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 Weren zieke dieren op keuring

 Weren (erfelijke) gebreken



 Inventarisatie

 Geen onderzoeken meer in de ring

 Advies/privacy

 Garantie- voldoen aan minimale eisen bij 
primering









FOKKEN IS SELECTEREN,

Selecteert men op het ene 
kenmerk,

dan geeft dit een negatieve 
selectie op een ander 
kenmerk.
Bijv. melkkoeien hebben nauwelijks vlees meer.

Als men op één , of enkele 
kenmerken selecteert, gaat 
de vooruitgang snel.











 Grote hoofden

 Korte nekkken

 Rechte halzen

 Strakke rug

 Afhangend kruis

Kunnen kennelijk in de natuur overleven



 Verbetering gebruikseigenschappen

 Schoonheidsidealen

Selectie op bepaalde eigenschappen geeft 
negatieve selectie op andere eigenschappen



Tot inschrijving in  één van de boeken zal worden

overgegaan, nadat is gebleken dat:

Het dier bij stb.opname tenminste 3 jaar is.

Het dier geen ongewenste kleureigenschappen

heeft, zoals omschreven in NAS reglementen.

Het dier geen gebreken en/of erfelijke afwijkingen

heeft, zoals omschreven in NAS reglementen.

Het dier met goed gevolg een

NAS stamboekopname heeft doorlopen.



Merries en ruinen worden

in een van de boeken

ingeschreven nadat zij met 

goed gevolg een

stamboekopname hebben

doorlopen en nadat aan de 

daarvoor gestelde

voorwaarden is voldaan



Afwijkende monden.
Onderbeet niet toegestaan, overbeet max. halve tand

Afwijkende knieën.

Afwijkingen aan het geslachtsapparaat.

Open fontanellen.

Kromme of andere extreme afwijkende

beenstanden.

Maanoog, ontkleuring van de iris.

Cataract, staar, vertroebeling van de 

ooglens.

Hoefkatrolaandoening.

O.C.D., osteochondrose.

HYP (voor goedgekeurde hengsten met Quarterbloed)



Van veel van deze problemen is 
de erfelijkheid bij het diersoort 
paard niet aangetoond (een paard 
is een duur proefdier).

Bij andere diersoorten wel.

Wij nemen dan aan dat het bij 
paarden dan ook erfelijk zal zijn .

Het zgn. Analogiebesluit.

Bijv. bij navelbreuken



 Begrip erfelijk

 Erfelijk versus verkregen

 Analogie principe



















Koudbloed – Mok









 Commercie  

 Dieren worden niet of nauwelijks gebruikt

 Probleem wordt niet of te laat gesignaleerd

 Eén vaderdier wordt heel veel ingezet

 Probleem wordt verzwegen of genegeerd



 Shetlander (bont)

 Welshpony

 Dwerggeit

 Zwarte shetlander

 Minimaat

 Appaloosa

 Quarterhorse

 Tinker

 Crèmekleurige shetlander



Er bestaan ook een groot aantal 
lichamelijke problemen,die hun 
oorsprong kunnen vinden  in zowel 
de erfelijke factoren als ook in 
milieufactoren. Bijv. door ziekte of 
vergiftiging van de moeder tijdens 
de dracht, bijv. asymetrische
hoofden.

Wij  controleren slechts die 
problemen die:

•goed waarneembaar zijn

•in het verleden bij ons of bij 
zusterstamboeken voor narigheid 
gezorgd hebben

•Met eenvoudige middeln in een kort 
tijdsbestek te onderzoeken zijn.



Hoofdonderdelen:

Algemeen onderzoek

Circulatie

Ademhaling

Gebit

Inspectie ogen (met penlight)

Beenwerk

Monsteren

Coördinatie



Dit komt bij meerdere diersoorten en 
ook bij mensen voor.

Bij onze Vereniging hebben we hier tot 
op heden geen melding van gehad.



•Onderbeet
Bij een onderbeet liggen de onderste 
snijtanden meer naar voren dan de 
bovenste snijtanden wat zorgt voor 
een ongelijke slijting.

•Overbeet
Wanneer de bovenste snijtanden 
verder naar voren staan dan de 
onderste snijtanden spreken we van 
een overbeet. Er vindt dan ongelijke 
slijtage plaats van de tanden wat 
voor verdere gebitsafwijkingen kan 
zorgen.



Overbeet                           0 g  0 a

Onderbeet                        0 g  0 a



Maanoog ‘blauwe’ ontkleuring van de iris is niet

toegestaan bij NAS.

Verlies van gezichtsvermogen komt o.a. voor bij

• “Sluipend” verlopende uveitis/maanblindheid 

• Verhoogde oogdruk (glaucoom)

• Troebeling van de lens (cataract, staar)

Bij stamboekopname wordt met penlight het oog

bekeken.



Controle met penlight 0 g  0 a



Benen en gewrichten worden
geïnspecteerd.

Voeten worden beoordeeld op 
gelijkheid.

Vele soorten harde en zachte
beengebreken komen voor.

Kromme of andere extreem
afwijkende beenstanden zijn in de 
fokkerij zeer ongewenst.



Een goede werking van de knie is voor het paard als 
gebruiksdier essentieel. Bij iedere vorm van beweging 
speelt de knie een belangrijke rol. 

Het kniegewricht van het paard is een complex 
gewricht. Het bestaat uit drie beenderen, het 
bovenbeen (femur), het onderbeen (tibia) en de 
knieschijf (patella). De patella zit aan de voorzijde van 
de knie waarop grote spieren aanhechten. 

De ruimte tussen het bovenbeen en het onderbeen 
wordt opgevuld met 2 weke delen structuren. Zowel 
aan de binnen als buitenkant zit een meniscus. 
Paarden hebben dus een mediale (binnen) en laterale 
(buiten) meniscus. 

De gewrichten worden bij elkaar gehouden en 
verstevigd door gewrichtsbanden en kruisbanden.

.

Door o.a. palpatie en manipulatie van het kniegewricht

wordt de knie beoordeeld bij een veterinaire keuring.

Door monsteren wordt de beweging beoordeeld.











Afwijkingen geslachtsapparaat:

Normaal ontwikkelde testikels

Omvang gelijk/bijna gelijk

Testikels getordeerd

HYP dna onderzoek (voor

goedgekeurde hengsten met 

Quarterbloed)



NIEUWE PROBLEMEN 
liggen altijd op de loer. 

Deze problematiek blijft 
steeds in beweging.


