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INTRODUCTIE
Brachycephalie, of kortschedeligheid, is een van de oude kenmerken van gedomesticeerde honden.
Brachycephale rassen bestaan al eeuwen en tegenwoordig behoren sommige van deze rassen tot de
meest populaire en geliefde hondenrassen ter wereld. Alle acties die worden ondernomen bij
brachycephale honden, moeten in dit bredere perspectief worden gezien, zodat blijvende en nuttige
resultaten kunnen worden bereikt om de gezondheid en het welzijn van deze rassen te verbeteren.
Populatie-gebaseerde epidemiologische gegevens (bijvoorbeeld rasspecifieke onderzoeken en
gegevens over verzekeringsclaims) hebben aangetoond dat een aanzienlijk deel van de individuen in
sommige van de brachycephale rassen lijdt aan brachycephaal obstructief luchtwegsyndroom,
oftewel BOAS (Nordic Kennel Union: statements en voorstellen betreffende ademshalingsproblemen
bij brachycephale honden. 2017). De verkorting in de schedel die bij deze rassen voorkomt, is het
resultaat van bepaalde mutaties, maar de verschillende factoren die BOAS veroorzaken, zijn complex.
Elke poging om op BOAS gebaseerde problemen op te lossen, vereist samenwerking tussen
verschillende belanghebbenden.
Feitelijk kan het uitsluitend focussen op een van deze verschillende factoren leiden tot ernstigere en
toenemende problemen, alsmede welzijnsproblemen bij brachycephale rassen. Alle betrokkenen,
inclusief nationale en wereldwijde kennelclubs, rasverenigingen, fokkers, keurmeesters,
dierenartsen, welzijnsinstanties en zelfs de eigenaren van brachycephale honden, moeten
samenwerken om met succes zinvolle resultaten te behalen met betrekking tot het voorkomen van
BOAS-gerelateerde problemen.
In dit rapport onderzoeken wij, de Wetenschappelijke Commissie van de Fédération Cynologique
Internationale (FCI), BOAS vanuit een wetenschappelijk en kynologisch standpunt. Om echter een
zinvolle bijdrage te leveren aan het huidige debat rond deze complexe kwestie van brachycephale
honden, zullen we ook aantonen dat er niet alleen behoefte is aan gemeenschappelijke acties, maar
dat elk getroffen ras ook een individuele fokstrategie moet hebben.

WAT IS BOAS?
Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS) of Brachycephalic Syndrome (BS) is een
conformatie gerelateerde ademhalingsstoornis bij honden die tot de groep van brachycephale rassen
behoren. Misvorming van het zachte weefsel van de luchtwegen beperkt de luchtstroom en verhoogt
de negatieve druk op de luchtwegen. Aangenomen wordt dat deze luchtwegweerstand veroorzaakt
wordt door deze weefselafwijkingen en pathologische hermodellering van extra weefsels induceert.
Hierdoor kunnen er afwijkingen ontstaan zoals tonsillen en larynx saccule eversie, oedeem van de
nasopharynx, larynx collaps, tracheale hypoplasie of collaps, en exacerbatie van de verdikking en
verlenging van het zachte gehemelte. Honden met BOAS kunnen stenotische neusgaten, een
langwerpig zacht verhemelte en een te grote, caudaal uitstekende neusschelp hebben; als gevolg
daarvan ontwikkelen ze ademhalingsmoeilijkheden, warmte en intolerantie bij inspanning, en in
meer ernstige gevallen zuurstof tekort en flauwvallen.
Een eerdere studie (Packer et al. 2015) vergeleek meerdere rassen met relatief kleine aantallen
honden, en suggereerde dat hoe korter de snuit, hoe groter het BOAS-probleem. Een meer recente
studie (Liu et al., 2017) suggereert dat er voor specifieke rassen mogelijk geen direct, vergelijkbaar
verband bestaat tussen CFR (CFR = lengte van snuit: lengte van schedel) en BOAS. Anatomisch gezien
3

kan de CFR-meting de belangrijkste interne BOAS-laesies van de voorste luchtwegen niet bepalen.
Voor extreem brachycephale honden omvat de snuitlengte alleen het gebied van het neusplanum en
de nasale vestibule, terwijl andere veel voorkomende BOAS-laesies, zoals overvolle en afwijkende
neusschelpen, langwerpig zacht gehemelte en een vergrote tong, worden aangetroffen in gebieden
die worden gemeten door de schedellengte (Liu et al.2017). Onlangs hebben Ravn-Mølby et al.
