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Voorwoord: prof. Johan van Arendonk, hoogleraar Fokkerij en Genetica

Dit leerboek bevat lesstof over fokkerij en genetica voor HBO-studenten. Het is tot stand 
gekomen op verzoek van de Nederlandse instellingen voor Hoger Agrarisch Onderwijs. 
Het leerboek is ontwikkeld en beschikbaar gesteld door het Animal Breeding and 
Genomics Centre (ABGC) van Wageningen UR (University and Research Centre). Het is 
geschreven door twee medewerkers van Wageningen UR met ruime ervaring op het 
gebied van fokkerij en genetica: Kor Oldenbroek van het Centrum voor Genetische 
Bronnen Nederland en Liesbeth van der Waaij van ABGC. Vier HBO-docenten hebben 
een belangrijke bijdrage geleverd door het kritisch lezen van de concept teksten: Aline 
van Genderen van HAS-Den Bosch, Hans van Tartwijk van Van Hall-Larenstein in 
Wageningen, Jan van Diepen van CAH-Vilentum in Dronten en Linda Krijgsman van 
Inholland in Delft. Het schrijven van het leerboek was mogelijk door een bijdrage uit het 
WURKS programma van Wageningen University.

Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar:  kor.oldenbroek@wur.nl

Wanneer u uit dit leerboek teksten wilt overnemen voor publicatie, willen wij u vragen de 
disclaimer van Wageningen UR te lezen en te respecteren: http://www.wageningenur.nl/nl
/Disclaimer-en-Privacy-statement.htm

Als bronvermelding kunt u gebruiken: Kor Oldenbroek en Liesbeth van der Waaij, 
Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO, 2015. Centrum voor Genetische Bronnen 
Nederland en Animal Breeding and Genomics Center (WUR). Groen Kennisnet:

https://wiki.groenkennisnet.nl/display/LFH/

Wat is fokkerij?

Dit is een boek over het fokken van dieren. Maar wat is nou precies fokken? Fokkerij draait om 

: alleen mannetjes en vrouwtjes die aan bepaalde criteria voldoen, worden selectief fokken
geselecteerd voor voortplanting. Daarbij wordt er tijdens het fokken ook rekening gehouden 

met een : het genetisch verbeteren van een populatie in een bepaalde vooraf gedefinieerd doel   
richting. Dus mensen hebben de  die het beste presteren op intentie om dieren te selecteren
een aantal vooraf bepaalde eigenschappen (kenmerken). Deze geselecteerde dieren worden 

gebruikt om de volgende generatie te creëren, waarbij de nakomelingen op vooraf bepaalde 

eigenschappen beter dan gemiddeld zullen scoren dan hun ouders. Met andere woorden: 

selectief fokken veroorzaakt een verschuiving in de gemiddelde prestatie van de populatie 

tussen de huidige en de toekomstige generatie.

In eerste instantie kun je denken dat het fokken van dieren te maken heeft met houden van 

dieren en ervoor te zorgen dat ze reproduceren, en het daarom te maken heeft met 

optimaliseren van reproductie technieken of het verbeteren van de voortplanting. Fokkerij gaat 

hier echter niet in de eerste plaats over.

http://www.wageningenur.nl/nl/Disclaimer-en-Privacy-statement.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Disclaimer-en-Privacy-statement.htm
https://wiki.groenkennisnet.nl/display/LFH/


Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

12

Definitie

het fokken van dieren is het selectief fokken van gedomesticeerde dieren met de intentie 
om wenselijke (en erfelijke) eigenschappen te verbeteren in de volgende generatie. 

Doel van het boek

We beginnen met de basis van fokkerij en genetica: de genetische begrippen die nodig zijn om 

genetische processen die voorkomen in de fokkerij te begrijpen. In de volgende hoofdstukken 

zullen we ‘in het diepe duiken’ en je meenemen op een reis door de stappen die nodig zijn en 

ontwikkeld moeten worden om een succesvol fokprogramma uit te kunnen voeren (zie 

onderstaande figuur). Als fokker begin je door te definiëren wat je precies wilt verbeteren in je 

populatie, je verzamelt informatie over de prestaties van je dieren en hun genetische relaties, je 

bepaalt welke dieren de beste genetische aanleg hebben, je bepaalt welk gedeelte van de 

dieren je moet gebruiken om een bepaalde genetische verandering te krijgen in de volgende 

generatie, je selecteert en paart je dieren en na het geboren worden van nakomelingen 

evalueer je of je fokbeslissingen ook echt zijn genomen en of je je fokdoel hebt bereikt. Als 

fokker ga je voor elke generatie door dit stappenplan. Dus je hebt ook elke generatie de kans 

om deze stappen iets aan te passen. Als fokker moet je niet elke generatie het fokdoel 

aanpassen, want één generatie fokken geeft je niet erg veel genetische vooruitgang. Fokken 

gaat meer over het cumulatieve succes dat wordt verkregen over meerdere generaties. Men 

kan altijd het doel aanpassen als reactie op een verandering in de markt. Je kunt ook je 

fokprogramma aanpassen als reactie op een ongewenste genetische verandering die opduikt 

in je populatie. Dit kan het beste meteen worden gedaan omdat je niet wilt dat er een 

cumulatief effect voorkomt van een ongewenste reactie op de selectie.

In bijna elk hoofdstuk zullen we ons focussen op een specifieke stap in het fokprogramma. 

Hierbij zullen we het doel van deze stap uitleggen, mogelijke uitdagingen introduceren en 

oplossingen hiervoor bespreken.
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Je kunt zien dat sommige onderwerpen in meerdere hoofdstukken voorkomen. Dit komt omdat 

deze onderwerpen gerelateerd zijn aan meerdere stappen en in elke stap vragen ze een 

specifieke aandacht. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de rol van genetische relaties. de 

rol van familieleden in een fokprogramma.

Aan het einde van het boek, geven we inzicht in hoe een fokprogramma georganiseerd moet 

worden, wat kritische punten zijn en wat mogelijke consequenties zijn van bepaalde 

fokbeslissingen.

Dit boek is zo opgezet dat elk hoofdstuk begint met een algemene beschrijving van het 

onderwerp, wat de rol van het fokprogramma is en een paar belangrijke aandachtspunten. 

Daarna gaan we dieper in op de materie en introduceren we hulpmiddelen (formules) die ons 

helpen bij het nauwkeurig uitvoeren van de stap in het fokprogramma. We zullen een aantal 

formules gebruiken om basisberekeningen mogelijk te maken.

Aan het einde van elk hoofdstuk kun je een lijst met kernpunten vinden over de stof die is 

besproken in het hoofdstuk.
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1.0 De geschiedenis van de fokkerij: 
wetenschap en toepassing

In dit eerste hoofdstuk wordt de geschiedenis van de veefokkerij gepresenteerd. Het belang 

van natuurlijke selectie en andere belangrijke aspecten van het domesticatieproces worden 

beschreven. De mensheid begon 250 jaar geleden rassen te creëren en maakte daarbij gebruik 

van kunstmatige selectie. Tegenwoordig is het fokken van hoogproductieve boerderijdieren, 

zoals koeien, varkens en pluimvee in handen van multinationale ondernemingen die veel geld 

investeren in fokprogramma’s waarin moderne technieken toegepast worden. Het fokken van 

schapen, geiten, paarden en gezelschapsdieren zoals de hond is gebaseerd op samenwerking 

van individuele fokkers in een stamboek of rasvereniging. Het fokken van dieren is gericht op 

de verbetering van de dieren door het veranderen van hun genetische aanleg voor belangrijke 

eigenschappen. Deze eigenschappen worden bepaald door de eisen en wensen van de 

samenleving die in de tijd kunnen veranderen. Het fokken van dieren wordt sterk beïnvloed 

door onderzoek en ontwikkeling in populatie-, kwantitatieve- en moleculaire genetica. Soms 

worden onverwachte negatieve effecten van het fokken van dieren vastgesteld die vragen om 

adequate correcties. Een fokprogramma zal hier als een cirkelvormige activiteit worden 

gepresenteerd. Elke generatie begint het programma met het formuleren van het fokdoel en 

eindigt met een kritische beoordeling van de resultaten die in de volgende generatie behaald 

zijn. De evaluatie kan leiden tot een heroverweging van het fokdoel voor de volgende ronde 

van de selectie. Dit blijkt uit het volgende plaatje dat centraal staat in dit boek en waarvan in elk 

hoofdstuk een onderdeel uitgelegd wordt.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.1 Aspecten van fokkerij
In de fokkerij zijn 5 punten erg belangrijk:

Het meest belangrijke punt is dat een eigenschap erfelijk moet zijn om gebruikt te kunnen 

worden in een selectief fokprogramma. Erfelijke eigenschappen zijn bijvoorbeeld 

loopsnelheid, melkproductie of vachtkleur.

Dieren moeten verschillende genetische achtergronden hebben om selectie mogelijk te 

maken.

De selectie- of fokrichting is bepaald door mensen en mensen beslissen uiteindelijk met 

welke dieren gefokt wordt en daardoor een nieuwe generatie produceren.

Het succes van een fokprogramma kan worden beoordeeld door te kijken naar het 

verschil in gemiddelde fenotype van de één naar de volgende generatie. Daarbij moet 

gerealiseerd worden dat het fokken van dieren werkt op populatie niveau en niet 

automatisch op individueel niveau.

Het succes van fokken kan worden gemeten als het cumulatieve resultaat van meerdere 

generaties selectief fokken. Fok beslissingen worden dan ook gebaseerd op de 

toekomst.

Definities

Een  is “een merkbaar of zichtbaar karakteristiek, iets waardoor een individu zich kenmerk
onderscheidt”. In de praktijk betekent dit iets dat je kunt meten en vastleggen van een 
individu.

Een  is dat wat je observeert of meet bij een dier voor een bepaald kenmerk. Het fenotype
kan afhangen van de genetische achtergrond van het dier (op voorwaarde dat het erfelijk 
is) en kan afhangen van externe omstandigheden zoals het voedingsniveau. 

Erfelijke kenmerken 

De mogelijkheid om het succes van fokkerij te bepalen, wordt bepaald door één zeer 

belangrijke factor die we nog moeten bespreken: waarom lijkt de prestatie van nakomelingen 

op de prestatie van hun ouders? Selectief fokken is alleen succesvol als het kenmerk waarop 

gefokt wordt erfelijk is. Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden dat alleen een deel 

van de dieren maar wordt geselecteerd als ouderdieren en nakomelingen mag produceren. Als 

het kenmerk erfelijk is, zal de prestatie van de nakomelingen lijken op die van de ouders. Dit is 

dan ook de reden dat alleen de beste ouderdieren gebruikt worden een fokprogramma en 

daarom het gemiddelde van de volgende generatie hoger is dan het gemiddelde van de huidige 

generatie. Een kenmerk is erfelijk als de prestatie van het kenmerk, of tenminste een deel 
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ervan, afhankelijk is van de genetische aanleg (vastgelegd in het DNA) van een dier. 

Verschillen in prestatie tussen dieren kunnen (deels) worden verklaard door de genetische 

verschillen tussen deze dieren. Meer informatie hierover kan gevonden worden in de paragraaf 

e  later in dit boek.rfelijkheid

1.2 Natuurlijke selectie
Het klinkt eigenlijk alsof het fokken van dieren volledig gecontroleerd wordt door mensen. Als je 

het fokkerij systeem voor gedomesticeerde dieren vergelijkt met natuurlijke populaties is dit 

inderdaad het geval. Wij als mensen beslissen welke dieren nakomelingen mogen krijgen en 

welke niet: selectief fokken oftewel kunstmatige selectie. Maar in natuurlijke populaties telt er 

ook een ander belangrijk mechanisme mee, namelijk natuurlijke selectie. Bij natuurlijke selectie 

bepalen niet wij als mensen welke dieren overleven en nakomelingen krijgen, maar doet de 

leefomgeving van de dieren dit. Dit betekent dat de leefomgeving bepaalt welke dieren zich 

succesvol voortplanten. In natuurlijke populaties die te maken hebben met natuurlijke selectie 

is de verandering in populatie gemiddeldes tussen generaties ook veroorzaakt door een 

selectie richting maar die wordt bepaald door de vruchtbaarheid en de gezondheid van de 

dieren. Dieren  aan hun omgeving en dieren die dit het kunnen zich meer of minder aanpassen
beste doen zijn ook succesvol in het overleven en voortplanten. Met andere woorden: in 

natuurlijke selectie wordt de selectie richting bepaald door de mogelijkheid van aanpassing van 

het dier aan de omgeving.

Definitie

Natuurlijk selectie is het proces waarbij dieren die zich beter aan kunnen passen aan de 
omgeving een grotere kans hebben om te overleven en zich voor te planten dan dieren die 
zich minder goed aanpassen. Hierdoor zal de volgende generatie gemiddeld beter 
aangepast zijn aan de omgeving dan de oorspronkelijke generatie.

Hoewel het fokken van dieren is gedefinieerd als een selectie door mensen zal je zien dat 

natuurlijke selectie daar ook een rol speelt. In sommige gevallen kan natuurlijke selectie een 

andere richting op werken dan selectief fokken. In die gevallen zullen dan ook, zonder het 

ingrijpen van mensen, dieren met wenselijke kenmerken minder succesvol zijn in het overleven 

en/of voortplanten. Een voorbeeld hiervan is de negatieve relatie tussen een hoge 

melkproductie en de vruchtbaarheid van een koe. Deze relatie laat zien dat dieren met een 

hoge melkproductie, die erg wenselijk is, meer problemen hebben met het succesvol 

produceren van nakomelingen wanneer ze hierbij geen hulp krijgen van de boer of de 

dierenarts. Koeien die veel produceren hebben daarbij ook nog eens vaker 

gezondheidsproblemen, wat aangeeft dat de kans op gezonde nakomelingen verkleind is in 

vergelijking met koeien die een normale melkproductie hebben. Selectief fokken botst vaak met 
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natuurlijke selectie. In de huidige cultuur zijn wij zo gewend aan het feit dat goede dieren vaak 

hulp nodig hebben met verschillende aspecten van overleven en/of voortplanting, dat we 

denken dat het normaal is. Gedomesticeerde dieren zijn ‘gecreëerd’ door mensen en om dit te 

behouden zullen we vaker nadelen moeten accepteren.

Maar hoe ver gaat dit? Sommige hondenrassen en vleeskoeien zijn zo geselecteerd dat ze 

enorme hoofden en/of schouders hebben gekregen. Dit geeft dan ook vaak problemen tijdens 

de geboorte, waarbij zonder het ingrijpen van mensen, door bijvoorbeeld een keizersnede, 

moeder en nakomeling(en) dood kunnen gaan. Met andere woorden: het is belangrijk om de 

ongewenste gevolgen van selectief fokken goed in de gaten te houden.

1.3 Domesticatie en fokkerij
We beginnen bij de geschiedenis van gedomesticeerde dieren en de start van het fokken. 

Wanneer is de domesticatie gestart, wanneer en hoe werd selectief fokken georganiseerd, wat 

is de rol van de wetenschap in fokkerij, hoe zijn fokkerij technieken geëvolueerd en wat is de rol 

van de samenleving en cultuur in dit alles? We beginnen met de eerste vraag: hoe en wanneer 

is het allemaal gestart?

Definitie

Domesticatie is het veranderingsproces van wilde dieren naar het gebruik van dieren die 
door mensen worden gehouden.

Gedomesticeerde dieren moeten in (nauwe) relatie met de mens leven en moeten daarom tam 

zijn. Ook moeten de dieren voldoen aan de verwachtingen die eigenaren hebben van hun 

functie voor de mens. Dit kan worden bereikt door dieren selectief te fokken. De verwachtingen 

van eigenaren zullen in de tijd veranderen, daarbij zal het doel van het fokprogramma ook mee 

veranderen. Domesticatie heeft vaak een type dier gecreëerd dat erg verschillend is in 

vergelijking met hun wilde tegenhangers. Een resultaat van domesticatie is ook dat dieren vaak 

zeer afhankelijk zijn geworden van mensen en niet meer in het wild kunnen overleven.

Domesticatie van de hond

Het eerste diersoort die gedomesticeerd werd, was de hond. Schattingen van wanneer deze 

domesticatie plaats vond, zijn erg wisselend en variëren van 12000 jaar tot meer dan 30000 

jaar geleden. Een aansprekende theorie over hoe de domesticatie van de hond heeft plaats 

gevonden, geeft aan dat in die tijd mensen zich steeds meer begonnen te settelen en boer 

werden. Door deze verandering in levensstijl begonnen mensen steeds meer afval te 

verzamelen. De minst wilde wolven waren moedig genoeg om dit afval op te eten en hadden zo 

een veilige bron van voedsel. Dit was een voordeel voor de dieren en de natuurlijke selectie 

druk verschoof naar een voorkeur voor dieren die niet bang waren voor mensen. Uiteindelijk 

ontwikkelde er een symbiotische relatie tussen mens en wolf, waarbij de voorouders van de 
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hond ‘taken’ voor de mens deden zoals het waarschuwen voor gevaar, helpen bij de jacht, het 

geven van warmte, etc. In ruil voor deze taken hadden de dieren voedselzekerheid. Deze 

symbiotische relatie is nog steeds aanwezig in wilde honden populaties in Afrika en Azië en 

ook in enkele Zuid-Europese landen. Men gaat ervan uit dat onze huidige gedomesticeerde 

hondenrassen afkomstig zijn van deze wilde honden die in de nabijheid van de mens leefden. 

Er is bewijs dat deze wilde honden genetisch geplaatst kunnen worden tussen de wolven en de 

honden.

