
Strategie Gezondheid Friese Hondenrassen 

Op dit moment is er in de media veel aandacht voor het fokken van gezonde honden. Om op een 

verantwoorde en duurzame manier gezonde honden te fokken is het niet alleen van belang om naar 

de individuele combinaties te kijken, maar de gehele populatie in acht te nemen. Dit is zeker ook van 

belang om inteelt tegen te gaan.   

Naar aanleiding van een ledenvoorstel voor de komende AV over het toelaten van het fokken met 

‘driekleur’ bij de Stabijhoun heeft de adviesgroep ‘Toekomst Friese Hondenrassen’ een eindadvies 

aan het bestuur uitgebracht. In dit artikel een weergave van dit advies. 

 

Overwegingen 

Bij het opstellen van het advies speelde voor de adviesgroep de volgende overwegingen een rol: 

 

1. Het voorstel driekleur kan leiden tot polarisatie binnen de vereniging – zeker wanneer het 

wordt aangenomen - wat onder meer het draagvlak voor de “Strategie Gezondheid Friese 

Hondenrassen” (in voorbereiding) kan ondermijnen  

2. Het voorstel driekleur is prematuur omdat   

a. de huidige selectiedruk (niet fokken met driekleur fenotype) over een periode van 

enkele jaren geen significant effect heeft op de genendiversiteit en   

b. omdat wij binnen 1-2 jaar een veel betere techniek beschikbaar zullen hebben  

3. De Strategie gezondheid Friese hondenrassen  is gebaseerd op een innovatief digitaal 

platform dat ontwikkeld wordt door de Vet. Fac. Utrecht. Het platform is in eerste instantie 

gericht om ernstige genetische defecten uit de genenpool te filteren zonder verlies aan 

genendiversiteit. Deze innovatieve techniek kan evenwel ook worden gebruikt om 

driekleurgenen uit de populatie te verwijderen zonder verlies van genetische diversiteit.  

Deze strategie is gebaseerd op samenwerking met de projectgroep Fit2Breed t.b.v. een digitaal 

platform en met het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren van de Faculteit 

Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht (CGN)) t.b.v. populatie analyse. De bedoeling is dat alle 

gegevens (incl. die in ZooEasy) gekoppeld worden en door intelligente software verwerkt worden tot 

geoptimaliseerde fokadviezen. 

Binnen het CGN wordt op dit moment gewerkt aan het ontwikkelen van de softwaremodule 

Fit2Breed. Naast Het Nederlandse Kooikerhondje is de Labrador retriever een van de twee 

rassen waarvoor Fit2Breed als eerste zal worden toegepast.   

Met de Fit2Breed software is het mogelijk om alle belangrijke gegevens (ziektegegevens, 

uitslagen van screeningsonderzoeken, fokwaardeschattingen, uitslagen van monogenetische 

DNA testen en SNPdata voor genetische variëteit) te analyseren en tot een wetenschappelijk 

onderbouwd fokadvies te komen. Voor de fokker houdt dit in dat hij zijn teef in kan vullen in 

de module en een lijst krijgt met alle reuen, gesorteerd op geschiktheid. Ook is het mogelijk 

om een gewenste combinatie van een reu en een teef in te vullen, waarbij vervolgens wordt 

aangegeven of deze combinatie al dan niet geschikt is. 
 

Verzoek 

De adviesgroep is van mening dat het van belang is dat het bestuur m.b.t. de driekleurdiscussie  

sturend optreedt om nieuwe problemen binnen de NVSW te voorkomen, maar vooral ook om de 

invoering van een innovatieve gezondheid bevorderende techniek breed geaccepteerd te krijgen.  



Het voorstel is daarom om de discussie over het toelaten van driekleur uit te stellen totdat er binnen 

1-2 jaar een nieuwe techniek beschikbaar is, die het probleem van verder verlies van genendiversiteit 

kan oplossen.  

Het feitelijke advies aan het bestuur: 

1. om nu nog geen beslissing te nemen over het al dan niet toestaan van driekleur in de fokkerij 

omdat de genendiversiteit nog niet in het geding is. (Gezien het feit dat er binnen enkele jaren een 

innovatieve techniek beschikbaar zal zijn voor selectie zonder verlies aan genendiversiteit.)  

2. om geen veranderingen in het huidig beleid  aan te brengen; i.e. uitsluiting bij driekleur fenotype   

3. om  de FAC te verzoeken de ontwikkelingen rond driekleur jaarlijks bij te houden in het jaarverslag 

voor de AV zodat het verloop in de gaten kan worden gehouden.  

4. om het bijgaande artikel - ‘De feiten rond driekleur bij de stabijhoun’ - voorafgaande aan de AV 

van juni 2019  integraal met de leden te delen. (Dit omdat de basiskennis relevant is voor de 

discussie.)  

Dit is een advies aan het bestuur en dus niet aan de AV. Tijdens de komende AV zullen de leden zelf 

over het ledenvoorstel beslissen. Op 6 juni zal er nog een overleg zijn tussen vertegenwoordigers van 

het bestuur, de beide fokadviescommissies en leden van de adviesgroep. Mogelijk kan er tijdens de 

komende AV aanvullende info worden verstrekt. 

Dick Vermeij, secr. NVSW 

 

  




