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De publicatie van deze nieuwsbrief is meteen 

de definitieve start van ons vernieuwd fokbe-

leid. Vanaf nu kan u als fokker of eigenaar alle 

resultaten van testen en onderzoeken van uw 

hond(en) registreren op het IT platform van de 

KMSH, ook de resultaten uit het verleden.  

De publicatie van de rasfiches heeft eventjes op 

zich laten wachten. Wij hebben de tijd genomen 

om zoveel mogelijk personen en instanties te 

contacteren alvorens tot publicatie over te gaan. 

Het was ook niet zo eenvoudig om een stan-

daardisatie in de testen en onderzoeken te 

regelen. Voor een DNA - test is het eenvoudi-

ger. Het protocol is immers steeds vrij, drager 

of lijder. Voor bepaalde onderzoeken zoals hart-

onderzoeken vormde dit evenwel geen eviden-

tie. 

In deze nieuwsbrief leggen we u uit hoe u de 

resultaten van de testen en onderzoeken op het 

portaal van de KMSH kan registreren. Het lijkt 

raadzaam dat u een kopie van de resultaten in 

pdf formaat maakt. Bij elke boeking zal u 

immers het resultaat moeten bijvoegen.

Verder zullen we ook een aantal onderzoeken 

en testen toelichten, alsook de manier waarop u 

deze kan laten uitvoeren.

Om op termijn zo goed mogelijk een fokadvies 

te kunnen opstellen is het belangrijk dat we een 

correct beeld hebben van de resultaten binnen 

elk ras. Daarom verzoeken wij u om ALLE resul-

taten waarover u beschikt te registeren. Hier-

mee bedoelen we dat we u vragen om niet 

alleen gunstige maar ook de mindere en ongun-

stige te boeken, alsook deze uit het verleden. 

Ook als uw hond reeds kwam te overlijden, kan 

u nog de resultaten boe¬ken. 

De invloed van de testen en onderzoeken op de 

stamboom (premium en high premium) is pas 

van toepassing voor teven gedekt vanaf 

01/03/2019. We willen de fokkers ruim de tijd 

geven om zich hierop voor te berei¬den. In een 

volgende nieuwsbrief komen wij hier uitvoerig 

op terug.

Wij starten in het voorjaar ook met een aantal 

cursussen voor fokkers en liefhebbers. 

Arnold JACQUES

directeur Nationale Fokkerijcommissie

Beste fokkers, keurmeesters, dierenartsen en hondenliefhebbers,
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INITIATIECURSUS 2019

Fokkerij van RASHONDEN

ONDERWERPEN

• Inleiding tot de kynologie & Vlaamse wetgevingen
• Fokbeleid in Vlaanderen 
• Fokkerij & gezondheid
• Toegepaste genetica
• Voortplanting 
• Van dekking tot vertrek naar het nieuwe gezin
• Voeding van moeder & pups
• De ontwikkeling van de pupjes
• Titeren & vaccinatie
• ….

9 donderdagavonden van 19.00 - 22.00 uur
Inschrijvingsgeld : 150 € / deelnemer 

ADRESSEN & DATA

MENEN
Café OUD RECKEM
Moeskroenstraat 429 - 8930 MENEN 
GPS : 50° 47’ 10.6’’ - 3° 09’ 40.7 ‘’

BRASSCHAAT
Clublokaal BRABO vzw
Prins Albertlei 1 - 2930 Brasschaat
GPS : 51°19’8’’ - 4° 30’ 8’’

AANTAL BEPERKT tot 25 PERSONEN / CURSUS !

inclusief vernieuwde wetgevingen in Vlaanderen

 MENEN BRASSCHAAT 
Les 1 28 februari 2019 21 februari 2019 
Les 2 7 maart 2019 28 februari 2019 
Les 3 14 maart 2019 14 maart 2019 
Les 4 21 maart 2019 21 maart 2019 
Les 5 28 maart 2019 28 maart 2019 
Les 6 4 april 2019 4 april 2019 
Les 7 11 april 2019 18 april 2019 
Les 8 18 april 2019 25 april 2019  
Les 9 25 april 2019 2 mei 2019 

