES 15 – De nieuwe stambomen van de KMSH
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Studie van de Belgische rashondenpopulaties
Vanuit de Vlaamse fokkerijcommissie hebben
we tal van studies gemaakt ten behoeve van
het vernieuwd fokbeleid van de rashonden.
Vooral het ontwerpen van de rasfiches met
de nodige invulling was een hele opdracht.
Om een degelijk fokbeleid uit te werken was
het ook noodzakelijk om verschillende kengetallen van de verschillende raspopulaties te
berekenen. Dit om een beeld te krijgen van
de huidige populaties en de nodige besluiten
te kunnen nemen voor de toekomst van de
gezonde rashonden.
Voor deze studies hebben wij beroep gedaan
op verscheidene dierenartsen, universiteiten,
rasverenigingen en fokkers.
Alle studies zijn uitgevoerd voor de rashondenpopulaties van gans België. De volledige
studie telt maar liefst 440 bladzijden.

De lijst van eigenschappen is belangrijk om de
resultaten van de onderzoeken en testen te
kunnen boeken in een IT systeem.
Ook voor alle eigenschappen hebben we een
uniek nummer systeem gecreëerd op basis
van een ISO code.
Methodes
We hebben een lijst van methodes voor de
onderzoeken en testen gemaakt. Deze lijst is
noodzakelijk voor het ontwerpen van de rasfiches.
Frequenties
We hebben een lijst van frequenties voor de
onderzoeken en testen gemaakt.
Deze lijst is noodzakelijk voor het ontwerp
van de rasfiches.
Kengetallen

Overzicht van de studies
Karakteristieken

Een van de belangrijkste onderdelen uit de
studie zijn de kengetallen welke berekend zijn
voor alle rasgroepen.

Wij hebben een complete lijst gemaakt van
alle karakteristieken op gebied van erfelijke
aandoeningen die bij de rashonden voorkomen.

Een volledig overzicht van alle kengetallen
kan u terug vinden in het voorbeeld.

Wij hebben een ISO code gecreëerd om deze
eigenschappen uniek te identificeren, dit met
het oog op vertaling en uitwisseling met
externe stamboeken.
Eigenschappen
Voor elke karakteristiek hebben we de bijhorende eigenschappen in kaart gebracht. Voor
sommige van deze karakteristieken was dat
geen eenvoudige klus.
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Voorbeeld van een kengetallenfiche van een bepaald ras.
De VFC heeft voor ALLE rassen een dergelijke kengetallenfiche ontworpen.
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Voordrachten, lezingen en opleidingen
Op vraag van tal van rasverenigingen heeft de
Vlaamse Fokkerijcommissie verschillende studieavonden georganiseerd.

het personeel van de KMSH in Brussel, en dit
in de twee talen. Hiervoor werd een PowerPoint show opgemaakt.

De Vlaamse Fokkerijcommissie heeft, op
vraag van het UB van de KMSH, een volledige
opleiding fokkerij en gezondheid gegeven aan

Ook heeft de VFC regelmatig verslag uitgebracht op de RvB van de KMSH met betrekking tot de fokkerij en de nieuwste foktechnieken zoals fokwaardeschattingen.

UITNODIGING
20

FOKKERS -INFO AVOND
Beste fokkers en dierenliefhebbers,
Het bestuur van de Belgian Rhodesian Ridgeback Club nodigen
u graag uit op hun eerste Fokkers-infovergadering.
De bedoeling van deze avond is om alle fokkers eens samen te brengen,
zodat we elkaar beter leren kennen, want elke fokker wil het beste
voor zijn honden en nakomelingen.
Op deze avond zal er een voordracht gegeven worden door
de Vlaamse Fokkerijcommissie.
U zal de kans krijgen om vragen te stellen.
De deelname is GRATIS, Drank aan gunsttarief.
PLAATS & DATUM
Boterstraat 15 - 3390 Tielt-Winge (kantine showtrainingsclub)
Vrijdag 15 juni 2018 om 19.30 uur stipt.