Domesticatie van andere diersoorten

De symbiotische relatie, zoals tussen mensen en de voorouders van de hond, lijkt uniek te zijn 

voor het diersoort hond. Andere diersoorten zijn waarschijnlijk met meer kracht en geweld 

gedomesticeerd. Ze werden gevangen en opgesloten of vastgebonden in een hok, althans 

tijdens de nacht en werden alleen naar buiten gelaten om te grazen of te scharrelen onder 

toezicht van een herder. Alleen die dieren die niet te agressief waren, maar ook niet te 

verlegen, wisten zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving. Dus door (voornamelijk 

natuurlijk) selectief fokken op het kenmerk temperament.

In de tabel staat een lijst van gedomesticeerde diersoorten met hun geschatte tijdstip en locatie 

van domesticatie. Dit zijn geschatte tijdstippen, want vooral voor het verre verleden is het lastig 

om een nauwkeurige schatting te maken. Zelfs voor recente gebeurtenissen is het niet altijd 

even makkelijk om een nauwkeurige tijdstip aan te geven, want wanneer noem je een dier 

gedomesticeerd? En wat als een dier op meerdere plaatsen tegelijk gedomesticeerd is, maar 

onafhankelijk van elkaar?

Tabel 1. Lijst van gedomesticeerde diersoorten in de oudheid

Diersoort Latijnse naam Datum Locatie

Hond Canis lupus familiaris >30000 v.Chr. Eurazië

Schaap Ovis orientalis aries 11000 - 9000 

v.Chr.

Zuidwest Azië

Varken Sus scrofa domestica 9000 v.Chr. Nabije Oosten, China, 

Duitsland

Geit Capra aegagrus hircus 8000 v.Chr. Iran

Taurine rund Bos primigenius Taurus 8000 v.Chr. India, Midden Oosten, 

Noord Afrika

Zebu rund Bos primigenius indicus 8000 v.Chr. India
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Kat Felis catus 7500 v.Chr. Cyprus, Nabije Oosten

Kip Gallus gallus 
domesticus

6000 v.Chr. India, Zuidoost Azië

Lama Lama glama 6000 v.Chr. Peru

Cavia Cavia porcellus 5000 v.Chr. Peru

Ezel Equus africanus asinus 5000 v.Chr. Egypte

Gedomesticeerde 
eend

Anas platyrhynchos 
domesticus

4000 v.Chr. China

Waterbuffel Bubalus bubalis 4000 v.Chr. India, China

Paard Equus ferus caballus 4000 v.Chr. Euroaziatische steppe

Dromedaris Camelus dromedaries 4000 v.Chr. Saoedi-Arabië

Bij Apis 4000 v.Chr. Meerdere plaatsen

Zijdeworm Bombyx mori 3000 v.Chr. China

Rendier Rangifer tarandus 3000 v.Chr. Rusland

Rotsduif Columba livia 3000 v.Chr. Middellandse Zeegebied

Gans Anser anser 
domesticus

3000 v.Chr. Egypte

Kameel Camelus bactrianus 2500 v.Chr. Centraal Azië

Jak Bos grunniens 2500 v.Chr. Tibet

Aziatische olifant Elephas maximus 2000 v.Chr. Indus vallei

Alpaca Vicugna pacos 1500 v.Chr. Peru

http://en.wikipedia.org/wiki/Domestication#cite_note-44
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Fret Mustela putorius furo 1500 v.Chr. Europa

Karper Cyprinus carpio Onbekend Oost Azië

Gedomesticeerde 
fazant

Meleagris gallopavo 500 v.Chr. Mexico

Goudvis Carassius auratus 
auratus

Onbekend China

Europees konijn Oryctolagus cuniculus 600 Europa

Japanse kwartel Coturnix japonica 1100–1900 Japan

Kanarie Serinus canaria 
domestica

1600 Canarische Eilanden, 

Europa

Gedomesticeerde 
bruine rat

Rattus norvegicus 1800 Verenigd Koninkrijk

Vos Vulpes vulpes 1800 Europa

Europese nerts Mustela lutreola 1800 Europa

Valkparkiet Nymphicus hollandicus 1870 Europa

Zebravink Taeniopygia guttata 1900 Australië

Hamster Mesocricetus auratus 1930 Verenigde Staten

Zilvervos Vulpes vulpes 1950 Sovjet-Unie

Koningspython Python regius 1960 Afrika

Edelhert Cervus elaphus 1970 Nieuw Zeeland

Atlantische zalm Salmo salar 1969 Noorwegen
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1.  

Kabeljauw Gadus Morhua Reeds 

gaande

Noorwegen

1.4 Voortgaande domesticatie
Domesticatie is niet alleen iets dat in vroegere tijden gebeurde, het gebeurt nog steeds 

tegenwoordig! Het gaat vaak om diersoorten die gebruikt worden voor voedselproductie of voor 

gezelschap, en die zeldzaam geworden zijn in het wild. Om uitsterven te voorkomen probeert 

de mens ze juist in gevangenschap te fokken. In ruil daarvoor krijgt de mens een gemakkelijke 

toegang tot de dieren en de mogelijkheid om de eigenschappen van de diersoorten te 

optimaliseren. De optimalisatie gebeurt door selectief te fokken en in te spelen op de verwachte 

vraag van de markt. Daarbij is ‘markt’ een wijd begrip: vraag naar voedsel van dierlijke 

oorsprong, maar ook bijvoorbeeld de vraag van boeren naar koeien die gemolken kunnen 

worden door een robot, de vraag naar honden die bepaalde taken kunnen uitvoeren, de vraag 

naar paarden met een bepaald temperament etc.

Er zijn een aantal (zeldzame) gevallen waarin nieuwe taken worden bedacht voor bepaalde 

diersoorten, mogelijk gevolgd door domesticatie. Een recent voorbeeld daarvan is het gebruik 

van ‘snuffel wespen’ voor het opsporen van explosieven. Deze wespen zijn getraind om 

verschillende soorten van explosieven te identificeren door middel van reuk en ze worden 

vervolgens gebruikt op plaatsen waar het te gevaarlijk is voor explosieven opsporing door 

mensen (of honden). Wespen zijn klein en doordat ze vliegen kunnen ze vaak op plaatsen 

komen waar robots dit niet kunnen. Mogelijk zal de selectie op deze wespen ervoor zorgen dat 

ze in de toekomst zullen afwijken van de wilde wespen. Dit wordt veroorzaakt door te 

selecteren op trainbaarheid.

Vereisten voor domesticatie

Domesticatie is niet altijd succesvol. Een voorbeeld hiervan is de zebra die op dit moment na 

meerdere pogingen nog steeds niet gedomesticeerd is. De zebra is nauw verwant met het 

paard en de ezel en de diersoort overleeft en reproduceert in gevangenschap, maar met 

uitzondering op wat unieke gevallen na is de diersoort nog steeds niet succesvol getemd. 

Verschillende generaties zebra's, die opgegroeid en gehouden zijn in gevangenschap, zijn na 

enige selectie nog steeds niet tam genoeg om bereden te worden. Hoe kan dit eigenlijk? Men 

is hier niet helemaal zeker van, maar het lijkt erop dat deze diersoort niet kan voldoen aan de 

lijst met voorwaarden voor een succesvolle domesticatie. De zebra voldoet niet aan één of 

meerdere van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn:

De dieren moeten zich kunnen aanpassen aan een type voedsel dat door de mens wordt 

aangeboden. Dit voedsel kan verschillend zijn van wat de dieren gewend zijn in het wild.



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

22

2.  

3.  

4.  

De dieren moeten kunnen overleven en voortplanten in relatieve kleine leefomgevingen 

waarin ze gevangen zijn. Dieren die een grote territorium nodig hebben zijn dan ook niet 

geschikt voor domesticatie.

De dieren moeten van nature kalm zijn, zeer schichtige of vluchtige dieren zullen 

makkelijker ontsnappen.

De dieren moeten de mens uiteindelijk kunnen zien als hun meerdere, wat betekent dat 

ze bekend moeten zijn met een flexibele sociale hiërarchie.

Diersoorten die niet aan al deze voorwaarden voldoen, zijn erg lastig om te domesticeren.

Desalniettemin is een aanzienlijk aantal diersoorten in de loop van de jaren gedomesticeerd en 

dit aantal groeit nog steeds. Het begin van domesticatie is waarschijnlijk voornamelijk gedreven 

door natuurlijke selectie: de dieren die het gemakkelijkst te houden waren, hadden meer kans 

om zich voort te planten. Echt selectief fokken is dan ook een relatief nieuw concept.

1.5 De oorsprong van de fokkerij: de geschiedenis 
van de fokkerijwetenschap
Het begin in de 18de eeuw

Tot in de 17de eeuw bestond de fokkerij, het selectief fokken, nog niet echt. Natuurlijk werden 

dieren gepaard met andere dieren in de buurt die hen aanstonden. Maar er was geen 

 om dieren te selecteren voor reproductie gebaseerd op vooraf bepaalde systematische manier
kenmerken die vast stonden en niet in de tijd veranderden. In Europa begon het fokken van 

dieren in het Verenigd Koninkrijk. Het was dan ook Sir Robert Bakewell (1725 – 1795) die 

nauwkeurig de prestaties van zijn dieren registreerde met het doel een objectieve selectie 

mogelijk te maken. Bakewell gebruikte inteelt (het paren van verwante dieren met vergelijkbare 

kenmerken) om bepaalde kenmerken in zijn dierpopulatie te fixeren. Hij introduceerde ook het 

: een methode om de prestaties van de eerste (kleine) groep van testen van nakomelingen
nakomelingen te evalueren en vervolgens het gebruik van deze informatie om de beste 

vaderdieren voor de volgende generatie te selecteren. Hij propageerde het idee om de ‘beste 

met de beste te fokken’. Bakewell ontwikkelde het New Leicester schaap uit het originele 

Lincolnshire ras. Het New Leicester schaap had een goede kwaliteit wol en een goede vette 

schouder die ook erg populair was in die tijd. Bakewell merkte dat de Longhorn runderen goed 

groeiden en minder voer gebruikten dan de andere runderrassen. Hiermee ontwikkelde hij ook 

een manier om rundvlees efficiënter te produceren. Het is verbazingwekkend dat Bakewell dit 

alles deed zonder enige kennis van genetica.

Oprichting van stamboeken
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Geleidelijk aan begonnen steeds meer mensen de selectieve manier van fokken van Bakewell 

over te nemen. Met een toenemend aantal generaties van selectief fokken werd het steeds 

lastiger om de familie relaties tussen dieren te herinneren, vooral dieper in de stamboom. Dit 

was dan ook de reden om stambomen op papier te gaan uitschrijven, zodat de correcte 

informatie kon worden gereproduceerd en men ook kon bewijzen wat tot welk ras het dier 

behoorde. In 1791 werd het eerste stamboek opgericht in Engeland voor volbloed paarden. Dit 

boek bevatte niet alleen de stambomen van de volbloeden, maar gaf ook aan welke dieren 

belangrijke races hadden gewonnen. Na de renpaarden werd het stamboek voor de Shorthorn 

runderen opgericht in 1822. De rest van Europa volgde met als eersten een stamboek voor 

paarden (1826) en runderen (1855) in Frankrijk. Het eerste internationale stamboek werd 

opgericht voor de Amerikaanse Berkshire varkens in 1876. Het eerste hondenras in Nederland 

werd geregistreerd door de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeninging Nimrod (voorloper 

van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland) in 1874. Na 1900 werd het 

fokken door middel van stamboeken redelijk standaard.

Ontstaan van rassen

Door het oprichten van stamboeken zijn verschillende rassen gevormd. Nog steeds is er 

discussie over de juiste definitie van de term ‘ras’. Dit wordt duidelijk geïllustreerd in de honden 

fokkerij, de Fédération Cynologique Internationale (FCI), de internationale federatie van 

kennelclubs, dit zijn nationale organisaties voor stamboeken, erkent 339 verschillende rassen, 

terwijl de Engelse Kennelclub 210 rassen erkent, en de Amerikaanse Kennelclub maar 162.

Definities

Een  is een groep dieren van een bepaalde diersoort dat door generaties selectief ras
fokken uniform is geworden in prestatie, uiterlijk, en selectie geschiedenis.

Een  is de grootste groep dieren die nog met elkaar kan paren en vruchtbare diersoort
nakomelingen kan produceren.

Het is interessant om je te realiseren dat stamboeken zijn opgericht zonder enige kennis over 

genetica. Fokkers hadden een natuurlijk gevoel voor erfelijkheid, wat genoeg was om selectief 

fokken uit te vinden.

1.6 De fokkerij in de 19-de eeuw
In 1859 publiceerde Charles Darwin (1809 – 1882) zijn boek getiteld ‘On the origin of species’, 

dat is gebaseerd op de bevindingen die Darwin deed tijdens zijn reis op ‘de Beagle’. Darwin 

ontdekte de kracht van natuurlijke selectie. Hij concludeerde ook dat de individuen die het 

beste in hun omgeving passen, de grootste kans hebben om te overleven en om zich voort te 

planten: zij zijn de sterkste. Als consequentie: verschillende omgevingen leiden tot 
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verschillende richtingen van selectiedruk. Darwin baseerde dit op wat hij zag op de Galapagos 

eilanden: vinken van één eiland waren verschillend van vinken gevonden op een ander eiland. 

Zijn conclusie was dat vinken zich over generaties heen anders ontwikkelden door een verschil 

in voedselbronnen, roofdieren etc. op de eilanden. De vinken pasten zich aan aan hun 

specifieke omgeving. Darwin vertaalde ook zijn ideeën over gedomesticeerde diersoorten:

“Wij kunnen niet veronderstellen dat al die rassen plotseling zijn ontstaan, zo volmaakt 
en nuttig als wij ze nu zien. Sterker nog, in verschillende gevallen weten wij dat dit niet 
hun geschiedenis is. Het vermogen van de mens om cumulatief te selecteren speelt een 
sleutelrol: de natuur levert opeenvolgende varianten; de mens duwt ze in bepaalde 
richtingen die voor hem nuttig zijn. In deze betekenis kan men zeggen dat de mens 
nuttige rassen voor zichzelf maakt.” 

C. Darwin. On the Origin of species (1859, p.30)

Maar nog altijd wist Darwin niks over de basisregels van erfelijkheid. Het was de monnik 

Gregor Mendel in 1865 die de resultaten van genetische erfelijkheid in zijn tuinerwten 

publiceerde. Mendel liet zien dat genetisch materiaal wordt geërfd van beide ouders, 

onafhankelijk van elkaar. Ook liet hij zien dat elke (diploïd) individu twee kopieën van hetzelfde 

gen draagt, waarvan er maar één doorgegeven wordt aan de nakomeling. Welke dat precies is, 

wordt bepaald door toeval ( Daarbij liet Mendel ook nog eens zien dat onafhankelijke doorgifte). 
kopieën van genen (allelen) dominant kunnen zijn (dus 1 kopie bepaalt de genexpressie), 

recessief (2 kopieën zijn nodig voor de genexpressie) of additief (een kopie van elk allel 

resulteert in een expressie dat in het midden van de normale expressie ligt, bij het hebben van 

beide kopieën van elk allel). Deze bevindingen hadden geen directe invloed op fokkerij en 

werden dan ook pas als belangrijk gezien na 1900.

1.7 De fokkerij in de 20-ste eeuw
De meeste fokkerij theorieën die wij vandaag de dag gebruiken zijn uitgevonden in de eerste 

helft van de 20ste eeuw. De statisticus R.A. Fisher (1890 – 1962) liet zien dat de diversiteit in 

expressie van kenmerken afhankelijk is van een grote hoeveelheid Mendeliaanse factoren 

(genen). Fisher publiceerde veel werk gerelateerd aan statistiek en fokkerij, maar zijn 

belangrijkste werk kwam uit in 1918. Hierdoor werd Fisher, samen met Sewall Wright (1889 – 

1988) en J.B.S. Haldane, de stichters van de theoretische populatie genetica. Thomas Hunt 

Morgan (1866-1945) en collega's koppelden de theorie over chromosomen aan het werk van 

Mendel en creëerden een theorie waarbij men aannam dat de chromosomen in de cellen het 

erfelijke materiaal dragen. Morgan won voor deze theorie de Nobelprijs in 1933.
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In de eerste helft van de 20ste eeuw was Iowa State University in Ames, Iowa, USA de plaats 

waar je moest zijn. Deze universiteit was bekend als de onderzoeksplek van Jay L. Lush (1896 

– 1982), de vader van de moderne fokkerij. Hij bepleitte dat fokkerij een combinatie zou moeten 

zijn van kwantitatieve genetica en genetische informatie in plaats van subjectieve 

waarnemingen. Zijn boek getiteld ‘Animal Breeding Plans’, gepubliceerd in 1937, heeft een 

grote invloed uitgeoefend op fokkerij in de hele wereld.

Lanoy Nelson Hazel (1911-1992) was geïnspireerd door Lush zijn boek en begon voor hem te 

werken in Ames. Hazel verkreeg in 1942 zijn PhD gebaseerd op de door hem ontwikkelde 

selectie index theorie. De selectie index theorie is een methode die al jaren gebruikt wordt om 

verschillende gewichten te bepalen voor het belang van verschillende selectie kenmerken. 

Tijdens de ontwikkeling van deze theorie bedacht Hazel ook hoe je genetische correlaties kunt 

schatten, wat essentieel is om goede gewichten aan selectie kenmerken te kunnen toekennen. 

