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Erfelijke afwijkingen bij honden een groot probleem
Bij veel hondenrassen komen erfelijke afwijkingen voor die de gezondheid en het welzijn
van de dieren ernstig aantasten. In geval van erfelijk bepaalde agressie is er zelfs een risico
voor mensen. Dit geldt overigens niet alleen voor rashonden die onder de vlag van de Raad
van Beheer gefokt worden. Bij ‘lookalikes’ zonder stamboom kunnen we dezelfde
afwijkingen zien. Het probleem is meestal een gevolg van het gericht fokken op uiterlijke
raskenmerken dan wel van het onzorgvuldig fokken met individuele dieren met (aanleg
voor) erfelijke afwijkingen.
Naast de gevolgen voor het dier, kan de aanschaf van een dergelijke hond ook voor de
eigenaar veel negatieve consequenties hebben op emotioneel en financieel vlak.
Dierenartsen worden in de praktijk regelmatig met deze aandoeningen geconfronteerd en
zullen individuele dieren zo goed mogelijk behandelen. Dit laat onverlet dat erfelijke
aandoeningen binnen een hondenpopulatie op deze manier kunnen blijven bestaan, omdat
de afwijkingen alleen symptomatisch worden bestreden. De dieren kunnen immers gebruikt
blijven worden voor de fokkerij.
Integrale aanpak
De KNMvD vindt dat de problematiek van erfelijke afwijkingen bij honden integraal moet
worden aangepakt: fokkers, Raad van Beheer, dierenartsen, overheid en publiek hebben
ieder een eigen taak.
De rol van de dierenarts spitst zich hierbij toe op voorlichting over de risico’s van erfelijke
aandoeningen bij bepaalde rassen en de mogelijkheden en consequenties van een
eventuele behandeling van afwijkingen. Dierenartsen moeten geen fokkerij faciliteren die
ten koste gaat van de gezondheid en het welzijn van honden. Ook hebben dierenartsen een
verantwoordelijkheid bij het meewerken aan en het in kaart brengen van erfelijke
afwijkingen en het opstellen van verantwoorde fokadviezen.
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkómen van erfelijke afwijkingen ligt bij de
fokkers. Fokkers moeten dieren met een erfelijke aanleg voor aandoeningen die gezondheid
en/of het welzijn van het dier (potentieel) schaden uitsluiten van de fokkerij, desnoods via
het onvruchtbaar maken van dieren.
Onderzoek en registratie
Genetische detectie van dragers en lijders van erfelijke afwijkingen, zoals het onderzoek
naar DNA-markers van de faculteit Diergeneeskunde, biedt goede mogelijkheden om het
vóórkomen van erfelijke aandoeningen terug te dringen. Registratie van honden met een
erfelijke afwijking zou daarbij kunnen helpen om van daaruit verantwoorde fokadviezen te
genereren. Dierenartsen willen daar graag aan bijdragen. Op basis van deze gegevens
kunnen rasverenigingen erfelijke aandoeningen gericht aanpakken. Een verplichte
Identificatie&Registratie voor alle honden is daarbij een randvoorwaarde die door de
overheid ingevuld moet worden.
Gezonde rashonden met stamboom
De overkoepelende Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland zet stappen in de
goede richting. Helaas gaat het niet zo snel als de KNMvD zou willen. De KNMvD is van
mening dat bij rassen waarbij terugfokken naar een gezond ras binnen de bestaande
populatie niet meer mogelijk is, honden van buiten het ras moeten worden gebruikt om de
genenpool te vergroten. Ook het stoppen met fokken van een specifiek ras kan een
oplossing zijn.
De rashondenwereld moet zelf de gezondheid en het welzijn van de dieren centraal stellen.
Het uiterlijk van het dier komt daarbij op de tweede plaats. Op tentoonstellingen zal goede
gezondheid het uitgangspunt moeten zijn voor het winnen van prijzen. Dieren met te ver
doorgevoerde uiterlijke kenmerken die de gezondheid benadelen, moeten van

tentoonstellingen geweerd worden. Het opleiden van keurmeesters en het invoeren van
onafhankelijk (veterinair) toezicht is belangrijk. De Raad van Beheer zou de gezondheid van
rashonden met een stamboom moeten positioneren als een keurmerk door in te zetten op
preventief testen op erfelijke aandoeningen en het terugdringen van schadelijke
raskenmerken.
Voorlichting
De KNMvD vindt het een taak van dierenartsen om goede voorlichting te geven over de
risico’s op erfelijke aandoeningen bij bepaalde rassen. Wanneer de populariteit van een ras
toeneemt, stijgt vaak ook de kans op problemen met erfelijke aandoeningen. Mensen kopen
rashonden ondanks dat men weet dat erfelijke aandoeningen voorkomen en voor veel
dierenleed zorgen. Er is op zich voldoende informatie beschikbaar via het ook door de
KNMvD ondersteunde LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren, www.licg.nl).
Helaas blijken eigenaren onvoldoende gebruik te maken van deze informatie en ook het
advies van een dierenarts wordt regelmatig niet opgevolgd. Toch is maatschappelijke
bewustwording van potentiële hondenkopers een onmisbaar deel van de oplossing van dit
probleem. Het is daarom aan de dierenarts om de consument te blijven informeren over de
risico’s op afwijkingen bij rashonden. De KNMvD roept ook andere betrokkenen op om de
nadruk te blijven leggen op voorlichting van het publiek.
Standpunt d.d. 7-11-2010. Voor persvragen over dit standpunt kunt u contact opnemen met
de perscoördinator van de KNMvD, bereikbaar via 06-22996097. Meer informatie over de
KNMvD vindt u op www.knmvd.nl.

