
Het ED-Beleid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond 

Inleiding 

De Vereniging De Drentsche Patrijshond voert sinds 2017 een actief ED beleid. Doel hiervan is het 

uitbannen van ED, want helaas komt ED (in verschillende gradaties) in het ras voor. Opvattingen 

over gezondheid en dus ook over ED, zijn niet statisch. Daarom heeft de FBC in de afgelopen jaren 

informatie over nieuwe inzichten ingewonnen bij diverse experts.  

Deze informatie is beschikbaar op het besloten ledendeel van de website van de Vereniging. Ook de 

motie van een aantal fokkers inhoudende een voorstel voor wijziging van het Verenigingsfok-

reglement, ingediend voor de BALV van 25 januari dit jaar, (de wegens Corona uitgestelde ALV van 

2020) is daar te vinden. 

Naar aanleiding van de ALV van januari had het Bestuur behoefte aan een nader overleg met 

fokkers. In aanloop naar de ALV van 20 september jl. heeft het Bestuur daarom met een aantal leden 

over het ED-beleid gesproken en is er in de maand juni van dit jaar een informatie-uitwisseling 

geweest met een aantal leden via twee webinars.  

Bestuursvoorstel 

Dit heeft geresulteerd in een nieuw bestuursvoorstel voor het ED-beleid. Het voorstel bevat ook een 

uitgebreide toelichting over de veranderde criteria van de Raad van Beheer (RvB) met betrekking tot 

ED-gradaties en is te vinden bij de vergaderstukken van de ALV van 20 september op het besloten 

ledendeel op de website. 

Het voorstel van het Bestuur is op de ALV van 20 september jl. aangenomen. Uit ontvangen e-mails 

van leden en uit berichten op Social Media, blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over het gewijzigde 

beleid en ook over de impact/gevolgen daarvan. In het bijzonder betreft het de mogelijkheid dat een 

hond met ED1 onder voorwaarden gebruikt mag worden voor de fok. Met dit artikel wil het Bestuur 

proberen om onduidelijkheden weg te nemen. 

Van groot belang is de door de Raad van Beheer bekend gemaakte aanpassing van de criteria om ED 

vast te stellen. Vanaf 1 mei 2020 worden de röntgenfoto’s namelijk anders beoordeeld. Dit betekent 

concreet, dat een na deze datum geteste hond een ED1 kwalificatie, krijgt als er alleen sprake is van 

milde artrose en er geen andere afwijkingen zijn. Indien er afwijkingen geconstateerd worden die 

duiden op een vorm van ED, is de kwalificatie ED2 of ED3. Meer informatie over de ED criteria is te 

vinden in onderstand schema en op de website van de RvB. 

Honden die in de periode voor 1 mei 2020 een ED1 kwalificatie hebben gekregen, zijn door de RvB 

met andere criteria beoordeeld. Als de röntgenfoto’s nu opnieuw beoordeeld zouden worden, zou 

de ED-kwalificatie met grote waarschijnlijkheid ED2 zijn (gemiddelde artrose of vermoeden van 

primaire Laesie).    

Volgens het nieuwe beleid moeten alle honden die ingezet worden voor de fok, dus ongeacht hun 

geboortejaar, getest zijn op ED. Dit is een aanscherping op het initiële beleid uit 2017, waarbij het 

verplichte ED-onderzoek alleen gold voor honden geboren na 1 juni 2016. 

Uit een overzicht van het Registerbeheer blijkt, dat er van alle Drenten die geregistreerd staan bij de 

RvB, 12 honden een ED1 kwalificatie hebben gekregen in de periode 2016-2020. Bij een combinatie 

ED vrij x ED1, waarbij de kwalificatie ED1 afgegeven is voor 1 mei 2020), geldt de extra voorwaarde 

dat de hond met ED1 éénmalig ingezet kan worden, maar alleen voor een vervolg inzetbaar is als 

70% van de geboren pups uit het nest ED vrij is.  



