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Abstract
Deze studie gaat dieper in op brachycephalie bij honden. De anatomie en fysiologie
van zowel de gezonde als de kortsnuitige hond worden besproken. Verder worden
de verschillende symptomen/aandoeningen aangehaald en de mogelijke
behandelingen hiervan. Er wordt een kort overzicht gegeven van de meest
voorkomende brachycephale rassen. Naast de literatuurstudie bevat dit onderzoek
ook een empirisch deel dat de resultaten van een rondvraag bij eigenaren van
kortsnuitigen, fokkers en dierenartsen weergeeft over de awareness van de
problematiek rond brachycephalie.
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1

Inleiding

Honden werden door de jaren heen gefokt op basis van hun talenten en
prestatievermogens. Zo ontstond er een grote variatie van rassen met elk hun eigen
doel. Vandaag de dag worden honden meer gefokt op hun uiterlijk en fysieke
kenmerken. Er wordt echter vaker gekweekt op zeer extreme fysieke kenmerken. Dit
brengt vele gezondheidsproblemen met zich mee.
Dit werk bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel wordt de term
brachycephalie, kortsnuitigheid, uitgelegd. Er wordt begonnen met de geschiedenis
van het ontstaan van de rassen. Daarna wordt de anatomie en fysiologie van de
‘standaard’ hond uitgelegd. Nadien volgt er de anatomie en fysiologie van de
brachycephale hond. Vervolgens worden kort de kortsnuitige rassen aangehaald
gevolgd door de aandoeningen gerelateerd aan brachycephalie. Op het einde van
deel één, wordt de publieke opinie in België en in het buitenland beschreven. Dit
werkt is slechts een beknopte weergave van het probleem. Brachycephalie brengt
nog veel meer problemen met zich mee zoals moeilijkheden met communicatie.
Dezen zullen hier niet aan bod komen.
In het onderzoeksdeel volgt een beperkte studie naar de awareness rond
brachycephalie in Vlaanderen. Dit wordt getoetst a.d.h.v. een bevraging van
eigenaren, dierenartsen en fokkers. Deel twee bevat dus de mening en de kijk van
eigenaren op hun kortsnuitige hond, de visie van de fokkers en de opinie van de
dierenartsen. Deze resultaten worden in de discussie vergeleken met andere
onderzoeken. Op het einde van het empirisch deel volgt er een conclusie.
Tot slot is de algemene conclusie terug te vinden en de gebruikte bijlagen.
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2

Brachycephalie

Brachycephalie of kortsnuitigheid is een veel voorkomend uiterlijk kenmerk bij de
hond (figuur 1). Het kan als aandoening beschouwd worden door de ingrijpende
morfologische en fysiologische veranderingen en vele nadelen die brachycephalie
met zich meebrengt (Bannasch, 2010).

Figuur 1: Franse Bulldog (KMSH, s.a.)

2.1

Geschiedenis

De hond (Canis lupus familiaris) stamt af van de grijze wolf (Canis lupus lupus) en is
de eerste gedomesticeerde diersoort (Serpell, 2017). De domesticatie van honden
begon 10.000 jaar geleden, nadat klimatologische veranderingen er voor zorgden
dat het landschap overging van open vlaktes naar bosgebieden. Mammoets en
bizons verdwenen en maakten plaats voor everzwijnen en herten. Zo werden de
mens en de wolf rechtstreekse concurrenten. De mens werd hierdoor gedwongen
zijn jachttechnieken aan te passen. Voor het eerst probeerde hij de wolf te temmen
om hem als bondgenoot te gebruiken, nog lang voor hij een vaste woonplaats had
en vee begon te houden. De primitieve hond was dus een jachthond en geen
herdershond (Grandjean & et al, 2007).
De domesticatie vond zijn oorsprong in Azië. De mens begon met het temmen van
enkele individuele wolven en moest elke keer opnieuw beginnen als het dier stierf.
Toch was dit een eerste noodzakelijke stap in het proces van domesticatie. Een
tweede stap was het beheersen van de voortplanting. Wolvenpups werden meteen
na de geboorte weggehaald bij het moederdier om ze volledig naar de hand van de
mens op te voeden. Het ‘vastleggen’ van gewenste eigenschappen begon in de 16de
eeuw bij de jachthonden. Zo begon het ontstaan van de rassen, met de vorming van
twee grote groepen. Ten eerste waren er de Molossers, die het vee beschermden
tegen roofdieren. Ten tweede waren er de jachthonden, gekweekt op snelheid tijdens
de jacht (Grandjean & et al, 2007). De Greyhound (Windhond) was een van de eerste
geliefde rassen (figuur 2) (Serpell, 2017).
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Figuur 2: Greyhound (KMSH, s.a.)
Vandaag vertonen nog weinig rassen gelijkenissen met hun voorouder. De hond
vervult nu meer rollen dan enkel die van jachtpartner; het zijn herders, beschermers,
metgezellen, redders en handelswaar. In de 19de eeuw werd er meer en meer gericht
gekweekt om bepaalde foklijnen1 te bekomen. Er werd meer aandacht besteed aan
het verkrijgen van een bepaalde vorm van hond. Dieren moesten aan een
vooropgestelde norm voldoen, zoals bepaalde gewenste schoonheidsidealen
(Europe PMC, 2010; Schoenebeck & Ostrander, 2013). De drang naar originaliteit
en uitgesproken kenmerken zorgde voor de creatie van rassen van extreme types
zoals brachycephale of kortsnuitige honden waarvan de snuit zo kort is geworden
dat de dieren ademhalingsproblemen en andere nadelen verkregen hebben
(Ackerman, 2011; Asher, Diesel, J.F., McGreevy, & Colins, 2009; Grandjean & et al,
2007).
In 1911 ontstond de ‘The Fédération Cynologique Internationale’ (FCI), een
wereldwijde organisatie die als doel heeft om rashonden te beschermen en te
promoten. Zij erkennen vandaag 346 rassen, allen verschillend van bouw, uiterlijk en
karakter (Federation Cynologique Internationale, s.a.). In België is de Koninklijke
Maatschappij Sint-Hubertus vzw een door de FCI erkende organisatie. Ook zij
hebben als hoofddoel het in stand houden en het verbeteren van de hondenrassen
in België (KMSH, s.a.).

2.2

De standaard hond

2.2.1

Anatomie van de schedel

De schedel van een hond is opgebouwd uit verschillende beenderen, die met elkaar
verbonden zijn via bindweefsel. Enkel de onderkaak en het tongbeen zijn niet benig
vergroeid met de rest van de schedel. De schedel kan in drie grote delen verdeeld
worden: de aangezichtsschedel, het schedeldak (dorsaal2) en de schedelbasis
(ventraal3) (figuur 3). Bij jonge dieren zijn de verschillende schedelbeenderen nog
niet gesloten (Geiger, 2016). Deze zogenoemde fontanel vergemakkelijkt het
geboorteproces doordat de schedelbeenderen over elkaar kunnen schuiven, zodat
het hoofd makkelijker doorheen het bekken van het moederdier kan. De oogkas
bevindt zich zijdelings in de schedel en omvat de oogbol en bijbehorende oogspieren
(Done, Goody, Evans, & Stickland, 2007; Kainer & McCraken, 2003).

1

Foklijn= bloedlijn: lijn waarvan iemand afstamt, afkomstig uit hetzelfde genotype en fenotype
Dorsaal: deel van het dier dat naar boven gericht is, de rugzijde
3
Ventraal: deel van het dier dat naar beneden gericht is, kort bij de grond, de buikzijde
2
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Figuur 3: schedel van de hond (Micheau, Hoa, & Borofka, 2019)
De ogen zitten in de oogkassen (orbita). De orbita worden gevormd door
verschillenden schedelbeenderen en beschermen de ogen. De oogspieren zorgen
ervoor dat de ogen kunnen bewegen. Het oog zelf wordt verder nog beschermd door
de oogleden. Deze houden vocht en vuil uit de ogen. Honden hebben ook een derde
ooglid, dit is een vlies dat aan de neuskant aan de binnenkant van het oog zit (figuur
4). De traanklieren produceren het traanvocht. Dit traanvocht heeft als doel het oog
vochtig te houden zodat het niet uitdroogt en het drijft stofdeeltjes af die in het oog
terechtkomen. Tijdens het knipperen wordt het traanvocht over de ogen verspreid
(Evans & De Lahunta, 2013; Maggs, Miller, Ofri, & Slatter, 2008).

Figuur 4: Anatomie van het oog (Carlson, 2019)
De neus is het begin van de ademhalingswegen. De toegang tot de neus wordt
gevormd door de twee benige neusopeningen. Deze openingen leiden verder naar
de neusholte, die door een neusseptum in een linker en rechter holte wordt verdeeld.
In deze holtes bevinden zich twee neusschelpen, een dorsale en een ventrale
neusschelp. Deze worden naar caudaal4 toe aangevuld door kleinere
zeefbeenschelpen die op hun beurt eindigen op het zeefbeen. De neusholte staat
rechtsreeks in verbinding met de keelholte via de achterste neusopeningen. Deze
holte is ventraal gelegen. Verschillende beenderen van de schedel bevatten
luchtruimten die in verbinding staan met de neusholte. Dit zijn de neusbijholten
(sinus). Het traankanaal eindigt ook in de neus (Done et al., 2007; Kainer &
McCraken, 2003; Onar, 1999; van Hagen, 2019).

4

Caudaal: deel van het dier dat naar de staart/achteren gericht is, de staartzijde

12

De mondholte wordt van de neusholte gescheiden door het hard gehemelte, dat
caudaal overgaat in het zachte gehemelte. Dit is kort bij de hond, waardoor deze
zowel door de neus als door de mond kan ademen (Done et al., 2007).

2.2.2

Fysiologie

De hond ademt onder normale omstandigheden door de neus. Lucht komt de neus
binnen via de neusgaten en komt terecht in de neusholte. De neusholte is bekleed
met slijmvlies en bevat een netwerk van bloedvaten dat de binnengekomen lucht
opwarmt. De lucht stroomt daarna verder naar de pharynx (keel). Dit is de verbinding
tussen de neusholte en het strottenhoofd en de mond en de slokdarm. Lucht en
voedsel kruisen elkaar dus in de keel. Het zachte gehemelte deelt de keel op in de
zwelgkeel en de neuskeel (nasopharynx). De lucht gaat via de nasopharynx verder
naar het strottenhoofd (figuur 5). Hier wordt het geluid gevormd. Het strottenhoofd
leidt de lucht naar de luchtpijp (trachea) waarna hij uiteindelijk in de longen
terechtkomt. De longen worden gevormd door de bronchiaalboom, een
buizensysteem dat uitmondt in longblaasjes (alveolen). Dit buizensysteem begint bij
de luchtpijp, dat zich vertakt in twee hoofdbronchi, die op hun beurt weer vertakken
in talloze kleinere bronchi. Deze bronchi vertakken in brochioli die uitmonden in de
longblaasjes. Hier gebeurt de eigenlijke gasuitwisseling. Vers ingeademde O2 wordt
afgegeven in het bloedvatenstelsel en CO2 uit het lichaam wordt weer opgenomen
(Hill & Wyse, 1989; Sherwood, Klandorf, & Yancey, 2013; Sjaastad, Hove, & Sand,
2004).

