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SAMENVATTING 

Onze honden- en kattenrassen worden geplaagd door erfelijke afwijkingen. In deze literatuurstudie 

wordt het onderscheid besproken tussen natuurlijke ecologische selectie en artificiële selectie. Ook 

wordt nagegaan welke invloed selectiemechanismen als inteelt en het matador effect en selectie op 

de verplichte standaardkenmerken uitoefenen op de gezondheid van onze rashonden en –katten. 

Vooral wat betreft de rol van inteelt en het matadoreffect blijkt er een tekort te zijn aan uitgebreid 

onderzoek. Ook is de invloed van deze drie selectiemechanismen op de raskatten zwaar 

ondergedocumenteerd tenopzichte van de rashonden.Tenslotte wordt een aanzet gegeven tot een 

antwoord op de vraag welke maatregelen zouden kunnen worden ondernomen om de gezondheid van 

deze dieren op lange termijn weer te verbeteren. 

Sleutelwoorden: Artificiële selectie, Diergeneeskunde, Hond, Kat, Natuurlijke selectie. 
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INLEIDING 

De positie van hond en kat is in onze westerse samenleving de voorbije eeuwen behoorlijk 

veranderd. Dit wordt sterk gereflecteerd in de manier waarop de diergeneeskunde evolueert. De 

functie van hond en kat is grotendeels verschoven naar die van gezelschapsdieren. Veel huisdieren 

worden nog ingezet op het veld, in de jacht, bij ordebewaking en verdedigingsfuncties of in de sport, 

maar daarbovenop zijn ze vaak ook zeer geliefd. Hun gezondheid en welzijn staan hun eigenaars 

soms heel nauw aan het hart. Er is een tendens ontstaan waarin dure technieken en producten niet 

meer te goed zijn voor de diergeneeskunde. Wat mogelijk is voor de mens, wordt langzaamaan ook 

geëist voor onze huisdieren. Er opent zich een nieuwe markt in de diergeneeskunde, waarin men 

bereid is veel geld neer te leggen voor dure diagnostiek, chemotherapieën, topchirurgie en 

esthetische behandelingen die tot voor kort enkel voor de mens wenselijk werden geacht.  

Toch blijft goede geneeskunde vooral een zaak van beter voorkomen dan genezen. Vaccinaties en 

screeningstesten, gezonde en veilige voeding, lichaamsbeweging, huisvesting, hygiëne en 

stressbeperking zijn noch uit de humane, noch uit de diergeneeskunde nog weg te denken. In 

tegenstelling tot de humane arts echter, heeft de dierenarts nog een extra troef achter de hand. 

Genetische manipulatie van onze huisdieren vindt al plaats sinds de domesticatie van de hond. Al 

eeuwen en eeuwen lang zet men mannelijke en vrouwelijke dieren samen op basis van gewenste 

eigenschappen in de hoop deze te zien terugkeren in de volgende generatie en al eeuwen en eeuwen 

lang bant men dieren uit de fok vanwege hun ongewenste eigenschappen. Eugenetica is een 

alledaagse bezigheid voor fokkers. In deze literatuurstudie wordt dan ook de vraag gesteld of de 

diergeneeskunde de tak van de rasverbetering niet wat meer naar zich toe zou moeten trekken.  
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LITERATUURSTUDIE 

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING 

1.1. SELECTIEMECHANISMEN 

Binnen deze literatuurstudie zullen twee vormen van selectie in beschouwing worden genomen. 

Ten eerste is er de natuurlijke selectie, die gebeurt op basis van obstakels in de leefomgeving van het 

dier zonder het bewust ingrijpen van de mens. Daarnaast bestaat er ook artificiële selectie die enkel 

plaatsgrijpt onder de bewuste invloed van de mens. Deze twee begrippen zullen zo meteen verder 

worden gedefinieerd. Natuurlijke selectie is nog op te splitsen in ecologische en seksuele selectie. In 

deze literatuurstudie zal seksuele selectie niet aan bod komen. Als later wordt gesproken over 

natuurlijke selectie, gaat het dan ook enkel over de ecologische tak. In figuur 1 worden de 

verschillende selectiemechanismen schematisch weergegeven. 

 

Fig. 1: Schematische voorstelling van de verschillende selectiemechanismen. De onderdelen  

die lichter aangekleurd zijn, zijn van belang voor deze literatuurstudie. 

1.1.1. Natuurlijke selectie 

Natuurlijke selectie steunt op drie simpele pijlers. Natuurlijke selectie zal pas doorgaan binnen een 

populatie (1) als de individuen die tot de populatie behoren genetisch voldoende van elkaar variëren, 

(2) als diezelfde individuen aangewezen zijn op één of meerdere gelimiteerde bronnen voor hun 

overleving of voortplanting (3) en als de voortplantingscapaciteit van de individuen hoger ligt dan de 

hoeveelheid die nodig is om enkel de ouderindividuen te vervangen (Smith, 2012). Als aan deze drie 

pijlers zijn voldaan, zullen volgens de theorie van natuurlijke selectie de goed aangepaste individuen 

binnen de populatie de meeste kans hebben om zich voort te planten. Dit doen ze bijvoorbeeld door 

langer in leven te blijven, door vruchtbaarder te zijn, door aantrekkelijker of beter bereikbaar te zijn 

voor seksuele partners of door jongen voort te brengen die een grotere kans hebben om in leven te 

blijven (Darwin, 1859). Elke eigenschap die een individu in staat stelt om meer nakomelingen voort te 
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brengen, heeft als effect dat de genen van dit individu meer kans hebben om in de populatie voor te 

komen.  

Men kan er in het algemeen vanuit gaan dat de goed, of zo men wil de best, aangepaste individuen 

een grotere kans maken om zich voort te planten. Maar om een onderscheid te maken tussen goed of 

slecht is er vanzelfsprekend nood aan voldoende genetische variatie binnen de populatie. Zoals 

Charles Darwin schreef in ‘On the origin of species’ (1859): “Het behoud van gunstige variaties en het 

verwerpen van schadelijke variaties, noem ik Natuurlijke Selectie. Variaties die noch nuttig, noch 

schadelijk zijn, worden niet beïnvloed door natuurlijke selectie en blijven over als een fluctuerend 

element.” Nieuwe genetische variaties kunnen in een populatie worden ingevoerd door immigratie van 

individuen en door mutaties op genniveau. Inteelt leidt dan weer tot een verhoogd percentage aan 

homozygoten en een verlaagd percentage heterozygoten (García-Dorado, 2012; Van Zeveren, 2012).  

Op lange termijn zal natuurlijke selectie tot resultaat hebben dat de genotypen binnen de populatie 

verschuiven in de richting van de meer bevoordeelde genen. Het doel van natuurlijke selectie is om 

elke populatie in de hoogste staat van aangepastheid aan zijn specifieke leefomgeving te brengen en 

om, als de eigenschappen van deze leefomgeving veranderen, gebruik te maken van de variatie 

binnen de populatie om de genotypen van deze populatie zo te doen verschuiven dat opnieuw de 

hoogste staat van aangepastheid wordt bereikt (Smith, 2012). 

