
FOKKEN OP EXTREME RASKENMERKEN
Waar gaat het om?

Fokken op extreme kenmerken 
bij gezelschapsdieren: selec-
teren op een bepaald uiterlijk 
(bijv. platte snuit, aflopende rug, 
uitpuilende of hangogen, huid-
plooien, ronde schedel) dat tot 
dierenleed kan leiden.

• Toegenomen vraag naar bepaalde rassen 
(mode), aangewakkerd door advertenties, 
films, sociale media en bekendheden

• Gebrek aan bewustzijn van de eigenaar 
over de gevolgen van extreme raskenmer-
ken voor de gezondheid en het welzijn van 
dieren (bijv. snurken normaal vinden)

• Gebrek aan regelgeving 
(bijv. over extreme ras-
kenmerken, broodfok)

• Hoge onverwachte rekeningen voor 
operaties en medicijnen

• Verdriet door de gebrekkige gezondheid en 
welzijn of de voortijdige dood van hun huisdier

• Ingewikkelde zorg van ongezonde honden 
(het vermijden van warm weer, opwinding, 
activiteiten)

• Onvervulde verwachtingen van het 
hondeneigenaarschap

• Emotionele en  
juridische  
hindernissen  
voor het  
hebben van  
ongezonde  
dieren

• Een toenemend aantal gewetenloze  
broodfokkers en puppy farms om aan  
de vraag te voldoen

• Gedragsproblemen bij honden van een 
onduidelijke afkomst (door vroegtijdig 
spenen, gebrekkige socialisatie)

• Verhoogd risico op de insleep van ziekten 
met honden uit het buitenland (bijv. honds-
dolheid, resistente kiemen, door vlooien of 
teken overgedragen ziekten)

• Toegenomen aantallen ongewenste 
puppy’s en honden

Hoewel mopsen op deze pagina lijken te domineren, wordt dierenleed door extreem fokken ook bij veel andere rastypes gezien. 

Oorzaken

Gevolgen voor dieren Gevolgen voor eigenaren Gevolgen voor de maatschappij

• Extreme raskenmerken kunnen nadelige  
gevolgen hebben voor de gezondheid en 
het welzijn van dieren en dierenleed 
veroorzaken (ademnood, oververhitting, 
gewrichtspijn, huidontsteking, oogzweren...)

• Ze moeten vaak invasieve operaties  
ondergaan om normaal te kunnen ademen  
of bewegen, en kunnen zelden zonder 
keizersnede werpen

• Intensieve inteelt kan genetische  
aandoeningen doorgeven, wat kan leiden  
tot dierenleed en voortijdige dood

Fokken op extreme raskenmerken

VOORBEELD  
VAN EEN  
RASSTANDAARD*

Grote, ronde  
schedel, rimpels 

op het voorhoofd, 
grote, ronde ogen

Kort haarkleed

Korte romp,  
geen duidelijk  
oplopende buiklijn

Donkerblauwe 
nagels

Onderbeet 
gebit

Dikke nek met 
huidplooien

Dubbele  
slag

35,4-55 cm

6-8 kg

Blauw 
haarkleed, 

donkerblauwe 
oren Kort, 

vierkant 
lichaam

*Hoewel dit voorbeeld fictief is, is het geïnspireerd door bestaande rasstandaarden. Rasstandaarden (of hun interpretatie) kunnen zeer extreem zijn.

Richtlijnen voor fokkers

Huidplooi op  
de neus

Korte  
snuit



FOKKEN OP EXTREME RASKENMERKEN
Wat kunnen we eraan doen?