Figuur 5: anatomie van de neus (Washington State University, 2019)
Het ademhalingsstelsel is niet enkel belangrijk voor de ademhaling maar ook voor de
thermoregulatie. Dit is het vermogen om de lichaamstemperatuur op peil te houden.
Honden stoten hun overtollige warmte uit via hun voetzolen en door te hijgen. Hijgen
is het verschijnsel dat gezien wordt als de hond probeert af te koelen door snel en
oppervlakkig te ademen terwijl dat de tong uit de mond hangt en het dier kwijlt. Het
speeksel komt over de tong en neemt warmte vanuit de bloedvaten van de tong op,
waardoor de warmte zal verdampen in de omgeving (Reece, Erickson, Goff, &
Uemura, 2015).
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2.3

De brachycephale hond

2.3.1

Anatomie van de schedel

Het aangezicht van brachycephalen is meer afgeplat en de neus is sterk verkort
(figuur 6). Door het terugtrekken van de neus, hebben deze rassen vaak een
onderbeet (American College of Veterinary Surgeon's, 2019). Dit wil zeggen dat de
onderste tanden en de onderkaak voor de bovenste tanden komen. De gehele
schedel is compacter en de honden hebben een duidelijke stop (de knik tussen de
neusrug en de hersenschedel). Doordat alle beenderen verkleind en samengedrukt
zijn, is er ook minder plaats voor de oogkas. Dit zal ervoor zorgen dat de ogen gaan
uitpuilen (Done et al., 2007; R. M. A. Packer, Hendricks, Tivers, & Burn, 2015).

Figuur 6: schedel van een normale hond (links), een hond met lichte
brachycephalie (midden) en ernstige brachycephalie (rechts) (Oechtering & al.,
2016)
Verschillende anatomische structuren in de neus- en mondholte passen door het
verkorten van de snuit niet meer in de voorziene ruimte. Zo is de tong te lang,
waardoor deze dikwijls uit de mond hangt. Verder is het gehemelte te lang, waardoor
vooral het zachte gehemelte voor problemen zorgt bij de ademhaling. Ook de
amandelen zijn te groot en kunnen de luchtstroom belemmeren. Door de
platgedrukte snuit hebben deze honden ook vaak te nauwe (stenotische) neusgaten
(Dupré, 2016; Pratschke, 2014; Schuenemann & Oechtering, 2014; van Hagen,
2019).

2.3.2

Fysiologie

De ademhaling van een kortsnuitige hond wordt verstoord door de anatomische
afwijkingen die de luchtwegen en de toegang hiertoe versmallen (figuur 7). Door het
versmallen van de luchtwegen verhoogt de luchtweerstand, waardoor lucht moeilijker
in de longen raakt en het dier bijgevolg moeilijker kan ademen (Bonagura & Twedt,
2008; Sjaastad et al., 2004). Het typische knorrende geluid van de brachycephalen
wordt veroorzaakt door het zachte gehemelte dat te lang is. Het past bijgevolg niet
meer in de mond en zal in de keelholte gaan hangen. De luchtstroom zal het zacht
gehemelte in trilling brengen, wat het knorrende geluid veroorzaakt. Dit geluid kan
voorkomen als het dier zich opwindt of inspant maar kan ook permanent aanwezig
zijn. De verhoogde weerstand in het ademhalingsstelsel kan aanleiding geven tot het
inklappen van de luchtpijp (tracheacollaps) (Bonagura & Twedt, 2014; Lodato &
Hedlund, 2019).
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Figuur 7: inwendige anatomie van een brachycephale hond (Koch, Arnold, Hubler,
& Montavon, 2003)
De anatomische veranderingen leiden niet enkel tot fysiologische problemen bij de
ademhaling maar ook in het spijsverteringsstelsel. Brachycephalen zullen vaker
overmatig speeksel produceren (hypersalivatie) doordat de tong dikwijls uit de mond
hangt en waardoor ze meer zullen kokhalzen. Dit kokhalzen kan ook worden
veroorzaakt door een negatieve druk die ontstaat tijdens het inademen, dat op zijn
beurt kan leiden tot een vergroting van de opening waar de slokdarm doorheen het
middenrif loopt. Hierdoor kan het maagzuur omhoog komen en kan de slokdarm
ontsteken (Bonagura & Twedt, 2008, 2014).

2.4

Brachycephale rassen

Honden kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld.
Er kan gekeken worden naar het gewicht, waardoor we vier
groepen krijgen: de kleine rassen, de middelgrote rassen, de
grote rassen en de reuzerassen (figuur 8) (Grandjean & et al,
2007).
De meest voorkomende manier van groeperen is het vormen
van groepen op basis van hun doel/functie. Op die manier
onderscheiden we tien groepen zoals bv. de groep van de
gezelschapshonden en de groep van de Terriërs (Grandjean &
et al, 2007).
De rassen in dit werk worden verdeeld op basis van hun
snuitlengte, een derde wijze van groeperen, waardoor we drie
grote groepen onderscheiden: doligocephaal (langsnuitig),
mesocephaal (normaalsnuitig) en brachycephaal (kortsnuitig)
(figuur 9) (Schoenebeck & Ostrander, 2013).

Figuur 8: rassen
o.b.v.
gewicht
(Grandjean & et al,
2007)
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Figuur 9: Indeling o.b.v. de lengte van een hondenschedel (Schoenebeck &
Ostrander, 2013)

2.4.1

Boston Terriër

De Boston Terriër is een kortsnuitige Kleine Molosser (figuur 10). Het is een klein
ras, maar zeer robuust, solide en levendig. Deze hond is een echte gezelschapshond
en is waakzaam maar niet agressief (Grandjean & et al, 2007).

Figuur 10: Boston Terriër (KMSH, s.a.)
Kenmerkend voor dit ras is de platte schedel zonder rimpels, ver uit elkaar geplaatste
ogen, rechtopstaande oren, tamelijk kort lichaam en de zwart tot bruine, korte vacht
met witte band rond de snuit, witte bles tussen de ogen en wit op de borstkas. Ook
de voorbenen zijn geheel of gedeeltelijk wit. Deze hond heeft een schofthoogte van
25 tot 40 cm. De staart is meestal spiraalvormig (Grandjean & et al, 2007). Dit ras
lijdt naast brachycephalie ook dikwijls aan heupdysplasie5 en patellaluxatie6
(Goddard & Hayes, 2009).

2.4.2

Engelse Bulldog

De Engelse Bulldog is een middelgroot ras dat oorspronkelijk werd gefokt voor de
stieren- en hondengevechten (figuur 11). Latere selecties hebben van deze Bulldog
een gezelschapshond gemaakt (Grandjean & et al, 2007).

5
6

Heupdysplasie: malformatie in de heupen waardoor de kop van het dijbeen niet meer in de heupkom past
Patellaluxatie: knieschijf die los zit en verschoven is
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Figuur 11: Engelse Bulldog (KMSH, s.a.)
Dit ras heeft een losse gerimpelde huid. Hij heeft brede, vierkante kaken en de
onderkaak is langer dan de bovenkaak. Dit kan zorgen voor problemen tijdens het
eten. De ogen staan ver uit elkaar en de lippen zijn dik en afhangend. Ze hebben
ook de typische rozenoren (naar achteren gericht waardoor de binnenkant van het
oor zichtbaar is). De Engelse Bulldog is stevig gebouwd. De voorste ledematen staan
ver uit elkaar. Elleboogdysplasie7 komt vaak voor. Ze hebben een karperrug
(achterste deel van de rug staat bol), waardoor er dikwijls problemen ontstaan met
de ruggenwervels. De schofthoogte bedraagt 30-40 cm (Grandjean & et al, 2007;
KMSH, s.a.).

2.4.3

Franse Bulldog

De Franse Bulldog stamt af van de Tibetaanse Mastiff. Het is een kleine Molosser
die behoort tot de kleine tot middelgrote rassen met een schofthoogte van 25 tot 35
cm (figuur 12). Deze gezelschapshond wordt steeds populairder (Grandjean & et al,
2007).

Figuur 12: Franse Bulldog (KMSH, s.a.)
Het hoofd is erg breed, stevig en vierkant gebouwd, met veel rimpels en plooien. De
schedel is breed en bijna volledig plat, met een zeer nadrukkelijke stop. Ze hebben
een brede neusspiegel met wipneus en een gematigde onderbeet. De ogen zijn zwart
en uitpuilend. Typisch zijn de rechtopstaande, middellange oren, die breed zijn aan
de basis en rond aan de punt. Het lichaam van dit ras is gedrongen en zeer gespierd,
met opgetrokken buik. Ze hebben dikke, korte voorbenen met licht naar buiten
gedraaide voeten. De staart is kort, knobbelig en gebogen (Grandjean & et al, 2007).

2.4.4

Japanse Spaniël

De Japanse Spaniël, ook wel bekend als de Chin, is een klein ras met een
schofthoogte van ongeveer 25 cm (figuur 13) (Grandjean & et al, 2007).
7

Elleboogdysplasie: Malformatie van de beenderen in het ellebooggewricht
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Figuur 13: Japanse Spaniël (KMSH, s.a.)
Het hoofd van deze hond is breed en plat. De neusbrug is zeer kort, breed en er is
een duidelijke stop. De ver uit elkaar staande ogen zijn groot, rond en zwart glanzend.
De staart wordt op de rug gedragen. De meest voorkomende kleuren zijn wit met
zwarte of rode vlekken. De vacht is lang, zijdeachtig en recht. Het hele lichaam is
overvloedig bedekt met haren, met uitzondering van de snuit (Grandjean & et al,
2007).

2.4.5

King Charles Spaniël

De King Charles Spaniël is afkomstig uit Groot-Brittannië (figuur 14). Hij wordt dikwijls
verward met de Cavalier King Charles Spaniël, die vaker voorkomt (Grandjean & et
al, 2007).

