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Hoe we hier zijn gekomen in het kort...

Meer dan 100 jaar geleden zijn Kennelclubs begonnen met 
het registreren van honden in stamboeken om ze kort 
daarna te sluiten. Dit geldt voor bijna alle traditionele rassen. 

Stamboeken sluiten wordt normaal gevonden door dog fanciers 
maar daardoor zet je alle honden van dat ras wel op een eiland en 
laat je nooit nieuw bloed binnen. 

Dit isoleren zal in de loop der tijd bijna altijd problemen veroorzaken. 



Stamboeken sluiten was 
bedoeld om verzekerd te zijn 
dat de honden van een 
bepaald ras bepaalde 
kwaliteiten of trekken 
hadden, welke specifiek 
waren voor dat ras. Dit 
maakte hondenrassen meer 
voorspelbaar. 
Omdat de meeste honden 
ergens voor dienden, gaf dit 
de eigenaren meer zekerheid 
dat de hond zijn werk zou 
doen waar hij voor diende. 



Door het sluiten van stamboeken om het 'type' te behouden 
zonder nieuwkomers, blijft elk ras geïsoleerd. Honden kunnen 
dan alleen paren met honden op hun eigen 'eiland'. Voor de 
meeste rassen geldt dan jaren later dat alle honden - op zijn 
minst ver terug - met elkaar verwant zijn. 

Alleen sommige rassen zijn aan dit lot ontsnapt - degene waar er 
een heleboel van waren en die daarom nog geen genetische 
bottleneck hebben meegemaakt.



Als er veel honden zijn 
op het eiland 

EN de honden kunnen 
hun eigen partners 
kiezen (willekeurig 
vermeerderen) dan 
zullen de honden 
waarschijnlijk jarenlang, 
en misschien wel altijd, 
gezond blijven. 
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Als er in het begin al 
weinig honden waren 
en alleen een paar 
zich maar mochten 
voortplanten – 
bijvoorbeeld alleen een 
paar goede 
vaderdieren met alle 
teven – dan heb je al 
snel een genetisch 
probleem.



Dit komt omdat overal elke hond - net zoals alle andere 
zoogdieren - toevallige gemuteerde genen bezit. Dit kan 
een nieuwe kleur zijn of een ziekte en soms wel beide.



Genen in alle levende organismen 
kunnen wel eens toevallig van 
vorm veranderen of muteren en er 
is geen manier om daar achter te 
komen wanneer dat gebeurd 
totdat de ene gemuteerde gen een 
andere ontmoet die exact 
hetzelfde is. 

Dit gebeurt gewoonlijk alleen 
wanneer honden dezelfde 
voorouder hebben. Deze genen 
worden 'identiek door 
afstamming' genoemd.



Zo lang er genoeg 
genetische variëteit is en 
de honden planten zich 
instinctmatig met de minst 
gerelateerde voort, zullen 
deze gemuteerde genen 
elkaar waarschijnlijk niet 
ontmoeten. Dan zullen ze 
ook nooit een probleem 
geven en zal niemand 
weten dat ze er zijn. 



De natuur heeft verschillende manieren om de grootste diversiteit 
in een populatie te behouden. Er zijn mechanismen voor 
partnerkeuzes, door bevruchting, embryonale ontwikkeling, 
geboorte en ontwikkeling, alles voor een maximale diversiteit. 

Bijvoorbeeld embryo's die 
teveel op hun moeder lijken, 
zullen nooit ontwikkelen. Dat 
is een van de redenen 
waarom nesten kleiner 
worden als inteelt toeneemt. 



Bijvoorbeeld:  
Honden weten door de reuk dat 
ze geen familie zijn. 

Feromonen zijn reukmoleculen 
die het lichaam uitscheidt om de 
dieren te vertellen wie familie is 
en wie niet. DNA zorgt ervoor 
welke feromonen worden 
aangemaakt.



Intussen, op ons 'eiland'... 

Wij mensen willen dat onze 
honden consistente 
eigenschappen hebben en 
raszuivere honden zijn dus niet 
willekeurig gefokt. 

Wij hebben de partnerkeuze 
voor hen gedaan en wij kiezen 
die op waar wij de voorkeur aan 
geven.



Gewenste kenmerken kwamen 
voort uit het gebruik - goede 
rattenvangers, hoeden, spoor 
zoeken, apporteren of 
bewakingsinstincten - maar later, 
alleen meer esthetische 
voorkeuren. 



