
FOKKEN OP EXTREMECONFORMATIE

Extreem fokken 

Oorzaken 

Gevolgen voor dieren Gevolgen voor eigenaars Gevolgen voor de samenleving 

Extreme conformatie  
van huisdieren door te 
selecteren op een bepaalde 
"look" (bv. platte neus, 
schuine rug, uitpuilende ogen 
of hangende oogleden, 
huidplooien, ronde schedel)  
in die mate dat er dierenleed 
veroorzaakt wordt. 

• Toegenomen vraag (mode) naar 
bepaalde rassen, gestimuleerd door 
reclame, films, sociale media en 
beroemdheden 

• Extreme uiterlijke kenmerken kunnen leiden 
tot een slechte gezondheid en verminderd 
welzijn van de dieren, tot het punt waarop ze 
lijden (ademhalingsmoeilijkheden, 
oververhitting, gewrichtspijn, pijnlijke huid, 
oog ulcers...)  

• Ze kunnen een invasieve operatie nodig 
hebben om normaal te kunnen ademen of 
lopen, en vaak is een keizersnede nodig bij 
de bevalling  

• Intensief fokken kan genetische 
afwijkingen doorgeven, wat lijden  
en vroegtijdige dood  
kan veroorzaken  

Op deze flyer worden vooral mopshonden afgebeeld, maar ook veel andere rassen en andere diersoorten worden op deze manier gefokt. 

• Hoge onverwachte medische en 
chirurgische rekeningen 

• Hartzeer door de slechte gezondheid en het 
welzijn of de vroege dood van hun huisdier  

• Gecompliceerde verzorging van 
ongezonde honden (vermijd warm weer, 
opwinding, activiteiten)  

• niet ingeloste  verwachtingen voor het  
uisdier  

• Emotionele en wettelijke hindernissen 
voor het omgaan met  
ongezonde  
dieren 

• Meer en meer gewetenloze fokkers en 
puppy farms om aan de vraag te voldoen  

• Gedragsproblemen als honden uit een 
onzekere bron komen (door vroeg spenen, 
slechte socialisatie)  

• Groter risico op insleep van ziekten met 
honden die uit het buitenland komen (bijv. 
hondsdolheid, resistente bacteriën, 
ziektedragende teken en vlooien)  

• Toename van het aantal ongewenste 
pups en honden  

 

• Gebrek aan bewustzijn bij de eigenaar 
over de gevolgen van extreem fokken voor 
gezondheid en welzijn (bijv. denken dat 
snurken normaal is) 

• Gebrek aan regelgeving  
(bijv. extreem fokken, 
fokomstandigheden)

Wat is het probleem?

VOORBEELD VAN  
RAS SPECIFICATIES*   
Aanwijzingen voor fokkers  

Korte 
snuit 

Huidplooi  op neus

Kort 
vierkant 
lichaam 6-8 kg

Kort lichaam, 
geen duidelijke 
buik door  

Dubbele krul  

Korte 
vacht 

overmatige 
huid en vet 

Dikke hals met huid-

plooi Grote ronde 

schedel, gerimpeld 

voorhoofd, gr
ote 

ronde ogen  

Blauwe vacht, 
donkerblauwe 

oren 

Ondervoorbijtend gebit 

*Hoewel dit voorbeeld fictief is, is het geïnspireerd op echte rasstandaarden. Rasspecificaties (of hun interpretatie) kunnen vrij extreem zijn. 



FOKKEN OP EXTREMECONFORMATIE
Wat kunnen we doen?  