Figuur 14: King Charles Spaniël (KMSH, s.a.)
Deze hond heeft een lichte onderbeet en een brede onderkaak. Het hoofd is rond
met een vierkante, brede snuit. De ogen zijn zeer groot, donker en ver uit elkaar
geplaatst. De oren zijn laag aangezet, zeer lang, bevederd en hangen plat tegen de
wangen. Het lichaam is kort, met een rechte rug. De staart wordt niet op de rug
gedragen maar is laag aangezet en goed bevederd. De vacht is lang, nooit gekruld
en zijdeachtig. Een lichte golving is wel toegestaan. Er komen verschillende kleuren
voor (Grandjean & et al, 2007).

2.4.6

Mopshond

De mopshond is een klein ras met een schofthoogte van ongeveer 30 cm en behoort
tot de kleine Molossers (figuur 15). Het is een zeer oud ras dat afkomstig is uit China.
Na een lichte terugval wint deze ‘Pug’ meer en meer aan populariteit (Grandjean &
et al, 2007).
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Figuur 15: Mopshond (KMSH, s.a.)
Dit ras heeft een korte, stompe, vierkante snuit met geprononceerde stop. Er is een
lichte onderbeet. Zijn vacht is fijn, glad en glanzend. De meest voorkomende kleur is
zoals wordt afgebeeld op de figuur (figuur 15). De ogen zijn zeer groot, uitpuilend en
donker gekleurd. De oren zijn dun en afhangend. De staart is hoog aangezet en
gekruld. Het lichaam is compact, vierkant met stevige ledematen (Grandjean & et al,
2007).

2.4.7

Pekingees

De Pekingees komt oorspronkelijk uit China en is een van de oudste rassen ter
wereld. Het is een klein ras met een gemiddelde schofthoogte van 15-25 cm (figuur
16). De Pekingees is zeer eigenwijs (Grandjean & et al, 2007).

Figuur 16: Pekingees (KMSH, s.a.)
De schedel is breder dan dat hij hoog is. Er is een duidelijke stop aan de neus. De
lippen zijn goed aaneengesloten. Het lichaam is kort met een zeer korte, dikke hals.
De voorvoeten zijn iets naar buiten gedraaid. De vacht is lang, recht, met manen die
een kraag vormen rondom de hals. Typisch is de dikke ondervacht. De staart is hoog
aangezet met een lange bevedering (Grandjean & et al, 2007).

2.4.8

Griffon Belge/Griffon Bruxellois/ Petit Brabançon

Deze drie rassen zijn honden van Belgische afkomst van klein formaat. Deze
Belgische dwerghonden onderscheiden zich enkel door de vacht en de kleur: Griffon
Bruxellois heeft een halflange, rossige vacht, Griffon Belge heeft een middellange,
zwarte vacht en Petit Brabançon heeft een korte, rossig tot goudbruine vacht (figuur
17) (Grandjean & et al, 2007; KMSH, s.a.).

Figuur 17: Petit Brabançon, Griffon Bruxellois, Griffon Belge (KMSH, s.a.)
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Het hoofd van deze rassen is rond en breed. Ze hebben een vooruitstekende kin en
een onderbeet. Het lichaam is vierkant met een vrij brede, diepe borst. De ogen zijn
zeer groot, rond en zwart. De schofthoogte bedraagt ongeveer 28 cm (Grandjean &
et al, 2007).

2.4.9

Shih Tzu

Deze hond is een kruising tussen de Tibetaanse Lhasa Apso en de Chinese
Pekinees. Het is een klein ras met een lange, dichte vacht. Deze hond heeft een
schofthoogte van maximaal 26 cm (figuur 18) (Grandjean & et al, 2007).

Figuur 18: Shih Tzu (KMSH, s.a.)
Typisch voor dit ras is de kop met de over de ogen vallende haardos. De meeste
honden dragen dan ook een strikje of dergelijke om te ogen vrij te houden. Verder
hebben ze een dikke snor en baard. De staart staat hoog aangezet op de rug. De
oren zijn afhangend en moeilijk te onderscheiden tussen de rest van de vacht. Het
lichaam is vrij lang en gedrongen met een brede, diepe borst (Grandjean & et al,
2007; KMSH, s.a.). Dit ras heeft dikwijls last van allergieën, heupdysplasie,
oorontstekingen en andere aandoeningen (Goddard & Hayes, 2009).

2.5

Aandoeningen

2.5.1

Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome

Het brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) is een aandoening aan de
bovenste luchtwegen en wordt vaak vastgesteld bij brachycephale honden.
Risicofactoren voor BOAS zijn een dikke nek, een platte snuite en overgewicht.
BOAS wordt veroorzaakt doordat de snuit verkort is en de inwendig aanwezige
structuren niet mee verkleind zijn (Figuur 19). Dit zorgt ervoor dat de luchttoevoer
van het strottenhoofd en de nasopharynx, het gedeelte van de neus-keelholte dat
gelegen is achter het zachte gehemelte, geblokkeerd worden. Hierdoor krijgt de hond
ademhalingsmoeilijkheden en problemen met thermoregulatie (R. M. A. Packer et
al., 2015). Kenmerkend voor BOAS is dat het zacht gehemelte te groot is. Daarnaast
zijn er ook vaak problemen met de stenotische (te nauwe) neusgaten, te grote
amandelen, de aanwezigheid van plooien in het slijmvlies bij het strottenhoofd,
onderontwikkeling van de luchtpijp en misvorming van de larynx (Koch et al., 2003).
Bij een milde vorm van BOAS heeft de hond een moeilijke ademhaling. Bij ernstige
vormen van BOAS hebben de dieren een lage eetlust, verminderd spel, moeite met
beweging en sterk verminderde kwaliteit van leven. Verschillende onderzoeken
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tonen aan dat hoe extremer de kortsnuit, hoe groter het risico op BOAS. Het
voorkomen van BOAS zou dus sterk teruggedrongen kunnen worden door
zorgvuldiger dieren te kiezen in de fok en minder te selecteren op extreme dysmorfe
kenmerken (N.C., 2017; van Hagen, 2019).

Figuur 19: CT van een mesocephale hond (links) en een brachycephale hond
(rechts). Doorsneden van de neusholte (Oechtering & al., 2016)

2.5.1.1

Symptomen

Vaak voorkomende symptomen zijn een knorrende ademhaling, luid snurken,
hoesten, braakneigingen, moeite met eten en periodes van zwakte. Dit alles kan zeer
variërend voorkomen, van milde tot ernstige problemen. De symptomen kunnen
verergeren bij obese dieren en stressvolle situaties zoals beweging, oververhitting
en opwinding (Fasanella, Shivley, Wardlaw, & Givaruangsawat, 2010).
2.5.1.2

Behandeling

De meeste honden waar BOAS in ernstige graad wordt vastgesteld ondergaan een
operatie. Dit wordt zelfs als normaal beschouwd door vele eigenaren. Bij milde
gevallen worden de neusvleugels aangepast zodat de neusgaten groter worden. Dit
is een kleine ingreep die tot veel verbetering kan leiden (American College of
Veterinary Surgeon's, 2019). Bij ernstigere gevallen kunnen zowel de neusvleugels
worden verbreed als een stuk van het zacht gehemelte ingekort worden. Tijdens deze
operatie verwijdert de dierenarts een stuk van het zacht gehemelte. Slechts één tot
twee millimeter van het achterste deel van het zacht gehemelte reikt dan voor het
voorste deel van het strotteklepkraakbeen (Figuur 20). Een te nauwe luchtpijp kan
helaas niet behandeld worden (Bonagura & Twedt, 2014; Hunt, 2006; Poncet, Dupre,
Freiche, & Bouvy, 2006).
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Figuur 20: Engelse Bulldog tijdens operatie van de bovenste luchtwegen (Poncet et
al., 2006)
Volgens een onderzoek van Poncet et al. sterft maar liefst 30% van de honden ten
gevolge van het brachycephaal obstructief airway syndroom indien ze geen operatie
ondergaan. De overige 70% kan wel leven met de aandoening maar vereisen dikwijls
een aangepaste levensstijl zoals bv. geen uitgebreide wandelingen en een dieet met
speciaal gevormde hondenbrokken om het eten te kunnen vergemakkelijken. Een
operatie biedt niet steeds een oplossing voor het probleem. Maar liefst 60% van de
honden ondervinden nog hinder tijdens het ademhalen na de operatie, vooral door
hypoplasie van de trachea (Poncet et al., 2006). De operatie houdt ook risico’s in
voor het dier. Doordat de hond reeds problemen heeft met ademen, is het moeilijk
om de dieren te intuberen. Ook de narcotica vormt een gevaar voor honden met
brachycephalie (Downing & Gibson, 2018).

2.5.2

Brachycephalic Ocular Syndrome

Het Brachycephalic Ocular Syndrome (BOS) is de verzamelnaam van een aantal
oogafwijkingen die voorkomen bij kortsnuitigen. Door het afplatten van de schedel en
de verkleinde oogkas, puilen de ogen uit. Hierdoor is het volledig sluiten van de
oogleden en dus ook het knipperen niet mogelijk. Dit resulteert in het uitdrogen van
de ogen, waardoor het hoornvlies in het oog zijn gevoeligheid verliest.
Wetenschappelijk wordt dit aangeduid als lagophthalmus; het niet volledig kunnen
sluiten van de oogleden, exopthalmus; een abnormale uitpuiling van de ogen en
macropalpebrale fissuur; een te grote opening van de oogleden in vergelijking met
het oog zelf (Pratschke, 2014).
Het oog kan vrijkomen als de oogkas zodanig ondiep is. Dit wordt oogbolluxatie
genoemd. Hierbij komt de oogbol uit de oogkas en voor de oogleden te liggen. Dit is
zeer pijnlijk voor het dier en kan schade aanrichten aan het hoornvlies. De oogzenuw
kan hierbij beschadigd raken. Oogbolluxatie kan reeds optreden door te trekken aan
de huid in de nek of na opwinding van het dier (Maggs et al., 2008).
De neus van brachycephalen is sterk verkort, maar de hoofdhuid is wel normaal
ontwikkeld, wat leidt tot diepe neusplooien. Honden met een duidelijke neusplooi
lijden vaker aan hoornvlieszweren. Deze zweren ontstaan doordat de haren op de
neusplooi tegen het oog wrijven (van Hagen, 2019).
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Kortsnuitigen hebben verder vaak te kampen met ectropion, dit is het naar binnen
krullen van de wimpers waardoor deze tegen het oog schuren, en een verminderde
traanproductie waardoor het hoornvlies makkelijker uitdroogt en beschadigd raakt.
Dit kan op zijn beurt weer leiden tot pigmentkeratitis; pigmentatie van het hoornvlies
door het langdurige uitdroging (Pratschke, 2014; van Hagen, 2019).
Ook ‘cherry eye’ komt dikwijls voor bij brachycephalen. Dit is een verzakking van de
klier van het derde ooglid en uit zich in een rode, ronde zwelling aan de binnenkant
van de ooghoek (figuur 21). Deze aandoening komt vooral bij jonge honden voor,
gemiddeld van een paar maanden tot twee jaar en kan aan zowel aan één oog
(unilateraal) als aan de twee ogen gelijktijdig (bilateraal) voorkomen (Burn,
Hendricks, & Packer, 2012; Kelawala, Parulekar, Ratnu, Parikh, & Patil, 2016).