(2019) geen significant effect van de snuitlengte als conformationeel kenmerk bij de ontwikkeling van
BOAS bij Franse Bulldoggen gevonden. Uit dezelfde studie bleek dat de score van de stenose van de
neusgaten een grote invloed heeft op het functionele vermogen van de hond. Aanvullende
bevindingen uit de studie bevestigen net als verschillende andere studies dat de nekomtrek en
lichaamsconditie belangrijke risicofactoren voor BOAS zijn.
De klinische presentatie van BOAS is divers, wat suggereert dat onderdelen onafhankelijk van de
schedelconformatie bijdragen aan luchtwegaandoeningen bij brachycephale rassen. Norwich
Terriers, als mesocephaal ras, zijn echter vatbaar voor het Upper Airway Syndrome (UAS), een ziekte
waarvan de pathologische kenmerken overeenkomsten hebben met BOAS. Recent onderzoek naar
Norwich Terriers heeft aangetoond dat luchtwegoedeem, veroorzaakt door de verstoring van het
ADAMTS3-gen honden hen vatbaar maakt voor ademhalingsobstructie (Marchant et al, 2019). Deze
resultaten suggereren een nieuwe invalshoek bij het begrijpen van het ontstaan van deze voorste
luchtweg aandoening.

Hoe vaak komt het voor? Prevalentie en incidentie tussen rassen
De prevalentie en incidentie van BOAS bij verschillende brachycephale rassen is moeilijk te
beoordelen. Hiervoor zijn verschillende redenen: schaarse literatuurgegevens, een gebrek aan
diagnostische criteria, een gebrek aan gegevens die worden gedeeld tussen de dierenartspraktijk en
verwijsklinieken, een gebrek aan systematische gegevensverzameling bij de geregistreerde honden,
een onbekend aantal niet-geregistreerde honden als gevolg van ongecontroleerd fokken zonder
gezondheidsaanbevelingen, en een aantal geïmporteerde honden met onbekende foklijnen. Hoewel
veel brachycephale rassen een gezondheidsbeleid hebben, die de rasverenigingen voor deze rassen
in heel Europa promoten, is slechts een deel van de honden geregistreerd bij een kennelclub.
Verschillende wetenschappelijke studies suggereren een variabele prevalentie van BOAS bij
brachycephale honden van minder dan 10% tot wel 50%. Deze gegevens moeten met de nodige
voorzichtigheid worden gebruikt vanwege de relatief kleine populatie die wordt gescreend en het
ontbreken van statistische gegevens in de meeste onderzoeken.
Bovendien vertoonde de prevalentie van door BOAS getroffen honden een oververtegenwoordigingd
aantal Franse Bulldoggen, Mopshonden en Engelse Bulldoggen. Deze rassen zijn ook de meest
populaire brachycephale rassen en deze rassen komen het meest terug in wetenschappelijke
onderzoeken.

II. FOKSTRATEGIE OM HET BOAS-PROBLEEM AAN TE PAKKEN
Eigenschappen waarmee rekening moet worden gehouden:
Het definiëren van te selecteren eigenschap(pen) is een van de belangrijkste voorwaarden voor de
implementatie van een fokstrategie. In het geval van een complex probleem veroorzaakt door
meerdere kenmerken, zoals BOAS, kan selectie worden gemaakt op basis van de diagnose van de
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ziekte zelf, of op fenotypisch of genetisch gecorreleerd(e) kenmerk(en), dwz. op morfologie of een
inspanningsbeoordelingstest in het geval van BOAS.
• Diagnose van BOAS moet worden overwogen in elke fokstrategie. gezien de progressieve aard van
de ziekte, kunnen de meest directe ingrepen, zoals het verwijderen van een hond uit de fokkerij, pas
in een laat stadium plaatsvinden, dus mogelijk nadat een hond al voor de fokkerij is gebruikt.
• Aangezien de morfologie van de hond duidelijk de kans op het ontwikkelen van BOAS beïnvloedt,
moet hiermee rekening worden gehouden bij fokstrategieën. Toch moet worden onderstreept dat (i)
er nog steeds geen consensus bestaat over een specifiek kwantitatief kenmerk dat kan worden
gebruikt als voorspeller voor het risico op het ontwikkelen van BOAS en dat (ii) de associaties van
kenmerken kunnen verschillen naargelang het ras. Potentieel zou een combinatie van eigenschappen
kunnen worden geselecteerd als een synthetische index om als voorspellers bij selectie te worden
gebruikt, maar de definitie van de combinatie, evenals de logistieke moeilijkheid bij het
implementeren van een algemene morfometrische karakterisering, vormen belangrijke obstakels
voor een dergelijke implementatie. Als alternatief moet in elke fase van het fokproces een
kwalitatieve beoordeling worden overwogen om het gebruik van honden met een gezonde
morfologie ten opzichte van BOAS te promoten.
