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Centrum voor Genetische bronnen Nederland
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✓Onderzoek en advisering rasorganisaties

✓Rassenlijst landbouwhuisdieren

✓Genenbank dierlijke bronnen

✓Beleidsadvisering

✓Kennisbank zeldzame landbouwhuisdieren
www.cgn.wur.nl

http://www.cgn.wur.nl/


Waar gaan we het over hebben?
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▪ Principes van een gezond fokprogramma

● Fokdoel en inteelt

▪ Individuele fokkers

● Rollen en het belang

▪ Stamboek en dierregistratie

● Rollen en meerwaarde



Fokkerij of fokken, fokdoel of fokprogramma?
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Vraag 1: Waar denk jij aan bij fokken of fokkerij? Of 
fokdoelen en een fokprogramma?

Antwoorden kan in de chat of op papier



Fokkerij, of fokken? Of fokdoel?

5

Bedrijfsmatig Nakomelingen produceren

Nakomelingen voor verkoop en slacht

Nakomelingen met gewenste eigenschappen



Fokdoel in een fokprogramma

Bron: Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

✓ Fokdoel passend binnen "systeem" 

en zonder neveneffecten voor 

gezondheid en welzijn

✓ Genetische variatie binnen populatie 

in stand houden voor lange termijn 

Beide zijn van belang voor individu en voor stamboek

https://wiki.groenkennisnet.nl/display/LFH


1. Eigenschap of kenmerk moet erfelijk zijn.

2. Dieren moeten verschillen om selectie mogelijk te maken.

3. Fokdoel bepaald de fokrichting en selectie met welke dieren er wordt gefokt.

4. Meten van succes op populatie niveau, niet per dier en op basis van 

meerdere generaties.

Belangrijke punten in de fokkerij
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Waarde van het stamboek

Bron: Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

Vraag 2: 

Op welke onderdelen heeft het 
stamboek de grootste waarde 
/ verantwoordelijkheid?

Antwoorden kan in de chat of op papier

https://wiki.groenkennisnet.nl/display/LFH


Verantwoordelijkheden of/of of en/en? 

Bron: Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

Vraag 2: 

Op welke onderdelen heeft het 
stamboek de grootste waarde 
/ verantwoordelijkheid?

Vraag 3: 

En de varkenshouder?

Antwoorden kan in de chat of op papier

https://wiki.groenkennisnet.nl/display/LFH


Wat is inteelt?
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Inteelt is het paren van dieren die verwant zijn

Verwanten hebben minimaal een dezelfde voorouder

Verwante dieren hebben voor een deel hetzelfde DNA

niet verwant geen inteelt verwant aan               wel inteelt



Erfelijke gebreken zijn vaak recessief
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Lijder = homozygoot

erfelijk gebrek komt tot uiting

Drager = heterozygoot

dier is drager geen erfelijk gebrek



Verwantschappen in een populatie
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Niet verwant: Drager van verschillende erfelijke gebreken

Verwante dieren: Vaker drager van zelfde erfelijke gebreken



Risico van inteelt



Hoeveel inteelt is acceptabel?

Vraag 4: 

Hoeveel inteelt mag er maximaal in een nakomeling 
voorkomen?

Antwoorden kan in de chat of op papier



Hoeveel inteelt is acceptabel?

Dier A

F=12,5%

?  ?  ?  ?

Dier B

F=12,5%

Dier C

F=0,0%

?



Waarmee bepaal je inteelt?

Vraag 5: 

Welke informatie hebben we nodig en moeten we verzamelen 
voor het bepalen van inteelt en de daaraan verbonden 
risico’s?

Antwoorden kan in de chat of op papier



Inteelt is afhankelijk van de volledigheid van de gegevens en 

betrouwbaarheid van de informatie

Inteelt, welke factoren spelen mee:

✓ Nauwkeurigheid stamboom

✓ Aantal geboren dieren per jaar & hoeveel worden fokdier

✓ Aantal nakomelingen per fokdier & spreiding van de inzet

Bepalen van risico
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Een fokdoel is een doel voor de toekomst, welke kenmerken zijn 

belangrijk voor het "systeem".

Van huidige situatie naar je doel

✓Dieren registreren

✓Gegevens vastleggen

✓Evalueren...

Fokdoelen en het verzamelen van informatie
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Bonte Bentheimer begin 2020
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• Onvolledige 

informatie

• Ontbrekende 

diernummers 

• Onbetrouwbare 

dierregistratie

• Geen zicht op aantal 

dieren en fokkerij



Bonte Bentheimer begin 2020

20



Wat is noodzakelijk? Wat is aanvullend?
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Overzicht BB 2020

Vraag 6: 

Welke minimale 
informatie is er nodig? 
En wat zou eventueel 
als aanvullende 
informatie kunnen 
worden bijgehouden?

Antwoorden kan in de chat of op papier



Wat is noodzakelijk? Wat is aanvullend?
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Vraag 6: 

Welke minimale 
informatie is er nodig? 

En wat zou eventueel 
als aanvullende 
informatie kunnen 
worden bijgehouden?

-> de rest?



De meerwaarde van het stamboek

Bron: Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

Laatste vraag: Is er ook een meerwaarde verbonden aan 
het stamboek en dierregistratie? En zo ja welke?

https://wiki.groenkennisnet.nl/display/LFH
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