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L.S.
Bij deze verklaar ik, ondergetekende, dat de hierboven genoemde Noorse Lundehund bij mij
niet bekend is te lijden aan, of de afgelopen 12 maanden geleden heeft, aan
spijsverteringsproblematiek die aanleiding kan zijn om te vermoeden dat er sprake is van
Intestinale Lymphangiecstasie.

Aldus naar eer en geweten ondertekend,
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Scandia

Toelichting bij de verklaring
Scandia is de vereniging van liefhebbers en fokkers van Scandinavische Spitshondenrassen
en vertegenwoordigt in Nederland ook de Noorse Lundehund. In samenwerking met de Raad
van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, als onderdeel van hun plan van aanpak
“Duurzaam Fokbeleid Rashondenfokkerij”, heeft Scandia een Verenigings Fok Reglement
(VFR) opgesteld. Dit VFR is op 14 April 2013 door de ALV van Scandia goedgekeurd. De
Raad van Beheer is de overkoepelende organisatie die door het ministerie van Economische
Zaken als eerstverantwoordelijke wordt gezien voor de gezondheids- en welzijnsproblemen
van rashonden.
In dit VFR hebben de leden van Scandia o.a. afgesproken dat er voor de Noorse Lundehund
extra aandacht geschonken zal worden aan de spijsverteringsproblematiek binnen het ras.
Deze afspraak houdt specifiek in dat er niet gefokt mag worden met ouderdieren die binnen
een jaar vóór de dekking geleden hebben aan spijsverteringsproblematiek. Als objectief
bewijs voor een goede gezondheid wordt van de fokker (voor de teef) en van de reueigenaar een verklaring van zijn of haar dierenarts verlangd conform dit model.
De term “spijsverteringsproblematiek” behoeft enige toelichting aangezien deze term niet een
specifieke ziekte aanduidt en als zodanig ook niet als diagnose gesteld zal worden. Centraal
hierbij staat de aandoening die bekend is onder de naam “Intestinale Lymphangiectasie”
(kortweg IL). Dit betreft een aandoening waarbij de lymfevaten niet meer goed functioneren
en de hond nog maar heel weinig voedingsstoffen opneemt uit zijn voedsel. De symptomen
zijn vooral vermagering, diarree, en vochtophoping in de buikholte en achterbenen. Er zijn
andere aandoeningen bekend met gelijksoortige symptomen zoals bijv. Giardia. Indien zulk
een diagnose bestaat wordt dat in deze context niet beschouwd als fokuitsluitende
aandoening.
Omdat er nog geen methoden voorhanden zijn om eenduidig IL aan te tonen, is het niet
mogelijk om via het VFR van de vereniging een verplichte screening af te spreken o.b.v. een
geprotocolleerd (DNA-)onderzoek. Daarom doet Scandia een beroep op de dierenartsen aan
wie via deze verklaring gevraagd wordt om een objectief en deskundig oordeel te geven over
de kans dat de betreffende hond het afgelopen jaar geleden zou kunnen hebben aan IL.
Scandia doet bij deze dan ook een beroep op de professionele dierenartsen om de
betreffende fokker of reu-eigenaar, die op een verantwoorde wijze rashonden willen fokken,
in dit streven te ondersteunen. Wanneer u zich kunt vinden in de tekst, verzoekt Scandia u
vriendelijk de verklaring te dateren en te ondertekenen.
Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend, ondertekening verplicht u tot
niets.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan een verantwoorde rashondenfokkerij in Nederland.
De fokbeleidscommissie van Scandia.

Scandia
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www.scandia-rasvereniging.nl