Hazel ontwikkelde ook nog een theorie die gebruik maakt van de kleinste kwadraten (least 

squares), een statistische methode voor de analyse van gecompliceerde data met veel oneven 

subklassen, een verschijnsel dat je vaak ziet in dierlijke populatie data.

Tot die tijd werd de statistische techniek van Hazel gebruikt om de waarden van de 

verschillende kenmerken van dieren optimaal te wegen om de dieren te selecteren met de 

beste combinaties van kenmerken. De geschatte fokwaarde (estimated breeding value: ebv) 

werd pas later ontwikkeld door de statisticus C. R. Henderson (1911 – 1989), een student van 

Hazel in Ames. Het gebruik van de geschatte fokwaarde maakte het mogelijk om dieren in te 

delen op een geschatte genetische aanleg (de ebv). Dit resulteerde in nauwkeuriger selectie 

resultaten en een verhoogde genetische verbetering over generaties. In 1950 verbeterde 

Henderson de nauwkeurigheid van geschatte fokwaarden door gebruik te maken van de best 

linear unbiased prediction (BLUP), de methode van de beste lineaire zuivere voorspelling. De 

term BLUP werd pas vanaf 1960 gebruikt. Henderson suggereerde ook om de volledige 

stamboom van de populatie mee te nemen en zo genetische relaties tussen dieren te kunnen 

gebruiken in de fokwaarde schatting. In dit zogenaamde diermodel kunnen dan ook de 

prestaties van familieleden meegenomen worden. Door tekortkomingen op computergebied 

kon deze manier van fokwaarde schattingen pas geïmplementeerd worden in de 80-jaren.

Gallery vanpersonen die een bijdrage hebben geleverd aan de 

fokkerijwetenschap

Grondlegger van fokkerij
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L.N. Hazel

BLUP dier model

C. R. Henderson

Genomische selectie

  

Meuwissen, M. Goddard

1.8 De introductie van DNA in de fokkerij
Tot 1953 gebruikten wetenschappers statistiek en veronderstelde mechanismes om 

voorspellingen te maken over overervingen. Niemand wist eigenlijk precies wat het 

mechanisme achter de overerving was. In 1953 ontdekten Watson en Crick, op basis van 

resultaten van Wilkins en Franklin, de dubbele helix structuur achter DNA en dat dit DNA de 

drager van de erfelijke aanleg was. Samen wonnen zij hiervoor de Nobelprijs.

Sinds we weten hoe de structuur van DNA eruit ziet, is er veel veranderd. In het begin was het 

onderzoeken van DNA erg arbeidsintensief en daarom duur. Vandaag de dag genotyperen 

robots DNA op een grote schaal, bijvoorbeeld voor meer dan 60,000 genetische markers van 
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duizenden individuen in zeer beperkte tijd. Een genetische marker kan gezien worden als een 

‘vlag’ op het genoom, de locatie en structuur op dat punt zijn bekend. Deze markers kunnen 

bijvoorbeeld gebruikt worden om dieren te vergelijken op genetische aanleg.

Hedendaagse beroemde denkers zoals Theo Meuwissen (momenteel professor in Ås, 

Noorwegen) en Mike Goddard (momenteel professor in Melbourne, Australië) hebben een 

manier ontwikkeld om op grote schaal DNA informatie te gebruiken in het BLUP diermodel. Op 

deze manier kunnen er zogenaamde genomische fokwaarden worden geschat. Het idee achter 

genomische selectie is dat de relatie tussen DNA en de prestaties van dieren samen informatie 

kan geven die gebruikt kan worden om de fokwaarde te schatten al voordat je het fenotype van 

het dier zelf kunt meten. Hierdoor kunnen dieren op een vroege leeftijd al geselecteerd worden 

en hoeft men niet meer te wachten totdat de dieren volwassen zijn en de prestaties, die nodig 

zijn bij de gewone fokwaarde schatting, laten zien. Genomische fokwaarden kunnen 

bijvoorbeeld ook goed gebruikt worden voor kenmerken die moeilijk te meten zijn zoals ziekte 

gerelateerde kenmerken. Het doel zou hierbij zijn om ziektes in zo veel mogelijk dieren te 

voorkomen. Het zou zeer wenselijk zijn als we maar een klein aantal geïnfecteerde dieren 

nodig hebben om de reactie op een infectie te kunnen meten, dit te linken met hun DNA en dan 

deze link te gebruiken om gevoeligheid bij andere dieren te kunnen voorspellen zonder ze eerst 

te moeten infecteren. Meer over genomische selectie komt later in dit boek. Meuwissen en 

Goddard (en collega's) gaan zelfs nog een stap verder en werken nu ook aan methodes om de 

volledige genomische sequenties (al het DNA in een individu) te gebruiken bij het schatten van 

genomische fokwaarden. Desalniettemin is de beschikbaarheid van volledige sequenties op 

grote schaal nog steeds iets voor de toekomst, want het gebruik is momenteel nog te duur. 

Maar ontwikkelingen gaan snel en men kan maar beter voorbereid zijn op de toekomst.

1.9 Fokkerij: link naar veranderingen in de 
maatschappij
In Nederland en andere ontwikkelde landen, is de fokkerij, vooral het fokken van 

boerderijdieren, ontwikkeld tot een professionele bedrijfsmatige activiteit met moderne 

technologieën waarbij data- verzameling en analyses op grote schaal worden uitgevoerd. Dit 

heeft geresulteerd in erg efficiënte en effectieve fokprogramma's die samen al duizenden 

dieren genetisch hebben verbeterd in verschillende delen van de wereld. Om dit alles op grote 

schaal mogelijk te maken is een omvangrijke infrastructuur nodig, gecombineerd met een hoge 

kwaliteit van gegevens verzameling, een grote rekencapaciteit en hoog geschoolde mensen die 

deze fokprogramma's kunnen uitvoeren. Dit organisatieniveau is jammer genoeg (nog) niet in 

alle delen van de wereld beschikbaar. De situatie in veel ontwikkelingslanden is vergelijkbaar 

met Europa voor de industriële revolutie, welke rond 1750 begon.
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In deze ontwikkelingslanden worden dieren gehouden voor meerdere functies: om voedsel te 

produceren, voor trekkracht, warmte, voor hun huiden en/of wol, voor hun mest die gebruikt 

wordt als bemesting voor het land en als brandstof, als spaarrekening (verkoop een dier als je 

geld nodig hebt) en om je sociale status te verbeteren (hoe meer dieren hoe hoger de status 

is). Het overschot van dieren of dierlijke producten wordt verkocht op de markt. In 

ontwikkelingslanden worden er ook inspanningen gedaan om te productiviteit van dieren te 

verhogen en het welzijn van mensen of meestal arme eigenaren te verbeteren. Voor ons is het 

vanzelfsprekend dat dieren van een bepaald ras uniform zijn in type en prestatie, dat selectief 

fokken meestal goed georganiseerd en gestructureerd is en dat de benodigde infrastructuur 

aanwezig is. In veel ontwikkelingslanden is dit echter (nog) niet het geval. Er is echter wel een 

groeiend aantal selectieve fokprogramma's ontwikkeld in een groot aantal landen, waarvan vele 

ook succesvol zijn. De toenemende mate van onderwijs in die landen is een belangrijke factor 

in dat succes.

Ontwikkelingen die het fokken van dieren beïnvloeden

Er is veel gebeurd in de twintigste eeuw wat zijn invloed heeft gehad op de fokkerijwereld. De 

industriële revolutie veranderde de samenleving enorm. Mensen verhuisden van de boerderijen 

naar de steden om te werken in de fabrieken, dus minder boeren kwamen beschikbaar voor 

voedselproductie. Een productietoename per bedrijf was nodig om aan de vraag te voldoen. 

Tegelijkertijd gingen ontwikkelingen in de techniek snel. De trein werd geïntroduceerd in het 

midden van de 19-de eeuw, de auto aan het begin van 1900 en het vliegtuig snel daarna. In de 

jaren 50 werd het gebruik van een tractor op boerderijen steeds populairder. Rond de tweede 

wereldoorlog werd kunstmatige inseminatie geïntroduceerd in rundvee, waardoor meer 

nageslacht kon worden geproduceerd door één vaderdier. Door de introductie van 

spermaopslag in vloeibaar stikstof zijn de mogelijkheden om met kunstmatige inseminatie een 

vaderdier op grote schaal wereldwijd te gebruiken sterk vergroot.

De introductie van de zojuist genoemde technische ontwikkelingen had ook een invloed op het 

gebruik van dieren. Dit was speciaal het geval voor ossen en paarden. Omdat ossen en 

paarden de belangrijkste bron van arbeid op het land waren, had de introductie van de tractor 

een grote impact. De dieren werden overbodig en ossen werden niet langer gehouden maar 

vaak al op jongere leeftijd als kalf of stier geslacht. Paarden gingen door een moeilijke tijd, want 

er waren niet veel taken voor ze. Pas in de jaren 60 werd het gebruik van paarden voor de 

sport, zogenaamde sportpaarden, populair. In het verleden werd de paardensport alleen 

beoefend door legerofficieren en rijke mannen. Toen uiteindelijke paardrijden populair werd 

onder de vrouwen, vooral toen het beschikbaar werd voor een breder publiek dan alleen de 

rijken, begon het aantal paarden in de populatie weer te stijgen.

Voedselproductie is belangrijk in veel diersoorten

Na de tweede wereldoorlog werd het duidelijk dat voedselproductie een zeer hoge prioriteit 

moest hebben. Het achterliggende idee was dat voedsel van voldoende kwaliteit en kwantiteit 

voor iedereen beschikbaar moest zijn voor een betaalbare prijs. Dit kon worden bereikt door 
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selectief te fokken, maar ook door het management van de dieren aan te passen. Varkens en 

kippen werden onder gecontroleerde omstandigheden gehouden, zodat ze voer aten van 

constante kwaliteit en de voeropname kon worden benut voor de productie, en niet voor 

onnodige dingen, zoals zichzelf warm houden, of infectie bestrijding. Een gevolg hiervan was 

dat dieren onder zeer efficiënte en gecontroleerde omstandigheden werden gehouden, beperkt 

en binnenshuis. Boerderijen specialiseerde zich ook in (slechts een paar soorten) gewassen of 

diersoorten. In die tijd werd het ook makkelijker om grote hoeveelheden goederen te vervoeren 

over lange afstanden, met name over zee. Dit betekende in Nederland dat het mogelijk werd 

om grote hoeveelheden tropische gewassen zoals tapioca en soja te importeren. Deze relatief 

goedkope producten werden gebruikt als vervanging voor (dure) granen die gebruikt werden 

voor de productie van krachtvoer. Waar eerst varkens werden gehouden in combinatie met 

andere landbouwactiviteiten, omdat varkens veel restjes kunnen verteren, maakte de 

beschikbaarheid van deze krachtvoeders het mogelijk om gespecialiseerde varkensbedrijven te 

starten. Hetzelfde verhaal geldt ook voor pluimvee bedrijven. Omdat ossen niet langer nodig 

waren en het opfokken tot slachtgewicht vrij duur was, werden de kalveren, die niet werden 

gebruikt als vervanging voor de melkkoeien, overbodig. Sommige boeren specialiseerde zich in 

de huisvesting van deze kalveren, voerden ze met kunstmelk en verkochten ze op vrij jonge 

leeftijd. Hiermee werd een nieuwe tak van landbouw geboren: het opfokken van vleeskalveren.

1.10 De organisatie van de fokkerij
Varkens, paarden en runder stamboeken werden georganiseerd op regionaal niveau. 

Eigenaren van potentiële vaderdieren brachten hun dieren naar de keuring waar ze beoordeeld 

werden op uiterlijk en waar eigenaren van vrouwelijk dieren ze konden zien voordat ze een 

fokbesluit namen. In het einde van de jaren 60 waren de varkensfokkers de eerste die stopten 

met deze keuringen en in de jaren 70 volgden de rundveefokkers met het showen van hun 

stieren. De belangrijkste redenen om te stoppen met deze keuringen waren gerelateerd aan 

het mogelijke besmettingsgevaar en het feit dat productiegegevens belangrijker werden dan 

het uiterlijk van de dieren. Voor de export (ook voor het exporteren van sperma) is het 

belangrijk dat men kan aantonen dat dieren nooit in contact zijn gekomen met bepaalde 

pathogenen. Alleen hengsten worden nog steeds geshowd en gebruikt in paardrijwedstrijden. 

Wel worden tegenwoordig alle paarden die meedoen aan shows en/of wedstrijden 

gevaccineerd. Elk paardenras heeft ook zijn eigen stamboek. Hierop zijn een aantal 

uitzonderingen, vooral in het fokken van sportpaarden, waar niet zo zeer elk ras zijn eigen 

stamboek heeft maar meer elke type paard. Bijvoorbeeld het Nederlandse warmbloedpaard 

(KWPN) is ontwikkeld van een stamboek van Nederlandse paarden naar een stamboek voor 

paarden gefokt in Nederland. Dit stamboek streeft dan ook naar het fokken van (zeer) 

succesvolle sportpaarden. Het stamboek is open en markt gedreven in plaats van puur fokkerij 

gedreven. Het gebruik van buitenlandse hengsten is toegestaan, op voorwaarde dat ze zijn 

goedgekeurd door het KWPN.
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De hedendaagse organisatie van de fokkerij

Bij de belangrijkste commerciëel gehouden landbouwhuisdieren is de fokkerij compleet 

veranderd. Vroeger waren boeren eigenaar van zowel vader- als moederdieren, maar de komst 

van grote KI-bedrijven heeft dit drastisch veranderd. De KI- bedrijven zijn eigenaar van de 

vaderdieren geworden (rundvee) en later ook van moederdieren (varkens). In de laatste 

decennia is het aantal regionale stamboeken teruggebracht naar één nationaal stamboek (bij 

rundvee) of internationale fokkerij organisaties (bij varkens en kippen). Eerst fuseerden 

verschillende stamboeken, maar later namen grote bedrijven de kleine stamboeken over. 

Kippenfokkers begonnen zich te specialiseren in of leghennen of vleeskuikens en begonnen 

met de verkoop van één product in plaats van kippen voor eieren- en vleesproductie. Daarbij 

ontwikkelden ze ook hun eigen stamboom registratie systeem. In de koeienfokkerij zijn stieren 

vaak van grote fokbedrijven, maar zijn de meeste vrouwelijke dieren nog steeds eigendom van 

de boer. De fokbedrijven verkopen sperma als belangrijkste product, geen vaderdieren. Dus 

eigenlijk verkopen ze de helft van het eindproduct: het zaadcel waar het kalf uit ontstaat, de 

andere helft, de eicel (de koe), is particulier eigendom. De situatie is heel anders in de varkens-

en pluimveefok bedrijven. Hun eindproducten zijn dieren. Dit betekent dat als anderen de 

oorspronkelijke fokdieren in handen krijgen, ze het eindproduct kunnen dupliceren en zelf geen 

ontwikkelingskosten hebben. Dit is een belangrijke reden waarom de varkens-en 

pluimveehouderij bedrijven geen raszuivere dieren verkopen: dan zouden ze eigenlijk hun 

genetica weggeven. Door de verkoop van gekruiste dieren of sperma van gekruiste dieren, 

verkopen ze geen raszuivere volbloeden en zo kan niemand het uiteindelijke product 

reproduceren.

Commerciële bedrijven houden vaak meerdere rassen of lijnen. Varkens- en 

pluimveefokbedrijven houden meerdere lijnen en combineren deze in hun eindproducten, 

hierdoor houden ze ook meerdere stamboom registraties bij. Maar als je hun producten koopt, 

krijg je geen specifieke stamboom informatie. Stamboom gegevens zijn alleen bedoeld voor 

eigen gebruik in selectieve fokprogramma's. In Nederland zijn er twee fokbedrijven voor 

varkens: TOPIGS en Hypor (Hendrix-Genetics). Bij de legkippen (ISA) en kalkoenen (Hybrid), 

is Hendrix-Genetics de eigenaar. De vleeskuikenfokkerij is in handen van een Amerikaans 

bedrijf genaamd Cobb en de Nederlandse divisie behoort tot Cobb Europa.

Wereldwijd neemt het aantal fokbedrijven af, vooral het aantal bedrijven dat is gerelateerd aan 

het fokken van pluimvee. Bij legkippen en vleeskuikens zijn er nog maar 2 grote 

veredelingsbedrijven. Bij varkens zijn er een paar meer, maar slechts 5 grotere. Bij runderen is 

er een sterke internationale uitwisseling van sperma voor veel verschillende rassen. Dus in de 

praktijk, met name in de Holstein Friesians, is de populatie uitgegroeid tot één populatie, maar 

met overlappende registratiesystemen. Samengevat is de veefokkerijj een steeds grotere 

mondiale industrie.

Het fokken van boerderijdieren is erg verschillend van het fokken van paarden of 

gezelschapsdieren. Vooral de sportpaarden stamboeken zijn steeds vaker internationaal en op 

een hoog concurrerend niveau werkzaam. In Nederland is het grootste sportpaarden 
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fokkerijstamboek het KWPN. Het KWPN stamboek is internationaal zeer succesvol in het 

fokken van zowel dressuur als springpaarden. De hengsten worden dan ook alleen 

goedgekeurd als ze voldoen aan strenge selectiecriteria. Het KWPN is een open stamboek, 

wat betekent dat het zich niet beperkt tot paarden die zijn geboren en getogen in Nederland, 

maar het laat ook hengsten van andere stamboeken toe, als zij aan de juiste selectiecriteria 

voldoen.