Figuur 21: Cherry eye (Doghealth, 2019)
Het traankanaal van brachycephalen kan dikwijls een obstructie bevatten. Dit kan
ontstaan door het niet goed aangelegd worden van het traankanaal of door
ontstekingsmateriaal (bv. na irritatie door de wimpers in het oog). Dit zorgt voor het
ontstaan van de zogenoemde traanstreep, een bruinachtige streep onder de ogen.
De overvloedige tranenstroom kan ook tot irritatie en ontsteking van de huid zelf
leiden (Carlson, 2019).
2.5.2.1

Behandeling

Zonder behandeling kunnen de symptomen van BOS leiden tot irritatie van het
hoornvlies en de omliggende weefsels, wat voor pijn en ongemak zorgt en zelfs tot
blindheid kan evolueren. Sommige aspecten zijn simpel te behandelen zoals bv. het
toedienen van oogdruppels om het oog vochtig te houden. Andere symptomen
kunnen beter chirurgisch gecorrigeerd worden. Na de operatie is het steeds mogelijk
dat topicale medicatie voor het oog nog steeds gebruikt moet worden. Dit kan als
stresserend ervaren worden door het dier (Maggs et al., 2008; Poncet et al., 2006;
van Hagen, 2019).
Oogbolprolaps is een medisch noodgeval en moet zo snel mogelijk behandeld
worden. Deze aandoening kan leiden tot blindheid en is zeer pijnlijk. Het oog zal
chirurgisch teruggeplaatst worden (Maggs et al., 2008; van Hagen, 2019).
Cherry eye kan ook met chirurgie behandeld worden. Dit kan op twee manieren: de
traanklier kan weer naar binnen gelegd worden door boven en onder de zwelling een
incisie te maken en deze randen aan elkaar te hechten of men kan de volledige
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traanklier verwijderen. Het nadeel van de laatste optie is dat het oog dan een
traanklier kwijt is en dit een negatief effect heeft op het bevochtigen van het oog.
Cherry eye kan altijd terugkomen, tenzij de traanklier verwijderd werd (Kelawala et
al., 2016).
Obstructie van het traankanaal kan behandeld worden door het traankanaal te
spoelen en de traanstreep te behandelen met daarvoor voorzien product (bv. OphtaClean van Virbac) (Carlson, 2019).
Chirurgie kan niet alle anatomische defecten oplossen. Sommige aspecten van deze
aandoening zijn dan in de meeste gevallen ook levenslang. Medicatie moet vaak
levenslang toegediend worden om symptomen te verlichten (Maggs et al., 2008; van
Hagen, 2019).

2.5.3

Huidplooidermatitis

De mogelijk aanwezige huidplooien zorgen niet enkel voor oogproblemen, maar ook
voor huidaandoeningen. De meest voorkomende is huidplooidermatitis. Vooral een
ontsteking van de huid in de neusplooi komt regelmatig voor. Dit ontstaat door
constante wrijving van de huidplooien tegen elkaar, sterke groei van gisten en
bacteriën en eventuele ophoping van traanvocht en andere lichaamssecreties. Deze
ontsteking zorgt voor ongemak en jeuk bij de hond waardoor deze zichzelf
overvloedig zal krabben of zal schuren en brengt een onaangename geur met zich
mee (Pratschke, 2014; van Hagen, 2019).
Plooidermatitis in de staart is de tweede meest voorkomende huidaandoening bij
kortsnuitigen. Deze aandoening ontstaat door een constante wrijving van de
huidplooien in de staart doordat de staart vaak kurkentrekkervormig is of in een
kromming word gedragen (Paterson, 2017).
2.5.3.1

Behandeling

Om huidplooidermatitis proberen te voorkomen wordt er bij rassen met neusplooien
geadviseerd deze plooien dagelijks te reinigen, maar dit biedt geen garantie dat de
huid niet zal ontsteken. Bij de Franse Bulldog is de neusplooi vlak boven de
neusspiegel echter zo strak dat deze niet gereinigd kan worden (van Hagen, 2019).
Huidplooidermatitis kan ook chirurgisch gecorrigeerd worden door overtollige huid te
verwijderen (Paterson, 2017).

2.5.4

Spijsverteringsproblemen

Honden met brachycephalie hebben dikwijls ook last van spijsverteringsproblemen
zoals gastro-oesofageale reflux. Dit houdt in dat het maagzuur terugvloeit naar de
slokdarm (Downing & Gibson, 2018). De voornaamste klinische symptomen zijn
regurgiteren, pijn, ongemak en overmatige speekselproductie (Muenster, Hoerauf, &
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Vieth, 2017). Een behandeling met maagbeschermers zoals omeprazol
minimaliseert de frequentie van reflux, overgeven en regurgitatie (Downing & Gibson,
2018).

2.5.5

Gebitsproblemen

Kortsnuitigen hebben vaak gebitsproblemen. De neus is sterk verkort, waardoor de
bovenkaak teruggetrokken is. De onderkaak is echter in vele gevallen niet mee
verkleind, wat resulteert in een onderbeet. Door deze afwijkende stand van de tanden
kan er tandplak8 en tandsteen9 gevormd worden, wat kan leiden tot ontstekingen van
het tandvlees. De uitstekende tanden kunnen verder zorgen voor wondjes in de mond
of aan de lippen. Deze wondjes zouden ook kunnen ontsteken en voor ongemak en
pijn zorgen. Honden met een afwijkend gebit kunnen moeite hebben met eten,
aangezien zij het voer niet goed kunnen oppakken (Gyles, 2017; R. M. A. Packer et
al., 2015).
2.5.5.1

Behandeling

Malocclusies van het gebit zijn aangeboren en kunnen niet meer voorkomen worden
eens deze aanwezig zijn. Dit kan enkel preventief behandeld worden door het
selectief fokken naar een beter gebit. De dierenarts kan tanden die voor ongemak of
wondjes zorgen verwijderen (extraheren) en het voorkomen van tandsteen en
tandplak is voor alle honden cruciaal om problemen te voorkomen (Gyles, 2017).
Om problemen met eten te verminderen, hebben verschillende voedingsmerken
speciale brokken op de markt, aangepast aan het ras. Het opnemen van ronde of
vierkante brokken bleek vaak een uitdaging voor de hond, daarom voorzien
verschillende merken voor de kortsnuitigen golfvormige/halvemaanvormige voeding
(figuur 22) (Gyles, 2017).

Figuur 22: speciaal gevormde brok voor brachycephalen (Royal Canin, 2019)

2.6

Publieke opinie

Brachycephale rassen hebben voor en tegenstanders. Ze zijn vanwege hun
aaibaarheidsfactor erg geliefd bij een groot publiek, maar eigenaren herkennen in
vele gevallen de gezondheidsproblemen van hun hond niet. Het knorren wordt als
vertederend ervaren of het kortademig zijn wordt niet herkend als dusdanig. De
problemen die deze rassen hebben worden door velen als normaal beschouwd. Het
8
9

Tandplak: zacht en kleverig laagje van eiwitten en bacteriën
Tandsteen: tandplak die lang tijd aanwezig blijft en verkalkt/hard wordt
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publiek ziet dikwijls de problemen niet voor dat een ernstig niveau van
gezondheidsproblemen wordt bereikt (Burn et al., 2012). Eigenaren kiezen volgens
een onderzoek van Burn et al steeds vaker voor kortsnuitige rassen (figuur 23). Dit
bevestigt nogmaals dat het grote publiek niet genoeg op de hoogte is van de
problematiek (B.V.A., 2018; Burn et al., 2012).

Figuur 23: grafiek van het aantal brachycephalen sinds 2004 (Burn et al., 2012)
Aan de andere zijde maken dierenartsen en experten zich zorgen over de
toenemende populariteit van deze honden. Ernstige gezondheidsproblemen worden
als normaal beschouwd en operaties zijn de norm. Naast de negatieve gevolgen voor
het dier, zijn er ook voor de eigenaren van dergelijke dieren nadelen aan de vele
gezondheidsproblemen, zoals onder andere de hoge kosten voor de behandeling.
Experten stellen ook dat de problematiek niet zal verdwijnen zolang enkel de
symptomen behandeld worden en er geen veranderingen in het fokbeleid worden
doorgevoerd. Dieren met gezondheidsproblemen worden immers nog steeds
gebruikt in de fok (s.n., 2010).

2.6.1

Opinie in het buitenland

In verschillende landen zoals Engeland en Zwitserland is de overheid een campagne
gestart om mensen bewust te maken van de problematiek rond brachycephalie.
Deze campagne wijst (potentiële) eigenaren op de gevolgen van het kiezen voor
kortsnuitige rassen (figuur 24) (Atkin, 2018; Medicine, 2018).

Figuur 24: Campagne in Zwitserland (Indrebø, 2008)

26

The Kennel Club is de grootste organisatie in het Verenigd Koninkrijk die zich bezig
houdt met het beschermen en promoten van dierenwelzijn. Deze vereniging is
vergelijkbaar met de Belgische Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus. The Kennel
Club stelde samen met de Universiteit van Cambridge een schema op om de
ademhaling en BOAS bij brachycephalen te kunnen beoordelen (figuur 25) (The
Kennel Club, 2019).

