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Genetisch management 

 Inteelt beheersen kan je alleen samen doen 

● Welke dieren je het beste mee kan fokken hangt af 
van wat de rest doet 

 Deze presentatie 

● Korte herhaling theorie inteelt 

● Gemaakte keuzes voor de software 

● Demonstratie software 



Stoomcursus Inteelt 

Teef Reu 

x 

Teefje 

x 

• Afname variatie 

• Soms beide kopieën van zelfde voorouder afkomstig 

Inteelt = paren van verwanten 



Populatie 

Elk recessief erfelijk gebrek is zeldzaam maar elk dier draagt ze mee 

Bij paring tussen niet verwanten 
komen erfelijke gebreken niet tot 
expressie 

Als dieren een gemeenschappelijke  
voorouder hebben kunnen erfelijke 
gebreken wel tot expressie komen 

Inteeltcoëfficiënt F: % genen dat in beide sets identiek is 

door afstamming = kans dat erfelijk gebrek tot uiting 

komt 



Inteelt 

 Inteelt niveau niet van belang 

● Hangt vooral af van lengte stamboom 

 Beperking inteelttoename is essentieel 

● Als te snel  -> hoge frequentie erfelijke gebreken 

 Neemt altijd toe in gesloten populatie 

● Dieren in volgende generatie gemiddeld meer ingeteeld 

 Bestrijding erfelijke gebreken 

● Is dweilen met de kraan open als inteelttoename hoog 

blijft 

● Zonder genetisch management (populatiebeheer) kom je 

er niet 

 

 

 

 



“Stoplicht” inteelttoename 

Inteelttoename Beoordeling risico’s Effectieve 
populatie- 
grootte 

>1% Uitsterven door opeenstapeling 
erfelijke gebreken 

<50 

0,5% - 1% Erfelijke gebreken gaan vrijwel 
zeker voorkomen 

50-100 

0,25% - 0,5% Er kunnen erfelijke gebreken 
optreden 

100-200 

< 0,25% Kleine kans op erfelijke gebreken >200 



Beleid nodig voor inteelt en 

verwantschapsbeheer 

 Onderzoeken 

● Wat is de huidige stand van zaken? 

 Genetisch Management 

● Hoe kan de inteelttoename in het ras beperkt worden? 

 Honden fokken 

● Welke reu past het beste bij mijn teef? 

 

 Software ter ondersteuning 

● Monitoring 

● Sturing 

● Paring 

 

 

 

 



Software 1 

Wat is de huidige situatie met betrekking tot inteelt en 
verwantschap in het ras? 

 

 Doelgroep: besturen rasverenigingen en fokcommissies 
(beleidsmakers) en andere belangstellenden 

 

 Monitoringsmodule 



Monitoring 1: Populatiegegevens 

 Hoeveel pups per jaar geboren? 

● Hoeveel worden daarvan in de fokkerij gebruikt? 

Minder pups -> meer inteelt 

Minder later ouder -> meer inteelt 

● Hoeveel nesten per vader en per moeder 

Veel nesten per ouder -> meer inteelt 

 Hoe gelijkmatig nakomelingen over fokdieren verdeeld 

Groot aandeel enkel(e) dier(en) meer inteelt 

 Aantal dieren van buiten 

 Generatieinterval 

● Elke volgende generatie is meer verwant en ingeteeld 



Monitoring 2: Inteelt zelf 

 Hoe compleet is de stamboom? 

● Elke generatie (bijv. 3-4 jaar) moet 1 generatie 

voorouders meer bekend zijn 

 Wat is de gemiddelde inteelt per geboortejaar 

● Let op helling 

Steiler -> hogere inteelttoename 

 Wat is de gemiddelde verwantschap per jaar 

● Als veel lager dan inteelt dan verschillende groepen binnen 

het ras 

 



Monitoringsmodule 

 Op basis van data bij Raad van Beheer 

● Automatisch elke 3 maanden een update 

● Rasvereniging logt in 

● Grafieken met resultaten kunnen worden 
gedownload (jgp / pdf) 

 Kan ook gedraaid worden met externe bestanden 
(bijvoorbeeld ZooEasy) 

● handmatig 



 



 