1.11 De relatie van de maatschappij met de fokkerij
Waar zijn we nu precies vandaag de dag? Veranderingen in de fokkerijwereld hebben altijd een 

nauw verband gehad met veranderingen in de samenleving. Het was een combinatie van 

technieken en hun beschikbaarheid en de marktvraag. Dus wat zijn de huidige veranderingen 

die een effect kunnen hebben op het fokken van dieren? Een groot verschil is dat mensen 

tegenwoordig relatief rijk zijn en/of voedsel relatief goedkoop is geworden in vergelijking met 

zo'n 30 jaar geleden. Mensen met een gemiddeld inkomen in Nederland besteedden 24% 

hiervan aan voedsel in 1980, wat in 2010 is gedaald tot slechts 9,8%. Gemiddeld besteden 

mensen in Europese landen ongeveer 12% van hun inkomen aan voedsel, terwijl mensen in 

Rusland hieraan 31% spenderen, in India 36% en in een aantal Oost-Afrikaanse landen zelfs 

meer dan 50% (gegevens FAO; zie onderstaande figuur 1). Goedkoper voedsel betekent dat 

mensen meer voedsel krijgen voor hun geld. In de westerse wereld is er een toenemende 

bezorgdheid van mensen over hoe hun voedsel wordt geproduceerd. Het voedsel moet 

gezond, natuurlijk en lokaal geproduceerd zijn. Daarnaast moeten dierlijke producten ook 

welzijnsvriendelijk geproduceerd worden. In onze cultuur wordt dit beschouwd als heel 

normaal, maar eigenlijk zijn deze eisen een duidelijk teken van rijkdom. In armere delen van de 

wereld is de belangrijkste zorg het hebben van voldoende voedsel van voldoende kwaliteit, hoe 

het werd geproduceerd heeft geen directe prioriteit.

Figuur 1: Besteding van het inkomen aan voedsel en dranken in een aantal landen (bron FAO)
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Uitdagingen voor de toekomst

De wereld populatie groeit bijzonder snel, vooral in stedelijke gebieden (zie onderstaande 

figuur 2). Op dit moment gebruiken we twee keer het aantal grondstoffen dat we zouden 

kunnen gebruiken om er ook voor te zorgen dat deze planeet overleeft. Op hetzelfde moment 

wordt ongeveer 20% van ons voedsel verspild, terwijl er een enorm tekort aan voedsel is in 

vooral ontwikkelingslanden. Uitdagingen voor de toekomst hebben dan ook te maken met het 

reduceren van verspilling in ontwikkelde landen, het verhogen van voedselbeschikbaarheid in 
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ontwikkelingslanden en het verkleinen van onze koolstof uitstoot. Er liggen ook uitdagingen in 

het feit dat veel fossiele brandstoffen worden vervangen door biogas. Veel gewassen zoals 

tarwe en suikerriet kunnen worden gebruikt voor biogas productie, maar dit gaat wel ten koste 

aan de voedselproductie met deze gewassen.

Figuur 2: De groei van de bevolking in de steden (totaal en lijnen voor de stedelijke bevolking 

(urban) en de plattelandsbevolking (rural)

Samengevat kan je zeggen dat er een aantal ontwikkelingen gaande zijn waar de dierfokkerij 

sector op moet inspelen. Omdat het fokken van boerderijdieren een mondiale activiteiten is 

geworden, moeten fokbedrijven zich gaan concentreren op producten die in verschillende 

markten passen. In Nederland is er een groeiende groep consumenten die hun geld willen 

uitgeven aan producten die zijn geproduceerd met extra aandacht voor het milieu en voor 

diervriendelijkheid. In andere delen van de wereld is de belangrijkste zorg nog steeds om het 

gezin te voeden, er ligt meer nadruk op de prijs dan op de productie methode. Dierfokbedrijven 

leveren aan beide markten. Maar fokbedrijven hebben ook de morele verplichting op zich 

genomen om dierlijke producten te produceren voor specifieke markten die aandacht schenken 

aan de carbon footprint die deze producten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld, er is een 

onderzoek aan de gang om te zien of varkens en kippen kunnen functioneren op 

afvalproducten van de biogasindustrie. En in runderen worden er methoden ontwikkeld om 

methaanemissie te verminderen door middel van selectief fokken.

1.12 Resultaten van fokkerij
Het selectief fokken van dieren bestaat al bijna 300 jaar en er is dan ook veel bereikt in deze 

periode. Duidelijke resultaten zijn vooral geboekt in de honden fokkerij. Selectief fokken heeft 

gezorgd voor erg grote variatie in hondenrassen zoals de Ierse Wolfshond (>71 cm), erg zware 
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honden zoals de Boerboel (50-80 kg), erg kleine honden zoals de Chihuahua (20 cm) en snelle 

honden zoals de Greyhound (17.5 m/sec) en veel meer andere rassen die uniek zijn in hun 

prestatie, uiterlijk of functie.

De genetische verbetering van generatie op generatie binnen een ras is afhankelijk van de 

techniek die wordt gebruikt om fokdieren te selecteren. De introductie van nieuwe 

selectietechnieken hebben het mogelijk gemaakt om dieren steeds nauwkeuriger en efficiënter 

te selecteren. Vooral de introductie van voortplantingstechnieken zoals kunstmatige 

inseminatie (KI), maakte een grote hoeveelheid nakomelingen per vader mogelijk. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat men maar een klein aantal zeer goede vaderdieren hoeft te selecteren, 

zonder dat de populatie kleiner in aantal wordt. Vergelijkbare technieken die het aantal 

nakomelingen bij vrouwelijke dieren zouden kunnen verhogen zijn niet beschikbaar, maar 

technieken zoals de embryo transplantatie (ET) of het bevruchten van de eicel buiten het 

moederdier hebben het toch mogelijk gemaakt om grotere aantallen nakomelingen te krijgen 

van excellente moeders. Dit is bijzonder waardevol voor diersoorten die normaal gesproken 

maar één of een paar nakomelingen per jaar kregen.

De resultaten in de melkveefokkerij

 

 

Figuur 3: Links ziet men de fenotypische trend in melkproductie voor zwartbonte 

melkkoeien in Nederland in de periode van 1945-2010. Rechts ziet men de fenotypische 

trend (rood) vergeleken met de geschatte genetische trend (groen) in melkproductie voor 

zwartbonte melkkoeien in Nederland in de periode van 1995-2012. Ebv = estimated 

breeding value of geschatte fokwaarde (Bron: CRV, Nederland).

Figuur 3 laat links de verhoging in melkproductie zien in de periode van 1945 tot 2010 in 

Nederland. De toename tot de jaren 70 is veel minder steil dan de toename vanaf 1990. Er zijn 

vele redenen voor dit verschil, maar één van de belangrijkste is een sterke toename in het 

gebruik van KI, waardoor een sterkere selectie op stieren mogelijk werd. Ook de introductie van 

technieken die nauwkeuriger fokwaardes schatte, introductie van automatisch melken, 

introductie van een stalconcept waarbij dieren vrij rondlopen in plaats van vastgebonden staan 

en een betere kwaliteit voedsel, hebben voor deze grotere toename gezorgd. In de rechtse 

grafiek wordt de fenotypische trend vergeleken met de genetische trend in de periode van 1995 
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tot 2013. Men kan zien dat de toename in fenotypische (gerealiseerde) melkproductie in deze 

periode sterk vergelijkbaar is met de geschatte toename in genetische aanleg: in beide 

gevallen ongeveer 1500 kg. Dit geeft eigenlijk aan dat systematische veranderingen in de 

omgeving van koeien, zoals automatisch melken, vrije loopstallen, en voedselkwaliteit, dezelfde 

invloed hebben op alle koeien.

Resultaten in de kippenfokkerij

 

Figuur 4. Boven ziet men het effect van verbeterde genetica en voedsel op het gewicht 

van kippen, gemeten op vaste leeftijden in de jaren 1957 en 2001 (Havenstein at al., 

2003). Onder ziet men het effect van selectief fokken op leghennen, gemeten bij de 

leghen: de leeftijd bij het eerste ei, ei gewicht, ei massa en voerefficiëntie van de leghen in 

de periode van 1950 tot en met 1993 (Jones et al, 2001).

Figuur 4 laat door middel van voorbeelden zien wat er is bereikt in de vleeskippen en 

leghennen sector door middel van fokken sinds de jaren 50. In het bovenste figuur kun je zien 

dat, hoewel het effect van beter voer duidelijk te zien is in vleeskuikens, selectief fokken één 

van de belangrijkste redenen is voor de sterke toename in lichaamsgewicht op verschillende 

leeftijden. Het is bijna onmogelijk om je te realiseren dat door selectief fokken het 

lichaamsgewicht op 84 dagen is toegenomen van 1907 gram in 1957 naar 5958 gram in 2001. 

Het lichaamsgewicht is bijna drie keer zo hoog en dat bij een vergelijkbaar rantsoen. In 

leghennen is het effect van selectief fokken niet zo groot, maar 43 jaar selectief fokken heeft er 

wel voor gezorgd dat hennen op dit moment 28 dagen (=15%) eerder leggen dan eerst, meer 

eieren leggen, en hier 10% minder voer voor gebruiken. En deze getallen zijn gebaseerd op 

een generatie leghennen in het jaar 1993, terwijl selectief fokken natuurlijk nog steeds 

doorgaat. Het lichaamsgewicht van leghennen is niet veel veranderd door de jaren heen.

Resultaten in de paardenfokkerij
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Figuur 5: In de bovenste grafiek ziet men de rensnelheden van Zweedse mannelijke volbloed 

dravers in de periode van 1976 tot 1996 (bron: Arnasson, 2001). In de onderste ziet men de 

fenotypische trends door middel van winnende rentijden in volbloeden die meedoen aan de 

Kentucky Derby in de periode 1900 - 2013 (bron: http://www.horsehats.com

/KentuckyDerbyWinners.html).

In dravers heeft selectief fokken geresulteerd in een lineaire afname van kilometertijden 

(racesnelheden) van ongeveer 1 seconde in 20 jaar (zie Figuur 5). Er is geen bewijs dat dit 

tempo van genetische verbetering gaat afnemen in de komende generaties. In renpaarden is 

het fokkerijverhaal ook erg succesvol gestart: selectief fokken ervoor heeft gezorgd dat 

paarden sneller zijn gaan rennen. Desalniettemin, als je kijkt naar de successen van 

renpaarden, lijkt devooruitgang te stoppen in het begin van de jaren 50. Het verslag van de 

Kentucky Derby, waarvan de winnende tijden zijn uitgezet in de rechtse grafiek in Figuur 5, 

dateert uit 1973! Ook al is selectief fokken gewoon doorgegaan, zelfs met meer geavanceerde 

technieken dan ooit, de dieren zijn niet meer sneller geworden. Wat is er gebeurd? Wat er 

precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Het is vooral lastig omdat er nog steeds 

bewijs is voor genetische variatie, sommige dieren zijn genetisch superieur aan anderen en er 

is nog steeds selectie op verschillende racekenmerken. De onderzoeker die weet hoe je de 

snelheid van renpaarden verder kunt verhogen .gaat heel rijk worden

Resultaten in de varkensfokkerij

Bij varkens kan ook een vergelijkend verhaal als bij kippen worden verteld. Figuur 6 laat de 

resultaten van 10 jaar selectie op groei, het lendenstuk (het dure deel van het vlees), 

magerheid (spekdikte) en reproductieve prestaties (aantal levend geboren biggetjes) zien. Ook 

hier is er een duidelijke toename in inkomsten gegenereerd door te fokken op kenmerken zoals 

lendenspier en levende biggen en een afname in kosten door te fokken tegen kenmerken zoals 

spekdikte en aantal groeidagen.
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Figuur 6. Fenotypische trends voor dagen tot 113.5 kg, spekdikte, lendenstuk en aantal 

levend geboren biggetjes in vier verschillende varkensrassen in geregistreerde populaties in 

de Verenigde Staten, periode 1990 – 2000 (bron: Chen et al, 2002, 2003).

1.13 Negatieve effecten van fokkerij
Niet alle resultaten van fokken zijn positief. Er zijn voorbeelden waarbij selectief fokken te ver is 

gegaan. Er zijn ook voorbeelden waarbij selectief fokken bepaalde kenmerken heeft verbeterd, 

maar tegelijkertijd en onbedoeld andere kenmerken die niet onder selectie waren, heeft 

verslechterd: de zogenaamde negatief gecorreleerde responsen. Beide negatieve gevolgen 

van selectie zijn vaak moeilijk te voorspellen en worden ook pas achteraf opgemerkt. Dit komt 

omdat het tijd kost om te beseffen dat negatieve effecten structureel in plaats van toevallig zijn 

en in een al in grote frequentie voorkomen in de populatie. Zelfs dan is het vaak nog lastig om 

te erkennen dat de negatieve consequenties voortkomen uit selectief fokken. Veranderingen 

gaan langzaam, dus veelal raakt men er geleidelijk aan gewend.

Negatieve effecten in de hondenfokkerij

Duidelijke voorbeelden van selectie die te ver is gegaan, kunnen gevonden worden in de 

hondenfokkerij. Dit komt deels doordat selectief fokken in honden al erg lang gaande is, maar 

ook omdat sommige hondenrassen puur en alleen gefokt zijn op uiterlijk. De meest extreme 

looks hebben dan ook de neiging om vaker de voorkeur te krijgen, dus selectie in deze rassen 

is nog steeds op extreem uiterlijk (zie voor voorbeelden Figuur 7). Het is een feit dat de vorm 

van de schedel bij sommige rassen zo veranderd is dat eten lastig is geworden voor deze 

honden, omdat de bovenste kaak korter is dan de onderste kaak. Dit is het geval bij Boxers en 

Bulldogs. Andere veranderingen in de schedel geven problemen met ademhalen, doordat de 

bovenste kaak korter is wat bij honden een (gewenste) platte neus geeft. Sommige rassen 

hebben voortplantingsproblemen en/of problemen bij de geboorte (zoals een Bulldog). ook zijn 

er rassen die een risico hebben dat de ogen uit hun oogkassen vallen, omdat hun schedel te 
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klein is voor hun ogen (zoals een Pekingees, Chihuahua). Dit zijn allemaal voorbeelden van 

hondenrassen waarbij de selectie veel en veel te ver is gegaan, waarbij de meeste gevallen te 

maken hebben met selectie kenmerken die gerelateerd zijn aan de schedel.

Andere raskenmerken die niets te maken hebben met het verhogen van het dierenwelzijn, zijn 

bijvoorbeeld te lange oren, zodat infecties vaak voorkomen (bijvoorbeeld de Basset Hound), of 

een lange rug en nek, zodat er vaak tussenwervelschijf ziekte voorkomt (bijvoorbeeld de 

Teckel), of te veel overtollige huid, zodat er een ontsteking ontstaat tussen de plooien 

(bijvoorbeeld de Bulldog), of een te schuine rug, zodat er vaak heupproblemen ontstaan 

(bijvoorbeeld de Duitse herder). Al deze voorbeelden hebben betrekking op het selectief fokken 

op een extreem uiterlijk, want dat is wat uiteindelijk wint in een hondenshow. Terugkijkend 

beseffen we allemaal dat we te ver zijn gegaan, maar dat besef komt pas heel langzaam omdat 

de mensen wennen aan dieren met bepaalde kenmerken. Ze beschouwen sommige 

kenmerken niet als abnormaal ,omdat we ze al zo lang zo zien. Belangrijk is dat men beseft dat 

deze effecten kunnen worden door teruggedraaid door te selecteren in de tegengestelde 

richting.

Negatieve effecten bij het fokken van landbouwhuisdieren

Het zijn niet alleen de honden waar wij door middel van selectief fokken te ver zijn gegaan. 

Selectie op grote en zware nakomelingen heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een grotere fractie 

moeilijke geboortes; soms moet er zelfs een keizersnede aan te pas komen om Texelse 

schapen te laten bevallen. Een keizersnede is bijna standaard in grote rundvee vleesrassen 

zoals de Belgische Witblauwe en het Nederlandse Verbeterde Roodbonte rund. In het Texelse 

schaap heeft selectie tegen moeilijke geboortes geresulteerd in een verlaagde fractie dieren die 

hulp nodig hebben tijdens de bevalling. In deze gevallen kon het proces dus worden 

omgekeerd. Maar in de Belgische Witblauw een de Nederlandse Verbeterde roodbonte is de 

situatie vele malen erger en zal een omkeringsproces meerdere generaties nodig hebben.
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Figuur 8. Genetische trends in een aantal vruchtbaarheidskenmerken in de melkveepopulatie 

in het Verenigd Koninkrijk, uitgedrukt als PTA per stier per geboortejaar (YOB) voor 

tussenkalftijd (CI), lichaams conditie score (BCS), melk, aantal dagen tot eerste inseminatie 

(DFS), non-return ratio op 56 dagen (NR56, en aantal inseminaties (INS). Een PTA staat 

gelijk aan de helft van de geschatte fokwaarde: het is dat deel van erfelijke aanleg van de 

stier dat doorgegeven wordt aan de nakomelingen. Bron: Wall et al., 2003

Geboorte problemen zijn niet de enige onbedoelde negatieve gevolgen van selectief fokken in 

landbouwhuisdieren. Vergeet niet dat het de bedoeling was om veel voedsel te produceren, 

maar goedkoop, zodat het voor iedereen beschikbaar zou zijn. Dit heeft geresulteerd in 

intensieve veehouderijsystemen, zoals men tegenwoordig ziet bij varkens en 

pluimveehouderijsystemen, waar de dierlijke producten moeten worden geproduceerd met zo 

weinig mogelijk kosten. Dus snelle groei of meer eieren met minder voer. Dit is voor vele jaren 

heel goed gegaan en fokkers dachten dat er geen grenzen waren aan de genetische 

verbetering van de populatie omdat de productie lineair toenam. Helaas werd in de jaren 80 

duidelijk dat er ook enkele negatieve gevolgen zaten aan sterke selectie op 

prestatiekenmerken in varkens en kippen. Bijvoorbeeld vleeskuikens die metabole 

gezondheidsproblemen als gevolg van hun snelle groei lieten zien, legkippen kregen een 

verhoogde kans op botbreuken, omdat ze niet voldoende calcium konden opnemen in 

vergelijking met de enorme toename in het aantal eieren die ze produceerden, en melkkoeien 

en zeugen kregen een verminderde vruchtbaarheid tijdens hoge productieperiodes. Dit wordt 

geïllustreerd in Figuur 8, waarbij de trends in tussenkalftijd, conditiescore, melkproductie, 

dagen tot inseminatie, non-return ratio en gemiddeld aantal inseminaties per dracht worden 

weergegeven als halve fokwaarde (PTA) van de stier.

