
hond die je pup uiteindelijk
ook zou gaan worden. „Wees
niet te bang voor het verleden
dat zo’n hond heeft gehad.
Viervoeters zijn opportunis-
ten; ze passen zich snel aan de
nieuwe situatie aan, zeker als

ze voelen
dat die
veilig en
stabiel is.”

Daarbij
geef je een
al gebo-
ren hond

een tweede kans op een mooi
leven. Via een erkend asiel
kunt u ervan uitgaan dat u
eerlijke informatie over de
hond krijgt. Let er bij organi-
saties die zwervertjes uit het
buitenland halen op dat zij
niet alleen naar de noodzaak
voor het dier kijken, maar ook
of zo’n hond kan wennen aan
het leven in Nederland.
Vaak zijn ze daar een
vrij leven op straat ge-
wend en dan is het
wel een hele omscha-
keling naar een door-
zonwoning in een
drukke stad.

de consument heeft het laatste
woord. 

Dat laatste zegt ook hoogleraar
bij de faculteit diergeneeskunde
Universiteit Utrecht Jan Rothui-
zen. Hij heeft zich jarenlang ver-
diept in erfelijke ziektes en extre-
me uiterlijkheden bij rashonden
en is ook coördinator van het Ex-
pertisecentrum Genetica Gezel-
schapsdieren. „Het is eigenlijk
heel simpel: als wij als consument
stoppen met het kopen van bij-
voorbeeld buldogs met een ex-
treem korte snuit, stopt de fokker
vanzelf met het op de wereld zet-
ten van dat soort hondjes.”

ADEMNOOD
Rothuizen wil graag het mis-

verstand uit de weg helpen dat
een te korte snuit waardoor een
hond ademnood krijgt, op dezelf-
de hoop wordt geveegd als erfelij-
ke ziektes, zoals heupdysplasie
en bepaalde vormen van kanker
die bij sommige rassen opvallend
veel voorkomen.

„Een te korte snuit bij bullen,
een te lang lijf bij een teckel, te
heftige huidplooien bij een shar-
pei, dat creëren we zelf. De markt,
het modebeeld en de honden-
shows vragen daarom en dus
wordt dat geleverd. Anders is de

heupdysplasie bij een Duitse
herder, of de meer voorkomen-
de tumoren bij berner sennen-
honden en golden retrievers.

Dat is een erfelijke ziekte die
wordt veroorzaakt door inteelt.”
Even technisch: bij een zuiver

ras is de kans heel groot dat de na-
komeling twee exact dezelfde ge-
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Aanschaf van een pup uit een ’warm en vertrouwd nest’ is niet eenvoudig

EEN RASHOND HEEFT ALLERLEI GEZOND-
HEIDSKWALEN, een pup uit het Oostblok is
vaak ziek en niet goed gesocialiseerd, met een
zwervertje uit het buitenland weet je niet wat
je in huis haalt en in het asiel zitten alleen
maar grote exemplaren met gedragsproble-
men. Dit is misschien iets te kort door de
bocht, maar het aanschaffen van een gezonde
viervoeter met een goed welzijnsverleden is

niet eenvoudig. Hoe komt u aan een gezellig maatje afkomstig
uit een warm en gezond nest? 

door NIENKE OORT

Het is niet zo gek dat
het lastig is om aan
een leuke gezonde
hond te komen. Cij-
fers van Stray-Animal

Foundation Platform laten zien
dat er jaarlijks ongeveer 180.000
nieuwe hondjes in ons land bij ko-
men. Iets meer dan een kwart
daarvan wordt geboren in Neder-
land. De vraag is dus vele malen
hoger dan het aanbod. 

De consequentie is dat de mala-
fide hondenhandel uit het Oost-
blok lucratief blijft en dat bepaal-
de fokkers erg makkelijk een nest-
je extra laten komen. Gevolg: door-
fok en zieke pups. Natuurlijk ligt
er een verant-
woordelijk-
heid bij de
fokker en
de hande-
laar, maar

nen krijgt voor één onderdeel/ei-
genschap. Als dat gen zwak is, is
het dus bijna 100% zeker dat de na-
komeling ook last heeft van dat ge-
brek of die aandoening. Bij een
kruising krijgt de pup twee ver-
schillende genen voor dat ene on-
derdeel/eigenschap. Als er dan
één niet zo goed is of wat zwakker,
pakt de natuur vanzelf de sterke
en dus gezondere. Het Expertise-
centrum heeft methoden ontwik-
keld waarmee de fokkerij in de na-
bije toekomst de ernstigste pro-
blemen door erfelijke ziekten met
dna-testen kan bestrijden.