Figuur 25: Fokschema (The Kennel Club, 2019)
Het schema adviseert eigenaren als hun hond leidt aan BOAS en voorziet richtlijnen
voor fokkers om pups te krijgen die minder lijden aan deze aandoening. Dit schema
werkt met vier graden, gaande van graad nul (een hond die klinisch niet lijdt aan de
aandoening en is vrij van ademhalingsproblemen) tot graad drie (een hond met zeer
ernstige ademhalingsproblemen). De graden worden bepaald door het uitvoeren van
een test beoordeeld door een hiervoor speciaal opgeleide dierenarts. Eerst wordt de
ademhaling in rust van het dier vastgesteld. Vervolgens wordt de hond gestimuleerd
om drie minuten lang te lopen, waarna de ademhaling opnieuw wordt beoordeeld.
Het schema wordt gebruikt om eigenaren bewust te maken van de problemen bij hun
dier en om fokkers richtlijnen te geven voor brachycephale rassen. Deze richtlijnen
garanderen echter niet dat toekomstige nakomelingen niet aan BOAS zullen lijden.
De resultaten van de testen worden gepubliceerd op de website van The Kennel Club
(The Kennel Club, 2019).
In Nederland stelde de Universiteit van Utrecht recent een rapport op over de
problematiek rond bracycephalen. Hierin worden de problemen van deze rassen
uitgelegd. Verder worden er twee testen opgesteld waarmee de ernst van BOAS kan
worden vastgesteld (van Hagen, 2019).
Een eerste test die ontwikkeld werd is de zes minuten-looptest. Deze houdt in dat de
hond aan een tuigje zes minuten lang aan een tempo van minstens vijf km/uur moet
lopen. De hartslag en bloeddruk van de dieren wordt zowel voor als na de test
gemeten en vergeleken. De normale bloeddruk ligt rond de 133/76 mm Hg (Hoareau,
2012). In een stresssituatie; als het dier bv. in ademnood verkeerd, stijgt de bloeddruk
tot boven de 160 mm Hg (van Hagen, 2019).
Een tweede test die in Nederland gebruikt wordt om BOAS vast te stellen is de 1000
meter looptest. Tijdens deze proef moet de hond binnen de twaalf minuten 1000
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meter kunnen lopen en hier binnen de vijftien minuten van hersteld zijn. Deze test
gebeurt onder het toezicht van twee dierenartsen die de hartslag en de temperatuur
van de hond neemt voor de test en daarna vijf, tien en vijftien minuten na de test. De
ademgeluiden worden ook beoordeeld. De dierenartsen controleren of er niks te
horen is, of de hond hijgt en als er een g-geluid hoorbaar is tijdens het hijgen. Als de
hartslag en de temperatuur binnen de vijftien minuten weer naar een normaal
niveau10 gezakt is, is de hond geslaagd voor de test (van Hagen, 2019).
Verder beschrijft het rapport ook verschillende meetvormen van uiterlijke kenmerken
om problemen vast te stellen zoals het meten van de snuitlengte en de
schedelbreedte. Deze gegevens geven dierenartsen de mogelijkheid om de ernst
van mogelijk aanwezige aandoeningen vast te stellen. Al deze testen en metingen
hebben als doel de fokgeschiktheid van een dier te bepalen door het vaststellen van
de ernst van de problemen en symptomen gerelateerd aan BOAS. Dieren waarvan
het welzijn geschaad is door gezondheidsproblemen mogen niet meer gebruikt
worden
in
de
fok
(van
Hagen,
2019).

2.6.2

Opninie in België

Ook in België erkennen dierenartsen en fokkers het probleem. Pets For Life, een
onafhankelijk platform voor de fokkerij van gezonde honden, is bezig met de
ontwikkeling van een adviesrapport voor het paren van brachycephale honden in
Vlaanderen
(Pets
for
life,
2019).

Het rapport vertrekt vanuit het standpunt om een gezonde populatie van kortsnuitge
rassen instand te houden. Dieren worden niet uitgesloten voor de fokkerij op basis
van fenotypische kenmerken. Het doel van dit advies is het bewust combineren van
ouderdieren, om een uitgebreide, sterke genetisch poel te verkrijgen. Dit zal bereikt
worden door enkele eenvoudige testen, die door de eigen dierenarts uitgevoerd
kunnen worden, zodat de drempel voor het testen en de kosten laag blijven. De
gegevens worden geregistreerd in een databank, zodat fokkers geschikte
ouderdieren kunnen paren (Pets for life, 2019).
Het paren van fokdieren gebeurt o.b.v. een BOAS index. Deze index wordt bepaald
a.d.h.v. een test bestaande uit drie fasen. Fase I bepaalt de mate van ooguitpuiling.
De dierenarts geeft een score van nul tot drie, waarbij nul normale ogen zijn en drie
extreem uitpuilende ogen zijn. In fase II wordt de vernauwing van de neusgaten
vastgesteld. Open neusvleugels krijgen score nul, ernstige stenose krijgt score drie.
In de laatste fase van de test, fase III, wordt de ademhaling van het dier beoordeeld.
De dierenarts zal eerst de ademhaling van de hond in rust bepalen. Vervolgens zal
de hond drie minuten aan een normaal tempo aan de leiband lopen, met uitzondering
van de Japanse Chin en Pekingees, die twee minuten moeten lopen. Daarna zal de
dierenarts opnieuw naar de ademhaling luisteren en een score van nul tot drie
10

Normale hartslag: 60-120 slagen/ minuut en temperatuur: 38-39°C
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toekennen. Score nul wordt gegeven als het dier normaal ademt en klinisch niet
aangetast is door BOAS. Score drie is de zwaarste graad en duidt op ernstige
ademhalingsproblemen. Nadat het dier drie scores verkregen heeft, wordt de BOAS
index berekend. Dit wordt gedaan door volgende formule toe te passen:
BOAS index = 1 x de punten van de ogen + 2 x punten neusgaten + 3 x punten
ademhalingstest
De laagst mogelijke index is 0, de hoogst mogelijke is 18 (1x3 + 2x3 + 3x3 ). Deze
waarde van de index kan bekeken worden in de fokadviestabel (tabel 1). Hierin kan
de score van de pups bekeken worden als de index van de moeder met die van de
vader gecombineerd wordt. Als de BOAS index voor de pup kleiner is dan 20, is er
een positief fokadvies. Indien deze waarde boven de 25 ligt, volgt er een negatief
fokadvies. Tussen de 20 en de 25 wijst op een hoger risico op BOAS. Er mag met
die oudercombinatie gefokt worden, maar met de pup hoogstwaarschijnlijk niet (Pets
for life, 2019).

Tabel 1: tabel fokadvies

De individuele resultaten kunnen geregistreerd worden op de website van Pets For
Life. De dierenarts kan nadien een certificaat uitrijken aan de fokker met daarop de
BOAS index van zijn dier. Het bezitten van een certificaat zal voorlopig niet worden
opgenomen in de wetgeveing, maar kan vooral door de fokker gebruikt worden als
bewijs van de gezondheid van zijn dier. Dit is nuttig wanneer er meer bewustzijn bij
de eigenaren is (Pets for life, 2019).
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3

Awareness
Vlaanderen

3.1

Inleiding

rond

brachycephalie

in

Dierenartsen en gespecialiseerde organisaties, zoals de Koninklijke Maatschappij
Sint-Hubertus, worden dikwijls geconfronteerd met de nadelen van kortsnuitigheid en
zijn zich zeer bewust van de problematiek. Zij tonen zich dan ook voorstander van
het fokken naar gezondere, minder extreme brachycephalen (KMSH, s.a.; van
Hagen, 2019).
Het doel van dit onderzoek is het peilen naar de awareness rond brachycephalie van
hondeneigenaren en fokkers. Er wordt getoetst of deze groepen zich bewust zijn van
het probleem.
Er word onderzocht of eigenaren en fokkers het probleem kennen en als ze denken
dat hun dier(en) hier aan lijdt. Verder wordt er gepeild of er maatregelen tegen de
problemen van kortsnuitigen worden genomen. Aan dierenartsen wordt gevraagd of
eigenaren effectief de problemen opmerken. Tot slot wordt er bevraagd of
sensibilisering en maatregelen vereist zouden zijn.
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Onderzoeksvraag
Hoe bewust zijn eigenaren, fokkers en dierenartsen van het probleem met
kortsnuitigen?
Deelvragen
-

Eigenaren
1. In welke mate zijn eigenaren van brachycephalen bekend met de
problematiek van kortsnuitigen?
2. Zijn eigenaren zich bewust van de mogelijke symptomen en problemen?
3. Laten eigenaren hun dier dat symptomen vertoond behandelen?

-

Fokkers
1. In welke mate zijn fokkers van brachycephalen bekend met de
problematiek?
2. Zijn fokkers zich bewust van de mogelijke symptomen en problemen?
3. Zetten fokkers honden met vastgestelde problemen nog in voor de fok?
4. In welke mate nemen fokkers maatregelen om problemen in de toekomst
te voorkomen?

-

Dierenartsen
1. Merken eigenaren de problemen met hun hond effectief op?
2. Kunnen dierenartsen preventief werken?
3. Vinden dierenartsen dat er maatregelen genomen moeten worden om
problemen in de toekomst te vermijden?
4. In welke mate vinden dierenartsen sensibilisering nodig?
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3.2

Materiaal en methoden

3.2.1

Opstellen van de enquête

De gepaste surveymodus om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden
bleek een online enquête (web survey). Via het internet is het vandaag de dag
gemakkelijk om veel mensen op korte tijd te bereiken. Het online platform
CheckMarket 11 zorgde voor de dataverzameling. Er werd voor dit platform gekozen
omdat dit werd aangeboden op de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid.
De vragen werden opgesteld na onderzoek over de verschillende problemen die
voorkomen bij kortsnuitigen. Uit verschillende bronnen bleek dat eigenaren vaak niet
op de hoogte waren van de problematiek (Burn et al., 2012; Gyles, 2017). Ook
fokkers lijken de ernst van de situatie niet te begrijpen, omdat er nog steeds
“probleemhonden” gefokt worden (Gyles, 2017). Dit alles roept dan de vraag op wat
dierenartsen en verantwoordelijke instanties doen om de problemen op te lossen.
De enquête bestaat uit drie deelenquêtes, gericht op elke specifieke doelgroep
(eigenaren, fokkers en dierenartsen). Eigenaren en fokkers werden eerst bevraagd
naar hun dieren zelf; aantal honden, rassen en waarom ze kozen voor kortsnuitigen.
Verder werd er gepeild naar hun kennis i.v.m. de problematiek rond de kortsnuitigen
en of ze eerder een kortsnuitige hadden, eventueel met of zonder
gezondheidsproblemen. Tot slot werd er aan eigenaren gevraagd, of hun hond ook
symptomen/problemen vertoond, of hun dieren hiervoor in behandeling zijn en als ze
nogmaals voor een brachycephale hond zouden kiezen. Fokkers werden op het
einde van de enquête gevraagd welke maatregelen zij nemen om problemen in de
toekomst te voorkomen. Dierenartsen werden gevraagd om aan te geven als volgens
hen eigenaren op de hoogte zijn van de problemen aanwezig bij hun hond, als ze
preventief kunnen werken en tot slot als ze vinden dat maatregelen en sensibilisering
nodig zijn.
Voor het verspreiden van de enquête naar het doelpubliek werd er eerst een pilot
survey ingevuld door een vijftal personen. Deze testenquête hielp bij het bijschaven
van de vragen en antwoordmogelijkheden.
In de enquête werd getracht te werken met korte, duidelijke vragen die korte,
duidelijke antwoorden konden genereren. In totaal bevat de vragenlijst 39 vragen.
Een respondent moest echter minimum 7 en maximum 19 vragen invullen afhankelijk
van de doelgroep waartoe hij behoorde. De enquête bevat 26 gesloten vragen en 13
open vragen (zie bijlage I).

