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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 en sanctiebeleid
In 2019 zijn drie VFR nestcontrole rondes helemaal afgewerkt. Dit betrof VFR-16, VFR-17
en VFR-19. Het totale aantal nesten in deze bestanden was 366. Het merendeel, namelijk
303 nesten, werd gefokt door NTC leden. Uiteindelijk bleken daarvan 38 nesten niet te
voldoen aan ons VFR. De fokkers van deze nesten hebben sanctiepunten gekregen. Eind
2019 werd er begonnen met de administratieve verwerking van VFR-18 en VFR-20. Deze
nestcontroles zijn in februari 2020 helemaal afgerond. Hierin kwamen 296 nesten voor,
waarvan 246 gefokt door NTC leden en waarvan 25 nesten niet werden gefokt volgens
het VFR en waarvoor sanctiepunten gegeven zijn.
Inmiddels zijn vrijwel alle fokkende leden ‘gewend’ geraakt aan de VFR controles. Aan de
meeste informatieverzoeken wordt dan ook vriendelijk en vlot voldaan. Wel zo prettig
voor de mensen die belast zijn met de nestcontroles. Bij geen reactie (na verschillende
informatieverzoeken) geldt dat het nest wordt beschouwd als: niet gefokt volgens het
VFR.
Minder prettig is het feit dat er, ondanks het sanctiebeleid, nog steeds mensen zijn die
willens en wetens het VFR niet naleven. Er zijn, zoals u hierboven kunt lezen, dan ook in
2019 aan verschillende fokkers sanctiepunten en in een enkel geval via het bestuur een
officiële waarschuwing toegekend. Bij zeer ernstige overtredingen beslist het bestuur
over te nemen maatregelen.
Fokkersoverleg
Op dinsdagavond 21 mei 2019 verzorgde mr. Frenk Bonefaas een zeer interessante
lezing over de aansprakelijkheid van de fokker en de koopovereenkomst. Aan de hand
van concrete voorbeelden uit de praktijk gaf hij o.a. bruikbare tips om
aansprakelijkheden te vermijden/beperken. De vele aanwezigen hebben veel opgestoken
van de lezing en er werd goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van
vragen.
Het tweede fokkersoverleg vond plaats op zaterdag 23 november 2019. Onze gast was
toen drs. Roswitha van de Sandt, veterinair specialist oogheelkunde. Op enthousiaste en
duidelijke wijze vertelde ze de aanwezigen over alle ins en outs met betrekking tot het
ECVO oogonderzoek, oogafwijkingen die van belang zijn bij de dashond, beschikbare
DNA testen, etc. De middag vloog om en we kunnen stellen dat ook deze bijeenkomst
zeer geslaagd was.
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.

Verslag van het hernia-inventarisatieformulier 2019
Afgelopen jaar zijn er 9 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 2019 weergegeven.
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Twee 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 2020 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.2020 is het achtste jaar waarin de
hernia’s geïnventariseerd worden door middel van het hernia- inventarisatieformulier

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 2019 zijn er via dit meldpunt 2 formulieren binnengekomen. Op één van
deze formulieren werden problemen bij twee verschillende honden gemeld. De meldingen
betroffen de volgende orgaansystemen:
Ledematen
1x
Op het formulier met problemen bij twee honden werden verschillende orgaansystemen
aangevinkt in verband met 2 x syndroom van Cushing. Daarnaast werd m.b.t. een van
beide honden Melkklieren aangevinkt
Alle drie de honden hebben een stamboom.
Meldpunt DNA-uitslagen
Bij dit meldpunt kwamen het afgelopen jaar 8 meldingen binnen
Ook in 2019 zijn binnen de commissie fokbeleid vanzelfsprekend nog vele andere
onderwerpen aan de orde geweest. Belangrijke onderwerpen zijn o.a. Input
Normenmatrix Raad van Beheer en variëteitkruisingen. Deze projecten zijn nog niet
afgerond en lopen in 2020, net als diverse onderwerpen, gewoon door.
Commissie fokbeleid