1.1.2. Artificiële selectie 

Bij artificiële selectie neemt de mens het over van de natuur. De drie pijlers waarop het principe 

van natuurlijke selectie is gebouwd, worden behouden met dat verschil dat de mens bepaalt welke 

individuen de meeste kans krijgen om zich voort te planten. Dit kan zeer direct door bewust specifieke 

individuen seksueel te kruisen of meer indirect door bewust een relatieve hindernis te creëren, zodat 

de individuen die slecht in staat zijn deze hindernis te overwinnen, hun kans op de voortzetting van 

hun genetisch materiaal zien slinken. Bij artificiële selectie beïnvloed de mens dus doelgericht één of 

meerdere van de eerder besproken pijlers. In feite zou men dus een vierde pijler aan natuurlijke 

selectie moeten toevoegen: de mens speelt geen doelbewuste rol in de selectie.  

In de meeste gevallen zal men zich bij het uitvoeren van artificiële selectie uitsluitend beperken tot 

enkele eigenschappen. Slechts een beperkt deel van de genetische informatie van de populatie staat 

op dat moment onder invloed van die doelbewuste selectie, terwijl de meerderheid van de overige 

genen wel natuurlijke selectie ondergaan. Een klein deel van die overige genen zal echter onder 

invloed staan van de artificiële selectie, hoewel er niet doelbewust op werd geselecteerd. Deze genen 

zorgen wel eens voor onverwachte en soms ernstige neveneffecten als de selectie wordt uitgevoerd 

door ondeskundige personen.  

Een vrij eenvoudig voorbeeld hiervan is de witte vachtkleur bij paarden. Dit veel gegeerde fenotype 

kan door verschillende genen worden veroorzaakt. Alle mutaties die de differentiatie van neurale 

kamcellen tot melanocyten en hun correcte migratie verstoren, kunnen leiden tot een min of meer 

gedeeltelijk gebrek aan pigment in de huid en haarfollikels. Eén van de genen waarin zo een mutatie 
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tot dit effect kan leiden, is het EDNRB gen (Cieslak et. al., 2011). Dit gen reguleert echter de 

ontwikkeling van meerdere celtypes vanuit de neurale kam. Zo veroorzaakt deze mutatie bij 

homozygotie ook doofheid, megacolon en een gebrek aan motiliteit van de darmen. Aangezien 

paarden die heterozygoot zijn voor deze mutatie geen gezondheidsproblemen van die aard vertonen, 

kan men zonder het te weten dit onvoordelige gen uitselecteren met alle gevolgen van dien. Men 

selecteert in dit geval bewust op een gedeeltelijk witte vachtkleur en krijgt er als neveneffect een letale 

afwijking bij. Dit voorbeeld is niet de enige in zijn soort en toont aan dat men bij het uitvoeren van 

artificiële selectie er altijd rekening mee moet houden dat een individu uit meer dan alleen de 

gewenste eigenschappen en genen bestaat en dat artificiële selectie zelden een absoluut gegeven is. 

1.2. DIERGENEESKUNDE 

Darwin was een observator. Het grootste deel van zijn onderzoek in de 19
e
 eeuw bestond uit 

waarnemen: op zijn wereldreis, in zijn tuin, bij lokale kwekers. Interfereren deed hij zelden en zijn 

experimenten gingen nooit verder dan kweekproeven. Voor wat hij had geobserveerd zocht hij dan 

een verklaring in de natuur (Darwin, 1859; Ayala, 2009). In deze methode verschilde hij erg van de 

fysiologen van zijn tijd. Claude Bernard (1813-1878) was een Franse fysioloog die het tot zijn 

levensdoel had gemaakt de fysiologie tot een evenwaardige positie te brengen in de wetenschappen 

als bijvoorbeeld chemie en fysica dat in die tijd waren. Hij werd uiteindelijk een van de belangrijkste 

grondleggers van de moderne fysiologie (Perlman, 2000; Burvenich, 2010). Bernard echter was een 

overtuigde experimentalist (Perlman, 2000; Burvenich, 2010). Bij het uitvoeren van zijn dierproeven 

was Bernard bovendien zeer gesteld op uniformiteit. Hij streefde steeds naar een zo hoog mogelijke 

standaardisatie en dit maakte zijn resultaten zeer specifiek (Burvenich, 2010). Ook in zijn conclusies 

trachtte Bernard de fysiologie zo veel mogelijk te uniformiseren. Hij stelde vast dat het lichaam van 

homeotherme vertebraten steeds tracht haar interne milieu constant te houden om zo relatief 

onafhankelijk van de omgeving te kunnen leven. Zo legde hij de basis van de homeostase bloot en 

daarmee een belangrijk fundament in de fysiologie en de geneeskunde (Perlman, 2000; Burvenich, 

2010). Bernard trok echter zijn hang naar gelijkvormigheid verder door en ging er vanuit dat alle 

soorten binnen deze groep van homeotherme gewervelden dezelfde mechanismen hanteerden bij het 

handhaven van deze homeostase. Liefst zag hij zo weinig mogelijk variatie onder de verschillende 

species (Burvenich, 2010). Darwin daarentegen werd begeesterd door de variatie en verandering die 

hij overal in de natuur aantrof (Darwin, 1895; Ayala, 2009; Burvenich, 2010). 

De medische fysiologie zoals hij de dag van vandaag wordt beoefend, is zowel vergelijkend als 

experimenteel (Burvenich, 2010). Het is tijd om Darwins ideeën van variatie, selectie en evolutie en 

Bernards principes van evenwicht en homeostase met elkaar te verenigen. De diergeneeskunde heeft 

tot doel afwijkingen, ziektes en verwondingen bij dieren te diagnosticeren, te behandelen en te 

voorkomen. In de kern is ziekte niets meer dan het falen van het lichaam om de homeostase te 

bewaren. De mechanismen waarmee het lichaam deze homeostase zou moeten in balans houden, 

zijn gegroeid vanuit natuurlijke selectie en zijn zeer variabel onder de verschillende diersoorten. Als 

men deze mechanismen en hun oorsprong en doel zou kunnen doorgronden voor de verschillende 

species, zouden veel ziekten en afwijkingen die nu ongeneselijk zijn, kunnen worden behandeld en 



 
 

6 
 

zelfs voorkomen. Dit is dan ook waar deze literatuurstudie over zal gaan: hoe kan de 

diergeneeskunde met behulp van selectiemechanismen de prevalentie van erfelijke aandoeningen bij 

hond en bij kat verlagen. 