Deze PTA wordt vooral in het Verenigd Koninkrijk gebruikt om aan te geven welk deel van de 

fokwaarde overgedragen wordt aan de nakomelingen. Sinds deze problemen geconstateerd 

zijn, is de selectiedruk verschoven van voornamelijk prestaties naar meer aandacht voor de 

gezondheid van dieren en voortplantingsprestaties. Deze verschuiving is de trend geworden in 

alle soorten landbouwhuisdieren. Met figuur 8 als voorbeeld bij melkvee zien we, in de 

afvlakkende hellingen, dat deze verschuiving in selectie is begonnen in het begin van de jaren 

90.
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1.  

2.  

1.14 Kernpunten bij de uitleg over het fokken van 
dieren

In de fokkerij selecteren mensen die dieren die de volgende generatie gaan produceren. 

Deze ouderdieren zijn gemiddeld duidelijk beter dan de andere dieren in de populatie.
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Selectie door de natuur, natuurlijke selectie, is erg belangrijk voor de aanpassing van 

dieren aan hun omgeving.

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van fokken is dat eigenschappen erfelijk 

moeten zijn. Dit houdt in dat de aanleg voor de eigenschap wordt doorgegeven van 

ouders op nakomelingen.

De domesticatie van dieren is gestart met de hond. Later werden landbouwhuisdieren 

gedomesticeerd. De domesticatie van een diersoort vereist bepaalde eigenschappen. In 

de gedomesticeerde diersoort gaat het proces nog voort, omdat dieren nog steeds aan 

nieuwe eisen moeten voldoen die worden veroorzaakt door veranderingen in de 

omgeving.

Het selectief fokken van dieren begon 250 jaar geleden met de vorming van rassen en 

stamboeken. De wetenschappelijke basis voor de fokkerij is ontwikkeld in de 20ste eeuw. 

De ontwikkelingen in voortplantingstechnieken hebben de fokkerij in de laatste 50 jaar 

steeds effectiever gemaakt. Recent kreeg dit weer een nieuw sterke impuls door 

ontwikkelingen in de moleculaire genetica.

Fokkerij activiteiten worden direct beïnvloed en zijn gerelateerd aan de ontwikkelingen in 

de samenleving: dieren zijn nodig voor de productie van voedsel en worden gehouden 

voor gezelschap of andere recreatie doeleinden.

Fokprogramma's in rundvee, varkens en kippen hebben voor scherpe toenames in de 

kwantiteit van melk, vlees en/of eieren gezorgd. Ook de sporteigenschappen van 

paarden zijn sterk verbeterd.

Het fokken van dieren gaf niet alleen positieve resultaten: inteelt en eenzijdige selectie 

voor uiterlijke kenmerken heeft bijvoorbeeld bij honden voor veel gezondheidsproblemen 

gezorgd en voor een verminderd dierenwelzijn. Selectie voor productie in 

landbouwhuisdieren heeft gezorgd voor een verhoogd risico op een verslechtering van 

kwaliteitseigenschappen en gezondheids- en vruchtbaarheidskenmerken.
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2.0 De basisprincipes in het fokken van 
dieren

Het fokprogramma

Het fokken van dieren is gebaseerd op het feit dat kenmerken van ouders tot op zekere hoogte 

terug gezien worden in hun nakomelingen. Dit komt omdat 1) kenmerken meer of minder 

erfelijk zijn en 2) 50% van het DNA, dat de erfelijke aanleg voor de kenmerken van een dier 

omvat, wordt doorgegeven door een ouder naar zijn of haar nakomelingen. In de fokkerij 

worden potentiële ouderdieren geselecteerd op bepaalde kenmerken en de beste dieren 

worden dan ook echt gebruikt om de volgende generatie te creëren. Op deze manier is de 

volgende generatie genetisch verbeterd op de geselecteerde kenmerken. Op lange termijn 

worden fokkerijactiviteiten uitgevoerd in een fokprogramma, zoals hieronder wordt 

geïllustreerd:
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2.1 Opzet en uitvoering van een fokprogramma

Het fokprogramma als een serie van achtereenvolgende activiteiten

Productie systeem

Een fokprogramma begint met een beschrijving van het productiesysteem (stap 1). Dit betekent 

dat men een analyse doet waarom we dieren houden en hoe we dat doen. Welke aspecten zijn 

relevant voor het productiesysteem? Bijvoorbeeld voor een kleine hond die gehouden wordt als 

gezelschapsdier in een comfortabel huis zijn de aspecten gedrag en gezondheid belangrijk. 

Voor heideschapen die het gehele jaar buiten worden gehouden onder ruwe omstandigheden 

zijn de gezondheidskenmerken en het graasgedrag relevant. Voor snel groeiende kippen in 

een intensief houdersysteem met hoge productiekosten is het kenmerk groei doorslaggevend.

Fokdoel

Ten tweede vragen we ons af: welke eigenschappen moeten nou echt verbeterd worden in de 

volgende generaties? Wat wordt het fokdoel? Deze vraag is weer gerelateerd aan het waarom 

en hoe we dieren houden. Om de eigenschappen die we willen verbeteren te definiëren 

moeten we eerst grondig onderzoek doen. Dit kan helpen om een goed beargumenteerde 

conclusie te trekken. Fokken is alleen effectief als het fokdoel wordt vastgehouden over 

meerdere generaties. Voorbeelden van fokdoelen zijn gedefinieerde verbeteringen in productie 

kenmerken, product kwaliteit, gezondheids- en welzijnskenmerken, exterieur kenmerken, 

sportprestaties, vruchtbaarheid etc.



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

45

Het verzamelen van informatie

Ten derde, als we het fokdoel weten, kunnen we relevante informatie gaan verzamelen (stap 

3). Hierbij denken we vooral aan metingen van kenmerken (fenotypen genoemd) die iets 

zeggen over de waarde van het dier met het oog op het fokdoel. Wanneer het fokdoel 

bijvoorbeeld te maken heeft met springprestaties van paarden, verzamelen we informatie over 

de springprestaties. Wanneer het fokdoel vruchtbaarheid van varkens is, verzamelen we 

kenmerken over de tomen van zeugen. Andere relevante informatie kan uit de stamboom van 

het dier worden gehaald. Het fokken van dieren gaat over het doorgeven van genetisch 

materiaal van de ene generatie naar de volgende. Om de doorgifte van erfelijke kenmerken te 

traceren en te beïnvloeden, is een registratie van relaties tussen dieren, in de vorm van 

stambomen, cruciaal. Tegenwoordig kunnen we de doorgifte van erfelijke kenmerken ook 

bestuderen met DNA analyse technieken.

Het schatten van fokwaardes en bepalen van selectie criteria

Ten vierde, als we het fokdoel weten en relevante kenmerken van potentiële ouderdieren 

hebben gemeten, is het tijd om te kiezen welke dieren bij voorkeur worden geselecteerd als 

ouderdier (stap 4) en welke dieren zich bij voorkeur niet mogen voortplanten. Een fokwaarde 

per dier kan geschat worden door middel van een genetisch model. Een genetisch model is 

een statistisch model dat de relatie tussen de dieren en hun eigenschappen meeneemt door 

gebruik te maken van de stamboom. Tegenwoordig kan er ook gebruik worden gemaakt van 

informatie die opgeslagen is in het DNA van dieren. De geschatte fokwaarde geeft het dier een 

waarde ten opzichte van het fokdoel: dieren met de laagste waardes hebben een negatief 

effect op de kenmerken die mee zijn genomen in het fokdoel, terwijl dieren met de hoogste 

waardes juist deze kenmerken zullen verbeteren in de volgende generaties.

Selectie en paring

Als we dan de geschatte fokwaardes van de vader en moederdieren weten, kunnen we in stap 

5 de ouderdieren gaan selecteren. De ouders met een hoger dan gemiddeld geschatte 

fokwaarde zullen de eigenschappen in het fokdoel verbeteren in de volgende generatie. 

Wanneer bijvoorbeeld een groep stieren met hoge fokwaardes voor melkproductie wordt 

geselecteerd als vaderdieren, zullen hun dochters meer melk produceren dan de huidige 

generatie melkkoeien. Een juiste selectie van de ouderdieren zal een positieve reactie in de 

volgende generaties geven. Goede keuzes van ouderdieren maakt vooruitgang in fokdoel 

kenmerken mogelijk. Na het kiezen van de ouderdieren moet een volgende keuze worden 

gemaakt: welk vaderdier gaan we met welk moederdier paren? Deze keuze kan worden 

gemaakt op basis van de beschikbare stamboom informatie en op basis van de eigenschappen 

van de vader en moederdieren.

De doorgifte van de genetische vooruitgang

In veel fokprogramma's is het aantal potentiële ouderdieren erg klein in vergelijking met de 

gehele populatie dieren. De doorgifte van het selectie resultaat of de genetische vooruitgang is 

dan ook afhankelijk van de structuur van het fokprogramma, stap 6. In commerciële varkens en 
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kippen selecteert men in fokprogramma's de dieren in de top van de fokpiramide. De 

nakomelingen die uiteindelijk in de praktijk worden gebruikt zijn gegenereerd via een aantal 

tussenliggende "vermeerderings generaties". In de rundvee fokkerij worden kunstmatige 

voortplantingstechnieken, meestal kunstmatige inseminatie, gebruikt om een groot aantal 

nakomelingen te verkrijgen van een goede fokstier. Hierdoor worden de genen van superieure 

dieren breed verspreid. De selectie van maar een klein aantal fokdieren kan een grote invloed 

hebben op de kenmerken van de gehele populatie. In commerciële fokprogramma's, 

bijvoorbeeld voor varkens en kippen, worden gespecialiseerde lijnen gekruist. Hierbij is elke lijn 

specifiek geselecteerd op een beperkt aantal kenmerken. Deze lijnen worden in de 

vermenigvuldigingsfase gekruist met elkaar om uiteindelijk een gekruiste populatie van 

nakomelingen te krijgen die de kenmerken van alle lijnen in zich verenigen. Elke lijn wordt 

geselecteerd op een deel van de kenmerken die in het fokdoel voor de gekruiste populatie van 

productiedieren staan.

Evaluatie van de resultaten

Het fokprogramma moet regelmatig geëvalueerd worden (stap 7). Vragen die je als eerste 

moet stellen zijn: Hebben we bereikt wat we wilden? Is de nieuwe generatie dieren beter in de 

kenmerken die we gedefinieerd hebben in het fokdoel? Zien we ongewenste selectie-effecten? 

(bijvoorbeeld we hebben een betere groei in onze vleesdieren, maar hebben we meer 

problemen met hun beenwerk in vergelijking met de vorige generatie). De tweede vraag is dan: 

wat is er gebeurd met de verwantschap tussen de dieren in de nieuwe generatie? Zijn ze meer 

verwant aan elkaar dan dat hun ouders waren? En komt dit omdat we slechts een klein aantal 

sterk verwante dieren hebben geselecteerd als ouderdieren voor deze generatie? Hebben we 

genetische diversiteit van de populatie verkleind?

Na deze twee vragenrondes begint men opnieuw met de stappen in de fokcirkel. Als eerste 

letten we kritisch op mogelijke veranderingen in het productiesysteem. Vragen die hierbij 

gesteld kunnen worden zijn: is de marktvraag veranderd: is er bijvoorbeeld vraag naar 

varkensvlees van een andere kwaliteit? Zijn productie omstandigheden veranderd, bijvoorbeeld 

denken we dat de melk quota afgeschaft worden in de nabije toekomst?

2.2 DNA als drager van genetische informatie
Als fokker wil je het beste genetische materiaal van de huidige generatie doorgeven aan de 

volgende generatie. Het genetische materiaal van een dier wordt bewaard in chromosomen. 

Chromosomen liggen in de kern, de nucleus, van een cel. Genetisch materiaal wordt via de 

chromosomen doorgegeven van ouderdieren naar nakomelingen. Dit gaat via de spermacellen 

en eicellen die in de geslachtsorganen gevormd worden. Als een spermacel binnen is 

gedrongen in een eicel wordt een zygote gevormd. Deze zygote is het begin van een nieuw 

dier met een unieke genetische samenstelling.
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Tijdens de chromosoomoverdracht van ouders naar nakomeling speelt de meiose een 

belangrijke rol. De meiose maakt dat de overdracht voor een deel verloopt volgens 

wetmatigheden die Mendel als eerste herkende (zie hoofdstuk 1) en voor een deel door 

toevallige processen. Deze wetmatigheden zorgen ervoor dat dieren in dezelfde familie 

genetisch op elkaar lijken, bijvoorbeeld ouderdieren en hun nakomelingen: elke ouder deelt 

50% van zijn chromosomen, DNA en genetische waarde met zijn nakomelingen. Hierdoor vind 

je fenotypische kenmerken van ouders terug in nakomelingen. Concluderend kun je zeggen dat 

nakomelingen, ouders en andere verwante dieren een deel van hun DNA delen, ze hebben een 

genetische band en zijn familie van elkaar.

DNA samenstelling

Lichaamscellen van zoogdieren en vogels hebben een kern waarin de chromosoomparen 

kunnen worden gevonden. Elk soort heeft een specifiek aantal chromosoomparen zoals 

geïllustreerd wordt in onderstaande tabel:

Aantal chromosoom paren bij verschillende diersoorten

Diersoort Aantal chromosoomparen

Mens 23

Rundvee 30

Paard 32

Varken 19

Schaap 27

Geit 30

Konijn 22

Kip 39

Eend 40
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2.3 Structuur en samenstelling van chromosomen
Het verschil in aantal chromosoomparen zorgt ervoor dat kruisen tussen verschillende 

diersoorten vaak onmogelijk is. Als een zygote wordt gevormd uit een eicel en een spermacel 

worden de individuele chromosomen gehergroepeerd in paren. Als er een verschil is in het 

aantal chromosoomparen van de vader en van de moeder kan dit proces niet succesvol 

plaatsvinden. En kunnen de chromosoomparen van twee verschillende diersoorten dus niet 

gehergroepeerd worden.

Chromosomen bestaan uit twee lange strengen van , die in de vorm van een nucleotiden

 met elkaar vervlochten zijn. De twee strengen zijn met elkaar verbonden door dubbele helix

zogenaamde , die steeds twee tegenover elkaar liggende nucleotiden verbinden. baseparen

DNA bevat vier verschillende nucleotiden met de : , ,  en nucleobasen adenine thymine guanine

, die afgekort worden met respectievelijk de letters A, T, G en C. De beide strengen zijn cytosine

complementair doordat de basen alleen in de paren A-T en G-C kunnen voorkomen (Bron: 

Wikipedia). Nucleotiden en nucleobasen zijn gestructureerd in een bepaalde volgorde in 

verschillende diersoorten en rassen. Het DNA kent stukken die coderen: ze leiden tot de 

productie van een eiwit met een functie in het dier. Maar 95% van het DNA codeert niet. Daar 

kennen we de functie nog niet van.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nucleotide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbele_helix
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basepaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nucleobase
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adenine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thymine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Guanine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cytosine
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2.4 De overgang van chromosomen en genen van 
ouders naar nakomelingen
Om de genetische relaties tussen gerelateerde dieren te begrijpen is het belangrijk om te weten 

wat er precies gebeurt tijdens het vormen van spermacellen, eicellen en zygoten als een begin 

van nieuw leven. In zoogdieren en vogels zijn alle lichaamscellen diploïde: alle chromosomen 

in de nucleus van een cel zijn aanwezig in tweevoud en gegroepeerd in paren.

Definities

Een  is een streng bestaande uit DNA en dat is een van de basis structuren chromosoom
van het genoom. Al het DNA in de celkern is georganiseerd in chromosomen, waarbij het 
aantal chromosomen verschilt tussen diersoorten. Genen op één en hetzelfde 
chromosoom zijn aan elkaar gekoppeld en erven samen over.

DNA is desoxyribonucleïnezuur, een biochemisch macromolecuul dat in de vorm van een 
dubbele helix vervlochten is en fungeert als belangrijkste drager van erfelijke informatie in 
hogere organismen. 

Een  is een eenheid van erfelijk materiaal, bestaande uit een stuk DNA op een gen
chromosoom. DNA wordt in een transcriptie proces omgezet in RNA, wat dan weer wordt 
omgezet in een polipeptide ketting in een proces genaamd translatie. De polipeptide 
ketting (eiwit genoemd) heeft een fysiologische functie. Een gen kan muteren in 
verschillende vormen die allelen worden genoemd.

