
Advies voor de keuze van gezonde dieren in media-uitingen 
 
Het is niet gemakkelijk om een goede hond of kat met een karakteristiek uiterlijk te kiezen die 
geen problemen heeft. Daarom hierbij een leidraad. 
 
HONDEN 
 
Kies een hond die op zijn voorouder lijkt: op de wolf dus. 
Bedenk echter wel dat Duitse Herders – die best wat van een wolf weghebben – vaak heupdysplasie 
hebben en aan degeneratieve myelopathie (een ernstige zenuwaandoening waardoor ze invalide 
worden) lijden. 
 
Kies een hond zonder extreme uiterlijke kenmerken 
Kies een hond die 

 niet extreem groot of klein is 

 geen extreem lang haar heeft 

 niet extreem veel haar heeft 

 niet kaal is 

 geen extreem korte neus heeft 

 geen extreem korte of lange oren heeft 

 geen extreem korte poten heeft 
 
Al deze extremen zorgen voor gezondheidsproblemen en tasten het welzijn van de hond aan. 
 
De volgende honden zijn een veilige keus: 

 Labrador Retriever of Golden Retriever 

 een kruising met een Herder 

 een fitte jachthond, werktype van gemiddelde grootte 
(Maar de Drentsche Patrijs is weer niet zo’n goed idee: bij meer dan 12 procent van dit ras 
komt epilepsie voor.) 

  
Raadpleeg de website https://www.rashondenwijzer.nl/rashondenoverzicht  
Daar valt makkelijk en snel uit te vinden of een hond lijdt aan schadelijke uiterlijke kenmerken of 
erfelijke aandoeningen. 
  
Kortsnuitigheid 
De onderstaande rassen zijn in meer of mindere mate kortsnuitig. Kortsnuitige honden hebben vaak 
ernstige gezondheidsproblemen. De vetgedrukte rassen zijn extreem kortsnuitig.  

 Affenpinscher 

 Boston Terriër 

 Dwergkees 

 Engelse Bulldog 

 Franse Bulldog 

 Griffon Belge 

 Griffon Bruxelles 

 Japanse Spaniel 

 Mopshond 

https://www.rashondenwijzer.nl/rashondenoverzicht


 Pekingees 

 Petit Brabançon 

 Shih Tzu 

 Bordeaux Dog 

 Boxer 

 Bullmastiff 

 Cavalier King Charles Spaniel 

 Chihuahua 

 Lhasa Apso 

 Mastiff 

 Mastino Napolitano 

 Staffordshire Bull Terriër 

 Yorkshire Terriër 

 

Stoplichtsysteem fokkerij – verbod op het fokken van honden met een extreem korte snuit 

Het ministerie gebruikt sinds januari 2019 een stoplichtsysteem. Rood geldt voor honden met een 

snuitlengte korter dan 1/3 van de schedel, zoals de Mopshond en de Engelse en Franse Bulldog: 

fokken met deze honden werd per direct verboden. Groen staat voor een snuitlengte van minimaal 

de helft van de schedel: met deze honden mag gefokt worden. Voor oranje geldt een 

overgangsregeling: met honden met een snuitlengte tussen 1/3 en de helft van de schedel mag nog 

worden gefokt, mits ze voldoen aan alle andere criteria voor fokken. 

 
  
Als een hond een neuslengte heeft van minder dan 1/3 van de totale koplengte wordt hij als (te) 
kortsnuitig beoordeeld. Mocht u een ras tegenkomen dat niet in bovenstaande lijst staat, maar wel 
een kortere snuit heeft dan 1/3 van de totale koplengte, dan is het verstandig ook dit ras niet te 
gebruiken in een media-uiting.  
  
Er zijn ook rassen die zwaar lijden onder andere schadelijke raskenmerken. Ook deze rassen moeten 
zeker niet gebruikt worden in media-uitingen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Basset Hound (gedrongen bouw met extreem lange oren, extreem korte poten), 
 Shar-Pei (plooi- en huidontstekingen) 
 Chihuahua (extreem klein – de hersenen passen niet in de schedel en de hond heeft geen 

goede verhoudingen meer: hoofdpijn, geboorteproblemen, knieproblemen)  
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/18/fokken-met-kortsnuitige-honden
https://www.rashondenwijzer.nl/rashonden/shar-pei
https://www.rashondenwijzer.nl/rashonden/chihuahua


Kies het liefst geen extreem langharige honden. Ze hebben het altijd (te) warm en de vacht zorgt 
voor problemen. Er ontstaan klitten in het haar, er blijft makkelijk vuil in hangen waardoor veelvuldig 
wassen en kammen noodzakelijk is (beslist geen pretje voor een hond), en vaak hangt het voor de 
ogen zodat het zicht belemmerd wordt. Enkele voorbeelden van langharige rassen:  

 Collie 
 Berner Sennen 
 Lhasa Apso 
 Shih Tzu 
 Komondor 
 Puli 

  
De beste keuze is een leuke, vrolijke, gezonde kruising! 
  
KATTEN 
 
Ook bij katten komen schadelijke uiterlijke kenmerken voor. Het is het beste om in media-uitingen 
gewoon een huiskat te gebruiken. 
 
Schadelijke kenmerken bij katten 
Bij elk schadelijk kenmerk staan voorbeelden van kattenrassen die er last van hebben. 
 

 extreem korte snuit: Perzische kat (Pers), Exotisch korthaar 

 kortere poten: Munchkin (dwerggroei is schadelijk voor de kat) 

 gevouwen oren: Scottish Fold (deze katten hebben kraakbeenafwijkingen en daardoor vaak 
pijn) 

 gekrulde oren: American Curl (de oren kunnen niet meer op een normale manier bewegen) 

 naaktheid: Sphynx en Bambino Sphynx (haren hebben een belangrijke functie bij het normale 
doen en laten van een kat, en beschermen tegen kou en tegen zonnebrand) 

 ontbrekende of afwijkende snorharen: Sphynx, Devon rex, Cornish rex (snorharen zijn nodig 
voor zintuigelijke waarneming en essentieel voor communicatie tussen katten) 

 extreme grootte: Maine Coon (deze katten hebben knie- en heupproblemen, niet direct 
zichtbaar, wel erg pijnlijk) 

 extreem lange snuit: Siamees en Oosters korthaar (deze katten hebben meer 
geboorteproblemen en gebitsproblemen, en door hun ranke bouw ook meer knieproblemen) 

 
Voor een aantal kattenrassen met schadelijke uiterlijke kenmerken, zoals de Bambino Sphynx geldt in 
Nederland overigens een fokverbod! 
 
Mocht u nog vragen hebben dan zijn die altijd welkom. 
 
 

 

Stichting Dier&Recht  
info@dierenrecht.nl 
info@rashondenwijzer.nl  
info@raskattenwijzer.nl 
 

 

https://www.rashondenwijzer.nl/rashonden/berner-sennenhond
https://www.rashondenwijzer.nl/rashonden/lhasa-apso
https://www.rashondenwijzer.nl/rashonden/shih-tzu
https://www.uu.nl/sites/default/files/deskundigenverklaring_bambino_sphynx_nvwa_de_gier_en_van_hagen_2018.pdf
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/huisdieren-fokken
mailto:info@dierenrecht.nl
mailto:info@rashondenwijzer.nl
mailto:info@raskattenwijzer.nl