1.3. DOMESTICATIE 

Men spreekt van domesticatie als een permanente genetische modificatie in de lijn bestaat die leidt 

tot een erfelijke predispositie voor aanvaarding van menselijk contact. Essentieel hierbij is de selectie 

voor deze eigenschap. Een dier is namelijk pas gedomesticeerd als zijn tamheid genetisch 

voorbestemd is doordat generatie na generatie de meest tamme dieren zijn geselecteerd uit de 

populatie als ouderdieren (Driscoll, 2009). 

2. ENKELE BELANGRIJKE SELECTIEMECHANISMEN 

In de volgende hoofdstukken worden enkele selectiemechanismen besproken die een invloed 

uitoefenen op de gezondheid van onze honden en katten.  

2.1. INTEELT EN HET MATADOR EFFECT 

2.1.1. Een algemene bespreking  

De ontwikkeling van een ras is niet eenvoudig. Meestal heeft men een bepaalde lichaamsvorm, 

kleur en vachttype op het oog, evenals bepaalde karaktereigenschappen waar de leden van het 

toekomstig ras aan moeten voldoen. Men wil aldus de variatie binnen de lijn reduceren. Als men dit 

resultaat binnen een niet al te lange termijn wil bereiken, is men genoodzaakt de stichters van de 

nieuwe lijn aan een strenge selectie te onderwerpen en enkel de individuen te selecteren met een 

voldoende hoge fokwaarde voor de gewenste eigenschappen (Van Zeveren, 2012; Peelman, 2013). 

Vaak moet men hierdoor vertrekken van een relatief smalle basis, met als gevolg een beperking van 

de genetische diversiteit binnen het toekomstige ras (Santos, 2012). Eenmaal de ontwikkeling van een 

nieuw ras is opgestart, moeten de verkregen kenmerken in stand worden gehouden. De fokdieren 

moeten constant aan strenge selectie worden onderworpen.  

Het kan niet anders of hierbij wordt een zekere graad van inteelt bereikt. Inteelt wordt bij 

rasontwikkeling veel gebruikt voor de fixering van de gewenste kenmerken, maar induceert ook een 

zeker risico in het ras. Een hogere inteeltgraad gaat namelijk gepaard met een lagere genotypische 

diversiteit, een hogere graad van homozygotie en aldus een hoger risico op de fenotypische 

veruiterlijking van recessieve aandoeningen (García-Dorado, 2012; Van Zeveren, 2012). Inteelt brengt 

ook een depressie van vitaliteit- en fertiliteitskenmerken met zich mee: de zogenaamde 

inteeltdepressie. Een hogere inteeltgraad zal naast een verlaagde vruchtbaarheid en algemene 

levensverwachting ook het risico op kankers, auto-immuunziekten en een verlaagde immuniteit 

verhogen (Peelman, 2013). Bovendien maken veel fokkers gebruik van dezelfde topdieren. Dit 

herhaaldelijk gebruik van dezelfde fokdieren staat bekend als het ‘matador effect’ (Engelstalige term: 

het ‘popular sire effect’). Als zo een topdier dan een recessief genetische afwijking bezit, wordt deze 
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ongezondheid veelvuldig in het ras gebracht. Het spreekt ook voor zich dat het matador effect op zich 

eveneens afbreuk doet aan de genetische diversiteit van een ras, wat inteelt in de hand werkt 

(Summers et al., 2010; Leroy en Baumung, 2010; Peelman, 2013). In figuur 2 worden de invloeden 

die inteelt en het matador effect uitoefenen op een populatie schematisch weergegeven.  

 

Fig. 2: Schematische voorstelling van de invloeden die inteelt en het matador effect uitoefenen op een 

populatie.  

2.1.2. De invloed op de gezondheid van onze rashonden 

Naar aanleiding van de recente kritiek op rashonden en hun predispositie voor allerlei erfelijke 

afwijkingen, publiceerde The Veterinary Journal een tweedelige literatuurstudie waarbij het tweede 

deel (Summers et al., 2010) onder andere handelt over de invloed van inteelt en het matador effect op 

de gezondheid van onze rashonden. Bij de 50 meest populaire hondenrassen in het Verenigd 

Koninkrijk werden 312 afwijkingen bestudeerd op hun prevalentie. Aangezien geen van deze ziektes 

in verband kon worden gebracht met de lichaamsbouw van de rassen en er duidelijke verschillen in 

prevalentie waarneembaar waren tussen de verschillende rassen, wordt geopperd dat inteelt en 

matador effect de belangrijkste oorzaak zijn. Jammer genoeg is zijn er onvoldoende systematische 

gegevens en betrouwbare informatie voorhanden in de literatuur om met zekerheid deze conclusie te 

kunnen trekken of te weerleggen. Ook het gebrek aan prevalentiegegevens bij bastaardhonden 

speelde de studie parten. 

In een artikel van Calboli et al. (2008) werd de genetische diversiteit binnen een deel van onze 

rashondenpopulatie onderzocht. Men kwam in het artikel tot de conclusie dat inteelt en matador effect 

sterk aanwezig zijn in een aantal van onze hondenrassen. De onderzoekers baseerden zich op de 

gegevens van de The Kennel Club van het Verenigd Koninkrijk en concentreerden zich op 10 rassen. 

In deze studie vielen vooral de Schotse collie, de greyhound, de Engelse buldog en de chowchow op 

met een inteeltgraad van respectievelijk 7.3%, 5.8%, 5.7% en 5.1%. De golden retriever scoorde dan 

weer zeer hoog op het vlak van matador effect, met slechts 5% van de volledige populatie reuen die 

dienst doen voor de fok en slechts 18% van de populatie teven.  
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In 2009 werd door Leroy et al. de genetische diversiteit beschreven binnen 61 hondenrassen in 

Frankrijk. Meerdere parameters, zowel moleculair als genealogisch, werden vergeleken. De 

inteeltgraad die werd berekend voor de rassen varieerde van 8.8% voor de Pyreneese berghond tot 

0.2% voor de Tsjechoslowaakse wolfhond. In dit onderzoek scoorden de Schotse collie (3.9%) en de 

Engelse buldog (1.3%) beiden een veel lagere inteeltgraad. De greyhound en de chowchow werden 

niet onderzocht. Een jaar later (2010) onderzochten Leroy en Baumung de invloed van drie veel 

gebruikte foktechnieken op de gezondheid van hondenrassen: het matador effect, lijnenteelt en incest. 

Het matador effect werd eerder in dit hoofdstuk reeds uitgelegd. Lijnenteelt is een vorm van inteelt, 

waarbij de verwantschapscoëfficiënt tussen de twee gepaarde dieren minder hoog is dan bij incest. 

Het begrip incest staat voor de paring tussen broer en zus, dochter en vader, zoon en moeder. In het 

artikel kwam men tot de conclusie dat voornamelijk het matador effect verspreiding van recessieve 

monogenetische afwijkingen in hondenrassen in de hand werkt. Beide vormen van inteelt daarentegen 

vertragen de verspreiding van genetische afwijkingen binnen een ras, maar verhogen wel het 

voorkomen ervan binnen de inteeltlijn. Bij incest is dit meer uitgesproken dan bij lijnenteelt.  