Een  is een variant van een gen, een versie van de DNA sequentie op een locus. Niet allel
alle individuen dragen dezelfde DNA sequentie op een locus. Deze vorm van allel variatie 
is een bron van genetische variatie. 

Een  is een positie op een chromosoom, bijvoorbeeld voor een gen. Het meervoud  locus
van locus is loci. 

Om deze definities te illustreren een voorbeeld: De MC1R-locus (Melanocortin 1 receptor gen) 

is geïdentificeerd op chromosoom 5 in honden. Van dit gen kennen wij twee allelen, E en e. het 

originele, zogenaamde wild type, allel E (niet gemuteerd allel) veroorzaakt een zwarte 

vachtkleur bij honden. Allel e is gevormd door mutatie en heeft ervoor gezorgd dat het gen zijn 

functie verloor. Hierdoor is dit allel verantwoordelijk voor een rode of gele vachtkleur bij honden 

met het e/e genotype.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbele_helix
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbele_helix
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetica
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2.5 De expressie van genen, hun allelen en het 
fenotype
In alle lichaamscellen zijn chromosomen twee keer aanwezig: een chromosoom afkomstig van 

de vader en een chromosoom dat komt van de moeder. Daarom zijn alle genen ook in duplo 

aanwezig. De genen kunnen identiek zijn: het allel wat van de vader komt kan identiek zijn aan 

het allel dat van de moeder komt. Als dit het geval is, is het dier homozygoot voor dat bepaalde 

gen. Hierdoor zullen ook de nakomelingen van dit individu altijd hetzelfde allel krijgen van deze 

ouder, want de twee allelen zijn identiek. De allelen die van de vader en van de moeder komen 

kunnen ook verschillend zijn. Dan is het dier heterozygoot voor dit gen. Dit houdt in dat 

nakomelingen van dit heterozygote dier één van de twee verschillende allelen van deze ouder 

krijgt.

Definities

Homozygoot is een individu die twee dezelfde kopieën van een bepaald allel draagt op 
een bepaalde locus, bijvoorbeeld ee or EE. 

Heterozygoot is een individu die twee verschillende allelen draagt op een bepaalde locus, 
bijvoorbeeld Ee. 

Voor een bepaald gen kunnen we dus drie verschillende genotypes onderscheiden: EE, Ee of 

ee. Deze combinatie van allelen kan zorgen voor verschillende fenotypes. Bijvoorbeeld allel E 

is verantwoordelijk voor de productie van het eiwit eumelanine in huidcellen van honden. Dit 

eiwit geeft honden een donkere vacht. Allel e is verantwoordelijk voor de productie van 

phaemelanine in huidcellen van de hond, dit geeft het dier een rode vacht. Het is duidelijk dat 

EE honden een zwarte vacht hebben en ee honden een rode vacht krijgen, maar wat is de 

kleur van Ee honden? Het blijkt dat ze ook een zwarte vachtkleur hebben! Dit verschijnsel 

wordt dominantie genoemd: de expressie van het e-allel in de heterozygoot wordt niet zichtbaar 

in het fenotype van de heterozygoot. Het E-allel is dominant over het e-allel of anders gezegd: 

het e-allel is recessief ten opzichte van het E-allel.

Definities

Een allel is een allel dat een effect heeft op het fenotype als het dier dominant 
homozygoot of heterozygoot is. Wanneer allel E dominant is over e, hebben de genotypes 
EE en Ee dezelfde fenotypische waarde. 

Een  allel is een allel dat alleen een effect heeft op een fenotypes als het dier recessief
homozygoot is. Als allel e recessief is, geeft genotype ee een ander fenotype dan 
genotypes Ee en EE, welke weer hetzelfde fenotype hebben. 



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

51

1.  

2.  

In het geval dat het gen te maken heeft met de expressie van een kwantitatief kenmerk, zoals 

lichaamsgewicht van een volwassen geit, kunnen verschillende allelen een ander effect hebben 

op het lichaamsgewicht. Neem als voorbeeld het volgende:

GG dieren wegen 40 kg, Gg dieren 38 kg en gg dieren 36 kg. Het lichaamsgewicht van 

een heterozygoot is precies gelijk aan het gemiddeld gewicht van de twee homozygote 

dieren. De allelen hebben een additief effect. We noemen dit co-dominantie.

GG dieren wegen 40 kg, Gg dieren 42 kg en gg dieren 36 kg. Het lichaamsgewicht van 

een heterozygoot is hoger dan het gewicht van de twee homozygote dieren. We noemen 

dit overdominantie.

Definities

Co-dominantie is een situatie waarin een heterozygoot in gelijke mate het fenotypische 
effect laat zien van beide allelen in dezelfde mate (zie additiviteit).

Additiviteit is de veronderstelling dat elk allel een kenmerk beïnvloedt op eenzelfde 
manier, onafhankelijk van het andere allel dat aanwezig is op hetzelfde locus of andere 
allelen op andere loci. Bijvoorbeeld als allelen G en g de waardes 1 en -1 waard zijn, dan 
veronderstelt additiviteit dat GG een waarde heeft van 2, Gg een waarde van 0 en gg een 
waarde van -2. 

Overdominantie komt voor als een heterozygoot een hogere genotypische waarde heeft 
dan de beide homozygote ouders

Bovenop de effecten van verschillende allelen van een bepaald gen op één locus, kunnen ook 

allelen van verschillende genen elkaar beïnvloeden. Dit kan van invloed zijn op de fenotypes 

van een bepaald kenmerk. Hierbij zien we weer twee mogelijkheden: de effecten van andere 

allelen op andere loci zijn additief: de effecten zijn een som van de individuele allelen effecten. 

Als deze effecten niet additief zijn spreken we van epistasie.

Definitie

Epistasie komt voor wanneer loci niet additief zijn. De genotypische waarde van een 
kenmerk op een locus is afhankelijk van genotypen op andere loci of van een situatie 
waarin verschillende fenotypische expressie van een genotype afhangt van het genotype 
op een andere locus. 

Een voorbeeld van epistasie (Bron: Minkema 1966)

Het patroon in de veren van kippen wordt naast een aantal andere genen bepaald door inter-

acterende allelen van twee verschillende loci: de E-locus en de S-locus. De E-locus heeft twee 

allelen E en e . De S-locus heeft er ook twee S en s. E is dominant over e en geeft een kip + + 
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zwarte veren. Als een kip e e  is, is de zwarte kleur alleen maar zichtbaar op bepaalde delen + +

van de veren. In de niet zwarte delen van de veren zijn de SS of Ss kippen zilverkleurig, terwijl 

de ss kippen hier goudkleurig zijn. Dus de goud en zilverkleur wordt alleen maar gezien in e e  + +

kippen: zwart van de E-locus is dominant over goud en zilver van allelen op de S-locus.

2.6 Meiose creëert verschillen tussen nakomelingen 
van dezelfde ouder
In sperma- en eicellen zijn de chromosomen niet langer in tweevoud aanwezig en gegroepeerd 

in paren. In deze cellen zijn alle chromosomen in enkelvoud aanwezig. In de testis en in de 

eierstok worden de chromosoomparen uit elkaar gehaald en heeft elk chromosoom een gelijke 

kans om terecht te komen in een sperma- of eicel. Dit proces wordt meiose genoemd en wordt 

geïllustreerd in het plaatje hieronder:

Chromosoompaar 1 bestaat uit chromosomen A en B, paar 2 uit C en D en paar 3 uit E en F. 

Tijdens meiose worden de chromosoomparen gesplitst en hebben beide chromosomen een 

gelijke kans om in een spermacel terecht te komen. Hierdoor kunnen spermacellen gevormd 

worden met 8 (2 ) verschillende combinaties van chromosomen: ACE, ACF, BCE, BCF, ADE, 3

ADF, BDE, BDF. Wanneer een diersoort n chromosomen heeft, kan het ouderdier 2  n

verschillende spermacellen of eicellen vormen.

Definities
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Meiose is het proces dat gameten vormt in geslachtscellen. In diploïde organismes 
betekent dit dat er een haploïde cel wordt gevormd uit diploïde stamcellen. 

Mendeliaanse uitsplitsing ontstaat omdat in de meiose een willekeurige steekproef van 
ouderlijke genen in de eicel of spermacel terechtkomt. Dit wordt veroorzaakt door 
segregatie (scheiding) en een onafhankelijk samenvoeging van genen tijdens de kiemcel 
vorming, en door willekeurige selectie van gameten tijdens de vorming van het embryo. 
Kort gezegd: het toeval bepaalt welke van de twee allelen op een locus doorgegeven 
wordt aan een nakomeling.

2.7 Familieleden delen hetzelfde DNA, ze hebben 
een relatie met elkaar
Door de gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens meiose, bestaat zowel de spermacel als de 

eicel uit 50% van het DNA van het ouderdier (een natuurlijke wetmatigheid in het doorgeven 

van DNA van ouder naar nakomeling). De eicel of spermacel bestaat uit een unieke combinatie 

van chromosomen van het ouderdier (een willekeurig proces in de overerving van het DNA van 

generatie naar generatie). Na de bevruchting van een eicel door een spermacel heeft de kern 

van de zygoot weer een normaal aantal chromosomen, aanwezig in tweevoud en gegroepeerd 

in paren. Elk dier krijgt dus de helft van zijn chromosomen van zijn vader en de helft van zijn 

moeder. Hierdoor is genetische relatie tussen dier en ouder 0.5. Dit noemen we een additieve 

genetische relatie. Omdat een eicel en spermacel een unieke combinatie van chromosomen 

van het ouderdier heeft, hebben nakomelingen van dezelfde ouder vaak toch niet volledig 

dezelfde eigenschapepn. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot fenotypische verschillen tussen broers 

en zussen. De additieve genetische relatie tussen volle broers en volle zussen is 0.5, omdat ze 

gemiddeld 50% van hun DNA delen.

Definitie

De tussen twee dieren is de hoeveelheid DNA die ze additieve genetische relatie 
gemeenschappelijk hebben omdat ze familie van elkaar zijn.

Een aantal additieve genetische relaties:

Relatie Percentage gedeeld DNA

Ouder - zoon of dochter 50

Grootouder - kleinkind 25
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1.  

2.  

3.  

4.  

Overgrootouders - 

achterkleinkind

12,5

Volle broer(s) – volle zus(sen) 50

Halfbroer(s) – halfzus(sen) 25

Nakomelingen delen hetzelfde DNA. Het gemiddelde percentage DNA dat ze delen is altijd 

hetzelfde en is duidelijk. Maar zonder verdere kennis over genotypes of fenotypes, kun je niet 

vaststellen welk deel DNA of welk allel ze delen.

2.8 Kernpunten van de basisprincipes in de fokkerij
Een fokprogramma wordt gekarakteriseerd door een serie van opeenvolgende 

activiteiten: het bepalen van het fokdoel, registratie van fenotypes, genotypes en 

stambomen, het schatten van de fokwaarden voor selectie kenmerken in een genetisch 

model, het selecteren van ouderdieren op basis van geschatte fokwaardes, het paren 

van dieren en de verspreiding van genetische vooruitgang naar de productie dieren en 

een evaluatie van het fokprogramma gefocust op het behouden van genetische 

diversiteit en op de selectie respons.

Lichaamscellen van zoogdieren en vogels hebben een kern waarin chromosoomparen 

liggen. Het aantal chromosoomparen is verschillend tussen diersoorten, dit maakt het 

kruisen van verschillende diersoorten onmogelijk. Chromosomen zijn strengen DNA, 

Desoxyribonucleïnezuur, die door middel van een dubbele helix een macromolecuul 

vormen en de dragers zijn van de genetische informatie in alle cellen van hogere 

organismen.

Een gen is een eenheid van erfelijk materiaal, bestaande uit stukken DNA, waarmee 

organismen erfelijke eigenschappen doorgeven aan hun nageslacht. DNA wordt in een 

proces genaamd transcriptie omgezet in RNA. RNA kan dan weer worden omgezet in 

een polipeptide ketting in een proces genaamd translatie. De polipeptide ketting is een 

eiwit met een fysiologische functie. Een gen kan ook muteren in verschillende vormen die 

allelen worden genoemd. Een ander allel kan aanleiding gevn tot de productie van een 

afwijkend eiwit met een afwijkende functie.

In alle lichaamscellen zijn chromosomen twee keer aanwezig: één kopie komt van de 

vader en één van de moeder. Ook alle genen zijn twee keer aanwezig. Deze genen 

kunnen identiek zijn: een allel verkregen van de vader kan identiek zijn aan een allel 

gekregen van de moeder. Als dit het geval is, is het dier homozygoot voor het gen. De 

allelen afkomstig van de vader en van de moeder kunnen ook verschillend zijn, dan is het 

dier heterozygoot voor het gen.
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Allelen kunnen dominant of recessief zijn (de interactie tussen twee allelen op een locus), 

effecten kunnen additief zijn: co-dominantie (de heterozygote waarde ligt precies tussen 

de homozygote waardes) of overdominantie (de heterozygote waarde is hoger dan de 

genetische waarde van beide homozygoten).

Allelen van een gen kunnen reageren op allelen van een ander gen: epistasie.

In spermacellen en eicellen zijn chromosomen niet langer in tweevoud aanwezig en 

gegroepeerd in paren. In de testis en in de eierstok worden de chromosoomparen uit 

elkaar gehaald en heeft elk chromosoom een gelijke kans om terecht te komen in de 

sperma of eicel. Dit proces wordt meiose genoemd en kan leiden tot Mendeliaanse 

uitsplitsing: elk sperma of eicel heeft een unieke combinatie van allelen van het 

ouderdier.

Door de gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens meiose, bestaat zowel het spermacel 

als het eicel uit 50% van het DNA van het ouderdier (een natuurlijke wetmatigheid in het 

doorgeven van DNA van ouder naar nakomeling). Na de bevruchting van een eicel door 

een spermacel heeft de nucleus van de zygoot weer een normaal aantal chromosomen, 

aanwezig in tweevoud en gegroepeerd in paren. Elk dier krijgt dus de helft van zijn 

chromosomen, de helft van de genetische aanleg, van zijn vader en de helft van zijn 

moeder. Hierdoor is genetische relatie tussen dier en ouder 0.5. Dit noemen we een 

additieve genetische relatie.

3.0 Het fokdoel wordt bepaald door het 
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3.0 Het fokdoel wordt bepaald door het 
gebruik

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe een fokdoel is opgebouwd (blok 2) in relatie tot de redenen 

die mensen hebben voor het houden van een diersoort of een ras (blok 1). Deze redenen 

kunnen best uitlopend en verschillend zijn. De functie van een diersoort of redenen voor het 

houden van dieren heeft een grote invloed op de opzet, op de definitie van het fokdoel.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen besproken:

Uitdagingen voor de fokkerij

De definiëring van het fokdoel

Meten van kenmerken die in het fokdoel aan bod komen

Wegen van de verschillende kenmerken in het fokdoel

Voorbeeld: Fokdoelen in de varkenshouderij worden beïnvloed door verwachtingen van 

consumenten, meningen in de samenleving en technologische ontwikkelingen

Voorbeeld: De Nederlandse melkproductie index (INET) in de melkveefokkerij

Voorbeeld: Fokmethoden van top hondenfokkers

Voorbeeld: Productiedoelen voor pluimvee op het platteland van Ethiopië

Voorbeeld: Fokdoelen van het KWPN
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3.1 Uitdagingen voor de fokkerij
De grootste uitdaging voor de voedselproductie in de landbouw is de blijvende groei van het 

aantal mensen in de wereld. Dit aantal gaat naar verwachting groeien tot 9 miljard in 2050 

(United Nations Development Goals, 2005). Veehouderijsystemen spelen een belangrijke rol bij 

het produceren van voedsel van hoge kwaliteit voor dit grote aantal mensen. Daarbij zorgen 

landbouwhuisdieren in ontwikkelingslanden vaak niet alleen voor vlees, melk en eieren, maar 

ook voor vezels, meststof voor de gewassen, voor brandstof en voor trekkracht. In deze landen 

vormen productie en gezondheids de belangrijkste uitdaging om dieren te fokken die zorgen 

voor de productie van voedsel en de voedselvoorziening. In ontwikkelende landen met 

intensieve veehouderijsystemen zien we hele andere uitdagingen. Daar vragen gezondheid- en 

welzijnskenmerken ook om aandacht.

Uitdagingen voor de fokkerij worden beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren. 

Uitdagingen worden bepaald door de behoefte en prioriteiten van de eigenaren van de dieren, 

de consumenten van dierlijke voedselproducten, de voedselindustrie en in toenemende mate 

ook door de samenleving. Het vinden van een goede balans tussen verschillende behoeftes is 

een continu proces. We moeten inspelen op toekomstige vragen en omstandigheden en 

zorgvuldig plannen om effectieve fokprogramma's te krijgen.

Uitdagingen voor het fokken van dieren in kleine populaties

In kleine populaties is de mogelijkheid om de voedselproductie door de dieren te verbeteren 

beperkt. Vaak worden in kleine populaties (bijna) alle dieren (zeker de vrouwelijke) gebruikt als 

ouderdieren om in de volgende generatie genoeg nakomelingen te krijgen. Hierdoor is het 

selecteren op productiekenmerken bijna onmogelijk. De belangrijkste zorg in kleine populaties 

is dan ook het behouden van een gezonde populatie door het behoud van genetische 

diversiteit en het managen van inteelt. Inteelt creëert een lagere fitness en verhoogt de kans op 

recessieve erfelijke gebreken; hier komen we later op terug. Dit houdt in dat in kleine populaties 

we maar beter zo veel mogelijk mannelijke en vrouwelijke dieren kunnen gebruiken om de 

volgende generatie te fokken. Het selecteren op fokdoelen is nauwelijks mogelijk in kleine 

populaties.