Wanneer we meer wilden van een 
zeker kenmerk was de makkelijke 
manier om dat te krijgen INTEELT. 

Inteelt werd in de vijftiger jaren 
geadviseerd om onze veestapel 
en huisdieren te verbeteren.



Niet alleen zou inteelt alle puppies maken met de kwaliteiten de 
we wilden maar ons werd ook verteld dat we gezondere honden 
zouden maken. 
Soms is dat waar. Inteelt is een weg om sommige 
gezondheidsproblemen kwijt te raken.  
Maar wat we toen niet wisten dat we dan weer anderen 
creëerden.



Wanneer een groep dieren (ook 
mensen) geïsoleerd zijn, zullen 
probleemgenen in de populatie 
blijven. 
Dit geldt voor mensen van eilanden 
zoals b.v. IJsland, of geografisch 
gescheiden volken, zoals Afrikaners 
(rechts) en Cajuns of 
nomadenstammen die alleen met 
mensen van hun eigen stam 
trouwden.  
Dit geldt voor alle soorten dieren.



In de natuur hebben sommige 
gemuteerde genen een voordeel, zoals 
een goed ontwikkeld spierstelsel of 
camouflage, maar vaker geeft het 
nadelen, zoals een witte vacht of zwakke 
botten.  
Wanneer er dieren met deze nadelen 
worden geboren in de natuur, dan worden 
ze gewoonlijk geëlimineerd voordat ze 
zich voortplanten.  
Ze worden opgegeten of worden ziek of 
zullen ze nooit een partner vinden.



Sommige kenmerken hebben een bepaalde combinatie nodig 
van enkele genen in een dier om een verschil te maken in hoe 
het er uitziet of hoe het zich voelt. Deze worden“multigenic” of 
complexe kenmerken genoemd.  
Complexe kenmerken, zoals intelligentie, instinctieve skills of 
probleemoplossend, hebben een groot aantal genen nodig. Er 
zijn ook ziektes die een paar of een groot aantal genen nodig 
heeft voordat ze zichtbaar worden.



Wanneer een dierenpopulatie gevangen 
op een eiland zonder dat het mogelijk is 
dat er nieuwe leden komen en ze kunnen 
zich niet random voortplanten dan zullen 
ze zich voortplanten met familieleden, 
dichtbijstaand of veraf, ziekten die 
veroorzaakt worden door zowel 
recessieve als complexe genen zullen 
dan eerder te voorschijn komen. 
Dat is wat gebeurd is bij bijna alle 
moderne hondenrassen. Niemand had 
toen het idee dat dit zou gebeuren.



Om dit probleem op te lossen - want 
onze geliefde vrienden rekenen op 
ons om ze gezond te houden - zijn er 
enkele opties.  
We kunnen de stamboeken open 
gooien wat een drastische maatregel 
is en niet praktisch.  
Of we kunnen een andere manier 
vinden 
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Om ons ras op dit moment op 
de beste manier te helpen, 
moeten we weten welke 
honden in ons ras genetisch het 
minst met elkaar gemeen 
hebben om op die manier de 
diversiteit op ons 'eiland' te 
bewaren en het gelijkmatiger te 
verdelen. 
Meer diversiteit betekent minder 
kans dat gelijke paren van 
probleemgenen zullen worden 
doorgegeven aan individuele 
honden.

Het beheer van genen



Bij Shiba's zijn bepaalde kenmerken 
vastgelegd. Dit betekent dat alle honden 
ze hebben, prikoren, krulstaart en 
dubbele vachten zijn natuurlijk 
vastgelegd. We zien nooit een Shiba 
met lange, fladderende oren, een rechte 
staart of een enkele, gekrulde vacht. 

Dit kan ook gelden voor 
probleemgenen. Dit gebeurt wanneer 
we niet weten dat deze genen er zijn en 
dan zal de ziekte als een verrassing 
komen.



Sommige ziekten zijn makkelijker te bestrijden dan anderen. 
Wanneer de ziekte optreedt voordat de hond zich voortplant, 
dan kun je deze genen makkelijker weren, want zieke honden 
kun je uitsluiten. 

Wanneer de ziekte zich openbaart nadat ze zich hebben 
voortgeplant dan hebben de zieke dieren al nakomelingen. Op 
deze manier blijven de ziektegenen in de genenpool.



Soms zitten de probleemgenen 
simpelweg heel dicht op de 
karakteristieken die we willen. 
Dus op deze manier worden ze 
beide doorgegeven. 

