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Antwoorden vanuit het Expertisecentrum Genetica van de faculteit 
Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht op vragen van “KASSA”  
 
 

Is het een goed idee om in plaats van de huidige fokregels in Nederland de Kennel Club en 
University of Cambridge’s Respiratory Function Grading Scheme te gaan gebruiken voor de 
selectie van ouderdieren bij de fok van kortsnuitige honden? Waarom wel of niet? 
 
Nee, dat vinden wij geen goed idee. In Nederland wordt in de wetgeving in het besluit houders van dieren 
aangegeven dat het verboden is om te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de 
gezondheid van het ouderdier of de nakomeling wordt benadeeld. Extreme kortsnuitigheid geeft een 
verhoogd risico op tal van gezondheidsproblemen, waaronder: 

• Ademhalingsproblemen door geblokkeerde ademwegen (i.e. vernauwde neusgaten, erg nauwe keel 
met te lang zacht verhemelte, onvoldoende ontwikkeld strottenhoofd) 

• Oogproblemen waaronder hoornvlieszweren 

• Middenoorproblemen door verstoring van de inwendige anatomie en de luchtwegproblematiek 

• Gebitsproblemen vanwege onvoldoende ruimte voor de gebitselementen 

• Problemen met de hersenen, omdat hiervoor onvoldoende ruimte in de schedel is 

• Reflux vanuit de maag ten gevolge van benauwdheid door luchtwegproblematiek 

• Problemen met de thermoregulatie 
 
Het risico op deze gezondheidsproblemen bij de hond zelf en bij de nakomelingen heeft ertoe geleid dat de 
Minister heeft besloten tot een concrete invulling van het betreffende wetsartikel (artikel 3.4) in het besluit 
houden van dieren.  
Met betrekking tot kortsnuitige honden is het wetsartikel uitgewerkt in zes criteria waarop een potentieel 
fokdier getoetst moet worden. Deze zes criteria kunnen worden beoordeeld door een dierenarts en zijn 
onder andere geïmplementeerd in het diagnose registratie-systeem: PETscan (formulier kortsnuiten).  
 
Het eerste criterium is de afwezigheid van abnormale ademgeluiden in rust. Een vitale hond maakt in rust 
(niet slapend) geen fors snuivende, snurkende of zagende geluiden. Dit soort ademgeluiden komen vooral 
voor bij honden met een afwijkende schedelconformatie. Daarom dient een fokker conform artikel 3.4. te 
fokken met honden waarbij deze  ademgeluiden in rust niet aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de andere 
criteria, waarbij  wordt beoordeeld of de neusgaten van het fokdier voldoende open zijn, of de verhouding 
tussen neus- en schedellengte een minimale waarde heeft (om hiermee het fokken van extreem kortsnuitige 
honden tegen te gaan), of er een neusplooi aanwezig is die de ogen kan irriteren, mate van uitpuiling van de 
ogen en of de ooglidreflex in voldoende mate kan worden opgewekt.  
 
Bij het Cambridge’s Respiratory Function Grading Scheme wordt alleen de aan- of afwezigheid van 
ademgeluiden en tekenen van benauwdheid onderzocht in rust, en na een geringe inspanning (het is dus 
nadrukkelijk geen uithoudingstest). Op het formulier van Cambridge worden de neusgaten wel beoordeeld 
op aanwezigheid van vernauwing, maar de resultaten hiervan worden niet meegenomen in de uiteindelijke 
functionele gradering (score van 0 tot 4). Naar de andere vier criteria uit het Nederlandse systeem wordt 
helemaal niet gekeken. 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01#Hoofdstuk3
https://uuerf.tst.vet.uu.nl/view/demo.html
https://www.vet.cam.ac.uk/system/files/documents/Puggradingsystem2018.pdf
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De implementatie van de resultaten van het graderingsschema is dusdanig dat wordt toegestaan om te 
fokken met dieren met ademhalingsproblemen. Dieren die een Graad 1 of een Graad 2 scoren mogen worden 
ingezet in de fokkerij. Honden met een Graad 2 hebben een matige tot ernstige belemmering van de 
ademhaling na een geringe inspanning.   
 
Samenvattend is het Cambridge Grading Scheme gericht op het beoordelen van ademhalingsgeluiden en 
benauwdheid in rust en na een geringe inspanning. De overige kenmerken die nu zijn geïmplementeerd in 
de Nederlandse wetgeving worden niet meegewogen in de beoordeling waaronder ogen, huidplooi, 
neusopeningen en extreme kortsnuitigheid. Het Cambridge Grading Scheme schiet te kort in het voorkomen 
van aantasting van het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomeling en kan dan ook niet 
gebruikt worden in Nederland voor het selecteren van fokdieren onder de huidige Nederlandse wet- en 
regelgeving.  
 
