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Wat is DNA? 

DNA is de afkorting van Desoxyribo Nucleic Acid (Desoxyribonucleïnezuur). DNA bevindt zich 

in iedere celkern van alle cellen (behalve de rode bloedcellen) van ieder organisme en draagt 

in haar chemische structuur de erfelijke eigenschappen.  

 

DNA is opgebouwd uit vier verschillende nucleotiden die voor iedereen gelijk zijn, de variatie 

in de volgorde van de nucleotiden maakt DNA van een bepaalde hond uniek. Doordat grote 

variatie aanwezig is in het DNA, is er geen enkele kans dat bij twee willekeurige, niet 

verwante honden een identieke volgorde aanwezig is. Uitzondering hierop zijn 

vanzelfsprekend eeneiige tweelingen, die een volledig identiek DNA-patroon hebben. 

 

Wat is een DNA-profiel? 

Elke hond zal een eigen DNA-volgorde hebben die op één of meerdere punten van andere 

honden zal verschillen. Om DNA van verschillende honden met elkaar te kunnen vergelijken 

wordt een DNA-profiel gemaakt. In een DNA-profiel is van een aantal DNA-fragmenten 

(merkers) de volgorde van de nucleotiden vastgelegd.  

De DNA-volgorde van een individu is in elk deel van het lichaam gelijk. Het maakt voor het 

vaststellen van een DNA-profiel niet uit of het DNA afkomstig is uit haarwortels, 

wangslijmvlies, bloed, sperma of ander weefsel.  

 

Hoe werkt DNA-afstammingscontrole? 

De helft van het DNA van een pup is afkomstig van de vader de andere helft van de moeder. 

Een groot deel van het DNA is voor iedereen gelijk, andere delen variëren sterk per individu. 

Voor het DNA-profiel wordt gebruik gemaakt van de fragmenten waarvan bekend is dat ze 

sterk variëren. Omdat een nakomeling van beide fokouders DNA heeft meegekregen zullen 

er overeenkomsten zijn in de DNA-profielen. Door DNA-profielen te vergelijken kan de 

afstamming bepaald worden. 

 

Een groot voordeel is dat wanneer het DNA-profiel eenmaal bekend is het ook in de 

toekomst voor afstammingsonderzoek gebruikt kan worden, 

 

Waarom ISAG 2006? 

Het DNA-profiel bestaat uit een bepaald aantal merkers die vervolgens met elkaar 

vergeleken kunnen worden om de afstamming te bepalen.  Over welke merkers zijn 

opgenomen in het DNA-profiel zijn afspraken gemaakt. De FCI adviseert om hiervoor 

internationale merkers te gebruiken zoals die zijn vastgelegd in ISAG 2006. De  International 

Society for Animal Genetics (ISAG) is een internationale organisatie waarbij veel laboratoria 

over de hele wereld zijn aangesloten. Zij hebben gezamenlijk de set markers die worden 

gebruikt voor het afstammingsonderzoek bij honden vastgelegd in ISAG 2006. DNA-profielen 

die niet aan ISAG 2006 voldoen kunnen dus ook niet vergeleken worden met ISAG 2006-

profielen omdat deze uit een andere set merkers bestaan. 

 

Wat is het voordeel van DNA-opslag? 

Hoe meer DNA binnen een ras beschikbaar is, hoe sneller en efficiënter gezocht kan worden 

naar oplossingen voor erfelijke problemen.  
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Waarom moeten ook rassen die klein in aantal zijn of geen erfelijke gebreken kennen  

meedoen met de DNA-afname? 

Het is juist de bedoeling om géén onderscheid te maken tussen de rassen en de regels voor 

iedereen te laten gelden. In de communicatie is het van belang dat we de rashond met 

stamboom generiek kunnen promoten en niet slechts enkele rassen. Daarnaast is het zo dat 

juist rassen die klein in aantal zijn gevaar lopen op het ontstaan van erfelijke aandoeningen. 

Hun genenpool is immers beperkt hetgeen verhoogde kans op erfelijke afwijkingen met zich 

mee brengt. Mocht dit in de toekomst dan toch gebeuren, dan is opgeslagen DNA de manier 

om te kijken of het mogelijk is om een DNA test te ontwikkelen. 

 

Hoe gebeurt de DNA-afname? Wat is de procedure? 