Graag bevestiging van uw aanwezigheid via email voor 10 juni 2018.
Email : anne.grammet@chitonga.be

Uitnodiging speciaal voor fokkers van
Rhodesian Ridgeback & Dalmatiërs
andere fokkers en niet leden zijn ook van harte welkom.
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Rasfiches
Erfelijke aandoeningen kunnen verschillen
van ras tot ras. Om de fokkers te helpen bij
het uitvoeren van de juiste testen en onderzoeken heeft de VFC rasfiches opgemaakt.
Deze fiches zijn opgemaakt in samenwerking
met dierenartsen, rasverenigingen en de

adviesgroep van de Vlaamse Fokkerijcommissie.
Voor elke test of onderzoek is naast de onderzoeksmethode en de frequentie ook een fokadvies weergegeven.
Rasfiches: www.vfc.vlaanderen
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Testen en onderzoeken
De genetisch testen en onderzoeken op de
rasfiches zijn niet bedoeld om honden uit te
sluiten, maar wel om verantwoorde combinaties te kunnen maken.
Te drastisch uitsluiten van fokdieren bedreigt
de genetische populatiegezondheid.
Het kan immers niet de bedoeling zijn dat
bepaalde lijnen, met andere goede eigenschappen, geëlimineerd worden.

DNA testen creëren immers de mogelijkheid
om lijnen aan te zuiveren.
Jammer genoeg zijn er slechts voor een
beperkt aantal erfelijke aandoeningen DNA
testen beschikbaar.
De Vlaamse Fokkerijcommissie heeft voor de
meest voorkomende testen en onderzoeken,
standaard formulieren ontworpen.
U kan deze formulieren terugvinden op onze
website: www.vfc.vlaanderen

PATELLA LUXATIE ONDERZOEK
Naam eigenaar
Adres
Postnummer - Gemeente
Email
Telefoon – GSM
Stamboomnaam
Ras
Geslacht
Chipnummer
Stamboomnummer
Geboortedatum

Datum onderzoek
Luxatie

Luxatiegraad

Onderzoek

O Reu

O Teef

Gewicht
LINKS
….. / …… / …………..
O geen luxatie
O naar mediaal
O naar lateraal
O graad 1
O graad 2
O graad 3
O graad 4
O zonder verdoving
O onder verdoving

RECHTS
O geen luxatie
O naar mediaal
O naar lateraal
O graad 1
O graad 2
O graad 3
O graad 4

De ondergetekende dierenarts verklaart dat hij/zij de identificatie van de bovengenoemde hond
gecontroleerd heeft.
(*) De eigenaar van de hond geeft de toestemming aan de Vlaamse Fokkerijcommissie om de gegevens
van dit onderzoek te gebruiken voor diverse onderzoeken met betrekking tot de ras populatie.
Datum:
Handtekening en stempel dierenarts

Handtekening eigenaar (*)

Voorbeeld van een standaardformulier voor patella luxatie onderzoek
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Fokadviezen
Onze boodschap is duidelijk, we moeten stoppen met het systematisch elimineren van
honden op basis van testen en onderzoeken.
In de plaats daarvan moeten we starten met
slim en doordacht combineren van honden
voor de fokkerij.

Om de fokkers te helpen bij het maken van
de beste combinaties hebben wij, in samenwerking met dierenartsen, voor een aantal
testen en onderzoeken een fokadvies opgesteld. Enkele voorbeelden:

Fokadvies Syringomyelia
TEEF
Categorie 1
R
E
U

Categorie 1

OK

Categorie 2

OK

Categorie 2

Categorie 3

OK

Categorie 3

Fokadvies DNA testen - Autosomaal recessief overervende aandoeningen

+

Beide ouders VRIJ --> 100% van de pupjes is VRIJ

+

+

=

Een ouder is VRIJ en een ouder is DRAGER
50% van de pupjes is VRIJ en 50% van de pupjes is DRAGER