• Bewegingstesten kunnen worden overwogen als een andere optie om het risico op BOAS bij
hondenrassen te voorspellen. Deze testen hebben het voordeel dat ze al door sommige clubs en
landen worden gebruikt, en ze worden algemeen aanvaard door fokkers en eigenaren. Benadrukt
moet worden dat het onduidelijk is in hoeverre deze tests goede voorspellers zijn van BOAS.

Selectie-interventies
Om efficiënt te zijn, moeten fokstrategieën tegen BOAS meervoudig zijn, d.w.z. profiteren van de
verschillende elementen die door fokkers worden overwogen bij de selectie van hun fokkers. De
onderstaande lijst bevat een niet-uitputtende lijst van mogelijke interventies die kunnen worden
opgenomen in een fokstrategie tegen BOAS.
Aangezien de conformatie van het ras aan een officiële standaard van fundamenteel belang is voor
het fokken van honden, is het essentieel dat de standaard een beschrijving geeft van morfologische
types die zo gezond en functioneel mogelijk zijn. In de afgelopen jaren zijn er enkele veranderingen in
die richting aangebracht door het land van herkomst van de meest karakteristieke brachycephale
rassen. Toch is het moeilijk om te bepalen of die veranderingen enige impact hebben gehad op de
BOAS-kwestie binnen de rassen, ofwel omdat deze veranderingen te beperkt waren om enige impact
te hebben, ofwel omdat de veranderingen niet volledig werden doorgevoerd door keurmeesters,
rasverenigingen en fokkers.

Fokkerijorganisaties moeten proberen honden te promoten die geen aanleg voor BOAS vertonen, en
het fokken van honden met aanwijzingen voor BOAS problemen zoveel mogelijk ontmoedigen.
Bijbehorende interventies omvatten:
• de fenotypische evaluatie van een groot aantal honden afdwingen / stimuleren op eigenschappen
die direct of indirect verband houden met BOAS (zie hierboven),
• de resultaten breed communiceren (binnen stambomen, gespecialiseerde media, rasverenigingen,
websites van nationale kennelorganisaties en databases),
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• beveel het gebruik van alleen gezonde honden aan, met gezonde voorouders en nakomelingen, en
verbiedt het fokken met honden die BOAS problemen hebben.
Selectie-interventies moeten deel uitmaken van duidelijke strategieën die zijn ontworpen door
kennelclubs en rasverenigingen en ze moeten concrete doelstellingen bevatten en rekening houden
met het specifieke kader van het ras op nationaal niveau (BOAS-incidentie, demografische situatie,
wettelijk kader).

III. AANBEVOLEN ACTIES
Fokken zou de kwaliteit van honden moeten verbeteren
Het fokken van honden heeft een lange geschiedenis. De basisgedachte van het fokken in elke
hondenpopulatie is altijd geweest om de algehele kwaliteit van het (fok)materiaal te verbeteren.
Kwaliteit betekent niet alleen het exterieur en rasspecifieke kenmerken, maar ook de verschillende
eigenschappen die een bepaald ras heeft. Deze eigenschappen zijn in de loop van hun geschiedenis
in veel rassen onveranderd gebleven door systematische en doelgerichte fokprogramma’s die door
rasverenigingen en fokkers zijn gevolgd. De samenleving heeft enorm geprofiteerd van deze
kenmerken en eigenschappen van raszuivere rashonden.
Veel van de brachycephale rassen zijn in hun geschiedenis als gezelschapsdieren gehouden. Een
huisdier en een gezinshond zijn, is een van de belangrijkste doelen van honden in de moderne
samenleving, en daarom hebben veel brachycephale rassen met hun lieve karakter een positie
verworven tussen de meest populaire hondenrassen wereldwijd.
Dit heeft ook geleid tot enkele bijwerkingen, deze rassen of hun look-a-likes worden op grote schaal
gefokt en op de markt gebracht buiten de georganiseerde kynologie. Specifieke fokprogramma's en strategieën, waaronder die met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van honden, hebben
echter alleen betrekking op georganiseerde fokkers. Daarom kunnen maatregelen die worden
genomen om de georganiseerde hondenfokkerij te beperken of te voorkomen, leiden tot een
toename van het fokken en het aantal honden dat door niemand wordt geregistreerd of
gecontroleerd.