Toch zou het zeker niet onver-
standig zijn de raszuiverheid – en
dus de inteelt die daarmee ge-
paard gaat – helemaal los te laten,

en meerdere rassen met elkaar te
kruisen. Op die manier komen er
weer gezonde pups op de wereld.
Dat is de conclusie die vrijwel elke
betrokken partij trekt. Zo ook Piet
Hellemans, dierenarts en initia-
tiefnemer van De Leukste hond
van Nederland-verkiezing, een lu-
dieke tegenhanger van de onder
vuur liggende hondenshows. „Ik
doe veel vrijwilligerswerk in Thai-
land en daar werk ik bijna alleen
maar met kruisingen. Ik zie dat die
honden zo veel sterker zijn dan
zuivere rashonden hier.” Hij
schat, op basis van wat hij in zijn
praktijk in Amsterdam ziet, dat
rashonden zeker 25% meer ge-
zondheidsklachten hebben dan
niet-rashonden. 

Hoogleraar Rothuizen haalt een
onderzoek aan van de Universiteit
Wageningen: „Daaruit blijkt dat
sommige mensen zo’n sterke voor-
keur hebben voor een bepaald ras,
dat het ze niet uitmaakt dat het
dier gezondheidsklachten ervaart
ten behoeve van zijn uiterlijk.
Zelfs als het dier dáárdoor vroeg-
tijdig komt te overlijden, schaft
men willens en weten weer zo’n
zelfde hond aan. Men kan het ide-
aalbeeld van een lievelingshond
blijkbaar moeilijk loslaten.”

RISICO’S
Maar waar vind je nou de ge-

zondste rashond? Op de website
van het Landelijk InformatieCen-
trum Gezelschapsdieren (LICG)

is over de 40 populairste rassen
van alles te vinden over hun aan-
doeningen en welke risico’s u als
baas met het dier loopt. Deze site
kan beschouwd worden als onaf-
hankelijk, met wetenschappelijk
onderbouwde informatie, aange-
zien zij alle gegevens krijgen van
de faculteit diergeneeskunde
Utrecht. En die baseren zich
weer op gegevens uit een databa-
se die gevuld wordt door dieren-
artsen uit heel Nederland.

Ook raadt Rothuizen aan infor-
matie in te winnen over een be-
paalde fokker bij de rasvereni-
ging. „Die zijn ook niet altijd hele-
maal onafhankelijk, maar over
het algemeen weten zij de fokkers
die het te bont maken wel buiten

de deur te houden.”
En natuurlijk zijn niet alle ras-

honden ziek of elke fokker fout.
Van de ongeveer 200 rassen is
slechts een fractie echt ’verpest’
door doorfok en extreme uiterlijk-
heden. Met name bij de wat min-
der populaire rassen gaat het ook
vaak wel goed. „We noemen be-
wust geen rassen waar weinig pro-
blemen zijn; dan worden die met-
een weer gewild en voor je het
weet, heb je bij die honden dan
weer dezelfde problemen”, waar-
schuwt Rothuizen.

Voorzitter van brancheorgani-
satie Dibevo, Joost de Jongh, heeft
daar een oplossing voor: „De Raad
van Beheer publiceert elk jaar een
lijst met per ras de hoeveelheid ge-
boren pups. Daar kun je dus in één
oogopslag zien welk ras minder
populair is en dus vaak gezonder.”

De Jongh waarschuwt voor de
’lookalike’-rashonden, zonder
stamboom en die vrij goedkoop
worden aangeboden. „Een ras-
hond ís niet goedkoop. Dus als een
hondje voor een onwaarschijnlijk
lage prijs wordt aangeboden, kun
je er bijna prat op gaan dat hij af-
komstig is uit een ’hondenfa-
briek’.”

Ook Hellemans heeft nog wel
wat tips: „Het is een goede graad-
meter of u als nieuw baasje regel-
matig langs mag komen bij de fok-
ker thuis. Dus als de teef nog in
verwachting is, als de pups net ge-
boren zijn en nog een keer of twee
daarna. Altijd moet de moeder in
de buurt zijn en moeten ze in huis
leven.”

WEBSITES
Maar de allermooiste oplossing

is te kiezen voor een zogenoemd
’gelegenheidsnestje’. De hond van
de buren die per ongeluk gedekt
is tijdens een wandeling. Die
pups worden vaak voor enkele
tientjes van de hand gedaan tegen
alleen de kosten van het inenten,
ontwormen en chippen. Pas wel
op als u deze nestjes op websites
als Marktplaats zoekt. Daar wor-
den ook met enige regelmaat ge-
stolen hondjes aangeboden.