=

+

Een ouder is VRIJ en een ouder is LIJDER (*)
100 % van de pupjes is DRAGER

+

=
=

Beide ouders zijn DRAGER
50% DRAGER, 25% VRIJ en 25% LIJDER

=

Een ouder is DRAGER en een ouder is LIJDER
50% is DRAGER en 50% is LIJDER

+

=

Beide ouders zijn LIJDER
100% van de pupjes is LIJDER

(*) Onder bepaalde omstandigheden en in het belang van de genetische diversiteit van de populatie kan paring
tussen een lijder en een vrije hond te overwegen zijn. Het is verstandig om hierover met uw dierenarts te overleggen. Er zullen evenwel geen zieke pupjes geboren worden, maar die zullen allen wel 100% drager zijn.
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BOAS project

(Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome)

De brachycefale rassen zijn vrij populair, maar
de laatste jaren staan deze rassen sterk onder
druk.
Dierenrechtenorganisaties en dierenartsen
organisaties vallen geregeld deze rassen aan
in de media.
Sommige landen hebben reeds maatregelen
genomen met betrekking tot deze rassen.
Samen met de vzw Pets for Life heeft de VFC
een BOAS index ontworpen om de fokkers
van de brachycefale rassen te helpen bij het
maken van de beste combinaties om BOAS
problemen te voorkomen.
BOAS is een complex van anatomische aandoeningen van de bovenste luchtwegen, die
voornamelijk bij de brachycefale rassen voorkomen.
Honden met het BOAS probleem hebben
meestal een of meerdere van onderstaande
afwijkingen:
• vernauwde neusgaten
• te lang zacht gehemelte
• te nauwe luchtpijp
Er zijn verschillende symptomen die bij de
honden met het BOAS probleem vastgesteld
worden:

• snurken, knorren
• benauwdheid, soms bij inspanning, soms
bij warm weer, soms ernstige ademnood
• hoesten
• minder eetlust
Onze BOAS index is gebaseerd op 3 testen en
onderzoeken. Bij elk van de 3 testen worden
punten toegekend gaande van 0 tot en met 3,
waarin 0 de beste score is en 3 het slechtste
resultaat.
De 3 zaken die onderzocht worden zijn :
• De mate van uitpuiling van de ogen
• De vernauwing van de neusgaten
• Ademhalingstest
Aan elk van de 3 onderzoeken wordt een
score toegekend.
De BOAS index = 1 x de punten van de ogen +
2 x de punten van de neusgaten + 3 x de punten van de ademhalingstest.
De resultaten van de BOAS index kunnen via
een website ingegeven worden.
Het is de bedoeling om op termijn fokwaarden te berekenen om dit probleem terug te
dringen. Naast een evaluatieformulier is er
ook een lastenboek voor de dierenarts ontworpen.
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Aan de hand van deze fokadviestabel kan een
fokker op een eenvoudige manier nagaan of
een bepaalde combinatie verantwoord is.
Studieavond
Op woensdag 29 mei 2019 hebben we een
studieavond voor de fokkers georganiseerd.

Op deze avond hebben we het BOAS verhaal
aan de fokkers voorgesteld.
Naast fokkers waren ook Wetenschappers,
vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid
Dierenwelzijn en de voorzitter van de dierenartsenorganisatie aanwezig.

Fokadvies tabel
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Vlaamse Fokkerijcommissie
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Online persconferentie
In juni 2019 hebben we met de Vlaamse fokkerijcommissie een online persconferentie
gegeven omtrent de twee projecten welke
gerealiseerd werden door de Vlaamse Fokkerijcommissie.
De conferentie is beschikbaar in 3 talen:
Nederlands, Frans en Engels.

In totaal hebben meer dan 5.000 personen
deze conferentie gevolgd.
De Engelstalige versie is door meer dan 1.700
personen gevolgd. We hebben dan ook verschillende positieve reacties en felicitaties
ontvangen uit het buitenland.