De dierenwelzijnswetgeving heeft betrekking op alle dieren, ongeacht waar of door wie ze zijn
gefokt, of het nu gaat om geregistreerde of niet-geregistreerde dieren. Helaas kunnen de acties die
alleen georganiseerde fokkers en kennelorganisaties treffen, tot nog ernstigere problemen leiden. De
situatie in Nederland, waar de autoriteiten een CFR-meting van 0,3 hebben toegepast op alle
brachycephale rassen die zijn geregistreerd door de Raad van Beheer, heeft eigenlijk alleen gevolgen
voor de georganiseerde hondengemeenschap en fokkers. Zelfs de meting van het CFR is recentelijk
gebleken niet de belangrijkste risicovoorspeller te zijn voor BOAS. Tot nu toe zijn er bij ons geen
maatregelen bekend voor fokkers van niet rashonden of bij andere organisaties buiten de RvB, de
nationale kennelclub van Nederland en lid van de internationale koepelorganisatie FCI.
De gezondheid en het welzijn van honden hebben altijd centraal gestaan bij alle acties van de FCI en
haar leden. De meeste Europese landen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk (VK), zijn
volledig geassocieerd met of contractpartner van de FCI. Binnen het VK heeft de FCI een wederzijds
contract met hun landelijke organisatie, The Kennel Club. Alle maatregelen van de FCI hebben een
fundamenteel effect op gezondheids- en welzijnskwesties bij geregistreerde rashonden in heel
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Europa. Met bijna 100 leden wereldwijd kunnen acties van de FCI zelfs een wereldwijd effect
hebben.
Als commissie van deskundigen inzake fokkerij, hondenwelzijn en gezondheid binnen de FCI stelt de
Wetenschappelijke Commissie de volgende maatregelen voor met betrekking tot de brachycephale
rassen en BOAS.

Strategieën in BOAS die van toepassing zijn op alle brachycefale rassen:
1. Implementeer methoden om fokdieren te onderzoeken op ademhalingsfunctie en
temperatuurregulatie.
Er is een recente overeenkomst tussen de Kennel Club en de FCI om de Cambridge-methode te
faciliteren (Liu et al., 2017) om het risico voor BOAS te kunnen beoordelen. Honden die vrij zijn van
enige klinische symptomen van BOAS en met anatomische kenmerken die gerelateerd zijn aan een
verminderd risico op BOAS, creëren potentiële fokdieren in een bepaald ras, op voorwaarde dat hun
algehele gezondheid en anatomie ook aanvaardbaar zijn. Het toepassen van de Cambridge-methode
of soortgelijke beoordelingen om BOAS te monitoren, vereist samenwerking met dierenartsen.
2. Bevorderen van centrale landelijke registratie van honden die voor BOAS zijn gediagnosticeerd en
eraan geopereerd.
Honden die zijn geopereerd voor BOAS kunnen niet voor de fokkerij worden ingezet. Om een
dergelijk register op te zetten, is samenwerking nodig tussen nationale kennelorganisaties, fokkers,
hondenbezitters en dierenartsen.
3. Internationaal werken aan geschreven rasstandaarden zonder overdreven bewoordingen waarin
het belang van gezondheid wordt benadrukt.
De rasstandaarden moeten kritisch worden beoordeeld vanuit het oogpunt van gezondheid en
welzijn, en interpretaties en commentaren van de rasstandaarden moeten worden verstrekt als
onderdeel van de opleiding van keurmeesters en fokkers. Dit vraagt om samenwerking tussen de
landen van herkomst van de rassen, de rasverenigingen en de FCI.
4. Ontwikkel werkwijzes en middelen om fokprogramma's en fokcontrole op te zetten voor de nietgeregistreerde populaties brachycephale honden. Deze actie moet door de nationale autoriteiten
worden uitgevoerd.
Het is essentieel dat niet-geregistreerde honden ook worden gecontroleerd op BOAS, aangezien ze
een substantiële en groeiende populatie brachycephale honden vormen. Hun fokkerij staat niet
onder de controle van nationale kennelorganisaties, rasverenigingen of de FCI. Daarom blijft dit aan
de nationale autoriteiten om te controleren en uit te voeren.
5. Verhoog het opleidingsniveau van keurmeesters, fokkers en hondenbezitters. Maak een richtlijn
voor clubs om lezingen / seminars te organiseren en uit te voeren.
Keurmeesters moeten een speciale training krijgen om ademhalingsproblemen en de anatomische
risicofactoren (overdrijvingen) die verband houden met BOAS op hondenshows te beoordelen. Het
onderwijs moet worden georganiseerd door de nationale kennelorganisaties met de hulp van
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dierenartsen. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat de keurmeesters op hondenshows geen
veterinaire diagnose kunnen stellen.
