5.c JAARVERSLAG 2020 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 en sanctiebeleid
Eind 2019 werden er twee nestcontrole rondes opgestart, namelijk VFR-18 en VFR-20.
Deze nestcontroles zijn in februari 2020 helemaal afgerond en de resultaten hiervan zijn
in het jaarverslag Fokbeleid 2019 meegenomen. Daarnaast zijn er in 2020 nog twee
bestanden helemaal verwerkt, namelijk VFR-21 en VFR-22. Het totale aantal nesten in
deze twee bestanden was 240, waarvan 183 nesten werden gefokt door leden van de
vereniging. Uiteindelijk bleken 14 nesten niet te voldoen aan ons
verenigingsfokreglement en hebben de fokkers van deze nesten sanctiepunten gekregen.
De nestcontroles verlopen soepel en over het algemeen positief. In de praktijk blijkt wel
dat sommige leden van onze vereniging die eenmalig of een enkele keer een nestje
fokken zichzelf niet altijd beschouwen als ‘fokker’ en soms niet begrijpen waarom zij aan
ons verenigingsfokreglement zouden moeten voldoen. Hoewel er in De Dashond en op de
NTC website steeds aandacht wordt besteed aan de regelgeving rondom het fokken
wordt dit in de praktijk helaas niet door iedereen opgepakt.
Bij geen reactie tijdens de VFR-controles (na verschillende informatieverzoeken) geldt
dat het nest wordt beschouwd als: niet gefokt volgens het VFR. Gelukkig komt dit steeds
minder vaak voor
Fokkersoverleg
Net als zoveel NTC-activiteiten die niet konden doorgaan in verband met corona, hebben
wij het voorjaarsoverleg moeten annuleren en heeft er in 2020 verder helaas ook geen
nieuw fokkersoverleg kunnen plaatsvinden.
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 2020
Afgelopen jaar zijn er 8 hernia-inventarisatieformulieren binnengekomen via de
Nederlandse Teckel Club en 1 melding van hernia via het Meldpunt
gezondheidsproblemen. Doel van het hernia-inventarisatieformulier 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 2020 weergegeven.
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Één hond uit bovenstaand schema is als gevolg van onvoldoende herstel en/of ernstige
gradatie geëuthanaseerd. Bij drie honden is een CT scan en een operatie uitgevoerd.
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 2021 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.
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 2020 zijn er via dit meldpunt 2 formulieren binnengekomen.
Een melding betrof een hernia. Deze melding is, na aanvullende informatie door de
eigenaar, meegenomen in het verslag van de hernia-inventarisatieformulieren 2020, zie
hierboven. Op het tweede formulier werd een melding gedaan van epilepsie.
Beide honden hebben een stamboom.
Meldpunt DNA-uitslagen
Bij dit meldpunt kwamen het afgelopen jaar geen meldingen binnen.
Naast de vaste onderwerpen op de agenda van de commissie fokbeleid, zie hierboven,
zijn er ook altijd lopende projecten of nieuwe initiatieven. De Normenmatrix van de Raad

van Beheer voor ons ras is eind 2020 gepubliceerd op de website van de Raad. Hierover
is bericht in De Dashond, net als over andere zaken vanuit de Raad van Beheer die
betrekking hebben op de fokkerij.
In verband met corona was het in 2020 lastig om zaken van de grond te krijgen/te
organiseren. Wij hopen uiteraard dat dit in de loop van 2021 zal verbeteren!
Commissie fokbeleid

