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Presentatie Verwantschap en Inteelt 
door Johan Berends 

 
De voorlichtingsavond werd gehouden op donderdag 18 oktober in Woudenberg. De RvB 
heeft, in overleg met de AVLS, besloten de uitnodiging openbaar te maken. Met maar 16 
aanwezigen, waarvan 4 leden van de NVSWH, was de opkomst echter niet hoog.  
 
De presentatie werd gegeven door dr. ir. Kor Oldenbroek en dr. Jack Windig.  
Kor Oldenbroek is in 1973 afgestudeerd in Wageningen met als specialisatie populatie en 
kwantitatieve genetica. Oldenbroek is directeur van de graduate school Wageningen Institute 
of Animal Sciences en medewerker van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Hij is specia-
list op het gebied van het conserveren van kleine populaties Dr. Jack Windig is in 1986 afge-
studeerd aan de Universiteit Leiden. Windig is o.a. werkzaam voor het Centrum Genetische 
Bronnen Nederland en ondersteunt verenigingen bij het verminderen van inteelt in hun popu-
laties. Jack Windig is projectleider ‘Verwantschap bij rashonden’ van de Raad van Beheer en 
het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. 
 

Een onderdeel van het project was het handboek 
‘Het fokken van rashonden’ dat de twee weten-
schappers hebben geschreven. Het boek is ge-
publiceerd op de website van de Raad van Be-
heer en verschijnt binnenkort ook in een gedrukte 
versie. 
 
Vicevoorzitter van de RvB, John Wauben, porte-
feuillehouder fokkerij en gezondheid, heette alle 
aanwezigen van harte welkom. Hij memoreerde 
de kritiek in de media op het fokken van rashon-
den. De RvB wil samen met de rasverenigingen 
beleid ontwikkelen om deze kritiek te pareren. 
Wauben zei blij te zijn dat ook enkele leden van 
de NVSWH aanwezig waren en hoopte dat dit 
een eerste stap zou kunnen zijn op weg naar een 
eventuele samenwerking. 
 
Marianne Eggink nam daarna het woord. Zij sprak 
haar grote waardering uit voor het vele werk dat 
vooral Jack en Kor voor dit project hebben ver-

richt. Zelf was zij met Marianne Stoop, gepromoveerd genetica, namens de gezondheids-
commissie van de AVLS vertegenwoordigd in de klankbordgroep. De RvB had de AVLS ge-
vraagd daarin zitting te nemen vanwege de “positief kritische opstelling” die men van onze 
vereniging verwachtte. Aan het pilotproject namen drie rassen deel: de Golden Retriever, de 
Saarloos Wolfhond en de Teckel. De AVLS beschikte al over software van de Universiteit 
Wageningen om de meest geschikte fokpartner te berekenen, maar met name de sturings-
module die in dit project is ontwikkeld, is een grote aanwinst voor de toekomst.  
 
In zijn inleiding bedankte projectleider Jack Windig stagiaire Sabine van der Kraats voor de 
mooie grafische sheets in de presentatie. Windig stelde vast dat door de negatieve aandacht 
van de media het ombuigen van het slechte imago van de rashondenfokkerij moeilijk is. 
Maar ontkennen helpt niet, er zijn immers problemen. Daarom moeten die problemen wor-
den erkend. Er moet ook draagvlak worden gecreëerd voor een goede aanpak van die pro-
blemen. Daar is voorlichting voor nodig, maar ook software die de problemen in kaart brengt. 
Inteelt vergroot de kans op erfelijke gebreken. Die kunnen variëren van mild tot zelfs dodelijk. 
Een verantwoord fokbeleid is daarom nodig. 
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Het handboek ‘Het fokken van rashonden’ kwam daarna aan de orde. Kor Oldenbroek be-
handelde kort de basisprincipes van erfelijkheid. Toen er 200 jaar geleden stamboeken voor 
rashonden kwamen, werd natuurlijke selectie vervangen door menselijke selectie. Dat ver-
oorzaakte meer eenvormigheid en standaar-
disatie in de rassen doordat men gezamen-
lijk de fokdoelen van een ras beïnvloedde. 
Dat hoeft geen probleem op te leveren, als 
we maar oppassen voor inteelt. Laat dus 
ruimte voor variatie. Bij strenge selectie 
neemt de genetische variatie sterk af en 
wordt de kans op afwijkingen groter. Dragers 
van erfelijke afwijkingen moeten niet worden 
uitgesloten voor de fok. Bij de volgende ge-
neratie kunnen we dan de erfelijk niet belas-
te honden gebruiken. Bij een klein ras als de 
Saarloos Wolfhond kan het soms nodig zijn 
meerdere generaties met dragers te fokken. 
 
