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Dobermann: 

Omgaan met verwantschap en inteelt 
Drs. Laura Roest 

Dierenarts en kynologisch medewerker 
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Agenda 

• Raad van Beheer  

• Project Verwantschap 

• Modules 

– Monitoring 

– Paring 

– Sturing  

• Vragen & Vervolg 
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Organisatie Raad van Beheer 

• Overkoepelend orgaan op het gebied van rashonden in 
Nederland, sinds 1902, (founding) member van internationaal 
overkoepelende Federation Cynologique International FCI 

• Vereniging van verenigingen 

• Leden: ca 300 verenigingen 

• Totaal vertegenwoordigen ca. 120.000 privé leden van de 
verenigingen (≠ lid van de Raad van Beheer)   
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Stamboekhouding 

• NHSB: Nederlands Honden Stamboek 

• Kennelnaamregistratie 

• Dekaangifte 

• Geboorteaangifte 

• DNA-Afstammingscontrole (i.s.m. GGW) 

• Stamboomafgifte 

• Importhonden, herregistraties, invoeren 1e eigenaar etc. 

• Aansturing buitendienst 

• Databank Honden 
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GGW 

• GGW = Gedrag, gezondheid en welzijn 

• Beleid om te komen tot gezonde en sociale honden 

– Inteelt & verwantschap: softwaremodules, outcross, DNA-databank 

– Verenigingsfokreglementen 

– Normenmatrix 

• Verwerking van de uitslagen van onderzoeken, bijv. 

ECVO, koperstapeling, HD, ED, cochleaire doofheid 

• Dialoog met stakeholders om te komen tot afspraken 

– Convenanten met rasverenigingen (Engelse Bulldog, Cavalier King 

Charles Spaniel) 

– ‘De gezonde en sociale hond in Nederland’ (op verzoek van EZ) 
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Ledenzaken 

• Contact met de leden (rasverenigingen, kynologenclubs 

en bijzondere verenigingen) 

• Exterieurshows 

• Sporten met honden 

• Keurmeesterszaken 

• Opleidingen 
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Overige afdelingen 

• Servicedesk, telefoon, e-mail, social media, ontvangst gasten 

• Marketing & Communicatie 

• Financiën 

• Juridische Zaken RvB werkt met een Kynologisch Reglement en 

beschikt over een Geschillencommissie en Tuchtcollege 

• Personeelszaken 

• Buitendienst ziet elke hond die wordt ingeschreven, DNA afname, 

chippen, locatiecontrole 

• (ICT) 
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Project Verwantschap 

• Verwantschap Modules  
• EZ + RvB WUR; 

Verwantschap binnen 
populaties inzichtelijk maken 
en eventueel maatregelen 
nemen. 

• Verwantschap zichtbaar 
maken voor fokkers en 
kopers 

• Per kwartaal met 3 rassen 

• Rasverenigingen analyse en 
opzetten fokbeleid. 
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Stoomcursus inteelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Afname variatie 

• Soms beide kopieën van zelfde voorouder afkomstig 
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Teef Reu 

x 

Teefje 

x 

Inteelt = paren van verwanten 



Populatie 

• Inteeltcoëfficiënt F: % genen dat in beide sets 

identiek is door afstamming = kans dat erfelijk gebrek 

tot uiting komt 

 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 11  

Als dieren een gemeenschappelijke  

voorouder hebben kunnen erfelijke 

gebreken wel tot expressie komen 

Elk recessief gebrek is zeldzaam maar elke dier draagt ze mee 

Bij paring tussen niet verwanten 

komen erfelijke gebreken niet tot 

expressie 



Inteelt (?) bij de mens 

• Ziekte van Huntington:Een voorbeeld van een 

autosomaal dominante aandoening is de ziekte van Huntington. De klachten die 

bij deze aandoening horen, beginnen pas tussen het 35e en 45e levensjaar. Op 

deze leeftijd kan iemand al kinderen hebben gekregen, die dan ook een kans 

van 50% hebben op de ziekte van Huntington. 

7-8-2015 Dobermann Dia nummer 12  

http://erfelijkheid.nl/node/98


Inteelt?  

• Huntington ziekte bij de mens: 

• Het aantal patiënten in Nederland ligt op 

ongeveer 500 à 1000, met een 

concentratie in de IJsselvallei, de 

Veluwe en Katwijk en omgeving. 
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Verwantschap  

De mate van overeenkomst in voorouders in de  

stamboom van twee verschillende individuen. De  

verwantschapscoëfficiënt wordt bepaald door het aantal 

gemeenschappelijke voorouders dat twee individuen 

hebben en de plaats van deze voorouders in de 

stamboom (in welke generatie ze voorkomen). 

 

7-8-2015 Dobermann Dia nummer 14  



Inteelt 

• Inteelt van een dier wordt bepaald door de verwantschap tussen zijn of haar 

ouders.  

 

• Wanneer reuen en teven volgens toeval met elkaar gepaard worden, is de 

gemiddelde inteelt in een generatie gelijk aan de gemiddelde verwantschap één 

generatie eerder.  

 

• De belangrijkste afwijking is als de populatie is opgesplitst in verschillende 

groepen (subpopulaties, met als meest extreme vorm opsplitsing in inteeltlijnen). 

• In dat geval zal binnen elke groep apart zowel de verwantschap als de inteelt 

toenemen. Voor de hele populatie neemt de gemiddelde inteelt wel toe maar de 

verwantschap niet, omdat de verwantschap tussen de groepen gelijk blijft.  
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Inteelt 

• Inteelt niveau niet van belang 

– Hangt vooral af van lengte stamboom 

• Beperking inteelttoename is essentieel 

– Als te snel  -> hoge frequentie erfelijke gebreken 

• Neemt altijd toe in gesloten populatie 

– Dieren in volgende generatie gemiddeld meer ingeteeld 

• Bestrijding erfelijke gebreken 

– Is dweilen met de kraan open als inteelttoename hoog blijft 

– Zonder genetisch management (populatiebeheer) kom je er 

niet 
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Monitoringsmodule 

• Mogelijkheden 

• Belang 

• Risico’s bij de Dobermann 
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Resultaten monitoring 
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Nestgrootte en inzet reu 
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Inzet buitenlandse reu 
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Selectie  

• Selectie betekent dat je altijd bepaalde 

eigenschappen meer voorrang geeft en 

andere eigenschappen weggooit 

 

• Kan dit bij jullie ras? 
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Sturingsmodule 

• “Besturen is 

vooruit zien” 
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paringsmodule 

• Een selectie criterium 

• Gewogen keuzes 

 

• Advies versus regels 
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Paringsmodule 

• Ga na welke reuen voor teef beschikbaar zijn 

• Vergelijk verwantschappen met reu 
– Lager is beter 

– Kijk liefst 5 generaties terug 

• Dit werkt alleen op de korte termijn 
– alleen voor 1 nest 

• Voor lange termijn en hele ras 
– Zorg dat de gemiddelde verwantschap in het ras laag blijft 

– Kijk naar verwantschap dier met rest ras 
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Wie moet het doen? 

• Honden fokken is meer twee hondjes 

combineren op papier 

 

• De Raad van Beheer kan u nooit 

vertellen dat u een bepaalde combinatie 

wel moet doen (ze kan wel aangeven dat 

bepaalde combinaties niet mogen) 
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Vragen?  