Bij het vergelijken van de Cambridge Grading Scheme met de Nederlandse fokregels valt op dat volgens de 
Britse methode bij de selectie van ouderdieren voor de fok enkel wordt gekeken naar de 
ademhalingsproblemen terwijl er bij de Nederlandse fokregels naar meerdere andere zaken wordt 
gekeken, zoals lengte van de snuit, de ogen en de neusgaten. Waarom schiet de Britse methode volgens u 
tekort en zijn de Nederlandse uitgebreidere regels nodig? 
 
Extreme misvorming van de schedel, of wel ‘kortsnuitigheid’ geeft, naast ademhalingsproblemen, een 
verhoogd risico op tal van andere aandoeningen, waaronder het ontstaan van hoornvlieszweren van het oog, 
uitpuilen van het oog, irritatie van het oog door haren en huidplooien, ontstekingen van de huidplooien op 
de kop bij een aantal rassen, onvoldoende ruimte voor gebitselementen, vollopen van het middenoor met 
vocht en daardoor ontstekingen, problemen met de hersenen door een afwijkende schedelconformatie 
(Chiari-malformatie/Syringomyelie), maagdarmproblemen door reflux vanuit de maag naar de slokdarm en 
problemen met oververhitting.  
Al deze gezondheidsproblemen komen niet voor bij honden met een normale schedelconformatie en met 
een verhouding snuitlengte / schedellengte vanaf ongeveer 0,5. Ter vergelijking, de wolf heeft een 
snuit/schedel verhouding van 1 en extreem kortsnuitige honden zoals de Mopshond, de Franse Bulldog en 
de Engelse bulldog zijn meestal kleiner dan 0,3.  
 
Door te fokken richting een normalere schedelconformatie, wordt het risico op al de voorgenoemde 
afwijkingen direct verlaagd in de volgende generatie. In het Cambridge Grading Scheme wordt enkel gekeken 
naar ademhaling en wordt niet geselecteerd op een meer normale schedelconformatie. Hierdoor is het niet 
mogelijk om snel een verbetering te krijgen in gezondheidsproblemen die voorkomen bij kortsnuitige honden 
en blijft er sprake van risico op welzijnsaantasting bij de dieren zelf en hun nakomelingen.  
 
Welk (wetenschappelijk) bewijs is er dat de Cambridge methode voor het selecteren van ouderdieren bij 
kortsnuitige honden voor minder gezondheidsproblemen bij nakomelingen zorgt? 
 
Hiervoor is geen (wetenschappelijk) bewijs.  
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Welk (wetenschappelijk) bewijs is er dat de Nederlandse fokregels voor kortsnuitige honden voor minder 
gezondheidsproblemen bij nakomelingen zorgen? 
De Nederlandse fokregels richten zich, naast het beoordelen van de ademhaling, de neusgaten, de ogen en 
de neusplooi op het uitbannen van extreme schedelconformatie, of wel ‘kortsnuitigheid’. 
Er is zeer veel wetenschappelijk bewijs dat de hier genoemde gezondheidsproblemen veroorzaakt worden 
door de aanhoudende selectie op een afwijkende schedelvorm bij deze kortsnuitige honden. Wanneer weer 
gericht terug wordt gefokt naar een meer normale schedelvorm zullen derhalve de voornoemde 
gezondheidsproblemen afnemen. Feitelijk wetenschappelijk bewijs dat deze verbetering met aanpassing van 
het fokbeleid ook werkelijk plaatsvindt kan alleen achteraf verkregen worden.  
 
Zou een handelsverbod op honden die niet aan de huidige Nederlandse fokregels voldoen helpen om 
problemen met kortsnuitige honden te voorkomen? 
Op dit moment is de vraag naar honden als gezelschapsdier in Nederland groter dan het aanbod. Een verbod 
op de import van extreem kortsnuitige honden zou voorkomen dat de consument de hoge Nederlandse 
welzijnseisen aan honden kan omzeilen door een hond uit het buitenland te importeren, die daar niet aan 
voldoet. De huidige bestaande mogelijkheid tot het importeren van extreem kortsnuitige honden, 
ondermijnt het Nederlandse beleid om te fokken met honden met een normalere schedelconformatie en 
daardoor sterk verminderd risico op de met deze kortsnuitigheid samenhangende gezondheidsproblemen.  
 
 