3.2.2

Uitvoering

Voor dit onderzoek werden drie doelgroepen bevraagd: de eigenaren van een
brachycephale hond, dierenartsen en fokkers van kortsnuitigen. De gegevens van de
dierenartsen en de fokkers werden uit de databanken van de dienst Dierenwelzijn
11

https://www.checkmarket.com/
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van de Vlaamse Overheid gehaald. De enquête werd via mail verstuurd naar de
fokkers en de dierenartsen. Op die manier werden enkel diegenen bereikt van wie
de contactgegevens nog correct waren. Om de eigenaren te bereiken werd de
enquête gedeeld op de sociale netwerksite Facebook in groepen speciaal gericht op
kortsnuitige rassen12.
De enquête werd op 5 april 2019 verstuurd, de deadline lag op 3 mei 2019. Er werd
een herinnering voor het invullen naar de respondenten verstuurd op 26 april en op
1 mei. In totaal stond de link naar de enquête 43 minuten online op Facebook en
werd de link verstuurd naar 180 dierenartsen en 80 fokkers van brachycephalen. Er
kwamen 22 foutmeldingen terug voor onjuiste of niet langer gebruikte e-mailadressen
bij de dierenartsen. Er kwamen geen foutmeldingen voor bij de fokkers.

3.2.3

Verwerking

De resultaten werden bekomen via het online platform CheckMarket, waarmee de
enquête ook werd opgesteld. Door een kruistabel te generen kon er een link tussen
de verschillende antwoorden worden gelegd. Deze kruistabel kon verder verwerkt
worden in Microsoft® Excel 2013.

3.3

Resultaten

3.3.1

Respondenten

In totaal vulden 229 personen de enquête in. 54% (124 personen) vulden de enquête
voor de eigenaar in, 29% (67 personen) vulden de enquête in voor de dierenarts en
de overige 17% (38 personen) vulden de enquête gericht op fokkers is (figuur 26).

Figuur 26: Weergave van de respondenten
Onderstaande figuur geeft de responstijdlijn weer (figuur 27). Hierop is duidelijk
zichtbaar dat de meeste respondenten de enquête invulden bij de eerste
mail/openstellen op Facebook. Rond 26 april zien we een kleine piek, toen werd een
tweede herinneringsmail voor het invullen van de enquête verstuurd. Na de derde
herinnering werd de enquête niet meer ingevuld maar stuurden verschillende
respondenten een mail dat ze de enquête reeds ingevuld hadden.
12

frenchies (Franse bulldog), Shih - Tzu lovers Belgium, Boston terrier België, Mopshonden Vriendjes, Engelse
Bulldog
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Figuur 27: responstijdlijn van de enquête

3.3.2

Eigenaren

De enquête voor de eigenaren werd het talrijkst ingevuld (54%; 124 personen) (tabel
2).
Tabel 2: Overzicht van de kortsnuitige rassen van de respondenten (meerdere
opties mogelijk)
Ras
Franse Bulldog
Shih Tzu
Mopshond
Engelse Bulldog
Boston Terriër
Pekingees
King Charles Spaniël
Japanse Spaniël
Andere kortsnuitige

Procent
63%
12%
12%
9%
3%
1%
0%
0%
11%

Uit de enquête bleek dat de keuze voor deze rassen vooral gebaseerd was op basis
van het karakter (95 antwoorden) en het uiterlijk (102 antwoorden).
Ongeveer de helft van de respondenten (51%) gaf aan eerder een kortsnuitig ras
te hebben gehad. 37% hiervan heeft reeds eerder problemen met zijn
brachycephaal ervaren. De meest voorkomende problemen waren allergie, een te
lang verhemelte, huidproblemen en problemen met de neus (benauwdheid).
Bij de volgende vraag werd gepeild naar de gezondheidsproblemen van hun huidige
brachycephale hond. 22% geeft aan te denken dat hun hond gezondheidsproblemen
heeft en is hiervoor effectief naar de dierenarts geweest. 2% denkt ook dat hun dier
gezondheidsproblemen heeft maar is hier (nog) niet voor naar de dierenarts geweest.
76% denkt dat zijn hond geen gezondheidsproblemen heeft (figuur 29).

34

22%
2%
76%

Ja, ik ben hiervoor naar de dierenarts geweest
Ja, ik heb een vermoeden maar ben hiervoor nog niet naar de dierenarts geweest
Nee, ik denk van niet

Figuur 28: Antwoorden op de vraag ‘Denkt u dat uw huidig dier
gezondheidsproblemen heeft?’
Als er gepolst wordt naar de kennis rond de problemen waar brachycephalen mee te
kampen hebben, zegt het grootste deel (92%) van de eigenaren op de hoogte te
zijn van de problematiek rond de kortsnuitigen. 6% zegt te weten dat er problemen
zijn maar niet te weten welke en 2% geeft aan niet op de hoogte te zijn hieromtrent.
Opvallend is wel dat 80% op de hoogte bleek van de problematiek voor het kopen
van hun dier. Dit betekent dat eigenaren wel kiezen voor deze dieren ondanks op de
hoogte te zijn van de mogelijke risico’s. 12% zegt dan weer niet op de hoogte te zijn
geweest voordat ze hun dier aankochten (figuur 30).
12%
8%

80%

Ja, ik was hiervan op de hoogte
Ja, ik wist dat er problemen zijn, maar wist niet welke problemen of de ernst hiervan
Nee, ik was hiervan niet op de hoogte

Figuur 29: Antwoorden op de vraag ‘Was u op de hoogte van de problematiek voor
u uw dier aankocht?’
Zoals eerder aangegeven zegt 76% dat hun dier geen gezondheidsproblemen
heeft, maar slechts 27% geeft aan dat hun dier geen van de opgesomde
symptomen vertoond. De meerderheid (64%) van de honden snurkt, 23% knort,
15% heeft huidproblemen, 8% heeft oogproblemen, 7% is snel vermoeid en 6% zou
regelmatig met de mond open ademhalen. De meest voorkomende oogaandoening
bij de honden van de respondenten bleek Cherry Eye en te weinig traanvocht. De
meest voorkomende huidaandoening bleek dan ten gevolge van allergie te zijn. 39%
geeft aan dat hun dier voor de door hen aangeduide symptomen behandeld is
geweest. In contrast hiervan zien we dat 42% zegt dat dit niet nodig is voor hun dier.
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11% zegt dat ze bij de dierenarts geweest zijn ter controle, maar dat er geen
maatregelen genomen zijn (figuur 31).

Figuur 30: weergave antwoorden ‘Bent u voor deze kenmerken ooit naar een
dierenarts geweest?’
Wanneer er gevraagd wordt of het brachycephaal obstructief syndroom hen
bekend is, zegt het grootste deel van de eigenaren (70%) dit te kennen. 15% zegt
nog nooit van de aandoening gehoord te hebben. De overige 15% zegt reeds van de
aandoening gehoord te hebben maar weet niet wat dit exact inhoudt. Meer dan de
helft kent de aandoening via het internet/social media (55%). Eigenaren lijken deze
informatie ook dikwijls via de dierenarts te verkrijgen (42%). Na een korte uitleg over
het brachycephaal obstructief syndroom geeft 86% van de eigenaren aan dat hun
dier hier niet aan lijdt.
Op het einde van de enquête zegt 63% zeker opnieuw voor een kortsnuitig ras te
kiezen, slechts 5% zou niet opnieuw voor een brachycephale kiezen. De
voornaamste reden om opnieuw te kiezen voor deze rassen is vooral het karakter.
Alle personen die kozen om niet opnieuw voor een kortsnuitige hond te kiezen
haalden de gezondheidsproblemen aan als beslissende factor.

3.3.3

Fokkers

17% (38 personen) vulden de vragenlijst in voor de fokkers.
Tabel 3: Overzicht van de gefokte rassen door de respondenten (meerdere opties
mogelijk)
Gefokt Ras
Franse Bulldog
Boston Terriër
Engelse Bulldog
Mopshond
Shih Tzu
King Charles Spaniël
Pekingees
Japanse Spaniël
Andere kortsnuitige

Procent
43%
18%
18%
18%
7%
7%
4%
0%
32%
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat verschillende van de respondenten meer dan één
ras fokken. Vijftien personen geven aan meer dan vijftien teven te hebben. Drie van
de respondenten geven aan 25 fokteven te bezitten. Uit de antwoorden kan niet
opgemaakt worden welke rassen dit zijn.
Als er gepolst wordt naar de kennis over de gezondheidsproblemen van kortsnuitigen
zegt 96% van alle ondervraagde fokkers op de hoogte te zijn van de problematiek.
Bijna de helft (46%) geeft aan dat zijn dieren geen symptomen vertonen van enige
aandoeningen gerelateerd aan brachycephalie. De overige 54% geeft aan dat zijn
honden één of meerdere symptomen vertoond, waarvan zelfs 50% zegt dat hun
honden snurken. 81% kent het brachycephaal obstructief syndroom. 15% zegt
hier nog nooit van gehoord te hebben. De overige 4% zegt er wel al van gehoord
te hebben, maar weet niet exact wat dit inhoudt (figuur 32).

Ja, ik ken de aandoening
Ja, ik heb al van de aandoening gehoord maar weet niet exact wat dit inhoudt
Nee, ik heb er nog nooit van gehoord

Figuur 31: Antwoorden op de vraag ‘Kent u het brachycephaal obstructief
syndroom?’
De grootste groep (88.5%) zegt dat deze aandoening nog nooit bij zijn dieren werd
vastgesteld. 11.5% geeft aan dat dit nog maar bij zeer weinig dieren werd
vastgesteld en alle fokkers (100%) zeggen niet verder te fokken met dieren die
deze aandoeningen zouden vertonen. 65.4% neemt preventief maatregelen om
problemen en symptomen te voorkomen. 11.5% zegt geen specifieke maatregelen
te nemen.