In de conclusie van hun artikel waarschuwen Calboli et al. (2008) voor een groot verlies van 

genetische diversiteit in de hondenrassen en hoge prevalentie van recessieve genetische afwijkingen. 

Volgens hen zijn maatregelen om de genetische diversiteit in de verschillende hondenrassen te 

behouden of te verhogen een hoge prioriteit in het belang van de gezondheid van onze rashonden.  

2.1.3. De invloed op de gezondheid van onze raskatten 

Wat betreft raskatten zijn er veel minder gegevens beschikbaar. Volgens een studie in polen 

(Mucha et al., 2011) is het met deze dieren eveneens zorgwekkend gesteld. Hoewel geen van de 

rassen in zijn bestaan bedreigd wordt door inteelt, blijkt uit het onderzoek dat ook fokkers van 

raskatten moeten opletten niet in dezelfde valkuilen te vallen als de hondenfokkers. Hoewel de 

inteeltgraden binnen de volledige raspopulaties niet bijzonder hoog zijn, blijkt uit het onderzoek vooral 

dat bepaalde lijnen binnen deze rassen toch sterk worden ingeteeld (Tabel 1). Dit gezegd zijnde is 

men, net als bij de hondenrassen, nog niet in staat geweest om veel voorkomende ziektebeelden 

rechtstreeks en met zekerheid aan inteeltdepressie te koppelen. Men kan enkel sterk vermoeden dat 

bijvoorbeeld de 25% kittensterfte onder de Perzische katten hieraan te wijten is (Young et al., 2005). 

Over het matador effect bij katten is er al helemaal geen literatuur te vinden. De grote waarde die de 

raskattenverenigingen en hun fokkers hechten aan schoonheidstitels, doet echter sterk vermoeden 

dat het matador effect van groot belang is binnen de kattenpopulaties. Mucha et al. waarschuwen 

zowel voor een te hoge selectiedruk als voor het overmatig gebruik van bepaalde fokdieren. 
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Ras Percentage ingeteelde 

individuen (%) 

Gemiddelde 

inteeltgraad F(%) 

Gemiddelde inteeltgraad F (%) 

van de groep individuen met F>0 

Britse korthaar 65.3 3.8 5.4 

Maine coon 51.0 1.7 3.5 

Noorse boskat 71.0 3.8 5.3 

Pers en Exotic 69.0 3.0 4.1 

Blauwe rus 66.7 3.6 5.4 

Siberische kat 81.3 3.3 5.5 

Tabel 1: Inteeltgegevens van katten, geboren in 2004 en geregistreerd in het Poolse stamboek. De laatste 

kolom geeft de gemiddelde inteeltgraad weer van de groep raskatten met een F>0. Dit wil zeggen dat alle 

individuen met een inteeltgraad gelijk aan 0 uit deze statistieken zijn verwijderd. In deze kolom worden de 

gemiddelde inteeltgraden niet naar beneden getrokken door het deel van de populatie met F=0. (naar Mucha 

et al., 2011) 

2.1.4. Besluit en tussentijdse discussie  

Wat betreft de inteelt in de rassen kan worden besloten dat de toestand voor sommige lijnen verre 

van ideaal is. Desondanks is men niet instaat om rechtstreeks en met zekerheid enkele van de veel 

voorkomende ziektebeelden aan inteeltdepressie te koppelen. Men gaat er meestal wel vanuit dat bij 

elke toename van de inteeltgraad met 10%, een inteeltdepressie optreedt van ongeveer 2 tot 10%. Tot 

een inteeltgraad van 10% verwacht men dan ook maar weinig problemen. Het is wel geweten dat 

hierin zeer veel factoren mee spelen en deze richtlijn mag men dan ook zeker niet te strikt nemen 

(Van Zeveren, 2012). Opvallend genoeg zijn bij de verschillende onderzoeken in geen enkel honden- 

of kattenras een inteeltgraad hoger dan 10% gevonden. Men moet er bij de interpretatie van de 

inteeltgraden echter mee rekening houden dat dit telkens gemiddelden zijn van een grote groep 

dieren. Als Calboli et al. (2008) een inteeltgraad van 7.3% bepalen voor de Schotse Collie in het 

Verenigd Koninkrijk bevat deze berekening ongetwijfeld zowel individuen met een lagere als met een 

hogere inteeltgraad. In dit licht is een gemiddelde inteeltgraad van 7.3% helemaal geen goed nieuws 

voor een ras. Het mag duidelijk zijn dat meer onderzoek rond dit onderwerp is gewenst. De vraag hoe 

groot de populatie rashonden en –katten is die een inteeltgraad bezitten die schadelijk is voor hun 

gezondheid, blijft voorlopig onbeantwoord. Meer gedetailleerde statistieken hierover per ras en per 

land op basis van meer uitgebreide databanken, lijken een vereiste fundering voor het bepalen van 

verdere maatregelen. 

Het matador effect kan enorme schade in een ras veroorzaken en uit het onderzoek van Calboli et 

al. (2008) blijkt dat het ook zeer sterk aanwezig is in de hondenrassen. Als men dit fenomeen echter 

met zekerheid wil linken aan bepaalde veel voorkomende afwijkingen in bepaalde rassen, stuit men 

plots op een groot gebrek aan informatie (Summers et al., 2010). Wat betreft de kattenrassen kan om 

dezelfde reden noch een besluit worden getrokken over de prevalentie van het matador effect, noch 

over de gevolgen hiervan. Desalniettemin is het matador effect de meest voor de hand liggende 

verklaring voor de grote verschillen in predisposities tussen onze hondenrassen voor afwijkingen die 

niets te maken hebben met hun lichaamsbouw. Uit de literatuurstudie van Summers et al. (2010) blijkt 
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duidelijk dat de afwijkingen die vermoedelijk door het matador effect werden veroorzaakt en eventueel 

in stand werden gehouden, zowel in aantal, als in voorkomen, als in de ernst van de pathologie zwaar 

genoeg doorwegen om de levenskwaliteit en –verwachting van onze rashonden ernstig te schaden. 

Dit besluit kan ook worden doorgetrokken naar onze raskatten.  

Op zich hoeft het veel gebruiken van dezelfde fokdieren niet onmiddellijk tot problemen te leiden, 

zolang er maar voldoende genetische variatie wordt bewaard en de bewuste fokdieren geen 

genetische afwijkingen hebben. Het stimuleren van fokkers om hun ouderdieren grondig te laten 

testen en om aangetaste dieren uit te sluiten van de fok, zou de gezondheid van sommige honden- en 

kattenrassen enorm vooruit kunnen helpen.  

2.2. STANDAARDKENMERKEN EN HUN INVLOED OP DE GEZONDHEID VAN RASSEN 

2.2.1. Een korte voorgeschiedenis 

Met de domesticatie van de hond, werd onmiddellijk ook de artificiële selectie van dieren geboren. 