• DNA-afname bij de reu gaat gebeuren door onze buitendienstmedewerkers (chippers) 

en mogelijk ook de dierenartsen in uw omgeving. Het moeten onafhankelijke personen 

zijn die de identiteit van het dier kunnen bevestigen. Een protocol waarin het plan van 

aanpak c.q. de procedure voor afname en verzending is omschreven is in voorbereiding. 

De buitendienstmedewerker of de dierenarts gebruiken speciale formulieren voor de 

verzending. Na controle van de chip en de stamboom van uw hond nemen zij wat 

wangslijm af. Dit wordt samen met een formulier opgestuurd naar het laboratorium dat 

het DNA-profiel bepaalt en het DNA bewaart. Het DNA-profiel moet bij voorkeur 

beschikbaar zijn als er dekaangifte wordt gedaan, maar op zijn laatst bij de geboorte-

aangifte. 

• DNA-afname bij de teef kan door onze buitendienstmedewerker (chippers) en mogelijk 

ook de dierenartsen in uw omgeving worden uitgevoerd. De procedure is dan gelijk als 

bij de reu. Het is ook mogelijk om het DNA van de teef af te nemen tijdens de 

nestcontrole en de gelijktijdige DNA- afname bij de pups. 

• DNA-afname voor pups gebeurt door onze buitendienstmedewerkers die bij u thuis de 

pups komen chippen. Ook van de pups wordt wangslijm (zogenaamde swab) afgenomen. 

 

Gekozen is voor de genotek®swabs omdat deze een hogere DNA-opbrengst hebben die 

geschikt is voor wetenschappelijk onderzoek (researchkwaliteit). 

Hoe zit het met het gebruik van een buitenlandse dekreu? 

U kunt een buitenlandse dekreu gebruiken. Die reu moet wel aan de verplichting van een  

ISAG 2006 DNA-profiel voldoen met gecontroleerde identiteit bij afname.  

Dat betekent dat er een controle van de identiteit moet plaatsvinden bij afname van het 

DNA-materiaal. Het DNA-profiel moet worden uitgevoerd conform ISAG 2006. 

Oftewel, van de buitenlandse dekreu wordt DNA afgenomen door een dierenarts die de 

identiteit controleert en hiervoor ook tekent. Vervolgens kan het materiaal naar het 

laboratorium gestuurd worden dat het DNA-profiel bepaald. Dit kan in het land van 

herkomst van de reu zijn, maar zou ook in een ander land kunnen gebeuren. 

Bij de dekaangifte wordt samen met de verplichte drie generatie-afstammingsgegevens een 

kopie van het DNA-profiel overlegd aan de Raad van Beheer. Op het DNA-profiel is 

aangegeven wat het chipnummer van de hond is en ook dat het DNA-profiel aan de ISAG 

2006-normen voldoet. 
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Is DNA afnemen op locatie mogelijk? 

In  principe is het mogelijk dat een van onze buitendienstmedewerkers op dagen van de 

rasvereniging waar veel potentiële ouderdieren aanwezig zijn (b.v. een 

Kampioenschapsclubmatch of Familiedag) DNA af komt nemen. Hiervoor zal dan een 

speciaal tarief gerekend worden bij bepaalde aantallen.  

Wat is inbegrepen in de kosten van DNA-afname en DNA-afstammingscontrole?  

Er wordt geschermd met goedkope tarieven van (buitenlandse) laboratoria voor onderdelen 

of voor het hele traject van DNA-afname en DNA-afstammingscontrole. Het is belangrijk om 

bij het vergelijken van die prijzen rekening te houden met de aspecten die van belang zijn 

voor het doel van de verwerking, de registratie en de opslag van DNA. Het is zaak voor de 

Raad van Beheer om te kijken naar een zo efficiënt mogelijke en kostentechnisch optimale 

manier van verwerking en registratie van het totale proces.  

Onderdelen in het totale proces die daarbij van invloed zijn: 

• Speciale swabs: er worden speciale genotek ® swabs gebruikt, die zorgen dat het DNA 

lang bewaard kan blijven en van goede kwaliteit blijft. De kosten hiervoor zitten in de 

totaalprijs. De Raad van Beheer wil de mogelijkheid geven om op een willekeurig 

moment onderzoek op de monsters uit te laten voeren. Bij het gebruik van goedkopere 

of mindere kwaliteit swabs kan deze ‘researchkwaliteit’ in het gedrang komen.  

