Fokproblemen verminderen: de rol van de praktijkdierenarts
Persoonlijk denk ik dat we zullen (moeten) evolueren naar een systeem dat gebaseerd is op
fokwaardebepalingen, inteeltcoëfficienten en DNA-onderzoek. Dit systeem wordt beheerd door
een centrale groep, waarschijnlijk de wetenschappelijke commissie (WC) van de KKUSH, met
behulp van een centrale databank.
Voor ieder ras zal er hoogstwaarschijnlijk een fokadviesraad (FAR) opgezet moeten worden.
Deze rasgebonden fokadviesraad zal, onder auspiciën van de wetenschappelijke commissie,
verantwoordelijk zijn voor het fokbeleid van de rasclub. De FAR heeft een adviserende functie
naar het bestuur van de rasclub toe, maar ook naar de fokkers.
De rol




van de dierenarts in dit alles?
dierenartsen-specialisten genetica/voortplanting in WC
dierenartsen in FAR rasclubs
dierenartsen in de dagelijkse praktijk

De praktijkdierenarts met een bijzondere interesse in één of meer rassen kan zetelen in FAR
voor deze rassen. Regelmatige bijscholing op dit vlak is onontbeerlijk.
De praktijkdierenarts heeft belangrijke functie:
1. naar de kwekers toe:
 bedrijfsdierenarts
 liaison tussen fokker en FAR
 adviserende en educatieve rol met omzetten van vakjargon in verstaanbare taal
 fokker bijstaan om fokbeleid FAR en WC efficiënt en diervriendelijk uit te voeren
2. controle bij hondenshows: extreme fysieke karakteristieken vermijden
• gezondheidscontrole bij aankomst op hondenshow
• extra controle winnaars van bepaalde rassen vooraleer hun overwinning bevestigd
wordt: op Crufts moeten de winnaars (Best in Breed) van een aantal rassen een
bijkomende controle door een onafhankelijke dierenarts ondergaan voordat hun
overwinning bevestigd wordt en deze honden kunnen meedingen naar Best in
Group en Best in Show
3. naar het publiek toe:
educatie/opvoeding van het publiek (= kopers van raspups) want zonder de steun
van het brede publiek, valt dit hele systeem in het water: als de mensen deze pups
niet wensen te kopen, zullen we de kwekers niet kunnen overtuigen dit fokbeleid te
(blijven) volgen.
 dagelijks in onze praktijken
 informatieavonden in hondenclubs e.d.
Maar bovenal: altijd en overal gezondheid en welzijn van het individuele dier voorop stellen.

