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Uitnodiging Symposium: Het fokken van rashonden:
Omgaan met verwantschap en inteelt.
Dinsdag 21 januari 2014

De Raad van Beheer is samen met het Ministerie van
Economische Zaken initiatiefnemer van het project
“Monitoring en sturing van verwantschap en inteelt
voor het terugdringen van erfelijke aandoeningen in
hondenpopulaties”, kortweg ‘project verwantschap’.
Het symposium presenteert de eindresultaten van
dit project.
Project Verwantschap
Het project verwantschap had tot doel het zorgvuldig bewaken en
beheren van populaties van rashonden met een stamboom. De uitvoering van het project lag bij wetenschappers van Wageningen
University & Research center. Daarnaast was er een klankbordgroep
ingesteld met vertegenwoordigers uit de sector en diverse welzijnsorganisaties.
Een groot probleem binnen de fokkerij van rashonden is de toename
van inteelt binnen een populatie. Inteelt kan een nadelig effect hebben
op de gezondheid, vruchtbaarheid en conditie en kan leiden tot een
toename van de geboorte van dieren met erfelijke gebreken. Via het
project verwantschap krijgt men inzicht in de situatie binnen een
hondenras. Van daaruit kan men vervolgens gericht maatregelen nemen
om de welzijns- en gezondheidssituatie in een hondenras te verbeteren.
Voor meer informatie over het project verwantschap ga naar:
www.raadvanbeheer.nl/projectverwantschap
Symposium Verwantschap
Het symposium geeft inzicht in de resultaten van het project verwantschap. In het project is software ontwikkeld om inteelt te kunnen
analyseren en voorspellen. Tevens kan men fokmaatregelen, zoals
dek-beperking, ingeven en de consequenties daarvan op de populatie
voorspellen en laten zien. Daarnaast kan men binnen de gegeven
voorwaarden een advies krijgen over het gebruik van een bepaalde
fokcombinatie binnen de populatie. Deze software komt vanaf 2014
beschikbaar voor de kynologie. Naast het computerprogramma voor de
analyse en advisering maakt ook het reeds gepubliceerde handboek
‘Fokken van Rashonden’ onderdeel uit van het project.
Inschrijving symposium
Inschrijving is met name bedoeld voor bestuursleden van rasverenigingen en leden van foktechnische commissies van rasverenigingen.
Ook voor fokkers en overige geïnteresseerden is het symposium van
belang. Er is een maximum aantal plaatsen beschikbaar. Deelname aan
het symposium verwantschap is gratis.

Programma Symposium
13.00 Ontvangst en zaal open
13.30 Welkom door de dagvoorzitter
	Prof. dr. ir. Roel Veerkamp, Wageningen UR, voorzitter 		
klankbordgroep project “Monitoring en sturing van 		
verwantschap en inteelt voor het terugdringen van 		
erfelijke aandoeningen in hondenpopulaties”
13.35 Opening
John Wauben, bestuur Raad van Beheer – portefeuille-		
houder Fokkerijzaken, Gedrag, Gezondheid en Welzijn
13.45 Hoe verwant mag de gezonde hond zijn?
Dr. drs. Ingeborg de Wolf, directeur Raad van Beheer
14.15 Het fokken van een gezonde rashond
Dr. ir. Kor Oldenbroek, Centrum Genetische Bronnen 		
Nederland, Wageningen UR
15.15 Pauze
15.30 Inteelt en verwantschapsbeheer, mogelijkheden met 		
nieuwe software
Dr. Jack Windig, Wageningen UR, en drs. Laura Roest, 		
Raad van Beheer, dierenarts en hoofd afdeling Gedrag, 		
	Gezondheid & Welzijn
16.30 Afsluiting
Drs. Henri Kool – Directeur Dierlijke Agroketens en 		
Dierenwelzijn, Ministerie van Economische Zaken
16.45 Discussie met zaal
17.00 Informele afsluiting

Datum
Dinsdag 21 januari,
13:00 uur

Adres
Wageningen UR
Edelhertweg 15
8219 PH Lelystad

Het handboek verwantschap, onderdeel van het projectverwantschap.
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