 



 



Aantal pups per geboortejaar 

 Verloop: vrij contant rond de 600, daling sinds 2006 

Weinig pups worden later ouder 

 Nu per jaar rond de 70 vaders, 150 moeders 



Gemiddeld aantal pups/nest en pups/vader 

• Aantal dekkingen per vader vrij constant 

• Worpgrootte vrijwel constant 



Totaal aantal pups over het hele leven 

• Schommelt bij reuen door “kampioenen” 
• “top”reu: 439 nakomelingen! (uit vorige eeuw) 

• Meer constant per teef 
• “top”teef: 62 nakomelingen (uit 1989) 



Gemiddelde leeftijd ouders 

• Leeftijd ouders toegenomen 
• Schommelt door onevenwichtig gebruik 



Leeftijdsverdeling ouders  

• Generatie interval = gemiddelde leeftijd bij geboorte pups = 4,0 



ras veel import Zooeasy, data/GoldenRetrieverZEshort1.out 

Compleetheid stamboom 

• Later geboren dieren hebben niet meer bekende voorouders 
• Data invoer stamboom voor “papieren stamboom” 
• Inteeltberekeningen onbetrouwbaar 



ras veel import Zooeasy, data/GoldenRetrieverZEshort1.out 

Compleetheid stamboom 

• Bijvoorbeeld: ZooEasy extra data toegevoegd importhonden 
• Meer generaties bekend 
• Inteeltberekeningen betrouwbaarder 



ras veel import Zooeasy, data/GoldenRetrieverZEshort1.out 

Aantal pups geboren uit NL of uit 

importdieren 

• Fokkerij is internationaal, veel dekreuen uit buitenland 
• Afhankelijk van vrijwillige invoer 
• Inteeltberekeningen onbetrouwbaar 



Inteelt en verwantschap 

• Tot 2000 toename  
• Daarna ongeveer gelijk gebleven (iets afgenomen bij RvB?) 



Raad van Beheer data of externe data 

 Data moet aan vaste specificaties voldoen 

● ZooEasy data kan gebruikt worden  

 Afhankelijk van extra data die is toegevoegd door 
vereniging: 

● Compleetheid stamboom groter 

● Als alleen “ouderdieren” ingevuld worden  

● Kleinere nesten 

● Gemiddelde leeftijd ouderdieren 



Meer informatie in tekst bestand, zoals: 

 Inteelttoename per periode van 5 jaar 
1979 - 1983         0.000% 
1983 - 1988         0.618% 
1988 - 1993         0.499% 
1993 - 1998         0.741% 
1998 - 2003        -0.319% 
2003 - 2008        -0.566% 
2008 - 2013        -0.977% 
     
 Verwantschapstoename per periode van 5 jaar 
1979 - 1983         3.140% 
1983 - 1988        -0.435% 
1988 - 1993         2.673% 
1993 - 1998        -0.822% 
1998 - 2003        -1.318% 
2003 - 2008         0.502% 
2008 - 2013        -1.755% 
 ______________________________ 
 



Conclusies monitoring 

 Brengt populatie in kaart 

● Hoeveel pups worden later ouder (vaak heel weinig) 

● Hoeveel import (Fokkerij is tegenwoordig internationaal) 

 Let op onevenwichtig gebruik dekreuen 

● Vaak veel schommelingen door eenzijdig gebruik ouders 

 Om nieuwe problemen (erfelijke gebreken) te voorkomen is een 

goed inteeltbeleid nodig 

 Beleidsmaatregelen mogelijk? 

● Wat is de effectiviteit? 