Nakomelingen van een fokdier (om het even of het een reu of een teef is) moeten nooit meer 
dan 5% van de totale populatie uitmaken. Bij 0,25% inteelttoename per generatie is de kans 
op erfelijke gebreken redelijk klein (afhankelijk van de effectieve populatiegrootte) maar meer 
dan 1% inteelttoename per generatie is zeer ongewenst. Uitgebreide informatie over onder 
andere erfelijkheidsleer, populatiegenetica, kwantitatieve genetica, het ontstaan van rassen, 
het opzetten van fokprogramma’s en het beheer van populaties is te vinden in het handboek 
dat is te downloaden op de website van de Raad van Beheer.  
 
Jack Windig wees erop dat fokkers meer naar de langere termijn moeten kijken en meer 
naar de hele populatie, waarbij de beschikbare fokdieren goed moeten worden verdeeld. Het 
is belangrijk de huidige situatie eerst vast te stellen voor de beleidsmakers van rasverenigin-
gen. Hiervoor is een monitoringsmodule ontwikkeld, waarvan elke drie maanden een update 
beschikbaar zal komen. Grafieken met de resultaten van het fokbeleid zijn te downloaden.  
 
De cijfers tonen aan dat veel te weinig dieren in de populatie van de Saarloos Wolfhond wor-
den gebruikt voor de fok. De populatie is erg klein. In het verleden werden enkele reuen on-
verantwoord vaak ingezet. De inteelttoename werd daardoor te hoog, de verwantschap werd 
nog hoger. In de sturingsmodule kunnen verschillende variabelen worden ingevoerd die de 
effecten over langere tijd zichtbaar maken. Simulatieprogramma’s maken de samenhang 
tussen de verschillende variabelen duidelijk. Het meest effectief is het sturen van de fokkerij 
op verwantschap met het hele ras, maar de inteelttoename blijft in alle variaties veel te hoog.  
 
Alle fokscenario’s bij de Saarloos Wolfhond leiden onvermijdelijk tot de conclusie dat het in-
kruisen van nieuw bloed (op een verantwoorde manier) nodig is om de populatie uit de geva-
renzone te halen en te houden. De monitoring- en sturingsmodule komt beschikbaar voor de 
rasverenigingen, de zogenaamde paringsmodule is er voor iedereen. Fokkers kunnen dan 
vooraf de inteelt- en verwantschapstoename van hun fokkeuze zien. Als de modules operati-
oneel zijn, zullen ze ter beschikking komen voor de rasverenigingen en hun leden. 
 
Aan het eind van de avond waren er diverse opmerkingen en vragen van de aanwezigen.  
De rasvoorlichter van de NVSWH meende dat hun populatie geen erfelijke gebreken had. De 
voorzitter van die vereniging merkte op dat de gegevens van de Raad van Beheer over de 
afstamming van de honden onbetrouwbaar waren. Volgens Windig leiden de ingevoerde 
gegevens tot betrouwbare uitkomsten. Op de oude weg doorgaan met de fokkerij is geen 
optie. Al met al was het een leerzame avond, die zeer professioneel werd gepresenteerd en 
zeker meer belangstelling had verdiend. 

 