3.2 Fokdoelen zijn afhankelijk van het gebruik van 
de dieren
Naast voedselproductie hebben dieren ook andere functies voor mensen. Het gebruik van het 

dier en de wensen die daarbij horen, bepalen voor een groot deel het fokdoel en het 

fokprogramma. Fokprogramma's voor deze andere functies (niet voor voedselproductie) 

hebben te maken met meerdere kenmerken die belangrijk zijn bij het selectief fokken op de 
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voor de hand liggende fokdoelen: gezondheid en welzijn van dieren, de aanpassing van dieren 

aan kwalitatief minder goed voer en aan extreme klimatologische omstandigheden, waarin ze 

toch moeten produceren en zich kunnen voortplanten. Het naastliggende plaatje geeft een 

indruk van welke rollen dieren hebben in ontwikkelingslanden. Naast de productie van melk, 

vlees, huiden. mest en trekkracht, vormen de dieren ook een spaarpot voor de eigenaren, ze 

geven zekerheid in tijden van voedselschaarste, ze geven de eigenaar sociale status en 

worden in culturele evenementen gebruikt.

Het tweede plaatje legt de sociaal-culturele waarde van het Indonesische Madura vee uit. Het 

mooie inheemse Madura rundveeras wordt gebruikt voor de Karapan en Sonok wedstrijden. 

Deze wedstrijden trekken ook veel toeristen naar het eiland Madura in Indonesië.

Er moeten veel vragen over het productiesysteem worden beantwoord voordat men duidelijk 

het fokdoel kan definiëren. Relevante vragen zijn: Waarom worden dieren gehouden? Hoe ziet 

de markt eruit voor de producten en voor de dieren? Wat zijn de belangrijkste aspecten in 

voeding en management? Zijn de fokkers georganiseerd in een stamboek of rasvereniging? Is 

er een fokprogramma? Welke kenmerken kunnen er gemeten worden? Wordt er kunstmatige 

inseminatie toegepast? Deze aspecten bepalen of een fokprogramma mogelijk is, hoe een 

fokprogramma eruit zal gaan zien en op welke kenmerken we gaan selecteren.
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3.3 Welk ras is geschikt?
Het kiezen van een geschikt ras is de eerste stap bij het opzetten van een fokprogramma. Een 

weloverwogen keuze tussen verschillende rassen is erg belangrijk voor een optimale prestatie 

in een bepaalde omgeving of een productiesysteem. De aanpassingsmogelijkheden van het 

ras zijn daarbij bijzonder belangrijk. Er zijn veel voorbeelden waarbij rassen, die erg productief 

zijn in streken met een gematigd klimaat (bijvoorbeeld de Holstein-Friesian koe), geïmporteerd 

worden in tropische landen en daar helemaal niet succesvol zijn. De dieren kunnen zich niet 

aanpassen aan de hoge temperatuur, hebben moeite om zichzelf voort te planten en hebben 

last van hittestress wat nadelige gevolgen heeft voor hun productie. Daarbij lijden tropische 

ziektes ook nog eens tot veel sterfgevallen bij dergelijke hoogproductieve rassen. In elk 

systeem is de aanpassing van dieren aan de omstandigheden van het systeem enorm 

belangrijk. Als men hieraan voorbijgaat, zal de gezondheid en vruchtbaarheid van de dieren 

verminderen. De mogelijkheid van dieren om zich te aanpassen aan verschillende omgevingen 

komt tot uitdrukking in de levensduur, de gezondheid en vruchtbaarheid. In warme tropische 

omgevingen verspreiden pathogenen en epidemische ziektes zich snel, levert het klimaat veel 

stress op voor het dier en zijn voedsel en water schaars. Daar zijn lokale aangepaste inheemse 

rassen door natuurlijke selectie meer resistent en beter aangepast aan het klimaat (door hun 

evolutionaire ontwikkeling) dan geïmporteerde rassen.

3.4 Het fokdoel
Een fokprogramma begint bij de definitie van het fokdoel. Dit wordt gevolgd door het ontwerpen 

van een fokschema, wat ervoor zorgt dat het fokdoel gaat leiden tot een genetische verbetering 

in lijn met het fokdoel. De belangrijkste componenten van een gestructureerd fokprogramma 

zijn: een fokdoel met relevante kenmerken die om verbetering vragen, een verzameling van 

prestatiegegevens, een analyse van de data om de betere dieren te identificeren en het gebruik 

van deze superieure dieren als ouderdieren om een volgende generatie te produceren.

Definities

Een  is de specificatie van de kenmerken die worden verbeterd in het fokdoel
fokprogramma, inclusief de nadruk die wordt gelegd op elk kenmerk. Het geeft de richting 
van het fokprogramma aan, het geeft aan wat we willen verbeteren in de populatie. 

Een is een programma gericht op een gedefinieerd fokdoel dat leidt tot de fokprogramma 
productie van een nieuwe generatie dieren. Het is een combinatie van het verzamelen van 
relevante kenmerken, het schatten van fokwaarden voor deze kenmerken, het selecteren 
van potentiële ouderdieren en een programma dat de geselecteerde ouderdieren met 
elkaar paart inclusief de passende (kunstmatige) reproductie methoden. Zie het schema 
aan het begin van het hoofdstuk. 
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Een opmerking: kenmerken met een optimale waarde

Het doel van de meeste kenmerken die opgenomen zijn in het fokdoel is een continue 

verbetering, maar bij sommige kenmerken wil je juist graag een optimale waarde bereiken. 

Bijvoorbeeld bij het gewicht van een ei wil men alleen maar eieren tussen de 55 en 70 gram, 

omdat hier een markt voor bestaat. Het lichaamsgewicht van volwassen dieren is vaak positief 

gerelateerd aan de slachtwaarde, maar negatief aan voerefficiëntie. Hierdoor is het productie 

doel een hoge slachtwaarde met een lage voerkosten, waardoor het lichaamsgewicht van een 

volwassen dier een optimum heeft binnen veel vleesproductiesystemen.

3.5 Fokdoelen zijn gericht op de toekomst en 
vereisen vasthoudendheid
In een ideale situatie bestaat het fokdoel uit één kengetal waarop dieren worden beoordeeld. 

Het fokdoel is gericht op de toekomst. In de praktijk zien we vaak dat een fokdoel bestaat uit 

een combinatie van kenmerken in plaats van één enkel kenmerk. De afzonderlijk kenmerken 

kunnen worden gerangschikt op het relatieve belang in het fokdoel. Het fokdoel moet 

zorgvuldig worden geformuleerd en moet meerdere generaties vastgehouden worden om 

succes te krijgen. Het fokken van dieren is een proces waarbij je elke generatie een kleine stap 

naar het fokdoel zet. Het echte succes van fokken wordt dan ook pas zichtbaar als je deze 

kleine stappen bij elkaar optelt. Veranderingen in kenmerken van het fokdoel dragen niet bij 

aan dit zichtbare cumulatieve succes; een fokdoel vereist vasthoudendheid over meerdere 

generaties (hoofdstuk 1). Een kenmerk zal alleen moeten worden toegevoegd aan het fokdoel 

als het een economische waarde heeft en erfelijk is (zie bijvoorbeeld: De Nederlandse 

melkproductie index (INET) voor de melkveefokkerij in dit hoofdstuk). Fokdoelen kunnen 

worden uitgedrukt in termen van wegingsfactoren voor kenmerken gebaseerd op hun 

economische waarde of gebaseerd op de gewenste genetische verbeteringen voor elk 

afzonderlijk kenmerk.

De kenmerken die in het fokdoel staan, kunnen worden beperkt tot de wensen van de fokker, 

tot de verwachtingen van de producenten en verwerkers of zelfs tot het gedrag van 

consumenten ten opzichte van dierlijke producten of wensen van de samenleving. Dit vraagt 

vooraf om een goede discussie met alle betrokkenen. Desalniettemin moet beseft worden dat 

hoe meer kenmerken er in het fokdoel worden opgenomen, hoe minder verbetering je in elk 

kenmerk zult zien per generatie.

Het resultaat van een fokprogramma wordt vaak pas jaren na het nemen van selectie 

beslissingen gezien. Dit benadrukt hoe belangrijk het is om in te spelen op toekomstige 

verwachtingen bij het definiëren van fokdoelen. Ook is aandacht nodig voor het rendement van 

de investeringen, in de toekomst moeten de kosten van het fokprogramma er wel uit kunnen 

worden gehaald.
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Maar de belangrijkste les is dat de meeste fokdoelen pas behaald worden na meerdere 

geselecteerde generaties. Dit vereist vasthoudendheid van de betrokken fokkers: frequente 

veranderingen in fokdoelen vertraagt de vooruitgang in fokprogramma's.

3.6 Fokdoelen bestaan uit meerdere kenmerken
Het fokdoel voor het produceren van voedsel richt zich, ongeacht het diersoort, op: het 

verbeteren van de bruto efficiëntie (de hoeveelheid product gedeeld door de hoeveelheid 

geconsumeerd voer) en het verhogen van de opbrengsten en het reduceren van de kosten. Dit 

kan bereikt worden door: 1) de productiviteit te verhogen (hogere productie en hogere 

financiële inkomsten), 2) de voerconversie te verbeteren (minder voer per kg product en lagere 

kosten) en 3) het verbeteren van de voortplanting, de gezondheid en levensduur (minder 

vervangende dieren nodig en lagere opfokkosten). Een verhoogde interesse in het verbeteren 

van de welzijn van dieren kan ook een plaats opeisen in het fokdoel.

In de huidige commerciële fokprogramma's voor melkvee, varkens en kippen zien we 

geavanceerde fokprogramma’s met complexe fokdoelen. De fokprogramma's van andere 

diersoorten zijn vaak minder gecompliceerd met een kleiner aantal kenmerken in het fokdoel. 

Als voorbeeld nemen de vleesproductie van kleine herkauwers, schapen en geiten. Deze 

kennen wereldwijd een minder gecompliceerd fokprogramma waarbij de groei van het dier een 

erg belangrijk kenmerk is in het fokdoel.

In commerciële varkens en kippen fokbedrijven worden vaak meerdere lijnen met verschillende 

fokdoelen gehouden. Deze lijnen worden gekruist om de optimale combinatie van kenmerken 

te krijgen in de dieren die vlees en eieren produceren. Doordat er maar op een klein aantal 

kenmerken in elke gespecialiseerde lijn wordt gefokt, kan er veel vooruitgang in elke lijn 

worden geboekt. Door de lijnen te kruisen, worden de fokdoelen van elke lijn gecombineerd en 

wordt het complexe fokdoel voor het producerende dier bereikt. Deze kruisingstechniek blijkt 

dan ook winstgevender te zijn dan gecombineerde selectie op alle belangrijke kenmerken in 

één lijn of één ras.

Een vereenvoudigd voorbeeld van het gebruik van speciale lijnen is een drie-weg kruising die 

vaak wordt toegepast in de varkensfokkerij. Eerst worden zeugen van een zeugenlijn, die 

geselecteerd is op worpgrootte, gekruist met beren van een berenlijn geselecteerd op groei. 

Vervolgens worden gekruiste zeugen gekruist met beren van een berenlijn die geselecteerd is 

op karkaskwaliteit. Het resultaat van deze drie-weg kruising is een groot aantal biggen die goed 

groeien en een goede karkaskwaliteit hebben.

Rond 1970 werden in een schapenfokkerijproef ooien van het Finse Landrace ras (een ras met 

een hoge worpgrootte) gepaard met een ram van het Ile de France ras (een ras waarmee het 

hele jaar door kan worden gefokt (de vruchtbaarheid is in dat ras niet afhankelijk van het 
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seizoen). Dit resulteerde in gekruiste ooien met een groot aantal lammeren per jaar omdat ze 

drie keer in twee jaar tijd een worp brachten. Het vaderdier van de slachtlammeren uit de 

gekruiste ooien was een Texelse ram, een ras dat bekend staat om een goede groei en 

slachtkwaliteit.

3.7 Het meten van fokdoelkenmerken
Het meten van kenmerken die in het fokdoel staan, roept veel vragen op:

Welke kenmerken kunnen we meten?

Hoe vaak kunnen we of moeten we het kenmerk meten?

Wie of wat meet het kenmerk?

Welke dieren gaan we gebruiken voor deze metingen?

Op welke leeftijd?

Hoe gedetailleerd gaan we meten?

Wat is de nauwkeurigheid van onze meting?

Spelen systematische effecten een rol bij de resultaten van onze meting?

In dit hoofdstuk focussen we op kenmerken die aan bod komen in ons fokdoel. Het moet 

mogelijk zijn om deze kenmerken gemakkelijk te meten zonder hoge kosten. Het moet ook 

mogelijk zijn om ze nauwkeurig te meten en te beoordelen. En niet onbelangrijk: de kenmerken 

moeten erfelijk zijn. In hoofdstuk 4 focussen we op alle aspecten die komen kijken bij het meten 

van kenmerken en op de dieren die informatie geven om met selectie zo snel mogelijk ons 

fokdoel te bereiken. Kenmerken die in het fokdoel worden opgenomen, zijn erfelijke kenmerken 

die makkelijk en nauwkeurig te meten zijn.

3.8 Het fokdoel bepaalt welke kenmerken worden 
vastgelegd
Kenmerken die in het fokdoel zijn opgenomen kunnen  zijn: productie van melk,  kwantitatief
vlees of eieren, lichaamsafmetingen of prestatie metingen. Dit zijn voorbeelden van 

kwantitatieve kenmerken die gemeten kunnen worden in eenheden: in kg melk, het aantal 

grammen groei of het aantal eieren.
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Kenmerken die in het fokdoel zijn opgenomen kunnen  zijn, bijvoorbeeld: de kwaliteit  kwalitatief
van het product of een kenmerk uit de rasstandaard. Product kenmerken, scores voor 

lichaamskenmerken, ziekte incidentie of impressies van prestaties zijn alle voorbeelden van 

kwalitatieve kenmerken. Deze kenmerken worden gemeten in klassen: bijvoorbeeld: één 1 

(goed), 2 (matig) of 3 (slecht) voor vleeskwaliteit of eenvoudig 0 (niet aanwezig) en 1 (aanwezig 

in het dier) bij een erfelijke gebrek.

Sommige kenmerken die in het fokdoel zijn opgenomen kunnen niet gemeten worden op het 

moment dat ze nodig zijn. Bijvoorbeeld in de vleesproductie is vleeskwaliteit een belangrijk 

kenmerk. Maar je kunt de karkas samenstelling niet meten bij een jong kalf, biggetje of lam op 

het moment dat je zo moet selecteren. Deze kenmerken meet je pas na het slachten en dan is 

het fokken met deze dieren al onmogelijk. Indicatorkenmerken, bijvoorbeeld verkregen door het 

scannen van spier- en spekdikten bij levende dieren, kunnen wel informatie geven over deze 

kenmerken. Deze informatie kan dan helpen bij het nemen van beslissingen bij het selecteren 

van dieren.

Kenmerken die in het fokdoel zijn opgenomen kunnen complex zijn omdat ze bestaan uit 

meerdere onderliggende kenmerken. Bijvoorbeeld in voedsel producerende diersoorten is het 

voortplantingsvermogen onderdeel van het fokdoel. De mogelijkheid om voort te planten komt 

voort uit een aantal mannelijke en vrouwelijke voortplantingskenmerken. Bij mannelijke dieren 

zijn bijvoorbeeld de spermakwaliteit en inseminatie resultaten belangrijk. Bij vrouwelijke dieren 

is de leeftijd bij puberteit, interval tussen worpen en het aantal nakomelingen per jaar 

belangrijk. Bij springpaarden zijn ook kenmerken met betrekking tot hun lichaamsbouw en 

gebruik van hun benen een belangrijk onderdeel van het fokdoel. Bij werkhonden is de 

trainbaarheid in combinatie met gezondheid, gedrag en lichaamsbouw erg belangrijk. Deze 

laatste drie kenmerken zijn belangrijk in het fokdoel bij alle gezelschapsdieren.

In de onderstaande tabel worden voor een aantal diersoorten relevante fokdoelkenmerken 

gegeven:

Diersoort kenmerk Eenheid Opgenomen door

Melkvee      

  Melk hoeveelheid Kg Controleur / boer / 

robot

  Vetpercentage % Laboratorium

  Hoogte van de 

bekken

Cm Stamboek inspecteur
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  Vorm van de uier Score Stamboek inspecteur

  Mastitis Incidentie Boer/ dierenarts

Springpaarden Lichaamsbouw Score Inspecteur / jurylid

  Gedrag Score Inspecteur / jurylid

  Springtechniek Score Inspecteur / jurylid

  Beweging Score Inspecteur / jurylid

Honden Heup dysplasie Score Röntgenapparaat

  Lichaamsbouw Score Inspecteur / jurylid

  Gedrag Score Tester

  Erfelijke 

aandoeningen

Incidentie Dierenarts

3.9 Het wegen van verschillende fokdoelkenmerken
Fokdoelen kunnen eenvoudig of complex zijn. In veel commerciële fokprogramma's wordt een 

brede variatie van kenmerken gemeten en hebben veel kenmerken invloed op de 

winstgevendheid van de dieren die worden gefokt als eindproduct. In extensieve productie 

omgevingen of in het geval van hobbyfokkers, worden vaak maar een paar belangrijke 

kenmerken gemeten en is het eenvoudige fokdoel op deze kenmerken gebaseerd.