Hans Baaij, van de Stichting
Dier en Recht denkt ook dat dat

een van de weinige manieren is om
nog op een eerlijke wijze aan een
gezonde hond te komen. „Ik snap
eigenlijk niet waarom er nog nie-
mand in dit gat in de markt is ge-
sprongen”, vraagt hij zich af. Bij de
stichting komen veel meldingen
binnen van consumenten die zich
in hun hemd gezet voelen door
een fokker. „Wij proberen daar
een zaak van te maken, maar dat is
met de huidige wetgeving lastig.”

Natuurlijk is er dan nog de keus
voor een jong volwassen hond. U
mist dan die schattige en knuffel-
bare fase van het klein zijn, maar u

weet wel veel beter wat u uiteinde-
lijk in huis haalt. „Iedereen valt
voor de charmes van zo’n kleine
dreumes”, vat ’Leukste hond’-die-
renarts Hellemans de koe bij de
horens. „Maar laat je nu eens niet
verleiden door de schattigheid en
het uiterlijk, want een paar maan-
den later heb je een volledig ande-
re hond in huis. Ik zou willen sti-
muleren een jong volwassen hond
aan te schaffen, via een asiel, een
stichting die ze uit het buitenland
haalt of via verhuisdieren.nl en
waarmee je hier in Nederland
eerst kennis kunt maken.”

Op die manier kun je meteen
meten of je een klik hebt met de

ELLENDE MET RASZUIVERE BAERKE

De familie Reinders
uit Geleen heeft het
minder goed ge-
troffen met hun
schat van een
berner sennen-
hond Baerke. Het
arme dier heeft

een ernstige vorm
van heupdysplasie.
„De dierenarts
heeft schriftelijk
verklaard dat het
zeer waarschijnlijk
veroorzaakt is
door erfelijke

aanleg. Baerke is
namelijk nog geen
één jaar oud en
heeft geen letsel
gehad.” De opera-
tie kostte €1700 en
is bij elkaar ge-
bracht door de

stichting Berner
Care, die gedu-
peerden helpt deze
dure operaties te
betalen door mid-
del van inzamelin-
gen. „We nemen
ook contact op met

’Gelegenheidsnestje’
beste oplossing 

’Raszuiverheid, en dus
inteelt, helemaal loslaten’

Leonie Erkelens is heel blij met haar
kruising akita met labrador/keeshond.
„Piqueno is een allegaartje, maar hij is
lief, gezond en vrolijk!” 

FOTO ALDO ALLESSIE

Dierenarts
Piet Helle-
mans.
„Rashonden
hebben
zeker 25
procent
meer ge-
zondheids-
klachten
dan niet-
rashonden.” 

Berner sennenhond Baerke is
inmiddels geopereerd en het gaat
goed met hem. Maar dat kostte

de baasjes een hoop geld en
verdriet.

Jan Rothuizen

Joost de Jongh

Zoektocht naar
gezonde hond

BLIJ MET KRUISING

Leonie Erkelens uit Barneveld
is elke dag ontzettend blij met
haar vuilnisbakkenras Pique-
no. „Het is een pup van mijn
vorige hond, die per ongeluk
gedekt was door de hond van
de buren. Pico is een prachti-
ge hond: een samensmelting
uit een raszuivere akita inu
(vader) en een kruisinge
labrador/keeshond (moeder).
Pico is nu drie jaar oud, maar
ik kom nooit bij de dierenarts.
Het is een vrolijke, lieve en
vooral gezonde hond. Zijn
broertjes en zusje heb ik voor
een klein prijsje weggeven. Ik
had er via internet waar-
schijnlijk nog de hoofdprijs
voor kunnen vragen omdat ze
half akita inu waren, maar dat
vond ik niet nodig. Vond het
belangrijker dat ze een goed
thuis zouden vinden.”

Karen Mulders fokt
Australian sheperds.
Eerder dit jaar had ze
een nest met maar
liefst 15 pups! Ook dit
ras is gevoelig voor
heupdysplasie, maar als
u een goede fokker
zoekt, zoals Mulder,
heeft u de meeste kans
op een gezonde hond. 
FOTO SANDER UIJLENBROEK

GOEDE FOKKER?