De conferenties kunnen nog steeds bekeken worden via volgende URL’s

Nederlands : https://youtu.be/JIWs5LmpOL8
Frans : https://youtu.be/NQ_JsPaPypI
Engels : https://youtu.be/bFskkzqhfJY
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Project Fokwaardeschattingen HD
Heupdysplasie (HD) is één van de meest voorkomende genetische aandoeningen binnen
verscheidene hondenrassen. Het is een afwijking, die door een combinatie van erfelijke
aanleg en externe factoren veroorzaakt
wordt.
Meerdere wetenschappelijke publicaties
tonen aan dat HD een erfelijkheidsgraad van
ongeveer 30% heeft. Niet alle pups uit ouders
met HD krijgen de aandoening, omgekeerd is
het zo dat het vrij zijn van beide ouders geen
volledige garantie geeft dat de pups klachtenvrij blijven.
Externe factoren zoals overmatige belasting
door overgewicht, teveel trappen lopen,
ongecontroleerde bewegingen en springen op
jonge leeftijd kunnen een zeer nadelige
invloed hebben op de ontwikkeling van de
heupgewrichten. Ook de voeding speelt een
cruciale rol.
Selectie op HD is, net zoals de selectie op
andere multifactoriële polygene aandoeningen, geen eenvoudige opdracht. Onderzoek
op de ouderdieren is belangrijk op voorwaarde dat de fokkers verstandig omspringen
met het maken van de juiste oudercombinaties en het al dan niet uitsluiten van honden
voor de fokkerij.
Het klassieke HD onderzoek, met als beoordeling A,B,C of D, heeft in de voorbije veertig
jaar niet de verwachte verbetering opgeleverd. In de loop der jaren zijn er verschillende
andere methodes ontwikkeld, waarvan intussen het nut bewezen is.
Als vooruitstrevende fokkerijorganisatie in
België wil de VFC de fokkers de mogelijkheid
bieden om zich deze nieuwe technieken eigen
te maken. De twee belangrijkste evoluties

sinds enkele jaren zijn het meten van de laxiteit en het berekenen van de fokwaardeschattingen voor HD.
Wat de fokwaardeschattingen betreft werken
wij samen met de KULeuven. De Universiteit
van Leuven is op het gebied van fokwaardeschatting een wereldspeler. Onder leiding van
Prof. Dr. Nadine Buys en Dr.ir. Steven Janssens
heeft de KULeuven fokwaardeschattingen
berekend voor alle rassen in België waarvoor
we over resultaten beschikken.
Bij deze willen wij dan ook Minister Mevr.
Joke Schauvliege, Departement Landbouw en
Visserij, bedanken voor de financiële bijdrage
voor dit project.
Wat zijn fokwaardeschattingen?
Een fokwaarde is een schatting van de genetische aanleg van een hond voor een bepaald
kenmerk. Met behulp van wiskundige modellen en moderne computerprogramma’s,
wordt de erfelijke aanleg van een dier voor
dat bepaald kenmerk geschat, waarbij de
milieu-invloeden weggefilterd worden. Met
andere woorden: fokwaardeschattingen proberen zo goed mogelijk in te schatten wat er
erfelijk is.
De invloeden van de milieufactoren zijn niet
erfelijk. Een combinatie van de erfelijke aanleg van de vader en van de moeder zal bepalend zijn voor de nakomelingen.
Fokwaardeschattingen van een hond kunnen
berekend worden voor alle kenmerken of
eigenschappen, zowel voor de gewenste als
voor de ongewenste, voor zover die erfelijk
zijn. Fokwaardeschattingen kunnen dus zowel
voor aandoeningen, gedrag als raskenmerken
berekend worden.
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Fokwaarden worden reeds jarenlang berekend voor productiekenmerken zoals melkproductie bij de koeien, aantal biggen bij een
zeug maar ook bijvoorbeeld voor hoogtespringen bij jumpingpaarden. Bij honden
worden fokwaarden in het buitenland reeds
gebruikt voor bijvoorbeeld heupdysplasie,
aanleg blindengeleidehonden, enz.
Fokwaardeschattingen worden voor elk kenmerk uitgedrukt in een getal per hond.
Een fokwaarde geeft de genetische aanleg
weer van het dier en niet wat je van dat dier

voor dat kenmerk “ziet”! Het kan dan ook zijn
dat je denkt dat de fokwaarde fout is, omdat
je niet ziet wat er binnenin de hond verborgen zit.
Een fokwaarde wordt steeds uitgedrukt in
een getal, dat meestal varieert tussen de 80
en 120. Honderd is steeds het gemiddelde
van dat ras voor dat bepaald kenmerk.
Dus ook als alle dieren een bepaald kenmerk
hebben, toch zullen steeds de helft beter zijn
dan het gemiddelde van het ras en de andere
helft zal slechter scoren op dat kenmerk.