• DNA-afname en identiteitscontrole: een medewerker van de Raad van Beheer 

controleert de identiteit van de hond en neemt het DNA af. De kosten hiervoor zitten in 

de totaalprijs. Wanneer de identiteitscontrole en DNA-afname bij de dierenarts wordt 

gedaan dan zijn deze extra kosten voor rekening van de fokker/hondenbezitter. 

• Logistiek: transport van het afgenomen materiaal naar het laboratorium. De kosten 

hiervoor zitten in de totaalprijs. Wanneer een dierenarts het materiaal afneemt zal dit 

verstuurd moeten worden naar het laboratorium. Hiervoor kunnen extra kosten worden 

gerekend. 

• Bepaling van het DNA-profiel door middel van ISAG 2006. De kosten hiervoor zitten in de 

totaalprijs.   

• Controle van de afstamming: DNA-profielen van beide ouderdieren vergelijken met het 

DNA-profiel van elke afzonderlijke pup. De kosten hiervoor zitten in de totaalprijs.  

• Snelle verwerking van monsters. De kosten hiervoor zitten in de totaalprijs. Voor een 

efficiënte verwerking van de stamboomprocedure is het van belang dat het resultaat van 

het onderzoek binnen 3 weken bij de Raad van Beheer is, dus inclusief logistiek. Gebeurt 

dit niet dan heeft dit nadelige gevolgen voor de dienstverlening naar de fokkers en de 

levertermijn van de stambomen. Vaak zal een snelle(re) verwerking door een ander 

laboratorium kosten met zich meebrengen.   

• Versturen van het DNA-profiel van de pups en eventueel moederhond naar de fokker. Er 

wordt een certificaat DNA-profiel gemaakt en verstuurd naar de fokker. De kosten 

hiervoor zitten in de totaalprijs. Vaak zal verzending van certificaten door een ander 

laboratorium extra kosten met zich meebrengen. 

• Opslag van DNA voor 20 jaar. De kosten hiervoor zitten in de totaalprijs. Vaak zal opslag 

door een ander laboratorium extra kosten met zich meebrengen. 
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Wat kost DNA-afname en -afstammingscontrole? 

Omdat we jaarlijks tussen de 40.000 en 45.000 honden verwachten waarvan DNA 

afgenomen en opgeslagen gaat worden, hebben we een sterk concurrerende prijs. 

De prijs voor een DNA-profiel zal verschillen bij de afname van een ouderdier individueel en 

bij de afname voor een heel nest pups. Zonder dat u daaraan rechten kunt ontlenen denken 

wij dat de prijs voor DNA-afname, DNA- profiel en DNA-afstammingscontrole bij een 

individueel ouderdier ongeveer €60,– gaat bedragen en dezelfde procedure als het gaat om 

afname bij nestcontrole ongeveer €35,– tot €40,– per pup. 

 

Waarom zijn de kosten voor DNA-afname bij een individueel dier hoger? 

De kosten voor een individueel dier zijn hoger omdat hier een buitendienstmedewerker 

speciaal voor bij u langs moet komen (extra tijd en voorrijkosten). Wanneer bijvoorbeeld de 

teef bij de nestcontrole meegenomen wordt, of een dekreu gedaan wordt terwijl er ook een 

andere dienst wordt afgenomen, dan zal het lagere tarief van €35,- tot  €40,- gerekend 

worden. 

 

Wat gaat de Raad van Beheer hieraan verdienen? 

Het draait niet om geld. We zijn en blijven een vereniging zonder winstoogmerk. Het gaat 

om de basis voor het duurzame fokbeleid. Om het duurzame fokbeleid uit te voeren moeten 

er wel kosten gemaakt worden. Daar valt niet aan te ontkomen. De Raad van Beheer tracht 

dit alles kostendekkend te houden. De verdienste zit hem op de langere termijn in een 

gezondere populatie en een gezonde rashond die we met trots kunnen presenteren met 

stamboom én met inzicht in kwaliteit. De kosten voor het aanpassen van de IT en logistiek 

worden van het eigen vermogen gedaan. 

 