Fokkers zouden meer opleiding moeten krijgen in de selectie van fokdieren met betrekking tot BOAS.
Dit onderwijs dient landelijk te worden georganiseerd in samenwerking met rasverenigingen en met
hulp van dierenartsen.
Hondenbezitters moeten meer opleiding krijgen om BOAS-gerelateerde symptomen bij hun honden
te kunnen beoordelen. Deze opleiding is de verantwoordelijkheid van de fokkers en de
rasverenigingen met hulp van dierenartsen.
6. Stel nationale en internationale BOAS-gezondheidsonderzoeken op om de voortgang bij
brachycephale honden te beoordelen.
Deze onderzoeken moeten online zijn en worden uitgevoerd door de rasverenigingen en worden
gefaciliteerd door de nationale kennelorganisaties met de hulp van dierenartsen. Evaluatie van de
voortgang moet worden gedaan na elke nieuwe generatie honden (elke 5 jaar). De rapporten
moeten naar de nationale kennelorganisatie (lid van FCI) en naar de FCI gestuurd worden.
7. Het bevorderen van de samenwerking en gemeenschappelijke acties tussen en met verschillende
belanghebbenden, waaronder de nationale hondenorganisaties, kennelclub, dierenartsen en
autoriteiten, is essentieel.
De welzijnsproblemen zullen alleen maar toenemen als er geen wederzijds begrip voor de te nemen
maatregelen wordt bereikt. Het bevorderen van samenwerking is de verantwoordelijkheid van ons
allemaal.
Algemene fokaanbevelingen met betrekking tot BOAS (Kennelclubs):
1. Honden die klinisch zijn aangetast door BOAS, evenals honden die aan BOAS zijn geopereerd,
mogen nooit voor de fokkerij worden gebruikt.
2. Gemakkelijk beschikbare en vergelijkbare gezondheidsmonitoring (zoals de Cambridge-methode)
moet worden opgenomen als hulpmiddel bij de selectie van alle fokdieren.
3. Gemakkelijk beschikbare en vergelijkbare gezondheidsmonitoring moet ook de nakomelingen
omvatten.
4. Selecteer fokdieren met minder overdreven anatomische kenmerken (bijvoorbeeld: stenotische
neusgaten, zware huidplooien over de neus, korte en dikke nek, zwaarlijvigheid).
Rasspecifieke aanbevelingen met betrekking tot BOAS (rasverenigingen)
De Nederlandse autoriteiten hebben in hun lijst van brachycephale rassen de volgende 12 rassen
opgenomen:
Affenpinscher, Boston Terrier, Engelse Bulldog, Franse Bulldog, Griffons (Belge, Bruxellois, Petit
Brabançon), Japanse Chin, King Charles Spaniel, Pekingees, Mops en Shih Tzu. De CFR in al deze
rassen zou 0,3 moeten zijn.
Al deze rassen zijn echter afzonderlijke populaties en wat betreft hun exterieur, historie en effectieve
populaties verschillen ze erg van elkaar. Daarom is het niet redelijk om dezelfde CFR- of
fokstrategieën toe te passen op alle brachycephale rassen.
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Vooral de Affenpinscher, Griffons, Japanse Spaniel, King Charles Spaniels, Pekingees en Shih tzu
hebben in veel landen kleinere populaties en fokmateriaal. Daarom zou het concentreren op CFR
alleen maar leiden tot fokprogramma's met een sterke toename van nauw verwante honden
(inteelt), wat de algehele gezondheid in de fokkerij in gevaar zou brengen. De rasstandaarden en het
exterieur bij deze rassen zijn ook erg verschillend van elkaar. Een betere strategie zou zijn om al deze
rassen afzonderlijk te beoordelen.
In Boston Terriers, Engelse Bulldoggen, Franse Bulldoggen en Mopshonden zouden beperktere
fokstrategieën kunnen worden toegepast aangezien de populaties groter zijn en er in veel landen
veel fokdieren beschikbaar zijn. De normen in deze rassen vertonen echter ook aanzienlijke
verschillen, en er moet ook rekening worden gehouden met andere gezondheidsproblemen, evenals
met de populatiegrootte en genetische diversiteit binnen iedere lokale populatie. Dit vraagt om
rasspecifieke fokstrategieën.
De rasspecifieke strategieën moeten gezamenlijk worden toegepast door de rasverenigingen en hun
kennelclub in elk land. Er moet rekening worden gehouden met de nationale populaties en de
populaties in aangrenzende landen.
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