Eigenaars  
van huisdieren 

Fokkers  
van honden en katten 

Onderzoekers en opvoeders 

Politici en wetgevers 

Dierenartsen 
Veterinaire organisaties en  
dierenbeschermingsorganisaties 

Fokverenigingen  
en kennelclubs 

Beroemdheden en VIP's 

Adverteerders, filmmakers,  
gebruikers van sociale media 

Raadpleeg een dierenarts voordat u een hond 
koopt  

Koop geen huisdieren met extreme 
fokkenmerken  

Koop geen hond of kat online of van een 
onzekere bron  

Als u een rashond koopt, vraag dan altijd om 
de moeder te zien en teken een 
puppycontract  

Controleer of het dier geïdentificeerd en 
geregistreerd is  

Kies bij het fokken voor gezondheid en welzijn 
boven uiterlijk  

Fok niet met dieren met extreme eigenschappen  

Laat een dierenarts uw honden controleren op 
gezondheid en functionaliteit voordat u gaat 
fokken  

Overweeg kruisingen als extreme kenmerken de 
gezondheid en het welzijn van de hond 
beïnvloeden  

'Normaliseer' extreme fokkenmerken niet  
(bijv. snurken)  

Identificeer en registreer alle pups en kittens 
correct  

Verkoop geen dieren jonger dan 8 weken of 16 
weken als ze in het buitenland verkocht worden 

Verbied extreem fokken om dierenwelzijn te 
beschermen  

Stel gezondheids- en welzijnsnormen voor  
het fokken van honden en katten  

Microchippen en registratie van honden en 
katten verplicht stellen  

Verbeter de grenscontroles op huisdieren  

Reguleer de online handel in huisdieren  

Handhaven van wetgeving met hoge straffen  

Bewustmaken van extreem fokken   

Dierenartsen en fokkers opleiden in 
rasgerelateerde gezondheids- en welzijnskwesties  

Bestuderen van de impact van extreem fokken  
op de gezondheid en het welzijn van honden  
en katten  

Ontwikkelen van evidence-based limieten op 
fysieke kenmerken of functietesten 

Deze infographic werd gezamenlijk geproduceerd door de Federation of Veterinarians of 
Europe en de Federation of European Companion Animal Veterinary Associations.  

Een gezamenlijke FVE/FECAVA position paper over gezond fokken 

werd in juni 2018 aangenomen. Bezoek onze respectieve websites voor meer informatie. 

Gebruik geen honden met extreme 
fokkenmerken (of hun cartoons) in 
reclamespotjes, advertenties en films  

Maak en/of deel geen 'grappige' video's van 
huisdieren die moeite hebben met ademen, 
bewegen of andere tekenen van extreme 
fokkerij vertonen  

Help het bewustzijn over extreme fokkerij te 
vergroten  

Koop of promoot geen huisdieren met 
extreme fokkenmerken  

Help mensen bewust te maken van extreem 
fokken  

Meer informatie? 

www.fve.org     www.fecava.org

Foknormen herzien om extreem fokken te 
voorkomen  

Fokkers aanmoedigen om te fokken op 
gezondheid en niet alleen op uiterlijk  

Train showkeurmeesters om gezonde dieren  
te herkennen  

Accepteer of beloon geen extreme 
fokkenmerken op shows  

Programma's opzetten voor gezondheidstests 
vóór het fokken  

Werk samen met dierenartsen om gegevens te 
verzamelen over gezondheidsonderzoeken, 
correctieve chirurgie en keizersneden als gevolg 
van extreem fokken  

Maak mensen bewust van de risico's van 
extreem fokken  

Creëer en promoot veterinaire 
gezondheidscertificaten en puppycontracten  

Aanmoedigen van gezondheidsonderzoek vóór 
het fokken  

Een systeem opzetten voor dierenartsen om 
gegevens uit te wisselen over 
gezondheidsonderzoeken, correctieve 
operaties en keizersnedes als gevolg van 
extreme fok  

Werk samen met nationale kennel clubs om 
deze gegevens te delen 

Adviseer (toekomstige) eigenaren en fokkers 
over diergezondheid en dierenwelzijn  

'Normaliseer' extreme fokkenmerken (bijv. 
snurken) niet  

Registreer alle gezondheids- en 
welzijnsproblemen die verband houden met 
extreem fokken  

Rapporteer correctieve chirurgie en 
keizersnedes als gevolg van extreme fokkerij  

Alleen in noodgevallen keizersnedes uitvoeren  

Vermijd kunstmatige inseminatie als de hond of 
kat niet in staat is alleen te paren of te 
bevallen  


