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Bijzonder hoge waardering Raad van Beheer
Kennis Tour 2015
Schrijf nu al in voor de eerste sessies in 2016!
Wegens groot succes maakte de Raad van Beheer
ook in 2015 weer een kennistoer door het land. De
naam veranderde van Fokkerstour in Kennis Tour.
De tour is immers niet alleen voor fokkers, maar ook
voor hondenbezitters en -liefhebbers, dierenartsen,
paraveterinairen, keurmeesters, fokadviescommissies,
bestuurders van kynologische verenigingen en overige
geïnteresseerden. In totaal trok de tour maar liefst
500 bezoekers! In dit artikel blikken de drie centrale
sprekers terug op hun deelname.
In 2009 organiseerde de Raad van Beheer het eerste
Fokkerscongres in Evenemententheater Beekse Bergen.
In 2012 maakte het congres plaats voor een jaarlijkse
Fokkerstour, een road show die meerdere plaatsen in
het land aandoet. Vanaf 2015 is de naam aangepast
naar de Raad van Beheer Kennis Tour. De tour bestond

in 2015 uit een serie van acht lezingen door drie
toonaangevende sprekers, die verdeeld over de
maanden november en december werd gehouden op
drie verschillende locaties in het land. De sessies
werden verzorgd door respectievelijk dr. Esther HagenPlantinga, dr. Gert ter Haar en dr. Herman Egberink. Het
rapportcijfer dat de deelnemers gaven was bijzonder
hoog: een 8,3.

Een deelnemer over de Kennis Tour:
‘Ik vind het een heel leuk initiatief. Het is goed
georganiseerd, het certificaat is een leuke bijkomstig
heid. En voor een prijs die voor bijna iedereen
haalbaar is. Dus ik hoop dat er in de toekomst nog
een hoop interessante lezingen volgen.’
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Esther Hagen-Plantinga
De lezing van Esther Hagen-Plantinga (Universiteit
Utrecht) luidde ‘Beter weten over beter eten: fabels en
feiten over gezonde voeding voor de hond’. De lezingen
van deze wetenschapper trokken enorm veel
belangstelling. Na afloop van haar lezingen moest het
publiek soms de zaal ‘uitgeveegd’ worden, omdat
mensen nog lang bleven napraten en discussiëren.
Blijkbaar is er veel behoefte aan betrouwbare informatie
en kennis op het gebied van voeding. Esther Hagen: ‘Ik
heb dit jaar met zeer veel plezier de lezingen voor de
Kennis Tour over voeding verzorgd. Opvallend was dat
veel mensen vooraf op zoek leken naar een antwoord op
de vraag “Wat is nou beter: rauwe voeding of brokken?”

‘Dé ideale voeding bestaat niet’
Discussies over deze vraagstelling worden op internet
vaak zeer op de spits gedreven. Met de achtergronden
die ik tijdens mijn lezing schetste, konden de meeste
toehoorders zich goed vinden in het feit dat er niet één
waarheid bestaat. En dat al naar gelang de specifieke
situatie en primaire gevoeligheden van de hond
verschillende voeders geschikt kunnen zijn. Wat voor de
ene hond goed is, hoeft voor de andere hond niet
automatisch ook goed te zijn.’
De boodschap van Esther Hagen richting fokkers,
dierenartsen en kynologen die deze discussies
veelvuldig voeren, is duidelijk: dé ideale voeding bestaat
niet. ‘Kijk naar het dier, kijk naar zijn gezondheid en
reacties op zijn voeding. Kijk tevens naar de situatie van
de eigenaar, en pas de voeding aan aan het dier, en niet
het dier aan de voeding.’
Herman Egberink
De titel van de lezing die dr. Herman Egberink
(Universiteit Utrecht) presenteerde, luidde ‘Huidige
inzichten over vaccinaties bij de hond’. Volgens
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Rapportcijfers lezing Esther Hagen:
Inhoud: 8,5
Spreker: 9,0
Deelnemer: “Zeer interessant onderwerp, veel
discussie waardoor niet alles kwam aan bod kwam.
Een leuke leerzame lezing!”

Egberink zijn vaccinaties belangrijk voor de
bescherming tegen enkele belangrijke infectieziekten
bij de hond. ‘Vaccinatie is van belang voor de
bescherming van de individuele hond, maar ook voor
de populatie omdat je met vaccineren het risico op
infecties binnen de hondenpopulatie verkleint.’
Volgens Egberink is daarom blijvende aandacht voor
een hoge vaccinatiegraad binnen de hondenpopulatie
van groot belang, naast de vaccinatie op maat van de
individuele hond. Deze gedachte droeg hij uit in zijn
lezing tijdens de Kennis Tour.

‘Bijwerkingen kunnen geen reden
zijn om niet te vaccineren’
Hoe heeft Egberink de Tour ervaren? ‘Vooraf had ik wel
een idee over de belangrijkste vragen die zouden leven
bij de deelnemers. Voor een groot deel kwamen deze
ook aan de orde. Veel aandacht kregen met name de
adviezen over de frequentie waarmee vaccinaties

Rapportcijfers lezing Herman Egberink:
Inhoud: 8.0
Spreker: 7,9
Deelnemer: ‘Het was een pittige avond maar heel
verhelderend! Er was erg veel nuttige en genuan
ceerde informatie die voor mij goed te volgen was.
Ook de manier waarop de spreker met vragen
omging was uitstekend. Hartelijk dank!’
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Herman Egberink voor een volle zaal. ‘Het leuke van lezingen voor deelnemers van verschillende achtergrond is dat er ook
tussen de deelnemers uitwisseling is van ervaringen.’

herhaald dienen te worden, en met welke factoren bij
het opstellen van een vaccinatieschema rekening
gehouden moet worden. Hetzelfde gold voor de rol van
de bepaling van antilichaam-titers. Ook in de discussies
speelden deze onderwerpen de hoofdrol.’
Welke accenten wilde Herman Egberink in zijn verhaal
leggen? ‘Zelf vond ik het belangrijk ook in te gaan op
mogelijke bijwerkingen van vaccins. Ik heb het als erg
nuttig ervaren om van deelnemers te horen wat zij
hierover denken en met hen te discussiëren over de
noodzaak feiten en fictie van elkaar te onderscheiden.

