5) c. Jaarverslag 2018 commissie Fokbeleid
Als we kijken naar de werkzaamheden en taken van de commissie fokbeleid dan zien we
dat deze de laatste jaren behoorlijk zijn toegenomen. Vanuit de Raad van Beheer wordt
aan (ras)verenigingen o.a. steeds meer input gevraagd op het gebied van fokkerij en
gezondheid. Binnen onze vereniging is het zo dat hierbij vaak de hulp en het advies van
de commissie fokbeleid wordt ingeroepen. Besluitvorming ligt uiteindelijk bij het bestuur.
Leden en fokkers van de NTC weten de commissie ook te vinden met vragen van
uiteenlopende aard. Er wordt altijd geprobeerd deze zo goed mogelijk te beantwoorden.
Zo nodig worden hiervoor deskundigen ingeschakeld. Het mag duidelijk zijn dat de
meeste taken van de commissie te maken hebben met ons eigen ras en dat alleen al is
een grote uitdaging. Zie ook onderstaande onderwerpen.
VFR nestcontroles
Sinds het sanctiebeleid in werking is getreden, worden er opvallend minder nesten
geboren die niet voldoen aan het VFR. Dit is een positieve ontwikkeling al blijft het
jammer dat er ‘strafmaatregelen’ tegenover moeten staan om te zorgen dat ons VFR
beter wordt nageleefd.
In De Dashond van november/december 2018 is een overzicht gepubliceerd van de VFR
controles, genaamd: ‘VFR controles, zin of onzin?’ De commissie verwijst graag nog eens
naar dit artikel, vooral ook omdat hieruit blijkt hoe omvangrijk en arbeidsintensief de
VFR-controles zijn. De VFR-controles worden in opdracht van het bestuur uitgevoerd door
leden van de commissie fokbeleid.
Helaas komt het nog steeds een paar keer per jaar voor dat tijdens de VFR nestcontroles
blijkt dat er gefokt is met honden die (voorlopig) niet vrij zijn verklaard van PRA en/of
Cataract. Deze zaken worden door het bestuur behandeld, naast de punten die eventueel
volgens het sanctiereglement toegekend worden voor het betreffende nest.
Sanctiebeleid
Hoewel het aantal nesten dat niet voldoet aan het VFR is afgenomen, zijn er toch enige
fokkers die inmiddels een officiële waarschuwing hebben gehad van het bestuur. Zodra
het aantal van 6 sanctiepunten is bereikt, volgt deze waarschuwing vanuit het bestuur.
Helaas zijn er ook enkele fokkers die al beduidend meer sanctiepunten hebben
verzameld, stelselmatig niet voldoen aan het VFR en niet reageren op
informatieverzoeken. Een berisping en/of schorsing van het lidmaatschap voor 1 jaar zijn
daarvan de verdere gevolgen mocht het aantal van 15 of 20 sanctiepunten worden
bereikt.
Fokkersoverleg
Op maandagavond 16 april waren er twee sprekers uitgenodigd voor het eerste
fokkersoverleg van 2018, te weten mevrouw drs. Sylvia Keijser (dierenarts, onderzoeker
verbonden aan het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren, het ECGG) en de
heer drs. Koen Santifort (dierenarts, neurologie). Mevrouw Keijser vertelde o.a. over de
werkwijze van het ECGG en van de momenteel gedocumenteerde veel voorkomende
gezondheidsproblemen bij dashonden. De heer Santifort liet aan de hand van
casuïstieken enkele neurologische problemen die voorkomen bij honden de revue
passeren. Beide sprekers hadden een aandachtig gehoor en er werd goed gebruik
gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen. Het was een geslaagd fokkersoverleg
met interessante onderwerpen.
De tweede fokkersbijeenkomst werd gehouden op zaterdagmiddag 20 oktober 2018. De
commissie was blij met de toezegging van de heer Hans Boelaars om deze middag een
rasseminar te willen geven. Vanuit zijn kennis en grote ervaring als teckelkeurmeester
was succes verzekerd. Basis van het seminar: de rasstandaard. Omdat deze middag ook
interessant was voor keurmeesters en aspirant keurmeesters had de Raad van Beheer op

verzoek van het NTC bestuur accreditatiepunten toegekend aan deze bijeenkomst.
Exterieurkeurmeesters hebben een nascholingsverplichting en moeten accreditatiepunten
verzamelen d.m.v. het volgen van workshops, lezingen, enz. Dit fokkersoverleg werd
zeer goed bezocht en de aanwezigen hebben kunnen genieten van een interessante en
uitdagende middag met veel interactie en waar ook, heel belangrijk, de humor niet
ontbrak.