Desondanks duurde het nog vele eeuwen vooraleer de hondenrassen zoals wij ze kennen zouden 

worden gevormd. Van de om en bij de 400 rassen die vandaag bestaan, werd ongeveer 80% pas de 

voorbije 200 jaar geproduceerd. De overige 20% zijn oudere rassen, zoals de Siberische husky, de 

Alaska malamute, de akita, de samoyeed, de sharpei, de basenji en de chowchow, die meer 

verwantschap en gelijkenissen vertonen met de wolf. In tegenstelling tot de modernere rassen heeft 

men bij de vorming van deze laatsten vooral rekening gehouden met het doel van deze honden en 

minder met het uiterlijk (Driscoll, 2009; Peelman, 2013). 

Voor de kat loopt het verhaal anders. Heel lang was er van artificiële selectie van de kat geen 

sprake en ook nu is het nog moeilijk om de gemiddelde kattenpopulatie als gedomesticeerd te 

beschouwen (Driscoll, 2009). De meerderheid van de Europese kattenpopulatie loopt vrij rond en kiest 

zijn of haar seksuele partners zelfstandig. Dit blijkt dan ook uit de genetische diversiteit van deze vrije 

katten die nog steeds even groot is als die van de wilde varianten (Driscoll, 2009). Enkel onze 

beperkte populatie raskatten heeft moeten inboeten aan genetische diversiteit (Musha et al., 2011). 

Naast een beperktere genetische diversiteit zijn onze huisdieren ook fenotypisch sterk verschillend 

van hun voorouders (Asher et al., 2010; Testerink-Baas, 2010). Gedreven door een hang naar 

schoonheid, uniciteit en overdrijving ontstonden uiteindelijk buitengewone raskenmerken. Als hierdoor 

de normale anatomie en fysiologie van onze huisdieren in het gedrang kwam, was dit voor lange tijd 

geen breekpunt. Recent is men echter meer en meer tot het besef gekomen dat we onze geliefde 

huisdieren vaak geen plezier doen met hun excentrieke uiterlijk. Jammer genoeg lijken veel 

rasverenigingen  weinig bereid om de rasstandaarden aan te passen aan onze meer moderne kennis 

en diervriendelijkheid. Traditie en perfectionisme staan hoog aangeschreven onder de fokkers en 

hoewel twee nobele waarden, moet men ten zeerste opletten ze niet als oogkleppen te gaan dragen.  
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2.2.2. De invloed op de gezondheid van onze rashonden 

In het vorige hoofdstuk werd reeds gerefereerd naar de literatuurstudie van Summers et al. (2010). 

Het eerste deel van dit onderzoek (door Asher et al.), gepubliceerd door The Veterinary Journal in 

2009, handelt volledig over afwijkingen die in verband staan met de rasstandaarden van onze 

hondenrassen. De 50 meest populaire rassen in het Verenigd Koninkrijk werden voor deze studie 

onderzocht en allen bleken ze minstens één onderdeel in hun rasstandaard te bezitten dat 

predisponeert voor een pathologie. Uiteindelijk werden 84 afwijkingen direct of indirect geassocieerd 

met de conformatie van de hondenrassen. De miniatuur poedel, de basset hound, de buldog en de 

mopshond lijden onder de meeste conformatie-gerelateerde aandoeningen. De Duitse herdershond 

wordt dan weer geassocieerd met het grootste totaal aantal erfelijke aandoeningen. Met  conformatie-

gerelateerde aandoeningen worden in deze publicatie aandoeningen bedoeld, die in oorzakelijk 

verband zijn gebracht met uiterlijke kenmerken. In tabel 2 worden de 13 rassen met het hoogste 

aantal conformatie-gerelateerde afwijkingen opgelijst en in tabel 3 de 10 rassen met het laagste aantal 

conformatie-gerelateerde afwijkingen. De volledige tabel is terug te vinden in de bijlagen (Bijlage I). 

Ras 

Populariteit ranking 

(aantal registraties in 

de VS in 2009) 

Aantal 

conformatie- 

gerelateerde 

afwijkingen 

Aantal 

afwijkingen, 

verergerd door 

conformatie 

Totaal aantal 

erfelijke 

afwijkingen 

Miniatuur poedel 48 (1.038) 17 2 58 

Basset hound 16 (3.979) 16 3 41 

Buldog 41 (1.258) 16 2 42 

Mopshond 17 (3.547) 16 2 33 

Engelse springer 

spaniël 
3 (14.702) 15 0 57 

Toy poedel 33 (1.671) 14 3 51 

Shar pei 27 (2.040) 14 1 38 

Duitse herder 5 (12.116) 13 6 77 

Boxer 10 (8.191) 13 5 63 

Chihuahua 

(langharig/ kortharig) 

31/45 

(1.728/1.143) 
13 2 33 

Duitse dog 29 (1.897) 12 8 50 

Miniatuur 

(kortharige/langharige) 

teckel 

26/42 

(2.112/1.244) 
12 4 50 

Cocker spaniël 2 (20.883) 11 0 51 

Tabel 2: De populariteitsgegevens, het aantal conformatie-gerelateerde afwijkingen, het aantal afwijkingen die 

door de conformatie van het ras worden verergerd en het totaal aantal erfelijke afwijkingen van de 13 rassen 

met het hoogste aantal conformatie-gerelateerde afwijkingen onder de 50 meest populaire rassen in het 

Verenigd Koninkrijk. (naar Acher et al., 2009) 
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Ras 

Populariteit ranking 

(aantal registraties in 

de VS in 2009) 

Aantal 

conformatie- 

gerelateerde 

afwijkingen 

Aantal 

afwijkingen, 

verergerd door 

conformatie 

Totaal aantal 

erfelijke 

afwijkingen 

Miniatuur schnauzer 11 (5.152) 3 1 45 

Cairn terriër 30 (1.873) 3 1 25 

Bichon frisé 21 (2.694) 3 1 17 

Alaska malamute 44 (1.161) 3 0 23 

Tibetaanse terriër 39 (1.384) 3 0 13 

Flatcoated retriever 32 (1.527) 3 0 8 

Staffordshire bulterriër 4 (12.167) 2 2 11 

Sheltie 35 (1.655) 1 0 34 

Siberische husky 28 (2.000) 1 0 15 

Bordeauxdog 22 (2.543) 1 0 4 

Tabel 3: De populariteitsgegevens, het aantal conformatie-gerelateerde afwijkingen, het aantal afwijkingen die 

door de conformatie van het ras worden verergerd en het totaal aantal erfelijke afwijkingen van de 10 rassen 

met het laagste aantal conformatie-gerelateerde afwijkingen onder de 50 meest populaire rassen in het 

Verenigd Koninkrijk. (naar Acher et al., 2009) 

Enkele conformatie-gerelateerde aandoeningen worden vervolgens in het artikel opgesomd.  