Inschrijving 

www.kmsh.be
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REGISTRATIE van
onderzoeken en testen
op het portaal
van de KMSH

Stap 1 - Login op het portaal van de KMSH

Stap 2 - Kies de juist hond waarvoor u een resultaat wil boeken
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Stap 3 - Klik op het             icoontje 

U ziet nu onmiddellijk of er voor deze hond reeds resultaten geboekt zijn.

Stap 4 - Klik op “nieuwe karakteristiek toevoegen”

Het eerste wat u nu moet doen is het opladen van het resultaat onder PDF formaat.
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Stap 5 - Kies de juiste karakteristiek 

U heeft nu de keuze uit alle testen en onderzoeken welke op de ras fiche vermeld staan

alsook de testen die courant bij dit ras uitgevoerd worden.

Stap 6 - Kies het juiste resultaat

Afhankelijk van de gekozen karakteristiek zal u nu uit een lijstje met

verschillende mogelijkheden kunnen kiezen.
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Stap 7 - Geef de datum van het onderzoek in

Stap 8 - Bepalen van de geldigheidstermijn

Registreer de geldigheidstermijn van het onderzoek
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Stap 9 - Registreer de boeking toe : klik op “Voeg toe”

Stap 10 - Resultaat

De boeking wordt nu gevalideerd door het personeel van de KMSH

Daarna verschijnt de uitslag in de lijst op het scherm.
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Bij mens en dier zijn er individuen die een mutatie dragen. Mutaties zijn niet altijd schadelijk, mutaties liggen immers 

aan de basis van onze hondenrassen.

De meeste fokkers zijn zich bewust van de aanwezigheid van sommige problemen binnen hun ras. Als fokker hebben 

we verantwoordelijkheid gezonde honden te fokken. De combinatie vrij x vrij leent zich hier gemakkelijk toe. Een bijko-

mende mogelijkheid is evenzeer de combinatie van vrij x drager.  

Het kan immers niet de bedoeling zijn dat bepaalde lijnen, met andere goede eigenschappen, geëlimineerd worden. 

DNA – testen creëren immers de mogelijkheid om lijnen aan te zuiveren. Praktisch kan een swabstaal worden geno-

men en kan dit via jullie dierenarts naar een labo voor DNA analyse gestuurd worden.

Genetisch testen is dus niet bedoeld om dieren uit te sluiten, maar wel om op een correcte manier hondjes te combi-

neren. Te drastisch uitsluiten van fokdieren bedreigt de genetische  populatiegezondheid.  

DNA testen

+ =

Beide ouders VRIJ --> 100% van de pupjes is VRIJ

+ =

Een ouder is VRIJ en een ouder is DRAGER

50% van de pupjes is VRIJ en 50% van de pupjes is DRAGER

+ =

Een ouder is VRIJ en een ouder is LIJDER (*)

100 % van de pupjes is DRAGER

+ =

Beide ouders zijn DRAGER

50% DRAGER, 25% VRIJ en 25% LIJDER

+ =

Een ouder is DRAGER en een ouder is LIJDER

50% is DRAGER en 50% is LIJDER

+ =

Beide ouders zijn DRAGER 

100% van de pupjes is LIJDER

(Onder bepaalde omstandigheden en in het belang van de genetische diversiteit van de populatie kan paring tussen een lijder en een 

vrije hond te overwegen zijn. Het is verstandig om hierover met uw dierenarts te overleggen. Er zullen evenwel geen zieke pupjes 

geboren wor¬den, maar die zullen allen wel 100% zal wel drager zijn. Bij verdere fokplannen zouden deze dieren idealiter met vrije 