En soms dragen probleemgenen bij 
aan de karakteristieken die we 
graag zien. 

Dus als we fokken op een bepaald 
uiterlijk, brengen we ook de 
ziektekarakteristieken er in.



Bij de Shiba's komen verschillende 
erfelijke afwijkingen voor die zich 
pas openbaren nadat er met een 
hond is gefokt. 

Helaas is het bij enkele 
aandoeningen niet te testen of de 
hond het zal krijgen voordat ermee 
gefokt wordt.

Erfelijke afwijkingen komen bij alle 
rassen voor. Het komt zelfs bij 
bastaards voor. Maar bij inteelt 
rassen komt het vaker voor. 



Major histocompatibility complex

Het MHC is een 
genenfamilie dat het 
merendeel van het 
immuunsysteem bij alle 
gewervelde dieren regelt. 
Het is bekend bij honden 
als 'dog leukocyt antigen' 
of DLA.



Elke hond heeft 78 
chromosomen, van 
elke ouder de helft. 
Verscheidene van 
deze chromosomen 
bevatten de genen 
die het DLA vormen.



Het DLA bestaat uit 3 delen, de klasses.

Bij verscheidene hondenrassen zijn Klasse 1 en 2 
bestudeerd.



Niet zoals bij veel andere 
gedeelten van het genoom of 
DNA, worden de genen van het 
DLA niet in willekeurige volgorde 
als individuele genen door de 
ouderdieren doorgegeven.  
De DLA-genen worden namelijk 
door de ouders aan hun 
nakomelingen in serie van nauw 
verbonden genen - haplotypes 
genoemd – doorgegeven als 
eenheden.



Elke hond krijgt een haplotype in iedere DLA klasse van beide 
ouders. Dat betekent dat tijdens de conceptie, de puppies een 
groot aantal genen in een groot aantal secties in precies 
dezelfde volgorde krijgen als in de genen van hun ouders. 

Wetenschappers hebben een aantal jaren deze DLA 
haplotypes gecatalogiseerd. Verschillende rassen hebben 
verschillende gemeenschappelijke haplotypes en sommige 
soorten haplotypes komen meer voor bij honden met een  
aandoening. 



Diverse populaties hebben veel verschillende DLA haplotypes 
welke de immuunsystemen efficient houden.

Inteeltpopulaties hebben minder DLA haplotypes, dus deze 
honden lopen de kans dezelfde lange haplotypes te krijgen 
van zijn ouders.



Het DLA codeert de proteïne in de witte bloedcellen en 
andere beschermende mechanismen van het 
immuunsysteem. Meer verschillende – door het DLA 
gecodeerde – proteïnes des te effectiever is het 
immuunsysteem.

Bij sommige rassen, komen door inteelt bepaalde DLA 
haplotypes veel voor. Hoe smaller de basis van het ras is des te 
hoger de inteelt en daardoor minder DLA haplotypes. 



Het interessante is dat 
DLA ook de pheromonen 
aanmaakt waardoor, 
zoals al eerder gezegd, 
de honden kunnen ruiken 
of de andere hond familie 
is. (Dit gebeurt bij 
mensen ook!). Honden 
zijn meer in genetisch 
andere honden 
geïnteresseerd.



Een traag immuunsysteem 
kan gevaarlijk zijn als het niet 
kan beschermen tegen een 
aanvallende cel zoals kanker 
of vreemde bacteriën.

Een overactief 
immuunsysteem is misschien 
niet in staat om het verschil te 
zien tussen een eigen cel of 
een aanvallende cel. 



Als lijnen of rassen meer ingeteeld 
worden dan verliezen ze heel snel 
DLA haplotypes en dat kan heel 
gevaarlijk zijn omdat we niet weten 
wat we verliezen.

Het diagram rechts toont hoe snel 
een lijnteelt lijn ¾ van de bestaande 
DLA haplotypes in 4 generaties kwijt 
kan raken. Hetzelfde kan met elk 
van de genen gebeuren.



Er is altijd meer of minder diversiteit in een ras of populatie, zoals er 
ook meer of minder diversiteit is in een individueel. Het is moeilijk om 
diverse individuelen te hebben als ze uit populaties komen die niet 
divers zijn. Ten eerste, sommige belangrijke termen en concepten:

Locus: Een vastgestelde plaats op de lange DNA streng.

Loci: Meer dan één locus.

Allel: Een unieke versie van een enkele gen op een enkelvoudige 
locus.

Wat is genetische diversiteit precies?