5 tot 6% van de rhodesian ridgebacks lijdt aan dermoïd sinus. Dit is een milde vorm van spina 

bifida die rechtstreeks wordt geassocieerd met de weerborstel op de rug van een standaard rhodesian 

ridgeback (Fig. 3). Dermoïd sinus is een tunnelvormige opening doorheen de huid centraal op de rug, 

die kan rijken tot in het ruggenmerg. In dit geval loopt het dier een sterk verhoogde kans om ooit een 

meningitis of myelitis te ontwikkelen: een uitzonderlijk ernstige en pijnlijke neurologische pathologie. 

Terwijl 1 op 20 van alle rhodesian ridgebackwelpen geboren wordt zonder weerborstel en zonder 

verhoogde kans op een dermoïd sinus, worden deze gezonde dieren haast altijd uit de fok geweerd. 

In de rasstandaard staat dat een correcte rhodesian ridgeback een weerborstel moet hebben: de 

prevalentie van dermoïd sinus in associatie met dit kenmerk en de ernst en pijnlijkheid van de 

afwijking worden netjes onder de mat geveegd. 

Rassen waarvan het hoofd brachycefaal van vorm moet zijn, zoals de mopshonden (Fig. 4) en de 

buldoggen, zijn daarbij steeds belast met een variabele graad van te nauwe neusgaten, een verlengd 

zacht gehemelte en een hypoplastische trachea. Het spreekt voor zich dat als gevolg hiervan veel 

honden aan ernstige ademhalingsproblemen lijden: het brachycefale obstructief syndroom (BOS). Dit 

syndroom belet patiënten niet enkel een normaal actief leven, het staat vaak ook de natuurlijke 

voortplanting van deze dieren in de weg. De honden kunnen eenvoudigweg niet goed genoeg ademen 

om met elkaar te paren. Daarbovenop hebben vele van deze honden te kampen met 

geboorteproblemen. Zowel bij de mopshond, de buldog en de chihuahua doet het relatief grote hoofd 

en de smalle heupen van deze rassen de prevalentie van dystocie de pan uit swingen. Dit zijn twee 
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duidelijke tekenen dat brachycefale honden niet voort bestemd zijn om zich voort te planten en hun 

raskenmerken verder te zetten, maar inseminatie en keizersnede worden gebruikt om ondanks alles 

toch verder te kunnen selecteren op deze pathologieën. 

Een relatief kleine schedelpan zoals die van de cavalier king charles spaniël (Fig. 5) veroorzaakt 

dan weer ernstige afwijkingen zoals cranioschisis, hydrocephalus en syringomyelie. Uitpuilende ogen 

zoals die van de shih tzu, de cavalier (Fig. 5) en de mopshond of diep verzonken ogen zoals die van 

de shar pei veroorzaken een pijnlijke irritatie van cornea en/of conjunctiva. Otitis externa wordt 

geassocieerd met rassen met afhangende oren en met veel haar in en rond de gehoorgang zoals bij 

de spaniëls (Fig. 5).  

   

Fig. 3: De rhodesian ridgeback 

met de vereiste weerborstel op de 

ruggengraad is gepredisponeerd 

voor dermoïd sinus. (foto uit 

http://www.photomazza.com) 

 

Fig. 4: De mopshond met zijn 

brachycefale schedelvorm is 

gepredisponeerd voor BOS en 

dystocie. (foto uit http://www. 

groomers-online.com) 

Fig. 5: De cavalier king charles 

spaniël is door zijn kleine schedel, 

uitpuilende ogen en afhangende 

oren gepredisponeerd voor respec-

tievelijk ernstige neurologische af-

wijkingen, cornealetsels en otitis 

externa. (foto uit http://www. 

poochplan.com) 

Honden met een grotendeels witte vacht of een merle-kleur maken veel meer kans dan andere 

dieren op neurologische afwijkingen en afwijkingen van de oogbol die leiden tot doof- en blindheid. 

Dalmatiërs met witte haren in hun zwarte vlekjes lopen veel minder kans op congenitale doofheid. 

Nochtans is dit een officiële fout binnen het ras en wordt het niet getolereerd in fokdieren.  

Al deze gevallen zijn uitgesproken voorbeelden van hoe rasstandaarden fokkers stimuleren om 

dieren te fokken die zijn gepredisponeerd voor afwijkingen.  

2.2.3. De invloed op de gezondheid van onze raskatten 

Opnieuw blijkt voor katten weinig literatuur te bestaan over dit onderwerp. Terwijl honden in alle 

vormen en maten bestaan, zijn katten door de eeuwen heen steeds vrij goed op hun oorspronkelijke 

voorouders blijven gelijken (Fig. 6). Toch lijden ook kattenrassen aan gezondheidsproblemen die 

worden geassocieerd met specifieke rasconformaties. 

http://www.photomazza.com/
http://www.groomers-online.com/
http://www.groomers-online.com/
http://www.poochplan.com/
http://www.poochplan.com/
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Fig. 6: De ‘Afrikaanse wilde kat’ (Felis silvestris libyca) is de 

gemeenschappelijke voorouder van alle huiskatten (Felis 

silvestris catus) (Driscoll et al., 2009). (foto uit http://fitpet.ru) 

Kattenrassen met een abnormaal korte tot afwezige staart, zoals de manx, de cymric (Fig. 7) en de 

verschillende bobtail-katten, lijden meer aan misvormingen van het bekken en de caudale wervels. 

Ook worden meer kittens geboren met een spina bifida, incontinentie van zowel urine als faeces en 

met motorische afwijkingen van de achterpoten te wijten aan een embryonale ontwikkelingsstoornis 

van het centraal zenuwstelsel. De aandoening is enkelvoudig autosomaal dominant en is homozygoot 

letaal. Homozygote dieren overlijden al snel gedurende de dracht (DeForest en Basrur, 1979; 

Testerink-Baas, 2010). 

Bij kattenrassen die gefokt worden op omgevouwen oren wordt een zeer rasspecifieke afwijking 

van het kraakbeen gezien. Osteochondrodysplasie zorgt niet enkel voor de omkrullende oortjes, maar 

ook voor een ontwikkelingsstoornis van het kraakbeen in de rest van het lichaam. De ziekte wordt 

veroorzaakt door het autosomaal dominant gen FdFd. Gezonde katten met enkel omgevouwen oortjes 

zijn van het genotype Fdfd. Osteochondrodysplasie veroorzaakt onder andere skeletale 

veranderingen en een daling van de beendergroei. Dit induceert symptomen zoals misvormingen van 

de ledematen en de staart, zwelling en uiteindelijk zelfs ankylose van de aangetaste gewrichten en 

een abnormale gang en veel pijn. Voorbeelden van gepredisponeerde kattenrassen zijn de Scottish 

fold, de Highland fold en de American curl (Fig. 8) (Malik et al., 1999; Testerink-Baas, 2010). 