honden gecombineerd dienen te worden.
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Zeer veel rassen hebben een oogonderzoek op hun rasfiche staan. Dergelijk oogonderzoek gebeurt door een 

vakbe¬kwame dierenarts. Het onderzoek gebeurt zonder enige verdoving en is niet pijnlijk. Na controle van het chip-

nummer zal de dierenarts enkele oogdruppels toedienen waardoor de pupil open staat en het oog onderzocht kan 

worden. De druppels werken na ongeveer 20 minuten, de pupil blijft daarna circa 4 uur wijd. De hond wordt in een 

verduisterde ruimte bekeken. De uitslag is onmiddellijk bekend en wordt op het “rapport oogonderzoek” vermeld.

Praktisch

Om de resultaten te kunnen boeken in het IT systeem van de KMSH zijn we verplicht om alle verschillende onder-

zoe¬ken apart op de rasfiches te melden. Vandaar dat u vijftien verschillende oogonderzoeken op een rasfiche zal 

terugvinden. Bij het registreren van het onderzoek zal u verplicht zijn om alle vijftien rubrieken te boeken. 

Betekenis van de uitslag

“Vrij”: het dier vertoont geen verschijnselen van de aangegeven erfelijke oogziekte. Let op, dit betekent niet dat het 

dier de afwijking niet kan doorgeven aan de nakomelingen. De afwijking is op dat moment fenotypisch niet waarneem-

baar, doch het kan een drager zijn. Ook is het niet uit te sluiten, dat het dier de afwijking later alsnog kan ontwikkelen.

“Niet vrij”: het dier vertoont de klinische symptomen van de erfelijke oogziekte.

“Twijfelgeval”: zeer geringe afwijkingen, die mogelijk passen bij het klinische beeld van de erfelijke oogziekte; deze zijn 

echter onvoldoende specifiek. Twijfelgeval betekent niet dat de onderzoeker het niet weet! Er zijn wel degelijk afwij-

kin¬gen van het normale beeld bij de hond aanwezig, maar ze zijn niet duidelijk genoeg aanwezig om de hond “niet 

vrij” te verklaren.

“Voorlopig niet vrij”: Geringe afwijkingen passend in het klinisch beeld van de oogziekte. Voortschrijden van het proces 

moet dit bevestigen. Meestal wordt na een half jaar de hond opnieuw beoordeeld.

Oogonderzoek - Membrana Pupillaris Persistens (MPP)
Oogonderzoek - Persisterende Hyperpl.Tunica Vasculosa
Oogonderzoek - Cataract (congenitaal)
Oogonderzoek - Retina Dysplasie (RD)
Oogonderzoek - Hypoplasie-/Micropapil
Oogonderzoek - Collie Eye-Anomaly (CEA)
Oogonderzoek - Lig.pectinatum abn
Oogonderzoek - Entropion/Trichiasis
Oogonderzoek - Extropion/Macroblepharon
Oogonderzoek - Distichiasis/Ectopische cilie
Oogonderzoek - Cornea dystrophie
Oogonderzoek - Cataract (niet-congenitaal)
Oogonderzoek - Lensluxatie (primair)
Oogonderzoek - Retina degeneratie (PRA)
Oogonderzoek - Glaucoma

OOGONDERZOEKEN
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Op de website van de KMSH, bij de rasinfo, kan u voor de meeste rassen een rasfiche terugvinden. Op deze fiches 

staan momenteel enkel testen van TYPE II. 

In de eerste jaren van het vernieuwd fokbeleid worden geen testen van type I ingevoerd. Pas wanneer we zicht op de 

resultaten van bepaalde testen en onderzoeken hebben, zal er een gericht fokadvies geformuleerd worden en kunnen 

bepaalde testen van TYPE II naar TYPE I verschoven worden.

Op vraag van tal van fokkers hebben we ook testen van TYPE III gecreëerd. Dit zijn testen die door verschillende fok-

kers reeds gedaan worden, maar waarvan het nog niet duidelijk is of het wel noodzakelijk is om deze testen uit te 

voeren. U zal deze testen niet terug vinden op de ras fiche, maar de fokkers die deze testen en onderzoeken uitvoeren 

zullen ze wel kunnen boeken op het portaal van de KMSH.