● -> software sturing 



Effect fokbeleid op toekomstige inteelt 

 Maatregelen kunnen inteelttoename beperken 

● Stimuleren gebruik meer vaders 

● Dekbeperkingen 

● Sturen op verwantschap ouders 

 Grijpen direct in op de mogelijkheden van fokkers 

● Alleen draagvlak als goed onderbouwd 

 Sturing software berekent inteelt bij verschillend beleid 

● Gegevens uit monitoring kunnen als basis gebruikt 
worden 



Sturingsprogramma 

 Effect fokbeleid op inteelt 

 Sturinsprogramma simuleert ras en berekent inteelt in 
komende generaties 

 Gebruiker geeft gegevens op 

● Biologische gegevens 

● Fokbeleid 

● Frequentie erfelijke gebreken 

  Programma berekent inteelttoename 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Gemiddelde inteelt coëfficiënt 

 



Invloed topreuen 

 



Gemiddelde inteelt coëfficiënt : 5 reuen- 

75% nesten 

 



 

Gemiddelde inteelt coëfficiënt: geen 

topreuen 



Voorkom kampioeneneffect 

 Als iedereen de kampioen wil 

● Veel dekkingen 

● Zonen en dochters zeer populair 

 Kan inteelt bijzonder snel oplopen 

 Gaat het hele ras op elkaar lijken 

● Geen lol meer aan kampioenschappen 

 Variatie doet een ras leven 

 



Dekbeperkingen 

 Dekbeperking per jaar effectief vanaf 10 nesten, 
beneden 5 nesten even effectief 

 Dekbeperking op leven boven 5 nesten minder 
effectief door versnellen generaties 

 

Per jaar Totaal hele leven 

Fokbeleid ΔF Generatie 
interval 

ΔF Generatie 
interval 

Standaard 0.41 3.6 0.41 3.6 

Max. 20 nesten / reu 0.42 3.6 0.49 3.5 

Max. 10 nesten / reu 0.27 3.8 0.42 3.5 

Max. 5 nesten / reu 0.18 3.7 0.26 2.6 

Max. 2 nesten reu 0.16 3.8 0.13 2.4 

Max. 1 nest / reu 0.19 3.8 0.12 2.5 



Inteelt bij verschillend fokbeleid 

 Verlagen verwantschap met hele ras meest effectief 

Fokbeleid ΔF Generatieinterval 

Standaard 0.41 3.6 

Geen topreuen 0.17 3.6 

Lage verwantschap ouders 0.39 4.6 

Lage verwantschap met ras 0.14 3.8 

Max. 5 Dekkingen per jaar 0.18 3.7 

Max. 5 Dekkingen per leven 0.25 2.6 

Max. 2 Zonen in stamboek 0.32 3.6 



Conclusies wat je met sturing kan laten 

zien 

Demonstratie effecten inteeltbeleid bijv.: 

 “Kampioenen” zorgen voor meer inteelt 

● Altijd risico dat kampioen een erfelijk gebrek heeft 
dat al veel voorkomt in populatie 

 Dekbeperking minder effectief als het aantal fokreuen 
gelijk blijft 

 Dekbeperking op nesten per leven kan generatieinterval 
verkorten en effect teniet doen 

 Uitsluiten dieren met hoge gemiddelde verwantschap 
met het ras ook op lange termijn effectief 

 



Nog meer mogelijkheden 

 Effect (selectie tegen) erfelijke gebreken 

 Verschillende groepen (variëteiten) in het ras 

 Krachtig programma, veel mogelijkheden 

● Geeft soms onverwachte uitkomsten 

● Interpretatie kan lastig zijn 

 

 Uiteindelijk bepaalt fokker welke reu gepaard wordt met 
welke teef 

 Paringsmodule 



Paringsmodule 

 Met welk hondenpaar kan ik het beste fokken uit het 
oogpunt van inteelt en verwantschapsbeheersing? 

 

 Doelgroep: fokkers en eigenaars 

 

 Gebaseerd op database gebruikt voor monitoring 

 Voor elke proefparing 

● Verwantschap ouders met rest ras 

● Inteelt nakomelingen 

● Betrouwbaarheid (aantal generaties voorouders 
bekend) 

 











Omgaan met inteelt: fokker en eigenaar 

 Ga na welke reuen voor teef beschikbaar zijn 

 Vergelijk verwantschappen met reu 

● Lager is beter 

● Kijk liefst 5 generaties terug 

 Dit werkt alleen op de korte termijn 

● alleen voor 1 nest 

 Voor lange termijn en hele ras 

● Zorg dat de gemiddelde verwantschap in het ras 
laag blijft 

● Kijk naar verwantschap dier met rest ras 

 



Omgaan met inteelt en verwantschap: 

Dat kunnen we alleen samen! 