Net als bij honden, bestaan er ook brachycefale kattenrassen. Ook zij lijden meer aan 

ademhalingsproblemen dan katten met een meer klassiek gevormde schedel en ook zij kennen meer 

geboorteproblemen door de grootte van de kop. Bij brachycefale katten wordt eveneens vaker 

entropion, vernauwing van de traanbuizen en protrusie van de oogbol waargenomen door de 

gedrongen schedelvorm. De abnormaal kleine mondholte brengt de ontwikkeling van een volledig en 

correct gebit in het gedrang. Veel voorkomende brachycefale rassen zijn de pers, de exotic (Fig. 9) en 

de Amerikaanse burmees. Ook longicefale katten zoals de siamees en de oosterse korthaar hebben 

vaak te maken met gebitsproblemen. Zowel de afwijkingen die te wijten zijn aan de brachycefale 

schedelvorm als de gebitsmisvormingen van de longicefale katten zijn polygenetisch overerfelijk 

(Testerink-Baas, 2010). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaanse_wilde_kat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_libyca
http://fitpet.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DeForest%20ME%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basrur%20PK%5Bauth%5D
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Fig. 7: De afwezigheid van de 

staart bij de cymric vergroot de 

kans op ontwikkelingsstoornissen 

van de achterhand. (foto uit 

http://www.bullwrinkle.com) 

Fig. 8: De American curl is één van 

de rassen die zijn gepredisponeerd 

voor osteochondrodysplasie. De 

omgekrulde oortjes zijn een 

typisch kenmerk voor dit ras. (foto 

uit http://ourworldofcats.com) 

Fig. 9: De brachycefale schedel-

vorm van de exotic predisponeert 

het ras voor ademhalings-

problemen, dystocie, ofthalmo-

logische problemen en gebits-

afwijkingen. (foto uit http://www. 

katgezocht.com) 

 

Zoals witte honden lopen ook witten katten meer risico op congenitale doofheid. De afwijking wordt 

bij katten ook wel het syndroom van Waardenburg genoemd en is autosomaal dominant met een 

onvolledige penetrantie. Enkel volledig witte katten kunnen er aan lijden. Bij albinokatten komt de 

ziekte nooit voor. Het syndroom gaat vaak gepaard met een blauwe oogkleur, uni- of bilateraal. De 

dieren kunnen langs één zijde zijn aangetast of langs allebei de kanten (Testerink-Baas, 2010). 

2.2.4. Besluit en tussentijdse discussie 

De lijst met rasgebonden aandoeningen die veroorzaakt of verergerd zijn door 

standaardkenmerken is lang. Dit is vooral bij honden het geval, maar ook bij katten zijn er voldoende 

die een vermelding waard zijn. Er is geen hond in de wereld die baat heeft bij een plat gekweekte 

snuit, een weerborstel op de rug, egaal zwarte dalmatiër-spikkels of een speciale merle-kleur en dit al 

helemaal niet als hem de adem beneemt, hem helse zenuwpijnen kan bezorgen of hem het licht uit de 

ogen en de klanken uit de oren ontneemt. Evenzeer zal geen kat er voor kiezen een leven lang aan 

gewrichtspijnen te lijden vanwege twee kunstig omgekrulde oortjes. Het mag duidelijk zijn dat de 

artificiële selectie die leidde tot deze esthetische misvormingen absoluut incompatibel is met de 

normen en waarden van de diergeneeskunde.  

  

http://www.bullwrinkle.com/
http://ourworldofcats.com/
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DISCUSSIE 

In de literatuurstudie werd aangetoond dat de beschreven selectiemechanismen ernstige gevolgen 

kunnen hebben voor de gezondheid van onze honden- en kattenrassen. Op zich is er uiteraard niets 

mis met artificiële selectie, daar mag geen misverstand over bestaan. Wanneer uitgevoerd met 

voldoende kennis van zake en de juiste motieven in hoofd en hart, kan selectie net een heel effectief 

instrument zijn in de bestrijding van talrijke aandoeningen. 

Wat betreft de inteelt bij onze rassen is er in de eerste plaats een grote behoefte aan informatie 

(Calboli et al.,2008; Leroy en Baumung, 2010; Summers et al., 2010). Inteeltcijfers zijn sterk 

afhankelijk van de populatie waarvoor ze worden berekend en van de volledigheid en correctheid van 

de stambomen waarmee wordt gewerkt. Voor verder onderzoek is het dus heel belangrijk over een zo 

uitgebreid mogelijke databank te beschikken. Grondige studies over de inteeltwaarden per ras en per 

land of regio zouden dan kunnen worden uitgevoerd. Ook kan over de landsgrenzen worden gekeken. 

De effectieve populatie van een ras kan binnen een bepaald land soms verontrustend klein zijn. 

Internationale fokprogramma’s kunnen dan een oplossing bieden. In 2010 bepaalde de Fédération 

Cynologique Internationale (FCI) dat bij fokprogramma’s maximum de helft van de populatie mag 

worden uitgesloten om de genetische variatie te verzekeren en dat geen enkel dier meer dan 5% van 

de nakomelingen mag hebben binnen een populatie. Ook zijn paringen tussen grootouder of ouder en 

nakomeling en tussen broer en zuster verboden door het FCI (Leroy, 2011; Peelman, 2013).  

Het matador effect kent uiteindelijk twee gevolgen: daling van de genetische diversiteit door inteelt 

en de excessieve verspreiding van de genetische afwijkingen van de fokdieren (Fig. 2, pagina 7) 

(Calboli et al.,2008; Leroy en Baumung, 2010; Summers et al., 2010; García-Dorado, 2012; Van 

Zeveren, 2012; Peelman, 2013). Op zich is er niets mis met het meermaals gebruiken van dezelfde 

fokdieren, zolang de genetische variatie binnen de populatie bewaard blijft en er geen erfelijke 

afwijkingen worden verspreid. Wanneer men voldoende maatregelen neemt om inteelt te vermijden en 

de groep fokdieren voldoende uitgebreid houdt, hoeft men zich over het eerste probleem al niet te veel 

zorgen meer te maken. De uitdaging bestaat er dan nog in om enkel met genetisch gezonde dieren te 

kweken. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, uiteraard, maar de noodzaak aan kwaliteitsvolle 

fokprogramma’s met oog voor de gezondheid en het welzijn van de rassen valt onderhand niet meer 

te negeren (Calboli et al., 2008; Peelman, 2013). De meeste mensen houden van hun 

gezelschapsdieren en voor velen is het een drama om hun dier te zien afzien of om het vroegtijdig te 

verliezen. De meeste mensen zijn ook praktisch ingesteld: men legt geen honderden euro’s neer voor 

een dier om vervolgens nog eens tien jaar lang te betalen voor dagelijkse medicatie of enkele 

chirurgische ingrepen ter waarde van een tweede of zelfs een derde rashond of -kat. Des te 

schrijnender is dit alles in de wetenschap dat veel van zulk leed kan worden vermeden.  