Er is diversiteit en diversiteit...

Diversiteit in een individueel: Wanneer de allelen die een hond 
erft van zijn ouders op de meeste loci verschillend zijn en 
wanneer deze allelen in evenwicht zijn voor wat betreft minder en 
meer voorkomende.

Diversiteit in een ras: Wanneer er meer verschillende allelen 
zijn op elke locus en wanneer deze allelen over het hele ras 
verdeeld is.



En er is inteelt en inteelt...

Tekort aan diversiteit in een individueel: Wanneer de allelen 
die een hond erft van zijn ouders dezelfde zijn op de meeste loci 
en wanneer deze allelen de meest voorkomende zijn van het ras. 

Tekort aan diversiteit in een ras: Wanneer er te weinig 
verschillende allelen gevonden op elke locus en wanneer deze 
allelen de meest voorkomende zijn met alleen een paar 
ongewone allelen.



Met het behalen of het zakken voor een soort test zal dit 
voor onze honden de zaken niet verbeteren.

Het was een noodzaak om een genetisch profiel te hebben en 
nu hebben we die.

Nu moeten we weten hoe we hem moeten gebruiken.

Behoud van onze genenpoel is heel belangrijk!
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Hoe door te gaan ...

Om de gevallen van auto-immuun aandoeningen en 
andere ziektes in ons ras te verminderen, moeten we:

1. Diversiteit in het ras vergroten door onze fokdieren 
te testen en die kiezen die het minst gerelateerd is.

2.  Nakomelingen selecteren die de meeste diversiteit   
 hebben om mee te fokken.

3.  Zoveel mogelijk verschillende DLA
 haplotypes proberen te behouden.



BELANGRIJKE OPMERKING
Als een hond gezond is, een goed 
temperament en een goede bouw heeft, 
zou hij eigenlijk niet uit het fokprogramma 
geschrapt moeten worden alleen op basis 
van zijn genetische profiel. 

Honden zijn complexe wezens – en 
niet een serie van testresultaten. 

Goede fokkers weten wat een goede 
hond is.



Veel honden op ons 'eiland' 
niet gebruiken betekent 
verkleining van de 
genenpoel. Dit is met veel 
andere rassen al gebeurt en 
met desastreuze gevolgen. 

Het verbeteren van de 
gezondheid van ons ras 
moet geleidelijk aan gedaan 
worden en dit zal generaties 
lang door moeten gaan 
voordat het lukt.



Genetische diversiteitsanalyse
Dr. Niels C. Pedersen en zijn team bij UC Davis hebben een 
genetische diversiteitstest ontwikkelt zo dat we die kunnen 
gebruiken om onze rassen te behouden en ze gezond te houden, 
ook in de toekomst. 
Dit is vooral belangrijk in een periode waarin de fokkers van 
rashonden beschuldigd worden van het fokken van ongezonde, 
doorgefokte honden. 
Genetische markers kunnen inteelt beter aangeven dan 
stambomen en wijdverspreid gebruik van zo'n test bewijst dat de 
fokkers zich inzetten voor de gezondheid van het ras.



Wat we leren van deze resultaten
Op het UC Davis certificaat staan 
3 belangrijke informatievelden over 
onze individuele hond: De 'IR Value', 
de genenparen die op 33 plaatsen op 
het DNA zijn gevonden en de twee 
verlengde haplotypes die gevonden 
zijn in Class I en II DLA. 
Het verzamelen van deze informatie 
van een groot aantal honden geeft 
een goed genetisch beeld van het 
ras. 



Beoordeling van inteelt
We hebben allemaal gehoord van COI, 'coëfficiënt van inteelt', 
waarvan fokkers denken dat het een maatstaf is voor het 
beoordelen van inteelt. Deze waarschijnlijke statistiek is berekend 
met de stambomen en dan hebben alle volle broers en zussen 
dezelfde COI. 

In werkelijkheid zijn broers en zussen genetisch altijd 
verschillend van elkaar en daarom in meer of mindere mate ook 
genetisch divers.



Interne verwantschap en andere metingen
Zekere ingewikkelde wiskundige calculaties 
zijn ontwikkeld om vast te stellen hoe divers 
een hond is. Homozygositeit door loci (HL) 
is er één. Interne verwantschapswaarde of 
IR wordt wereldwijd gebruikt. De IR-
waarden van jouw hond staat op het 
certificaat. 