Raadpleeg een dierenarts voordat u een  
hond koopt

Koop geen huisdier met extreme  
raskenmerken

Koop uw huisdier niet online of van een  
onzekere afkomst

Indien u een raspuppy koopt, vraag dan  
altijd om de moeder te zien en onderteken  
een koopovereenkomst voor puppy’s

Controleer dat het dier officieel  
geïdentificeerd en geregistreerd is

Huisdiereigenaren Dierenartsen- & dieren- 
beschermingsorganisaties

Verhoog het bewustzijn over de risico's van 
extreem fokken

Ontwikkel en bevorder diergeneeskundige  
gezondheidscertificaten en koopovereen-
komsten voor puppy’s

Bevorder de gezondheidsscreening van 
toekomstige fokdieren

Ontwikkel een systeem voor dierenartsen voor 
het delen van gegevens over screeningspro-
gramma’s, correctieve operaties en keizersne-
den gerelateerd aan extreme raskenmerken

Werk samen met nationale kennelclubs om 
deze gegevens te delen

Verkies gezondheid en welzijn boven  
uiterlijke kenmerken

Fok niet met dieren met extreme raskenmerken

Vraag een dierenarts om uw dier te onder- 
zoeken voordat u ermee gaat fokken

Overweeg dieren van buiten het stamboek te 
gebruiken indien de extreme raskenmerken de 
diergezondheid en het dierenwelzijn benadelen

Normaliseer extreme raskenmerken niet (bijv. 
snurken)

Zorg voor een correcte identificatie en re- 
gistratie van alle puppy’s en kittens

Verkoop geen dieren jonger dan 8 weken 
of jonger dan 16 weken als ze naar het 
buitenland gaan

Herzie rasstandaarden om extreem  
fokken te voorkomen

Stimuleer fokkers om op gezondheid te 
fokken en niet alleen op het uiterlijk

Leid keurmeesters op om gezonde dieren  
te herkennen

Accepteer of beloon geen extreme  
raskenmerken op shows

Organiseer screeningsprogramma's voor 
fokdieren

Werk samen met dierenartsen om  
gegevens te verzamelen van screenings-
programma's, correctieve chirurgie en 
keizersneden gerelateerd aan extreme 
raskenmerken

Informeer (toekomstige) eigenaren en 
fokkers over diergezondheid en dierenwelzijn

Normaliseer extreme raskenmerken niet 
(bijv. snurken)

Houd alle gegevens bij over gezondheids-  
en welzijnskwesties die in verband staan 
met extreem fokken

Meld alle correctieve operaties en 
keizersneden gerelateerd aan extreme 
raskenmerken

Voer alleen keizersneden uit in noodsituaties

Vermijd kunstmatige inseminatie als de 
hond of kat niet in staat is om zelfstandig  
te paren of te werpen

Leer dierenartsen en fokkers over rasgere-
lateerde gezondheids- en welzijnskwesties

Onderzoek het effect van fokken op 
extreme kenmerken op de gezondheid en 
het welzijn van honden en katten

Bepaal evidence-based grenzen van fysieke 
of functionele eigenschappen

Koop of promoot geen huisdieren met 
extreme raskenmerken

Draag bij aan de bewustzijnsverhoging  
over extreem fokken

Fokverenigingen  
& kennelclubs

Honden- en kattenfokkers

Onderzoekers & opleiders

Bekendheden en VIPs

Dierenartsen

Meer weten?
 I    www.fve.org    I    www.fecava.org    I   www.knmvd.nl    I    

Gebruik geen honden (of animaties)  
met extreme raskenmerken in reclames, 
advertenties en films

Maak of deel geen video's van huisdieren  
die moeilijk ademhalen, bewegen of  
andere tekenen vertonen van extreme 
raskenmerken

Draag bij aan de bewustzijnsverhoging over 
het fokken op extreme kenmerken

Adverteerders, filmmakers, 
gebruikers van sociale media

Verbied fokken op extreme raskenmerken  
ter bescherming van het welzijn van dieren

Leg normen op aan de fokkerij met  
betrekking tot de gezondheid en het  
welzijn van dieren

Stel het chippen en registreren van  
honden en katten verplicht

Verbeter de grenscontroles op huisdieren

Reguleer de online handel van huisdieren

Handhaaf de wetgeving met hoge straffen

Draag bij aan de bewustzijnsverhoging over 
fokken op extreme raskenmerken

Politici & wetgevers

Deze infographic werd geproduceerd door de Federatie van dierenartsen van Europa en de Federatie van Europese gezelschapsdierenartsenverenigingen. Een gezamenlijke FVE/FECAVA position paper over gezond fokken werd aangenomen in juni 2018. Bezoek onze respectieve websites voor meer informatie.