Via deze unieke paringscombinatie tool kan elke fokker op een zeer eenvoudige manier voor elke
combinatie nagaan hoe groot de kans is dat de nakomelingen heupdysplasie zullen ontwikkelen.

Met de medewerking van:
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Symposium: Brachycefale rassen
Op 10 juli 2020 heeft de Vlaamse Fokkerijcommissie, in samenwerking met de vzw Pets
For Life, een online symposium georganiseerd
omtrent de aanpak van de brachycefale rassen in België.

Het symposium werd live door meer dan 350
mensen gevolgd.
Het BOAS project en de BOAS index stonden
centraal in dit symposium.

PROGRAMMA
1. De toestand in Nederland (Edwin Meyer Viol)
2. Het BOAS syndroom (Ann-Sofie Verhaeghe)
3. De BOAS index - plan van aanpak (Arnold Jacques)
4. Belgian Pub Club (Brigitte Sabbe)
5. Belgian French Bulldog Club (Herman Vandenbroek)
6. Samenvatting en besluiten (Arnold Jacques)

Het symposium kan bekeken worden via de link:

https://youtu.be/KwjBDHIOYu8
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Symposium: is er nog toekomst voor de rashond?
Op 31 juli 2020 hebben we met de Vlaamse fokkerijcommissie een online symposium georganiseerd
met betrekking tot de toekomst van de rashonden in België.
Meer dan 480 mensen hebben ingeschreven op het symposium.
Volgende onderwerpen kwamen aan bod:
•
•
•
•
•
•

Genetische diversiteit
Inteelt & verwantschap
Selectie
Paringsadvies tool
Online registratie van afstammingsgegevens en onderzoeken
Nieuwe wetgeving Vlaamse Overheid Dierenwelzijn

Het symposium kan bekeken worden via de link:

https://youtu.be/ZRcz83IC4BQ

Is er nog toekomst voor de Rashond?
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Paringsadvies tool - een wereldprimeur

Een (te) lage genetische diversiteit is wellicht
een van de belangrijkste oorzaken van de
erfelijke aandoeningen bij de rashonden.
Meedere politici hebben hieromtrent parlementaire vragen gesteld aan de bevoegde
minister.
Fokkers hebben weinig of geen middelen om
de genetische diversiteit van hun raspopulatie
te verhogen. Het vermijden van inteelt is op
zich een goede zaak, maar zij garandeert geen
stijging van de genetische diversiteit binnen
de populatie.
Het monitoren van de diversiteit en het voorzien van mogelijkheden om deze te verhogen
is de taak van een fokkerijorganisatie. De
Vlaamse Fokkerijcommissie heeft hiervoor
een uniek project ontwikkeld en dit in samenwerking met de Wetenschappers en met de
Vlaamse Overheid.
De minister van Landbouw heeft een substantiële subsidie toegekend om dit project te
realiseren.
Sommige denken dat de diversiteit opgelost
kan worden door het kruisen van verschillende rassen, echter het kruisen van rassen
houdt veel gevaren in.

De kunst bestaat erin om, met elke nieuwe
combinatie, steeds beter te scoren wat de
inteelt, verwantschap en genetische diversiteit betreft.
Onze mate select tool, of paring advies tool, is
een programma dat de fokkers helpt bij het
maken van de beste combinaties met betrekking tot de genetische diversiteit.
Hoe is het paringsprogramma opgebouwd?
De computer gaat fictief alle reuen en teven,
tot een bepaalde leeftijd, met elkaar combineren. Van elke combinatie worden de
inteelt, het verwantschap en de invloed op de
genetische diversiteit berekend.
Op basis van al deze cijfers wordt voor elke
combinatie een paringscoëfficiënt berekend.
De combinaties worden dan op basis van deze
index verdeeld in 3 categorieën.
Groen is een aanbevolen combinatie, oranje
wordt enkel aangeraden als er verschillende
andere belangrijke factoren zijn zoals bijvoorbeeld goede gezondheidsresultaten. Rood
wordt steeds afgeraden.