IR gebruikt zowel de kwantitatieve 
informatie (hoe vaak elk allel voorkomt in 
een ras) en de heterozygositeit om te 
komen tot een meting in hoeverre er is 
ingeteeld in het totale DNA van de hond.



Normaal hebben ouders sommige genen gemeen, maar wanneer 
zij enorm verschillen, zullen hun puppies hoogstwaarschijnlijk een 
lager IR hebben. Wanneer ze gelijker zijn zullen de IR-waarden 
van hun nakomelingen hoger zijn. 

Toch kunnen volle broers en zussen heel verschillende IR-waarden 
hebben omdat een meer dezelfde genen van de vader en de ander 
weer van de moeder heeft. 

COI geeft deze nakomelingen dezelfde verdeling terwijl ze dus erg 
kunnen verschillen.

Verschillen in volle broers en zussen



Op het certificaat vind je een grafiek die de IR-waarde van de 
hond laat zien en waar deze in het ras past.  
Hoe lager de IR-waarde is hoe  
beter dat is voor de hond. 

The IR-schaal gaat van -1 tot 1 
waar de negatieve cijfers meer 
diversiteit en positieve cijfers  
minder diversiteit aangeven.

graphic from VGL

Interne verwantschap (IR)



De IR-waarde geeft niet aan of er wel of niet met een hond gefokt 
kan worden. In plaats daarvan laat het zien hoe divers een hond is 
en hoe je dat kan gebruiken om het te vergelijken met de rest van 
het ras. 

Deze genomische markers of STRs zijn niet genomen om wat ze 
doen maar meer omdat ze herkenbaar zijn en dat daardoor 
diversiteit makkelijk en accuraat kan worden vastgesteld.  
Denk niet aan ze als een DNA ziektetest die naar enkele defecte 
genen kijken.

Wat vertelt IR ons?



De richtlijn is op dit moment te fokken met honden met een IR-
waarde van 0,15 of lager met het doel om puppies te krijgen 
met een zelfde of lagere IR-waarde. 

Van honden met IR-waardes lager dan 0 kun je aannemen dat 
ze van ongerelateerde ouders afstammen. Alhoewel, honden 
moeten een IR-waarde van tenminste -0,15 hebben om 
genetisch divers te zijn. 

Denk eraan, diversiteit bevordert gezondheid!

Fokken om de IR te verlagen



Veel van onze honden hebben een IR-waarde van boven 0,15. 
Maar geen paniek! Vaak kunnen zeer ingeteelde honden puppies 
krijgen met een lage IR-waarde als de partner heel verschillend is. 

Als honden met IR-waarden van  
boven 0,15 exceptioneel goed of  
zeldzaam zijn, dan kunnen deze met  
genetisch heel verschillende honden  
puppies krijgen met lagere IR-waarden.  
Op deze manier behoud je hun  
goede kwaliteiten.

graphic from VGL



Sommige fokkers zullen zich zorgen 
maken dat sommige goede kenmerken 
verloren zullen gaan wanneer er op 
diversiteit gefokt wordt. 

Er zijn nu genoeg genen van het goede 
type hond vastgelegd in het ras, 
alhoewel, ook diverse Shiba's kunnen 
dezelfde gewenste kenmerken hebben 
als de ingeteelde honden.

Fokken op type



In de gevallen waar diversiteit nodig is en andere partners van 
dezelfde kwaliteit zijn moeilijk te vinden, is het beter om voor de 
gezondheid te kiezen en dan een partner te kiezen die iets 
minder van type is maar genetisch verschillend om de diversiteit 
eerst te verhogen. 

Een fokker kan dan van de beste nakomelingen degene kiezen 
met de laagste IR-waarde en daarmee naar het gewenste type 
fokken en de toekomstige generaties blijven testen op 
genetische diversiteit.

Vooruit gaan



Sommige lijnteelt honden zijn niet zo gelijk als we denken en 
sommige outcrosses zijn niet zo outcrossed als we denken. 

Met deze genetische informatie kunnen we fokken met 
honden die gerelateerd zijn voor het type, maar toch 
genetisch divers blijken te zijn. Daarnaast kunnen we het 
gebruiken om te kijken of een hond die op zijn stamboom een 
outcross lijkt, of hij echt zo divers is als wij hopen. 

Wat biedt deze test ons?



Op het certificaat vind je ook een grafiek van welke van de 
 33 STR-paren hetzelfde of verschillend zijn. STRs die niet hetzelfde 
zijn, zijn in kleur en de gelijke STRs zijn wit. 

