
Fokkerijoverleg :: 13.11.2011 

WELKOM 



Doel van vandaag: 

• Evaluatie van het Populatie onderzoek (1999 / 2011) 

• Maatschappelijke druk op de rashondenfokkerij 

• De mogelijke gevolgen  voor het NCCC fokbeleid 

 

 Wat gaan we als rasvereniging doen? 
 

 

 



Hoe gaan we dat doen? 

• Samenvatten wat de status (intern en extern) is 
 

• Op basis van een aantal vragen met elkaar in gesprek raken 
 

• De meningen, visies en aanbevelingen uitwerken en daaruit 
voorstellen gaan ontwikkelen voor het fokbeleid 

 Ieder moet de gelegenheid krijgen zijn zegje te kunnen 
doen 

 Dat betekent voor de anderen: luisteren 



Agenda: 
• 13.15 uur  - Welkom    (Peter) 
• 13.30 uur -  Inventarisatie/Status (Janneke) 

• Knelpunten in de gezondheid van de Chow Chow 
• Huidige situatie (Chow populatie, Fokbeleid, Raad van Beheer) 
• Maatschappelijke druk 

• 14.00 uur -  Pauze 
• 14.15 uur – Discussie in (werk)groepjes 
• 15.30 uur – Pauze 
• 15.45 uur – Rapportage door de (werk)groepen en discussie (Peter, Boele, Tjeda) 
• 16.30 uur – Samenvatting, aanbevelingen en afspraken (Peter) 
• Ca. 16.45 uur -  Sluiting 

 



Informatie over de stand van zaken 
door Janneke 

=Knelpunten van de gezondheid van de Chow Chow 
 

=Huidige situatie (Chow populatie in NL, NCCC fokbeleid sinds 2003, Raad van Beheer) 
 
=Maatschappelijke druk en de stellingname van de Raad van Beheer in deze 

 



Fokkerij overleg 13-11-2011 
 

Evaluatie tweede NCCC populatie-onderzoek 
  

Discussie over eventuele aanpassing/herziening 
fokbeleid n.a.v. populatie-onderzoek 

 



NCCC en gezondheid Chow 
 

• Populatie-onderzoek 1999  
 

• Populatie-onderzoek 2011 
 

• NCCC-fokbeleid 2003, aangepast in 2006 
 

• Herziening NCCC- fokbeleid op ALV 2009, uitgesteld op ALV 2010 
 

 



Knelpunten gezondheid Chow in Nederland 

 
 

 

 
• Ogen  
  
• Ledematen – knie / elleboog / heup 
  
• Huid 
  
• Knelpunten in onderzoeken 1999 en 2011 ongeveer gelijk 
  
• Ook internationaal zijn dit de ras-typische aandoeningen 
 



 
 
 
 

 

Knelpunten Fokkerij Chow in Nederland 
 

• Te weinig fokdieren  
  
• Overmatige inzet van enkele dekreuen 
 



Inschrijving NHSB en ledenbestand NCCC 



Gezondheidsinventarisatie  Nederlandse Chow Chow 



 
 
 
 

 

Huidige situatie Chow in Nederland 
 

• Chow in Nederland inmiddels een numeriek klein ras met (te) kleine 
fokbasis  

  
• Chow t.o.v. andere rassen relatief veel gezondheidsproblematiek 
  
• Ledental NCCC krimpt 
  
• Relatief veel liefhebbers lid NCCC 
  
• Chow liefhebbers hebben Chow na Chow en zijn gewend aan ras-

specifieke aandoeningen 
 



 
 
 
 

 

Huidig fokbeleid - Raad van Beheer 

Voor alle pups waarvoor stamboom wordt aangevraagd: 

1. Welzijnsregels fokteef (BRS) 
       =grenzen leeftijd eerste en laatste nest 
       =beperking nesten per periode en in het hele leven 
  
2.   Inteeltbeperking 
       =geen broer/zus, ouder/kind en grootouder/kleinkind 
  
 Sancties 
  
Bij 1)  klacht tegen fokker bij Tuchtcollege 
Bij 2)  geen stamboom 
 



 
 
 
 

 

Huidig fokbeleid – NCCC  
Alleen voor leden:  
  
• Fokdieren onderzoeken op heup en knie: 
  