Misschien hebben beide rassen wel een
zelfde, tot nu toe ongekende recessieve aandoening, die door het kruisen verder verspreid wordt binnen de nieuwe populatie.

Een reu die rood scoort met een bepaalde
teef, kan dan weer groen scoren bij een
andere teef. Het gaat hem om de invloed van
de combinaties op de toekomstige populatie,
niet om de honden zelf, wij beoordelen of
veroordelen geen honden.

De meeste van onze rassen hebben voldoende potentieel om de problemen binnen
het ras op te lossen door verstandige combinaties en het vergroten van de genetische
diversiteit.

Een dergelijk aanpak wordt reeds bij kleinere
populaties in dierentuinen toegepast. Deze
methode toepassen op grote schaal voor alle
raspopulaties in België is evenwel een uiterst
ambitieus project.
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Voorbeeld van een aanbevolen combinatie van 2 honden

Niettegenstaande het inteeltpercentage van deze combinatie lager is dan het ras gemiddelde, geeft
het resultaat toch oranje licht. Deze combinatie wordt enkel aanbevolen als er verschillende andere
redenen zijn zoals bijvoorbeeld zeer goede gezondheid uitslagen.
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Deze combinatie is ten stelligste afgeraden. Dit heeft niet alleen met het inteeltpercentage te maken.
Er zijn andere redenen waardoor deze combinatie rood scoort. De vader van de reu is bijvoorbeeld
reeds veelvuldig ingezet in de populatie.

Met de medewerking van

Gelezen in de pers:
Artikel in het maandelijks
tijdschrijft voor de dierenartsen.
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Diversen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017 Deelname in naam van KMSH & VFC aan de wereldgezondheidsconferentie te Parijs.
2018 Opleiding personeel KMSH in Brussel - genetica en fokkerij.
2018 Lezing Franstalige dierenartsen (Louvain-La-Neuve) 80 dierenartsen aanwezig.
2018 Lezing studenten diergeneeskunde - ULB Bruxelles.
2018 Lezing studiedag van de Vlaamse Overheid Dierenwelzijn
2018 Verdediging Brachycefale rassen op het publiek debat ter gelegenheid van Expovet.
2018 Lezing Franse Buldoggenclub – brachycefale rassen.
2018 Bespreking fokkerijprojecten met UGent – afdeling voortplanting van diergeneeskunde.
2018 Vlaamse Fokkerij dag van de Vlaamse Overheid Lezing dataverzameling in de hondenfokkerij, de basis voor genetische verbetering.
2019 Overleg met GAIA in verband met de brachycefale rassen – uitleg plan van aanpak.
2019 Lezing fokkerij voor de Weimaranerclub te Beveren.
2019 Lezing Jachthonden vzw - fokkerij en genetica.
2019 Lezing expertengroep hypertypes van de Waalse Overheid - BOAS project .
2017-2019 Aanwezigheid op de stand van de KMSH op diverse tentoonstellingen.
….

“Voor hetzelfde geld” - VRT “EEN” – aankoop van een rashond met stamboom met Britt Van Marsenille. Hier hebben we op TV uitgelegd waarom men best een hond koopt met stamboom KMSH.

Gezien op TV

Brachycefale rassen VRT “Een” – Journalist Luc De
Smet. Hier hebben we op TV
onder de naam van de
Koninklijke Maatschappij SintHubertus uitgelegd dat de
fokkers met stamboom SintHubertus
wel
degelijk
gezonde brachycefale honden
fokken.

Gezien op TV
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VOOR EEN GEZONDE

TOEKOMST
VAN DE RASHOND

Vlaamse Fokkerijcommissie