Meer en meer zou het streven moeten zijn om erfelijke ziektes te voorkomen met doordachte 

fokprogramma’s. De diergeneeskunde lijkt zich soms blind te staren op de mogelijkheden van de 

humane geneeskunde. Baanbrekende therapieën, complexe technieken, hightech apparatuur: 

allemaal goed en wel, maar waarom keer op keer op keer genezen als heel veel kosten en moeite 
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kunnen worden gespaard door te voorkomen? De diergeneeskunde heeft één troef waar de humane 

geneeskunde de eerst komende decennia nog niet aan zal durven denken: de eugenetica ligt als 

oplossing voor het grijpen. Natuurlijk is rasverbetering niet op een dag en een nacht uitgevoerd. Niet 

alle aandoeningen uiten zich vóór de vruchtbare leeftijd is bereikt. Bovendien is selecteren op 

fenotypen bij recessief overdragende aandoeningen helemaal niet efficiënt (Peelman, 2013). In beide 

gevallen kan de fokker dus niet eenvoudigweg selecteren op basis van wat hij of zij zelf waarneemt en 

zijn genetische testen vereist. Van veel afwijkingen kennen we ook de precieze genetische 

achtergrond nog niet. Van sommige aandoeningen echter is wel al goed geweten welk gen of welke 

genen verantwoordelijk zijn en op welke manier ze worden overgedragen. Zo is men vanuit de Ierse 

Setter Club in het Verenigd Koninkrijk momenteel bezig om met behulp van genotypering, dragers van 

Canine Leukocyte Adhesion Deficiency (CLAD) op te sporen om de geboorte van aangetaste pups te 

verhinderen en op lange termijn de ziekte uit het ras te fokken (Peelman, 2013; Sampson, 2013). 

Selectie op basis van fenotypische testen zijn bij bepaalde honden- en kattenrassen al langer in 

opmars. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld heup- en elleboogscoring met behulp van radiografie 

bij honden en echografie en echocardiografie om de aanleg voor respectievelijk Polycystic Kidney 

Disease (PKD) en Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM) op te sporen bij katten (Verhoeven et al., 

2007; Lee et al., 2010; Lyons, 2012; Samoy et al. 2012). 

Ten slotte dient nog een kort woordje te worden gezegd over de rasstandaarden. Kort, maar 

krachtig, want hoewel de maatregelen die moeten worden genomen rond deze problemen in hun kern 

veel en veel eenvoudiger zijn dan de maartregelen rond incest en niet conformatie-gerelateerde 

afwijkingen, is er blijkbaar niets zo moeilijk als het verwezenlijken van de grootschalige 

mentaliteitsverandering die nodig is voor het aanpakken van deze problemen. De uiterlijke kenmerken 

waarop de rasstandaarden werden gebaseerd, zijn over het algemeen slechts weinig milieu-

afhankelijk en zijn gewoonlijk zichtbaar binnen een jaar na de geboorte. Bovendien komen ze voor in 

veel gradaties. Dit alles maakt het relatief gemakkelijk om er op en dus ook tegen te selecteren. Met 

dit in gedachten rest er dan nog slechts één vraag: kiezen we voor gezondheid en welzijn of gaan we 

verder met dit uit de hand gelopen mode-experiment? 
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BIJLAGE I: TABEL AANTAL ERFELIJKE EN CONFORMATIE-GERELATEERDE 

AFWIJKINGEN PER HONDENRAS 

Ras 

Populariteit ranking 

(aantal registraties in 

de VS in 2009) 

Aantal 

conformatie- 

gerelateerde 

afwijkingen 

Aantal 

afwijkingen, 

verergerd door 

conformatie 

Totaal aantal 

erfelijke 

afwijkingen 

Miniatuur poedel 48 (1.038) 17 2 58 

Basset hound 16 (3.979) 16 3 41 

Buldog 41 (1.258) 16 2 42 

Mopshond 17 (3.547) 16 2 33 

Engelse springer 

spaniël 
3 (14.702) 15 0 57 

Toy poedel 33 (1.671) 14 3 51 

Shar pei 27 (2.040) 14 1 38 

Duitse herder 5 (12.116) 13 6 77 

Boxer 10 (8.191) 13 5 63 

Chihuahua 

(langharig/ kortharig) 

31/45  

(1.728/1.143) 
13 2 33 

Duitse dog 29 (1.897) 12 8 50 

Miniatuur 

(kortharige/langharige) 

teckel 

26/42  

(2.112/1.244) 
12 4 50 

Cocker spaniël 2 (20.883) 11 0 51 

Yorkshire terriër 15 (4.055) 10 1 26 

Cavalier king charles 

spaniël 
6 (11.422) 10 1 25 

Labrador retriever 1 (45.079) 9 2 55 

Dalmatiër 34 (1.655) 9 2 36 

Standaard poedel 47 (1.057) 9 1 41 

Lhasa apso 13 (4.713) 9 0 24 

Bullmastiff 37 (1.594) 9 0 20 

Dobermann 23 (2.437) 7 6 53 

West Highland white 

terriër 
9 (8.309) 7 3 35 

Schotse collie 43 (1.196) 7 1 37 

Akita 40 (1.375) 7 0 26 

Shih tzu 12 (5.147) 7 0 26 

Ierse setter 50 (1.029) 6 5 44 

Beagle 25 (2.124) 5 2 45 
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Weimaraner 20 (2.724) 5 1 31 

Schotse terriër 49 (1.031) 5 1 24 

Rottweiler 14 (4.257) 5 0 32 

Rhodesian ridgeback 36 (1.618) 5 0 14 

Whippet 19 (3.043) 5 0 10 

Golden retriever 7 (9.557) 4 4 58 

Duitse kortharige 

staander 
38 (1.497) 4 2 32 

Bull terriër 18 (3.335) 4 2 17 

Border terriër 8 (8.814) 4 1 16 

Hongaarse vizsla 46 (1.133) 4 1 16 

Border collie 24 (2.359) 4 0 25 

Miniatuur schnauzer 11 (5.152) 3 1 45 

Cairn terriër 30 (1.873) 3 1 25 

Bichon frisé 21 (2.694) 3 1 17 

Alaska-malamute 44 (1.161) 3 0 23 

Tibetaanse terriër 39 (1.384) 3 0 13 

Flatcoated retriever 32 (1.527) 3 0 8 

Staffordshire bull 

terriër 
4 (12.167) 2 2 11 

Sheltie 35 (1.655) 1 0 34 

Siberische husky 28 (2.000) 1 0 15 

Bordeauxdog 22 (2.543) 1 0 4 

Uitbreiding van tabel 2, literatuurstudie pagina 11: Per ras de populariteitsgegevens, het aantal conformatie-

gerelateerde afwijkingen, het aantal afwijkingen die door de conformatie van het ras worden verergerd en het 

totaal aantal erfelijke afwijkingen. (naar Acher et al., 2009) 

 


