FOKKER
Verdere onderzoeken, zoals een hartecho,
patella, ogen, HD en een DNA-test naar
erfelijke ziekten, zal elke serieuze fokker, die
de gezondheid van zijn pups belangrijk vindt,
graag doen. Hij zal de koper ook vragen om
de pup als jonge hond te laten onderzoeken
of zelfs zelf te laten voorröntgenen alvorens
hem over te dragen, om zo een eerste indruk
te krijgen of de fokpogingen om tot een
gezondere bulldog te komen succesvol zijn
geweest.

WIL JE ONS
STEUNEN?
Word lid van onze vereniging!

Deze zorg kan elke fokker in elke club
vereisen en uitvoeren, ten gunste van ons
geliefde ras, dat zeker zonder operatie
klachtenvrij oud kan worden!
Hiervoor zijn tijdelijke afwijkingen van de
internationaal geldende rasstandaard te
tolereren. Mochten al deze inspanningen op
lange termijn niet het gewenste resultaat
opleveren, dan zou over het weloverwogen
inkruisen van andere rassen (outcross)
nagedacht moeten worden.

GEZONDE
BULLDOGGEN
Meer informatie is te vinden op:
www.gesunde-bulldoggen.de

Impressum
Gesunde Bulldoggen e.V.
Registergericht: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: VR 440815

De vereniging Gesunde Bulldoggen e.V.
wil graag voorlichting geven over de
anatomische bijzonderheden van brachycephale honden en wil laten zien hoe een
gezond compromis tussen rasstandaard
en symptoomvrije lichaamsfuncties eruit
kan zien. Een kortsnuit hoeft niet te lijden.
Maar dit kan alleen worden bereikt als
de mondige en goed voorgelichte pupkoper
let op bepaalde kenmerken van de
bulldogfok en deze ook verlangt tijdens de
zoektocht naar een zorgvuldig gefokte pup.

SELECTIEF FOKKEN

ADEMHALING

WERVELKOLOM

Het selectieve fokken van kortsnuitige rassen
wordt gekenmerkt door deskundige fokkers
die honden fokken met een harmonieus en
functioneel lichaam. Alleen honden die een
uitgebreide diagnostiek hebben ondergaan en
in staat zijn zich zonder menselijke hulp voort
te planten, worden voor de fokkerij gebruikt.
Ernstige afwijkingen aan het skelet en de
luchtwegen zijn uitgesloten, het fokdoel moet
het vitale, krachtige, lijdensvrije dier zijn!

Kies voor bulletjes met een duidelijke
neusaanzet en goed geopende
neusgaten – zonder overdreven rimpeling
van het hoofd. De hals moet goed
gedefinieerd en langer zijn. Idealiter
zouden de ouderdieren vóór het fokken
op hun ademhalingsfunctie moeten zijn
onderzocht door middel van computertomografie (CT), laryngoscopie of
soortgelijke diagnostische beeldvorming.

De meeste bulldoggen hebben rastypische
veranderingen in de wervels, meestal zijn
dat wigwervels of vlinderwervels. Kleine
veranderingen in de borstwervelkolom zijn
toegestaan en kunnen worden verbeterd
door fokselectie. Daarom is het absoluut
noodzakelijk de dieren vóór de fok te laten
beoordelen. Een fokhond moet de combinatie
van röntgenfoto plus beoordelingscertificaat
hebben, idealiter van de GRSK e.V. (Gesellschaft für Röntgendiagnostik genetisch
beeinflusster Skeletterkrankungen bei
Kleintieren e.V.) (Duitse vereniging) of een
vergelijkbare specialist.

Zelfs voor een leek is de terugfok
naar een langere schedel duidelijk
te herkennen.

Vraag de fokker hiernaar en laat hem dit
aan u uitleggen. Een gezonde, rechte
wervelkolom eindigt in de beweeglijke en
vrij gedragen staart.

KEIZERSNEDES
Bij de eerste selectie op vitaliteit en gezonde
instincten wordt gestreefd naar een natuurlijke
voortplanting en een spontane natuurlijke
geboorte. Kies daarom fokkers die teefjes
hebben die zonder menselijke tussenkomst
zelf kunnen bevallen en die kunstmatige
inseminatie alleen in terechte uitzonderingsgevallen toepassen. Dit vereist reeds een
minimum aan lichamelijke functies zoals vrije
ademhaling, goede conditie en mobiliteit.