Bij het boeken van testen en resultaten op het portaal van de KMSH zal u dus voor uw ras een lijst krijgen van alle 

testen welke vermeld staan op de ras fiche plus de testen van TYPE III als deze bestaan voor uw ras. 

Testen van TYPE III hebben GEEN invloed op het type stamboom

Samengevat
 

Testen & onderzoeken 

TYPE I 

 
 Testen en onderzoeken waarvan gecontroleerd wordt of 

het fokadvies door de fokker opgevolgd werd. 
 Hebben EEN invloed op de stamboomcategorie. 

 

 
Testen & onderzoeken 

TYPE II 

 
 Testen en onderzoeken waarvan niet gecontroleerd 

wordt of het fokadvies door de fokker opgevolgd werd. 
 Hebben EEN invloed op de stamboomcategorie. 

 
 
 

Testen & onderzoeken 

TYPE III 

 

 
 Dit zijn testen die (nog) niet veel uitgevoerd worden, 

ofwel duur zijn ofwel moeilijk uit te voeren zijn.  
 Hebben GEEN invloed op de stambomen. 
 Fokkers kunnen deze wel registreren op het KMSH 

portaal. 
 

RAS FICHES
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Op de website van de Fokkerijcommissie (www.mijnhondmijnvriend.be) kan u een aantal formulieren vinden die u   

voor de onderzoeken en de testen gebruiken kan. Uiteraard zijn de formulieren van de dierenarts ook geldig. 

Nog eens ter herinnering, elke vakbekwame dierenarts mag de testen en onderzoeken uitvoeren.

FORMULIEREN
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VRIJ DOOR VERWANTSCHAP

Wanneer beide ouders voor een bepaalde DNA test 

“VRIJ” zijn dan zijn de nakomelingen automatisch gene-

tisch vrij. Uit twee vrije ouders kunnen geen dragers of 

lijder geboren worden. De nakomelingen van twee vrije 

ouders moeten dus niet opnieuw getest worden. 

Indien u één van deze nakomelingen voor de fokkerij 

gebruiken wil, moet u wel het resultaat kunnen boeken. 

Hiervoor hebben wij een speciaal formulier ontworpen 

“Vrij door verwantschap”. U kan het formulier op de 

website van de Nationale Fokkerijcommissie terugvin-

den. 

NIEUW

OVERGANGSMAATREGEL

01/01/2013

VRIJSTELLING van TESTEN

Honden die voor de datum 01/01/2013 geboren zijn, 

worden door het IT systeem als fenotypisch geteste  

honden beschouwd, de DNA – testen dienen echter 

wel geregistreerd te worden.

Uiteraard kan u als fokker steeds testen en onder-

zoe¬ken op deze honden uitvoeren en registreren.

Voor de studie van de prevalentie in de rassen en ook 

voor eventuele fokwaardeschattingen zijn deze gege-

vens zeer belangrijk.
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 (1) Beide ouders hebben een FCI erkende stamboom. 
 (2) Beide ouders hebben een DNA ouderschapstest 

ondergaan . 
 
Dit is de STANDAARD stamboom. Er wordt NIETS vermeld op deze 
stamboom. Wie wel testen doet, krijgt extra vermelding.  
 

 

 
 

 
 (1) Beide ouders hebben een FCI erkende stamboom. 
 (2) Beide ouders hebben een DNA ouderschapstest 

ondergaan. 
 (3) Beide ouders hebben alle testen van TYPE II 

ondergaan. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 (1) Beide ouders hebben een FCI erkende stamboom. 
 (2) Beide ouders hebben een DNA ouderschapstest 

ondergaan. 
 (3) Beide ouders hebben alle testen van TYPE II 

ondergaan. 
 (4) Beide ouders behaalden een certificaat van 

conformiteit aan de standaard. 
 