Hernia-inventarisatie
U bent gewend om ieder jaar een verslag te krijgen van de hernia-inventarisatie. Dit
verslag wordt jaarlijks geschreven door drs. Koen Esman aan de hand van de
binnengekomen hernia-inventarisatieformulieren. Voorgaande jaren werd zijn verslag op
genomen in het jaarverslag secretariaat. Dit jaar vindt u dit in het jaarverslag fokbeleid
omdat het hier, qua onderwerp, beter thuishoort:
Verslag van het hernia-inventarisatieformulier 2018
Afgelopen jaar zijn er 10 hernia-inventarisatieformulieren binnengekomen via de
Nederlandse Teckel Club. Doel van het formulier is het meer in kaart brengen van de
incidentie en vooral de aard van de hernia’s. Als leidraad voor het formulier is een
graderingsysteem zoals gehanteerd wordt door dierenartsen, gebaseerd op het
vraaggesprek met de eigenaar en het lichamelijk onderzoek, ook wel de klinische
gradering genoemd. De bepaling van de klinische gradering is een belangrijk onderzoek
voorafgaand aan de behandeling van een hernia van de tussenwervelschijven. De
klinische gradering wordt als volgt bepaald:
0 = normaal
1 = pijn aan wervelkolom, geen verlies van proprioceptie (= het vermogen om de positie
van romp en ledematen correct te positioneren) of motorfunctie.
2 = lichte spierzwakte, motorfunctie nog intact (hond kan nog staan en lopen van A naar
B), vertraagde proprioceptie.
3 = ernstige spierzwakte, motorfunctie nog gedeeltelijk intact (bijv. hond kan nog wel
staan met hulp maar niet meer lopen van A naar B), totaal verlies van proprioceptie.
4 = verlamming, verlies van proprioceptie en motorfunctie (niet meer kunnen staan of
lopen), diepe pijnwaarneming nog aanwezig.
5 = verlamming (zie 4) maar nu met verlies van diepe pijnwaarneming.
In het nu volgende schema zijn de resultaten van 2018 weergegeven.
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Drie honden zijn als gevolg van onvoldoende herstel en/of ernstige gradatie
geëuthanaseerd. Mocht u te maken krijgen met het vermoeden van een hernia bij uw

teckel of in het geval van fokkers, door u gefokte dieren, dan vragen wij u in 2019 weer
om het formulier in te vullen om zoveel mogelijk informatie te kunnen verkrijgen. Via de
website is het formulier te downloaden en te versturen. 2019 is het zevende jaar waarin
de hernia’s geïnventariseerd worden door middel van het hernia- inventarisatieformulier.
Opvallend is dat steeds vaker wordt aangegeven dat er gebruikt gemaakt wordt van CTscan of MRI om een beeld te krijgen van de hernia’s. Dit zal mede te maken hebben met
het feit dat er een grotere en betaalbare beschikbaarheid is van deze twee diagnostische
mogelijkheden.
Meldpunt Gezondheidsproblemen
In 2016 is op de website van de NTC het gezondheidsmeldpunt gelanceerd. Aan de hand
van een keuzemenu kunnen teckeleigenaren de door een dierenarts vastgestelde
diagnose doorgeven. Het meldpunt is naast het hernia-inventarisatieformulier een
tweede mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de actuele gezondheidsproblemen van
de teckel. In 2018 zijn er via dit meldpunt 7 formulieren binnengekomen. Deze
meldingen betroffen de volgende orgaansystemen:
Zenuwstelsel
1x
Hart en vaatstelsel 2 x
Wervelkolom
1x
Ledematen
2x
Gebit
2x
Spijsverteringssysteem 1 x
(Op enkele formulieren waren verschillende orgaansystemen aangevinkt)
Bij twee van de zeven meldingen betrof het een hond zonder stamboom.
Meldpunt DNA-uitslagen
Bij dit meldpunt kwamen het afgelopen jaar 14 meldingen binnen
Gedurende het afgelopen jaar zijn binnen de commissie fokbeleid vanzelfsprekend nog
vele andere onderwerpen aan de orde geweest, zoals de teckel als ras op de RSI lijst,
variëteitkruisingen, een juridisch goed koopcontract, patella luxatie, enz. Deze
onderwerpen blijven op de agenda staan in 2019. Ook zullen de huidige reglementen
(VFR, NTC-Fokker, Sanctiebeleid) op verzoek van het bestuur onderwerp van gesprek
blijven.
Commissie fokbeleid