Hoe meer gekleurd de grafiek is, hoe diverser te hond. 
Ons doel is om een hond te fokken met de meest verschillende 
nummers in elk paar en met de meest ongewone genen. 

33 genenparen

graphics from VGL



De cijfers in elk STR in elk paar zijn eenvoudige 
identificatienummers voor dat soort STR op die locatie. Deze 
locaties zijn internationaal ekend en sommige worden normaliter 
gebruikt om de afkomst vast te stellen. 

Wetenschappers hebben van veel verschillende soorten honden 
het DNA gecatalogiseerd en hebben 10 – 25 verschillende 
variaties op STRs op deze zelfde 33 plaatsen vastgesteld. 

De meeste rashonden hebben veel minder op elke locus. 

De 66 allelen van een hond



Wat is een goed resultaat?

Er is geen perfecte of correcte genetische blauwdruk voor de 33 
loci die deze test laat zien. Het is geen gezondheidstest – het is 
een tool om gezondere combinaties te kiezen. 

Als iedereen fokt om in elk generatie de diversiteit te vergroten 
dan zullen de ziektegevallen normaal gesproken minder worden 
en zullen de honden in het algemeen gezonder worden. Het zal 
ook de goede complexe kenmerken zoals intelligentie en drive 
maximaliseren.



Tegenwoordig zijn er vele testen, zowel genetisch als diagnotisch, 
die fokkers kunnen doen voordat ze met een hond gaan fokken. 
Soms vertelt het ons dat de hond een enkele probleemgen heeft. 
Sommige zijn alleen van de huidige gezondheid zoals 
röntgenfoto's van de heupen, oogonderzoek of PL onderzoek.  

Veel, of zelfs de meeste, van deze onderzoeken kunnen 
weggelaten worden wanneer de genetische diversiteit wordt 
gemaximaliseerd.

Waarom je zorgen maken voor het totale ras?



Specifieke rassen delen dezelfde 
allelen – dat is wat een ras 
genetisch kenmerkt. Met de data 
van de genetische diversiteitstest 
kunnen we makkelijk het ene ras 
van de andere onderscheiden.

Verschillende rassen, andere frequenties

Verschillende variëteiten in een ras delen dezelfde allelen 
maar in andere frequenties. Het is ook mogelijk de variëteiten 
in een ras te onderscheiden met deze test.



De laatste belangrijke informatie op het certificaat zijn de 2 
haplotypes welke jouw hond in elke DLA klasse heeft, in het 
totaal 4 cijfers. Het identificeren van deze haplotypes kan de 
fokkers helpen bij het behouden van diversiteit.

DLA haplotypes

Haplotypes hebben ook frequenties. 1054 (40.7%) en 1091 
(22.2%) zijn de meest voorkomende Clas 1 DLA haplotypes.  Bij de 
Class II haplotypes zijn dat 2106 (42%), 2067 (21.0%) en 2018 
(19.8%).



Fokken om ongelijke paren in de DLA haplotypes te krijgen, 
helpt het immuunsysteem efficiënter te zijn en om genetische 
diversiteit te behouden. Inteeltrassen hebben steeds minder 
DLA haplotypes. 

Bij sommige rassen zijn sommige haplotypes gelinked aan 
specifieke gezondheidsrisico's doch deze risico's hangen 
samen met de totale diversiteit en niet alleen in het DLA.



Fokstrategie
We hebben gezien hoe genetische 
diversiteit kan helpen om honden 
gezond te houden en de erfelijke 
ziektes in de populatie te 
verminderen. 

Wij geloven dat de 
immuunsystemen het beste 
werken wanneer er genetische 
diversiteit in het DLA is.



Selecteer vervolgens de honden met de meest verschillende 
allelen van die jouw hond bezit in de 33 genenparen. Wanneer je 
keus hebt, selecteer dan meest zeldzame of de minst 
voorkomende allelen in het totaal dan de meest gewone en veel 
voorkomende. En als laatste, pak van de overgebleven honden 
degene met een ander DLA dan die van jouw hond.

Wanneer je een combinatie wilt maken, 
maak dan eerst een lijst van honden wiens 
kwaliteiten je het meeste
aanstaan, zoals je altijd doet.



Met het gebruik van de 
nieuwe genetische 
profieltest van UC 
Davis' Veterinary 
Genetics Lab kunnen 
we zeggen dat we ons 
uiterste best doen voor 
een goede gezondheid 
van ons prachtige ras.

De toekomst wacht!