Gert ter Haar: ‘Ik was voorbereid op een flinke en
mogelijk onplezierige discussie, maar het werd een
ontspannen gesprek.’

Met name op de diverse sociale media worden soms
bijwerkingen als feit genoemd waarvoor geen enkele
onderbouwing is te geven. Bijwerkingen komen voor,
maar relatief zelden. Bijwerkingen kunnen in elk geval
geen reden zijn om niet te vaccineren.’
Wat is voor Herman Egberink het aantrekkelijke van het
geven van het geven van lezingen tijdens de Kennis
Tour? ‘Het leuke van het geven van lezingen aan een
publiek met deelnemers van verschillende achtergrond,
zoals dierenartsen, fokkers en ga zo maar door, is dat
er ook tussen de deelnemers uitwisseling is van
ervaringen. Er ontstaan spontane discussies waar veel
van te leren valt. Daarvoor had ik eigenlijk nog meer
tijd moeten reserveren. Vaccinatie is een boeiend
onderwerp en het bespreken van de verschillende
praktische aspecten van vaccinatie en de discussies
die daaruit voortkomen, kosten toch altijd weer meer
tijd dan verwacht. Dat betekende dat ook na afloop nog
veel werd nagepraat.’
Gert ter Haar
De titel van de lezing die dr. Gert ter Haar (Royal
Veterinary College, Londen) tijdens de Kennis Tour
hield, luidde: ‘Rasgebonden KNO-problemen; van
(Oost-Indische) Doofheid tot Ademhalingsklachten’. Hoe
heeft hij een en ander ervaren? ‘Het geven van een
lezing over een controversieel onderwerp aan een zeer
gevarieerd publiek met verschillende achtergrond, van
liefhebber, houder, fokker, keurmeester tot dierenarts,
was een enorme uitdaging. Ik was voorbereid op een
flinke en mogelijke onplezierige discussie. Maar het
werd daarentegen juist een ontspannen gesprek,
waarbij het eindelijk eens mogelijk was om met vrijwel
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Rapportcijfers lezing Gert ter Haar:
Inhoud: 9,1
Spreker: 9,6 (uitzonderlijk!)
Deelnemer: ‘Leerzame avond met een
spreker die echt kennis van zaken had. Ik
heb genoten!’

ALLE betrokken groepen een directe dialoog aan te
gaan over met name het probleem van benauwdheid bij
de brachycephale rassen (kortsnuitige rassen).’

‘…we zijn allemaal weer meer
bereid om samen het probleem
op te lossen’
Dat is wel eens anders geweest, benadrukt de
wetenschapper: ‘In het verleden is er nauwelijks zo’n
mogelijkheid geweest om ervaringen te delen. De “schuld”
van het probleem werd vaak bij één van de groepen
gelegd. Wat duidelijk werd uit mijn ervaringen in de Kennis
Tour is dat we allen de verantwoordelijkheid dragen om het
welzijn van onze honden te waarborgen en dat we unaniem
dat doel nastreven. Kortom, we hebben veel meer met
elkaar gemeen dan dat er verschillen zijn.’ Ter Haar kijkt
derhalve met veel voldoening terug op zijn deelname aan
de Kennis Tour: ‘De reacties van het publiek waren
geweldig positief en dankzij de prikkelende vragen en
discussie na afloop denk ik dat we allemaal weer meer
bereid zijn om samen het probleem op te lossen en niet om
de schuld op elkaar af te schuiven. Persoonlijk denk ik dan
ook dat deze avonden bijzonder belangrijk zijn om

samenwerking te bewerkstelligen. Ik kan alleen maar
aanbevelen dat soortgelijke discussies over andere
gezondheidsproblemen bij honden op dezelfde manier,
interactief met alle betrokkenen, onder regie van de Raad
van Beheer georganiseerd worden.’
Eerste sessies Kennis Tour 2016 al gepland.
Schrijf nu in!
Maar liefst 87 procent van de deelnemers zou de Kennis
Tour aanbevelen aan vrienden/kennissen. Voor ons een
aansporing om de Kennis Tour in 2016 te herhalen. We
hebben alvast een sessie gepland van de lezing van Esther
Hagen over voeding en van Gert ter Haar over doofheid en
ademhalingsklachten. Er kwamen nadrukkelijke verzoeken
om deze lezingen meer richting de Randstad te houden.
Daar voldoen we graag aan: deze sessies vinden plaats in
Zoetermeer. De inhoud van de sessies is identiek aan die
van 2015.
De andere data en sessies voor 2016 volgen nog. De Kennis
Tour verspreiden we meer over het jaar en niet meer
geconcentreerd in twee maanden aan het einde van het jaar.
Aanmelden kan nu al op www.houdenvanhonden.nl/
kennistour. Heeft u suggesties voor sprekers of thema’s
stuur dan een e-mail naar kennistour@raadvanbeheer.nl.

Voor alle deelnemers lag er een certificaat van deelname klaar. Exterieurkeurmeesters kregen bovendien 15 accreditatiepunten
voor deelname aan de lezing van Gert ter Haar.

Houden van honden

4