In een later stadium: 
 

 (5) Beide ouders hebben alle testen van TYPE I + 
fokadvies wordt opgevolgd. 
 

Gezien in de eerste jaren geen testen van TYPE I (met fokadvies) 
ingevoerd worden, komen alle combinaties die voldoen aan 
testen TYPE II + attest van conformiteit aan de standaard in de 
categorie “HIGH PREMIUM”. 
 

STAMBOMEN in 3 CATEGORIEËN

Het al dan niet uitvoeren van gezondheidstesten en onderzoeken zal een invloed hebben op de stamboomcategorie van 

de puppy’s. 

Deze onderverdeling van de stambomen is pas van toepassing op teven gedekt vanaf 01/03/2019!

Tussen de publicatie en het invoeren van de stamboomcategorieën zal voldoende tijd zijn om de fokkers de kans te 

geven de nodige testen uit te voeren.
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Nieuw op het PORTAAL

INTEELTBEREKENING
van een

 COMBINATIE

Kies in het menu op het portaal voor “Inteeltberekening”. U kan nu de combinatie TEEF x REU ingegeven waarvoor u de 

inteeltpercentage wenst te berekenen. 

Wanneer de hond niet in de databank aanwezig is, kan u deze zelf handmatig invoegen. Op die manier kan u een niet 

gekende hond met stamboom, bijv. uit het buitenland, inbrengen. Wanneer u een nieuwe hond invoert, wiens vader bijvoor-

beeld wel reeds in de databank aanwezig is, dan zal u die kunnen selecteren en zo wordt de stamboom  automatisch 

ingevuld. 
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De inteeltmodule is een simulatieprogramma dat u als fokker helpt bij het maken van de juiste combinaties. U kan in de 

computer een vader en moeder uit de honden in de databank kiezen. Is de hond niet in de lijst te vinden of is de stamboom 

onvolle¬dig, dan kan u die zelf inbrengen of aanvullen. De computer zal het inteeltpercentage van deze combinatie bereke-

nen. Daarnaast kan u ook zien welke testen en onderzoeken reeds voor beide ouders geboekt zijn. U kan eventueel zelf 

testen en onderzoeken als simulatie toevoegen. Op basis van deze gegevens zal het programma u vertellen welke categorie 

van stam¬boom de puppy’s zullen krijgen. Zoals reeds eerder aangehaald gaat het om een SIMULATIE. Alles wat u boekt, 

wordt niet bewaard.
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Alle velden op de stamboom zijn verplichte, in te vullen velden. Enkel wanneer de stamboom compleet is, zal u in 

het proces verder kunnen.

Wanneer u verder gaat, komt u eerst op een scherm terecht met een overzicht van de geboekte resultaten van beide 

ouders alsook de attesten van conformiteit aan de standaard. U kan hier extra karakteristieken aan toevoegen. Let 

op, het blijft evenwel een SIMULATIE.. dus wat u hier boekt, is niet definitief en zal nadien niet geregistreerd wor-

den. Op basis van de gegevens die hier ingebracht worden, zal u straks zien welke stamboomcategorie de puppy’s 

zullen krijgen
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Het volgend scherm geeft u de inteeltpercentage van de puppy’s die uit deze combinatie geboren worden. 

Daar¬naast geeft de computer ook het rasgemiddelde op vandaag. Ons advies is om steeds met elke nieuwe com-

binatie onder het rasgemiddelde te blijven.  

Wanneer u klikt op “Rasfiche” zal u zien dat bij alle testen een nummer tussen vierkante haakjes vermeld staat.

Wij hebben alle testen en onderzoeken van een standaardcode voorzien. Gelieve steeds deze code bij elke communi-

catie, via email of telefoon, te gebruiken. Zo bestaat er geen discussie over exact welke test of welk het onderzoek 

het precies gaat. 