 Beperkingen t.a.v. Heupen 

HD-E uitgesloten 
HD-D alleen met HD-A 

  
 Beperking t.a.v. Knieën  

PL / Artrose / Instabiliteit 3 uitgesloten 
Instabiliteit 1 en 2 alleen met Instabiliteit vrij 
PL-niet vrij alleen met PL-vrij 

  
 Geen sancties 
 



 
 
 
 

 

Maatschappelijke druk rashondenfokkerij 
1987 Raad van Europa: Overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren 
  
1988 Ministerie van Landbouw: boekje Mooi, mooier, mooist 
  
1992 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren – tegen ‘schadelijke raskenmerken’ 
  
2008 Ministerie van LNV: Nota Dierenwelzijn 

daarin: rasverenigingen en Raad van Beheer eerst-verantwoordelijken voor 
gezondheid en welzijns-problemen bij rashonden 

  
2010 Raad van Beheer: Plan van Aanpak Duurzaam Fokbeleid 

In kader van dat plan:  
 

discussie over nieuw sjabloon Verenigingsfokreglement  



 
 
 
 

 

Maatschappelijke druk rashondenfokkerij 
-vervolg-  

Vanaf Mooi, Mooier, Mooist:  
= Chow Chow op lijstjes van rassen met relatief veel / te veel  gezondheidsproblematiek. 
  
 Kritische pers  
  

TV programma’s  Pedigree Dogs Exposed (BBC), Zembla Het einde van de rashond, Radar 
  



 
 
 
 

 

Maatschappelijke druk rashondenfokkerij 
-vervolg-  

 Kritische organisaties 
 

 =Sophia-Vereeniging ter Bescherming van Dieren (Wie is de Winner-campagne 2010) 
=Dierenbescherming 
=Stichting Dier en Recht (Rashondenwijzers) 

  
 Kritische keurmeesters 

 
 =RSI = Ras Specifieke Instructies 
=Chow-exterieurkeurmeesters: 

o na keuring bij RvB evaluatie inleveren over   waarneembare 
gezondheidsaspecten 

=Chow-exterieurkeurmeesters van RvB instructie:  
o overdrijving die gezondheid kan schaden niet belonen. 

  



 
 
 
 

 

Speelveld 
• Maatschappelijke kritiek op gezondheid in de rashondenfokkerij 
  
• De Chow Chow is één van de bekritiseerde rassen 
  
• Ministerie legt verantwoordelijkheid voor gezondheid bij Raad van Beheer en rasvereniging 
  
• NCCC kent de rasgebonden problematiek uit twee populatie-onderzoeken 
  
• NCCC fokbeleid geeft geen antwoord op alle rasgebonden problemen en op 

inteeltbeperking 
  
• NCCC fokbeleid heeft in tien jaar weinig vooruitgang geboekt  
  
• NCCC fokkers houden zich niet volledig aan het verenigingsfokbeleid 
  
• Raad van Beheer: waarschijnlijk binnen afzienbare termijn nieuw sjabloon voor 

verenigingsfokbeleid. 
 Daarin aanpak rasgebonden problemen en inteeltbeperking 



Wat gaan we doen ? 
  
  

Discussiepunten vanmiddag: 
 

1. Wat te doen met de uitkomsten van het populatie-onderzoek? 

 

2. Moet het fokbeleid aan de hand hiervan worden aangepast? 

 

• Wat vind je prioriteit, wat secundair en waarom? 

 

• Wat zou je wel willen doen op het gebied van screenen, wat niet 
en waarom? 

 

• Nut en noodzaak van al dan niet verplicht grenzen stellen en 
waarom? 

En hoe gaan we dat doen? 



Werkgroepjes 

• Het nummer dat je ontvangen hebt is het nummer van je groep 

 

• In elke groep zit een bestuurslid als toehoorder 

 

• Elk groep kiest een ‘gespreksleider’ en een ‘rapporteur’ 

 

• De discussie verloopt aan de hand van een vragenlijst 

 

• De rapporteurs brengen na afloop van de groepsdiscussie plenair 
verslag uit 



Kernvragen vandaag 
1. Wat te doen met de uitkomsten van het populatie-onderzoek? 

 

2. Moet het fokbeleid aan de hand hiervan worden aangepast? 

 

• Wat vind je prioriteit, wat secundair en waarom? 

 

• Wat zou je wel willen doen op het gebied van screenen, wat niet 
en waarom? 

 

• Nut en noodzaak van al dan niet verplicht grenzen stellen en 
waarom? 