 

Samengevat: 

1. alle honden die voor de fokkerij  worden gebruikt, moeten op ED worden getest 

2. de combinatie ED vrij x ED1 (nieuw) betekent dat er een combinatie is toegestaan tussen 

een ED vrije hond en een hond met alleen milde artrose (= niet erfelijk!), mits deze 

klachtenvrij is 

3. bij de combinatie ED vrij x ED1 (oud), mag de hond met ED1 éénmalig ingezet worden en 

alleen voor een vervolg inzetbaar, als 70% van de geboren pups uit het nest ED vrij is  

Ook in omringende landen wordt ED-onderzoek gedaan en zoals nu ook al het geval is, worden deze 

uitslagen meegenomen bij een fokaanvraag, waarbij ‘onze’ criteria voor ED1 gehanteerd zullen 

worden.  

Bij een voor 1 mei 2020 afgegeven uitslag ED1, kan een CT-scan duidelijkheid geven over de 

afwijking. Het aangenomen voorstel voor het toestaan van een CT-scan geeft eigenaren informatie 

over de exacte gezondheidstoestand van hun hond voor wat betreft ED en de mogelijke inzet voor 

de fokkerij. De gegevens van ED-onderzoeken en de CT-scan worden in ZooEasy vastgelegd. 

Conclusie:  

Met het aangenomen beleid worden nu alle honden die voor de fokkerij worden gebruikt op ED 

getest en is het effect dat op afzienbare termijn, alleen honden die ED vrij zijn of honden met milde 

artrose (=niet erfelijk en ze moeten ook klachtenvrij zijn) voor de fokkerij in aanmerking komen. Het 

gebruik van de beperkte groep honden met ED1 “oude stijl” (kwalificatie afgegeven voor 2020), 

wordt de komende jaren dus uit gefaseerd. Hiermee denken we dus echt een stap vooruit gemaakt te 

hebben in het ED-beleid van onze Vereniging. Alle voor de fok in te zetten honden moeten getest 

worden en op termijn zijn honden met gemiddelde artrose of vermoeden van primaire laesie (oude 

ED1 en huidige ED2) uitgesloten. Uiteraard zijn de honden met ED3 (zware artrose of bewezen 

primaire laesie) uitgesloten.  

 

  



Opmerkingen: 

Het is van belang dat niet alleen honden die gebruikt worden voor de fok, maar dat zoveel mogelijk 

honden worden getest op ED, net zoals dat het geval is bij HD en PRA. We willen dit dan ook 

nadrukkelijk stimuleren. Dit is een verantwoordelijk van ons allemaal. 

Natuurlijk zijn er altijd ook andere beleidskeuzes mogelijk. Echter, net als bij het initiële beleid uit 

2017, zoek je met elkaar naar een vorm die recht doet aan de diverse meningen en visies in onze 

Vereniging. Is dat gemakkelijk? Zeker niet.  

Daarbij moeten we ons ook realiseren dat de ALV het hoogste orgaan is in de Vereniging, waar alle 

besluiten democratisch worden genomen. Alle leden hebben altijd de gelegenheid om het beleid 

mede te bepalen door hun stem te laten horen.   

Na de puur fysieke vergaderingen in de jaren voor COVID, hebben we nu ervaring opgedaan met 

volledig online vergaderen of zoals op 20 september met een hybride vorm. Beide vormen hebben 

hun eigen mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot stemmen en discussiëren. In ieder 

geval wordt van de deelnemers meer voorbereiding gevraagd dan vroeger. We zullen deze hybride 

vorm zeker evalueren en zien wat we kunnen verbeteren. 

Wij denken met bovenstaande toelichting een aantal opmerkingen en vragen, ook die in de 

chatfunctie van Online ALV zijn gesteld, te hebben beantwoord.   

Namens het Bestuur, 

Marc Massaar van Schaik 

Voorzitter 

 

 

 