3.3.4

Dierenartsen

67 dierenartsen (29%) vulden de enquête in. De helft hiervan (50.8%) zegt dat
eigenaren de problemen gerelateerd aan kortsnuitige rassen meestal niet
opmerken. 21.3% zegt dat ze het even vaak wel als niet opmerken.
Vervolgens wordt er gepeild naar hoe preventief ze als dierenarts werken rond de
gezondheidsproblemen van de brachycephalen. 77% van de ondervraagde
dierenartsen zegt dat ze proberen preventief te werken maar dat dit meestal al te
laat is. 31% geeft aan dat een operatie meestal nodig is. Oogproblemen,
huidproblemen, allergie en hernia’s blijken volgens 15% ook regelmatig voor te
komen.
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Een groot deel van de dierenartsen (86.7%) vindt dan ook dat er concrete
maatregelen genomen moeten worden door de Overheid en/of fokkers. Slechts
13.3% vindt dit de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Wanneer men peilt naar
wie volgens de dierenarts deze maatregelen moet nemen zegt bijna de helft (46.7%)
dat zowel de overheid als de fokkers maatregelen moeten nemen, 8.3% zegt dat
deze verantwoordelijkheid bij de overheid ligt en 31.7% zegt dat deze
verantwoordelijkheid bij de fokkers ligt (figuur 33).

Figuur 32: weergave antwoorden ‘Vindt u dat er concrete maatregelen genomen
moeten worden?’
91.7% geeft aan dat sensibilisering rond dit thema nodig is en 93% denk dat
sensibilisering ook echt nuttig zou zijn. 7% denkt niet dat dit eigenaren en fokkers
bewust zou maken van het probleem.

3.4

Discussie

De kortsnuitige rassen winnen steeds meer aan populariteit. Volgens verschillende
literatuurstudies is dit te wijten aan het feit dat steeds meer bekende personen voor
deze hondjes kiezen en omdat ze als “schattig” bevonden worden (Gyles, 2017;
Pratschke, 2014). Ook in de vragenlijst gelinkt aan deze studie komt duidelijk naar
voren dat eigenaren vooral voor deze rassen kiezen o.w.v. hun uiterlijk en
aaibaarheidsfactor.
In deze studie komt naar voor dat net iets meer dan de helft van de ondervraagden
(51%) reeds eerder een kortsnuitige gehad heeft en 37% daarvan ondervond reeds
problemen gerelateerd aan de rassen. Toch kozen ze opnieuw voor deze specifieke
types. Dit kan volgens verschillende wetenschappelijke onderzoeken verklaard
worden door het feit dat eigenaren van brachycephalen vaak de
symptomen/problemen gerelateerd aan deze rassen niet opmerken en dat
operaties de standaard geworden zijn. Eigenaren lijken zich niet bewust van de
ernst van de situatie, maar vinden dergelijke ingrijpende procedures normaal
geworden (Burn et al., 2012; Roedler, Pohl, & Oechtering, 2013). Uit de enquête blijkt
dat 12% van de ondervraagde eigenaren niet op de hoogte waren van de
problematiek voordat ze hun dier aankochten. Dit wijst er op dat eigenaren vaak
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kiezen voor een dier zonder hier vooraf informatie over in te winnen (Roedler et al.,
2013).
Opvallend is dat uit de rondvraag bleek dat 76% van de respondenten aangeeft dat
hun dier geen gezondheidsproblemen heeft. Toch is er van de 76% slechts 27%
waarvan het dier (volgens de eigenaar) geen symptomen of kenmerken gerelateerd
aan kortsnuitigheid heeft. Dit betekend dat de overige 73% wel symptomen
vertonen maar dat eigenaren deze tekenen niet als een probleem zien. De meeste
dieren vertonen zelfs meer dan één symptoom, zodat er zeker aanwijzingen zijn dat
ook hun dier lijdt aan een van de aandoeningen gerelateerd aan brachycephalie. In
de literatuur komt men tot dezelfde conclusie: eigenaren zien dikwijls de
aanwijzingen niet en schatten symptomen niet correct in (Burn et al., 2012; Waters,
2017). 42% van de ondervraagde eigenaren zegt ook dat het voor hun dier niet nodig
is om naar een dierenarts te gaan. Dit betekent dat een relatief groot aantal honden
die wel medische zorgen nodig hebben, deze (voorlopig) niet zullen krijgen omdat er
een grote kans bestaat dat hun eigenaren hun symptomen niet juist inschatten. Ook
de helft van de ondervraagde dierenartsen (50.8%) in deze studie geven aan dat
eigenaren de problemen van hun dier meestal niet opmerken.
70% van alle eigenaren zeggen het brachycephaal obstructief syndroom te kennen.
86% geeft aan dat hun dier hier niet aan lijdt. Dit kunnen we volgens de realiteit en
wetenschappelijke studies dus met een korrel zout nemen aangezien veel eigenaren
de symptomen niet juist interpreteren (Burn et al., 2012; Waters, 2017).
Van de ondervraagde eigenaren zou 63% opnieuw voor een kortsnuitige kiezen,
ook al hebben ze hier problemen mee gehad. Dit wijst erop dat eigenaren de ernst
van de problematiek niet inzien en dat ze blijven kiezen voor wat voor hun echt
belangrijk is: het uiterlijk van deze rassen. De ondervraagde dierenartsen (91.7%)
geven dan ook aan dat sensibilisering nodig is en dat 93% zegt ook te denken dat dit
echt nuttig zou zijn. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat veel eigenaren opnieuw
voor ‘probleemhonden’ zouden kiezen en niet stil staan bij de gevolgen voor de
dieren (R. Packer, Murphy, & Farnworth, 2017).
Bij de ondervraagde fokkers bleek 96% op de hoogte te zijn van de problemen
gerelateerd aan brachycephalie. Dit wil dan ook zeggen dat 4% hier niet van op de
hoogte is/was, wat toch belangrijk is als kweker van deze rassen. Dit kan erop wijzen
dat ze ook de eigenaren niet de correcte informatie over hun dieren meegeven omdat
ze zelf niet op de hoogte zijn. 15% had nog nooit van het brachycephaal obstructie
syndroom gehoord. Dit getal is ook relatief hoog voor een fokker. Zij zouden zeker
op de hoogte moeten zijn van deze aandoeningen. 88% zegt dat de door hen gefokte
dieren hier niet aan lijden. Uit literatuurstudies blijkt echter dat ook de fokkers niet
altijd symptomen juist interpreteren (Calboli , Sampson , Fretwell , & Balding, 2008).
Opvallend is dat 100% van de fokkers aangeven niet verder te fokken met honden
met problemen. Er kunnen verschillende vragen gesteld worden bij dit resultaat: als
fokkers de symptomen niet steeds herkennen, gaan ze dan echt alle getroffen dieren
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uit de fok houden? Vanaf wanneer beschouwen zij een hond als een dier met
problemen? Als alle fokkers zeggen niet verder de fokken met dieren met een
aandoening, waar komen dan alle ongezonde dieren vandaan? Zijn deze dieren
allemaal afkomstig uit het buitenland? Deze vragen vereisen zeker verder
onderzoek.
65.4% van de fokkers geeft aan preventieve maatregelen te nemen die zij vooral
benoemen als het stoppen met fokken met ongezonde dieren. 77% van de
dierenartsen zegt ook preventief te werken maar dat dit meestal te laat is, mensen
hebben vaak al een ongezonde kortsnuitige gekocht en fokkers hebben toch
ongezonde dieren ingezet voor de fok. Deze resultaten spreken elkaar dus wat tegen.
De ondervraagde dierenartsen geven verder ook aan dat er concrete maatregelen
genomen moeten worden (86.7%). 46.7% zegt dat dit zowel de verantwoordelijkheid
van de overheid als van de fokkers moet zijn. Voorlopig zien we enkel een
verbetering bij de fokkers. Door de nieuwe fokrichtlijnen opgesteld door de
Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus zullen fokkers op weg geholpen worden
door dit nieuw opgestelde rapport. Dit zal waarschijnlijk niet voldoende zijn. Deze
richtlijnen zijn niet verplicht en zonder goede communicatie naar de eigenaren toe
van het bestaan van de maatregelen, zullen fokkers ook minder druk voelen om te
zorgen dat al hun dieren met een daarvoor voorzien certificaat verkocht kunnen
worden. De overheid heef nog geen concrete plannen om campagnes op te
starten of maatregelen te nemen tegen brachycephalen. Volgens deze korte
bevraging en wetenschappelijke literatuurstudies blijkt dit nochtans broodnodig te
zijn.

3.5

Conclusie

Er kan zeker geconcludeerd worden dat er nog werk is rond de brachycephalen.
Deze honden blijven aan populariteit winnen waardoor er in de toekomst nog meer
ongezonde honden kunnen bijkomen. Goede sensibilisering lijkt een belangrijke stap
te zijn, om zowel eigenaren als fokkers bewust te maken van de problematiek. Zij
lijken hier nog niet voldoende van op de hoogte. Niet alleen ‘naamsbekendheid’ blijkt
belangrijk ook het veranderen van de kijk op deze problemen is prioritair. Operaties
zijn te sterk de norm en een alledaags gebeuren. Een mentaliteitsverandering is
zeker nodig. Verder onderzoek omtrent deze onderwerpen is ook aangewezen.
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4

Algemene conclusie

Brachycephalie brengt een groot aantal nadelen met zich mee. Veel van deze
honden lijden onder de effecten van hun schattige voorkomen. De aandoeningen en
problemen van deze dieren zijn niet beperkt tot één gevolg maar kan een hele waslijst
aan nadelen met zich meebrengen. Ademhalingsproblemen, oogaandoeningen,
communicatieve problemen, huidaandoeningen en spijsverteringsproblemen zijn
belangrijke negatieve punten waaraan gewerkt moet worden. Verder onderzoek rond
dit thema is zeker nodig. Eigenaren en ook fokkers lijken zich niet steeds bewust van
de symptomen die kunnen wijzen op een aandoening. Sensibilisering en concrete
maatregelen lijken dus zeker een piste te zijn om in de toekomst te bewandelen.
De hamvraag na dit onderzoek blijft dan ook: zijn wij als mens bereid om onze
persoonlijke voorkeuren ietwat bij te schaven in het belang van de kortsnuitige hond?
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Eindwoord
Het maken van deze bachelorproef heeft me geleerd dat de wereld niet zwart-wit is.
Er is geen juiste kant aan dit verhaal. Het doel van deze studie was dan ook niet het
neerhalen van de brachycephalen maar het bewustmaken van de problematiek en
het helpen sturen naar een gezondere brachycephaal. Ik heb tijdens mijn onderzoek
veel verschillende meningen en opinies gehoord, die allen veel van elkaar
verschilden. Ik heb hierin leren nuanceren en dingen samen plaatsen om een zo
breed mogelijk perspectief te bekomen. Ik hoop dat dit goed weergegeven werd in
bovenstaand document.
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Bijlagen
Bijlage 1
Awareness brachycephalie