Inmiddels beginnen alle
grote organisaties ervan
doordrongen te raken dat
het de spuigaten uitloopt
met de aanwas van onge-
zonde honden. Op websites
van LICG (www.licg.nl),
Dibevo (www.dibevo.nl) en
Hondenbescherming
(www.hondenbescher-
ming.nl) is veel – onafhan-
kelijke – informatie te vin-
den. Zo heeft de Hondenbe-
scherming de fairpup-
check ontwikkeld. Een
handig lijstje waarmee u
een eerste check kunt doen
of een fokker op de juiste
wijze bezig is. 
Ook de Obi’s Stichting
(www.obisstichting.nl) zet
zich in voor een gezonde
fok van hondjes. Voorzitter
Paula Waterbeek is een
zwartboek aan het samen-
stellen met negatieve erva-
ringen van mensen die een
hond hebben gehaald bij
een zogenoemde broodfok-
ker. Ze zal al de verhalen
bundelen en te zijner tijd
overhandigen aan staats-
ecretaris Sharon Dijksma,
in een poging de wetgeving
rondom broodfokkers en
malafide hondenhandel af
te dwingen. Via haar web-
site kunt u uw ervaringen
delen en informatie vinden
waar op te letten bij het
aanschaffen van een hond.
Dan is de stichting Vier
Voeters nog een actie
gestart om de malafide
handel in jonge honden
tegen te gaan. Vier Voeters
roept op tot EU-brede
identificatie en registratie
voor alle honden in een
centraal register. Op deze
wijze kunnen dealers en
eigenaren die de wet over-
treden tot verantwoording
worden geroepen.

de fokker en Stich-
ting Dier & Recht
in de hoop dat het
fokken van deze
pups een keertje
ophoudt”, zegt
woordvoerster
Anita Vaes. 

Zeeslang

De Zoete Kust, de Golfo
Dulce, een baai in het
zuiden van Costa Rica:
daar sta ik dan, om
kwart voor vijf in de

ochtend als ik de boot op stap en
we het donker invaren. Ik ben
hier om een heel speciale soort
zeeslang te vangen: de geelbuik-
zeeslang. 

Deze jongens zijn vooral in de
vroege ochtend actief, dus ik
weet dat ik nu de meeste kans
maak op een ontmoeting. Ik
schijn met een lamp op het water.
Zeeslangen zijn uiteraard reptie-
len, en reptielen hebben longen.
Dus ook al kunnen zeeslangen
nog zo lang hun adem inhouden
(ongeveer 1,5 uur), uiteindelijk
worden ze toch gedwongen adem
te komen halen aan de oppervlak-
te. En dat is het moment dat ik ze
moet zien! 

Na een half uurtje zoeken zie ik
een gele kurkentrekker in het
water liggen: het is er een! We
varen erheen en ik schep hem
met mijn net uit het water. Voor-

zichtigheid is geboden: zoals alle
zeeslangen zijn ook deze zwaar-
bewapend met zenuwgif dat vis-
sen binnen luttele seconden
verlamt. En in tegenstelling tot
wat veel mensen (vooral duikers)
denken, zijn de giftanden van de
meeste zeeslangen wél groot
genoeg om makkelijk door een
duikerspak of handschoen heen
te bijten. Hij ligt op de boot en ik
pak hem voorzichtig beet bij zijn
staart. Hij komt tot rust. Wat een
prachtslang! Hij is compleet geel
van kleur. Hij heeft een afgeplatte
peddelstaart, die hij als ’buiten-
boordmotor’ gebruikt. Daarmee
kunnen geelbuikzeeslangen snel
zwemmen. 

Eigenlijk zijn zeeslangen ge-
woon landslangen die miljoenen
jaren geleden de zee in zijn ge-
gaan, en nooit meer terug zijn
gekomen. Geelbuikzeeslangen
komen echt nooit meer op het
land. Ze vervellen zelfs in de zee.
Ook hebben ze een zoutklier
onder hun tong, waarmee ze

overtollig zout uitscheiden –
wel belangrijk als je continu

in de zee zwemt en veel
zout water binnenkrijgt!
In hun neus zitten
klepjes die verhinderen

dat ze water binnenkrij-
gen tijdens het zwem-

men. De zon komt langzaam
op, en ik leg de zeeslang voor-

zichtig terug in het water. Met
een paar flinke slagen van zijn
staart duikt hij weer de diepte in.
Slangen aan land zijn betoverend,
maar een slang in het water is
misschien nog eleganter. Ik kijk
er ademloos naar!

Dr. Freek Vonk is als wetenschappe-
lijk medewerker verbonden aan
Naturalis in Leiden.

Ook deze is
zwaarbewapend
met zenuwgif

Wild!

Freek
Vonk
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