Kortsnuitige honden (Brachycephalen) Bedankt voor uw deelname aan onze enquête. Het invullen
ervan zal slechts enkele minuten van uw tijd in beslag nemen. Al uw antwoorden in deze enquête zijn
persoonlijk en vertrouwelijk. U kunt deze enquête volledig anoniem invullen. Deze vragenlijst kadert
binnen het onderzoek van een bachelorproef aan de Hogeschool Gent. De bachelorproef handelt over
het bewustzijn (awereness) van eigenaren, fokkers en dierenartsen van kortsnuitige
hondenrassen. Deze enquête is gericht op de dierenartsen, fokkers en eigenaren van kortsnuitige
hondenrassen. Indien u geen actieve dierenarts meer bent, geen fokker bent van een kortsnuitige
hondenras of geen eigenaar bent van een kortsnuitige hond, hoeft u deze enquête niet in te vullen.

Eigenaar
1. U Bent

eigenaar
fokker
dierenarts
2. Hoeveel honden hebt u?

3. Welke rassen hebt u?

Franse Bulldog
Mopshond
Shih Tzu
Engelse Bulldog
Boston Terriër
Pekingees
King Charles Spaniël
Japanse Spaniël
Andere, gelieve te specifiëren

4. Waarom kiest u voor kortsnuitige rassen?

5. Hebt u eerder kortsnuitige rassen gehad?

Ja
Nee

6. Had de kortsnuitige hond/honden die u reeds eerder had problemen met de
gezondheid?
Ja
Nee
7. Welke problemen had uw dier?
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8. Denkt u dat uw huidig dier gezondheidsproblemen heeft?
Ja, ik ben hiervoor naar de dierenarts geweest
Ja, ik heb een vermoeden maar ben hiervoor nog niet naar de dierenarts
geweest
Nee, ik denk van niet
9. Bent u op de hoogte van de problematiek rond deze rassen?
Ja, ik ben op de hoogte van de problemen
Ja, ik weet dat er problemen zijn maar ik weet niet welke
Nee, ik ben hiervan niet op de hoogte
10. Was u op de hoogte van de problematiek voor u uw dier aankocht?
Ja, ik was hiervan op de hoogte
Ja, ik wist dat er problemen zijn, maar wist niet welke problemen of de ernst
hiervan
Nee, ik was hiervan niet op de hoogte
11. Vertoont uw hond 1 of meerdere kenmerken?
Snurken (geluid dat geproduceerd wordt tijdens de slaap)
Knorren (geluid dat geproduceerd wordt tijdens het ademhalen als het dier
wakker is)
Huidproblemen
Oogproblemen
Snel vermoeid
Regelmatig met de mond open ademhalen
Andere, gelieve te specifiëren
Geen van bovenstaande
12. Weet u welke oogaandoeningen uw dier lijdt?
13. Weet u aan welke huidaandoening uw dier lijdt?

14. Bent u voor deze kenmerken ooit naar een dierenarts geweest?
Ja, mijn dier is hiervoor behandeld
Ja, maar er zijn geen maatregelen genomen
Nee, maar ik ben dit van plan
Nee, dit is niet nodig voor mijn dier
Niet van toepassing
15. Kent u het brachycephaal obstructief syndroom?
Ja, ik ken de aandoening
Ja, ik heb al van deze aandoening gehoord maar ik weet niet exact wat dit inhoudt
Nee, ik heb er nog nooit van gehoord
47

16. Vanwaar hebt u van deze aandoening gehoord?
Via het internet
Via social media
Via de dierenarts
Via artikels/tijdschriften
Andere, gelieve te specifiëren
Het brachycephaal obstructief syndroom is een aandoening aan de voorste luchtwegen. Dit wordt
veroorzaakt door anatomische afwijkingen doordat de snuit van het dier sterk verkort is. Als gevolg
van deze verkorting heeft het dier vaak vernauwde neusgaten, een te lang/te dik zacht gehemelte,
vergrote amandelen, een afwijkende bouw van het strottenhoofd en een te smalle luchtpijp. Deze
factoren zorgen ervoor dat het dier een rochelende ademhaling krijgt, snel oververhit en in
ademhalingsnood raakt.

17. Denkt u na deze uitleg dat uw dier aan het brachycephaal obstructief syndroom
lijdt?
Ja, ik heb een groot vermoeden/ik weet dat mijn dier hieraan lijdt
Ja, ik twijfel of mijn dier hieraan lijdt
Nee, ik denk niet dat mijn dier hieraan lijdt.
18. Zou u in de toekomst opnieuw een kortsnuitig ras overwegen?
Ja, ik zou zeker opnieuw voor een kortsnuitig ras kiezen
Ja, ik zou opnieuw overwegen om opnieuw een kortsnuitig ras te kopen, maar ik
hou de optie voor andere rassen ook open
Nee, ik zou niet opnieuw kiezen voor een kortsnuitig ras
19. Waarom zou u wel/niet opnieuw voor dit ras kiezen?

Fokker
1. U Bent

eigenaar
fokker
dierenarts

20. Welke rassen fokt u?

Franse Bulldog
Boston Terriër
Engelse Bulldog
Mopshond
Shih Tzu
King Charles Spaniël
Pekingees
Japanse Spaniël
Andere, gelieve te specifiëren
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21. Hoeveel vrouwelijke fokdieren hebt u?
22. Hoeveel mannelijke fokdieren hebt u?
23. Waarom hebt u dit ras/deze rassen gekozen om te fokken?

24. Bent u op de hoogte van de problematiek rond deze rassen?
Ja, ik ben op de hoogte van de problematiek
Ja, ik weet dat er problemen zijn maar ik weet niet welke
Nee, ik ben hiervan niet op de hoogte
25. Vertonen uw dieren 1 of meerdere kenmerken?
Snurken (geluid dat geproduceerd wordt tijdens de slaap)
Knorren (geluid dat geproduceerd wordt tijdens het ademhalen als het dier
wakker is)
Huidproblemen
Oogproblemen
Snel vermoeid
Regelmatig met de mond open ademhalen
Andere, gelieve te specifiëren
Geen van bovenstaande
26. Welke oogproblemen werden er bij uw dier vastgesteld?
27. Welke huidproblemen werden er bij uw dieren vastgesteld?

28. Kent u het brachycephaal obstructief syndroom?
Ja, ik ken de aandoening
Ja, ik heb al van deze aandoening gehoord maar weet niet exact wat dit inhoudt
Nee, ik heb er nog nooit van gehoord
29. Waar hebt u van deze aandoening gehoord?
Via het internet
Via social media
Via de dierenarts
Via artikels/tijdschriften
Andere, gelieve te specifiëren
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Het brachycephaal obstructief syndroom is een aandoening aan de voorste luchtwegen. Dit wordt
veroorzaakt door anatomische afwijkingen doordat de snuit van het dier sterk verkort is. Als gevolg
van deze verkorting heeft het dier vaak vernauwde neusgaten, een te lang/te dik zacht gehemelte,
vergrote amandelen, een afwijkende bouw van het strottenhoofd en een te smalle luchtpijp. Deze
factoren zorgen ervoor dat het dier een rochelende ademhaling krijgt, snel oververhit en in
ademhalingsnood raakt.

30. Hebt u (fok)dieren waarbij deze aandoening werd vastgesteld?
Ja, maar dit is slechts bij weinig dieren vastgesteld
Ja, maar dit is slechts bij weinig fokdieren vastgesteld
Nee, dit is nog nooit bij mijn dieren vastgesteld
31. Fokt u verder met dieren waarbij het brachycephaal obstructief syndroom werd
vastgesteld?
Ja, ik fok hiermee verder
Ja, ik fok hiermee verder als de problemen niet ernstig zijn
Nee, ik fok hier niet mee verder
32. Neemt u maatregelen om problemen/symptomen gerelateerd aan het
brachycephaal obstructief syndroom te verminderen/voorkomen?
Ja, als de dierenarts het adviseert
Ja, preventief
Nee, ik neem geen specifieke maatregelen
33. Indien ja, welke maatregelen neemt u dan?

Dierenarts
1. U Bent

eigenaar
fokker
dierenarts

34. Merken eigenaren problemen gerelateerd aan kortsnuitige rassen op?
Meestal wel
Meestal niet
Evenvaak wel als niet
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35. Werkt u vaak preventief of is een behandeling meestal nodig?
Ik werk zoveel mogelijk preventief en probeer eigenaren te adviseren over deze
rassen
Ik probeer preventief te werken maar dit komt meestal te laat (eigenaren hebben
reeds een dier met problemen aangekocht, aandoening is vergevorderd, etc.)
Een operatie is bijna altijd nodig en wordt bijna standaard uitgevoerd
Een operatie is niet vaak nodig, er kunnen meestal andere maatregelen genomen
worden
Ander, gelieve te specificeren

36. Ondervindt u als dierenarts bijkomende problemen/moeilijkheden bij deze
rassen?

37. Vindt u dat er concrete maatregelen genomen moeten worden?
Ja, de overheid moet hiervoor maatregelen nemen
Ja, de fokkers moeten hiervoor maatregelen nemen
Ja, zowel de overheid als de fokkers moeten maatregelen nemen
Nee, dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaren
38. Is volgens u sensibilisering nodig?
Ja, ik denk dat dit nodig is
Nee, ik denk niet dat dit nodig is
39. Denkt u dat sensibilisering nuttig zou zijn?
Ja, ik denk dat dit eigenaren/fokkers bewust zou maken van het probleem
Nee, ik denk niet dat dit eigenaren/fokkers bewust zou maken van het probleem

Uw antwoorden zijn geregistreerd! Hartelijk dank dat u de tijd genomen hebt om deze enquête in te
vullen. Uw antwoorden zijn zeer waardevol voor ons.
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