Om de individuele selectie kandidaten te kunnen rangschikken op fokdoelkenmerken is het 

nodig om bepaalde waardes te geven aan kenmerken en deze te combineren in één selectie 

kengetal. De waarde van dit kengetal kan worden berekend door alle fokwaardes van elk 

kenmerk te vermenigvuldigen met hun wegingsfactor en de waarden bij elkaar op te tellen. De 

wegingsfactor is gebaseerd op de relevantie van elk kenmerk in het fokdoel, bijvoorbeeld op de 

relevante economische waarde van het kenmerk. Dit principe wordt in het onderstaande plaatje 

verder uitgelegd: de H staat voor de waarde die het fokdoel krijgt, de v's staan voor de waarde 

van de verschillende kenmerken en de A's voor de fokwaarde voor het desbetreffende kenmerk 

van het dier waarvoor we de totale fokwaarde H willen schatten.
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Definitie

De  is de gemiddelde genetische waarde van een individu als ouder voor een fokwaarde
kenmerk. De fokwaarde wordt geschat als twee keer de superioriteit van de nakomelingen 
ten opzichte van alle andere nakomelingengroepen die zijn geproduceerd (uit willekeurige 
paringen). 

De economische waarde van een dier is gebaseerd op meerdere kenmerken met verschillende 

effecten: productie, kwaliteit of samenstelling van het product, ziekte problemen, 

vruchtbaarheid en het gebruikersgemak van het dier bij de verzorging.

Er bestaan verschillende procedures om markt- en niet-marktwaarden te wegen in de stap 

waarin het fokdoel kengetal (H) wordt berekend. In deze stap worden dieren behandeld as een 

integraal deel van het productiesysteem (vaak op boerderijniveau). Het wegen van de 

verschillende kenmerken is vooral afhankelijk van de economische waarde, maar ook van de 

genetische vooruitgang die wordt geboekt en hoe vaak die dan tot expressie komt. De 

methodologie voor het wegen van kenmerken is goed ontwikkeld voor de efficiëntie en de 

economie van het gebruik van hulpbronnen, bijvoorbeeld watergebruik.

In het onderstaande plaatje kun je een voorbeeld zien van hoe de netto economische waarde 

verandert als een kenmerk met één eenheid verhoogd wordt. Het plaatje beeldt iets uit wat je 

vaker ziet in de economie: een eenheid extra productie brengt geleidelijk aan netto minder op, 

de wet van de afnemende meeropbrengsten.
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De samenstelling van de fokdoelkenmerken beïnvloedt de structuur van het fokprogramma. De 

kenmerken die in het fokdoel aan bod komen bepalen welke kenmerken gemeten moeten 

worden: bij de ouders van de selectiekandidaten, bij de selectiekandidaten zelf, bij de broers en 

zussen van de selectiekandidaten en/of bij de nakomelingen van de selectiekandidaten. 

Wanneer er metingen moeten gedaan bij broers/zussen of nakomelingen, moeten we hier 

voldoende dieren van fokken om nauwkeurige informatie te kunnen verkrijgen. Hun kenmerken 

kunnen dan weer gebruikt worden voor de fokwaarde schatting van de selectiekandidaat.

Nakomelingen van selectiekandidaten beginnen te produceren op verschillende momenten. 

Het is daarom ook nodig dat we rekening houden met mogelijke latere winst die wordt 

geproduceerd voor kosten die we nu maken.

3.10 Duurzaamheid en overige aspecten bij het 
vaststellen van fokdoelen
Om duurzame productiesystemen mogelijk te maken hebben we langdurige en rechtvaardige 

oplossingen nodig die de nadruk leggen op: het efficiënt gebruik maken van hulpbronnen, 

winstgevendheid, productiviteit, productkwaliteit, milieuvriendelijkheid, biodiversiteit, sociale 

haalbaarheid en ethische aspecten. Hiervoor zijn duurzame biologisch-, ecologisch- en 

sociologisch vriendelijke fokdoelen erg belangrijk.
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1.  

2.  

Voorbeeld: het verhogen van de melkgift per melkkoe heeft een positief effect op de emissie 

van broeikasgassen. Deze verhoogde melkgift zou ervoor kunnen zorgen dat er minder dieren 

nodig zijn voor eenzelfde melkproductie per boerderij. Het verhogen van de gemiddelde 

levensduur van een melkkoe met een extra productiejaar, heeft een enorm gunstig effect 

hebben op de emissies. De verwachte jaarlijkse vooruitgang in melk hoeveelheid per koe werd 

verhoogd toen de selectie index gewichten werden veranderd van actuele economische 

waardes naar milieu waarden. Duurzaamheid en economie staan hier niet direct tegenover 

elkaar.

Verschillende aspecten die men kan overwegen tijdens het definiëren van de fokdoelen

Fokdoelkenmerken kunnen op verschillende niveaus bekeken worden: 1) op individueel 

dierniveau: wat is het economisch effect van het dier zelf als we een kenmerk van het dier 

verbeteren, 2) op het niveau van het fok- of kruisingssysteem: wat voor effect heeft selectie in 

de grootouders op de winstgevendheid van een gekruist kleinkind in de productiefase van het 

fokprogramma, 3) op boerderijniveau: wat is het effect op het boerderijinkomen en 4) op 

productieketen niveau: wat is effect in de productie- en verwerkingfase in een voedingsketen?. 

Het verbeteren van een fokdoel kenmerk zal een verschillend effect te weeg brengen op de 

verschillende niveaus in de productieketen. Bijvoorbeeld wanneer een vleesproducent een 

contract heeft met een slachthuis voor de levering van een bepaald gewicht aan karkassen, 

kan selectie op dagelijkse groei in het fokdoel resulteren in zwaardere karkassen. Dan hoeft de 

producent elk jaar minder karkassen te verkopen voor dit contract. Wanneer deze producent 

tegelijkertijd elke keer minder dieren aanhoudt op zijn boerderij, kan hij geconfronteerd worden 

met een surplus aan voer. Dit voer kan hij niet meer omzetten in het eindproduct karkassen, 

dus kan de winst op boerderijniveau lager zijn. Een ander voorbeeld kan worden gevonden in 

de melkveesector. Wanneer een fokprogramma veel nadruk legt op selectie op 

melkeiwitvarianten, kan dit leiden tot een hogere kaasproductie uit de geproduceerde melk. 

Wanneer een boer niet wordt betaald voor deze verschillende eiwitvarianten, maar bijvoorbeeld 

alleen voor het percentage eiwit in de melk, gaat de volledige winst van dit fokdoelkenmerk 

naar de kaasfabrieken.

3.11 Kernpunten bij het bepalen van het fokdoel

De uitdagingen voor de fokkerij hebben een grote invloed op het fokdoel. Deze 

uitdagingen worden bepaald door de behoeften en prioriteiten van diereigenaren, de 

consumenten van het uiteindelijk dierlijke product, de voedselindustrie en in toenemende 

mate het bredere publiek of de samenleving. Het vinden van een goede balans tussen 

deze verschillende behoeftes is een continue proces. Er moet rekening worden 

gehouden met toekomstige omstandigheden en er wordt gevraagd om een zorgvuldige 

planning, beide zijn nodig om effectieve fokprogramma's mogelijk te maken.
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Een fokdoel kan gezien worden als een selectie van kenmerken die in de populatie 

verbeterd mogen worden, inclusief de nadruk die op elk specifiek kenmerk gelegd wordt. 

Het geeft de richting van het fokdoel aan. De meeste fokdoelen worden pas bereikt na 

een aantal generaties van selectie. Dit vraagt dan ook vasthoudendheid van de 

betrokken fokkers.

In kleine populatie moeten bijna alle mannelijke en vrouwelijke dieren nakomelingen 

produceren. Selectie op fokdoelkenmerken is bijna niet mogelijk in deze kleine 

populaties.

In fokprogramma's voor dieren spelen verschillende kenmerken een belangrijke rol naast 

het selectief fokken op de voor de hand liggende fokdoelkenmerken. Onder deze voor de 

hand liggende kenmerken kun je denken aan: gezondheid en welzijn van de dieren, de 

aanpassing van dieren om voedsel van lagere kwaliteit te eten en het kunnen produceren 

en voortplanten in extreme klimatologische omstandigheden.

Het kiezen van het meest geschikte ras in een bepaalde omgeving of productie systeem 

zal de eerste stap moeten zijn in een fokprogramma. Het is belangrijk dat het gekozen 

ras zich kan aanpassen aan de omgeving en kan produceren in het productiesysteem. 

Als dit niet het geval is, zal de gezondheid en de vruchtbaarheid van de dieren 

teruglopen, resulterend in een lagere overlevingskans.

Tegenwoordig zijn commerciële fokprogramma's voor melkvee, varkens en kippen zeer 

geavanceerd en kennen ze complexe fokdoelen. Andere diersoorten hebben vaak 

minder uitgebreide fokprogramma’s en kennen een beperkt aantal fokdoelkenmerken. 

Fokdoelkenmerken zijn erfelijke kenmerken, die gemakkelijk en nauwkeurig gemeten 

kunnen worden.

Om individuele selectie kandidaten te kunnen ranken op basis van fokdoel kenmerken, is 

het noodzakelijk om alle waarden te combineren in één selectie kengetal. De waarde van 

dit kengetal kan worden berekend door voor elk kenmerk de fokwaarde te 

vermenigvuldigen met de wegingsfactor op basis van de waarde van het kenmerk in het 

fokdoel. De waarde kan worden gebaseerd op de relatieve economische waarde van het 

kenmerk.

3.12 Voorbeeld: nieuwe fokdoelen in de 
varkenshouderij
Fokdoelen in de varkenshouderij worden beïnvloed door verwachtingen van 
consumenten, opinies in de samenleving en technologische ontwikkelingen

Bron: Merks, J.W.M. et al, 2012. New phenotypes for new breeding goals in pigs. Animal, 6:4, 

pp 535-543.
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Genetische trends bij varkens zijn vaak hoog, maar het kan 3 tot 5 jaar duren totdat de 

verschillen tot uitdrukking komen in de productiedieren en de consument er voordeel van heeft. 

Tegenwoordig hebben de fokprogramma's bij varkens fokdoelen met belangrijke kenmerken, 

het relatieve belang van deze kenmerken is duidelijk en de richting waarin we deze kenmerken 

willen verbeteren ook. Het belang van kenmerken hangt af van verwachte marktbehoeftes, wat 

weer afhangt van de verwachting van de consument en de bereidheid van de markt om 

bepaalde productie methodes te accepteren. Daarvoor is een goede voorspelling van 

toekomstige trends hard nodig. De ontwikkelingen in de varkensvlees productieketen maakt het 

met de ontwikkelingen in de informatie technologie mogelijk eenvoudig en tegen lage kosten de 

kenmerken te meten die relevant zijn voor het fokdoel. In de onderstaande figuur staan de 

huidige belangen van boeren, burgers en overheden die samen de vraag naar nieuwe 

“fenotypes” vanuit de samenleving en voedselindustrie representeren. Deze nieuwe “fenotypes” 

zijn: vitaliteit, uniformiteit, robuustheid, welzijn en gezondheid en kenmerken die te maken 

hebben met het reduceren van de CO  voetafdruk (footprint) van de varkensvleesproductie, 2

terwijl de efficiëntie van de productie en de kwaliteit van het product hoog blijft.

Het verhogen van de vitaliteit kan resulteren in: een groter overlevingspercentage van biggen 

tijdens de dracht, minder doodgeboren biggen, geen dode of zieke biggen tijdens de zoog-, 

kraam- of groeiperiode, minder uitval van zeugen na de eerste worp en minder ziekte en 
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mortaliteit bij de oudere zeugen. Het verhogen van uniformiteit op verschillende niveaus in de 

productieketen heeft een positief effect op het management van dieren en het uiteindelijke 

verwerkingsproces van de karkassen. Uniformiteit in het geboortegewicht van een worp biggen 

verminderd de sterfte van met name van de kleine biggen. Een uniformiteit in eiwitaanzet leidt 

tot meer uniformiteit in groei en in de leeftijd waarop de dieren het slachtgewicht bereiken. Dit 

geeft weer een efficiënter gebruik van de eiwitten in het voer. Uniformiteit in slachtgewicht en 

karkaslengte verhoogt de efficiëntie van het slachtproces. Uniformiteit in karbonades, de kleur 

van het vlees, marmering en vochtverlies is een wens van retailers en consumenten. Een 

verhoging van robuustheid zal het aanpassingsvermogen helpen om met verschillende 

stressoren om te gaan. Je kunt denken aan het aanpassingsvermogen voor: ziekten, extreem 

warme of koude klimaten, een lagere voerkwaliteit of veranderingen in huisvestiging en 

management, bijvoorbeeld de verandering van individuele naar groepshuisvesting. Een 

reductie in de CO  voetafdruk van de varkenshouderij kan worden bereikt door verbeteringen in 2

de vertering en benutting van het voer en in reducties in de onderhoudsbehoefte. In de 

varkenshouderij worden beren gecastreerd. Sommige niet gecastreerde beren produceren een 

enorme penetrante lucht die te ruiken is als je de karbonades bakt. Het castreren wordt in veel 

landen gezien als een pijnlijke ingreep bij jonge biggen en wordt dan ook liever vermeden. 

Recentelijk heeft selectie met genetische merkers (DNA-selectie) ervoor gezorgd dat we 

kunnen gaan selecteren tegen de beregeur, waardoor castratie van jonge mannetjes niet 

langer nodig is. Genomische selectie heeft de potentie om een enorme bijdrage te leveren aan 

het selecteren van nieuwe “fenotypes” en het realiseren van nieuwe en meer complexe 

fokdoelen. Het automatiseren van het proces dat dieren en karkassen identificeert en 

informatieverzameling over kenmerken in verschillende fasen van de productieketen, zal 

resulteren in zeer informatieve databases. Deze databases bevatten de DNA profielen en 

fenotypes die gebruikt gaan worden voor de selectie van dieren.

3.13 Voorbeeld: Fokdoelen van het KWPN 
paardenstamboek
Voorbeeld: Fokdoelen van het KWPN (bron: Fokkerij; KWPN, http://www.kwpn.nl/ )

Definitie van het fokdoel

Het doel van het KWPN is het fokken van paarden, die op Grand Prix-niveau in de 
dressuur- of springsport kunnen presteren. Om dit te kunnen bereiken, moet een paard 
beschikken over een goede constitutie, een functioneel – en bij voorkeur ook 
aansprekend – exterieur, correcte bewegingen én een meewerkend karakter. 

http://www.kwpn.org/
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Een  spreekt voor zich: het trainen van een paard voor Grand Prix-niveau is goede constitutie
een intensief en langdurig traject, waar jaren mee gemoeid zijn. Een paard dat vóór zijn achtste 

al debuteert, is een zeldzaamheid. Een goede constitutie, oftewel een gezonde lichamelijke 

gesteldheid is dan van groot belang. Hoe gezonder het paard, hoe groter de kans dat het 

uiteindelijke Grand Prix-niveau ook wordt bereikt en voor een langere periode wordt 

vastgehouden.

Om diezelfde reden, proberen we ook het oftewel de bouw van een paard, zoveel exterieur, 
mogelijk af te stemmen op de sportfunctionaliteit. Om nog beter tegemoet te komen aan de 

vraag van fokkers, eigenaren en ruiters, hanteert het KWPN binnen de fokrichting rijpaard sinds 

januari 2006 twee specialisaties, waarvoor het algemene fokdoel niet is veranderd maar wel is 

uitgebreid. De rijpaarden worden sindsdien geregistreerd en beoordeeld als dressuurpaard of 

als springpaard. De succeskansen van een paard dat op zijn taak is ‘gebouwd’, zijn nu 

eenmaal groter dan die van een soortgenoot met een bouw, die hem juist tegenwerkt. 

Vergelijkbare specifieke fokdoelstellingen zijn er ook voor de fokrichtingen tuigpaard en 

Gelders paard.

De derde succesfactor zijn de natuurlijke : beschikt het paard over een correct bewegingen
bewegingsapparaat, dat het mogelijk maakt om zijn bewegingen met takt, ritme en balans uit te 

voeren en met voldoende kracht, souplesse en atletisch vermogen.

En ten slotte de meest ongrijpbare van al deze factoren: een . Een meewerkend karakter
paard is namelijk geen voertuig, hulpmiddel of instrument, maar een atleet met een eigen 

karakter.

Met het oog op het intensieve en langdurige trainingstraject, is een teamgenoot, die 
ongecompliceerd in de omgang is, zich makkelijk laat rijden en bovendien intelligent en 
ijverig is, waarschijnlijk het belangrijkste criterium bij het streven naar het hoogst 
haalbare sportniveau. 

Fokrichtingen

Sinds 2006 onderscheidt het KWPN vier fokrichtingen. De grootste groep (85-90%) zijn de 

rijpaarden, die onderverdeeld zijn in de discipline dressuurpaard en springpaard. De andere 

twee fokrichtingen zijn het tuigpaard en het Gelders paard. Hoewel iedere fokrichting haar 

eigen, aanvullende doelstellingen kent, worden álle paarden in eerste instantie getoetst aan het 

algemene KWPN-fokdoel, dat gericht is op:

het fokken van een prestatiepaard, dat op Grand Prix-niveau kan presteren;

met een constitutie die langdurige bruikbaarheid bevordert;

met een karakter dat de wil en mogelijkheid tot presteren ondersteunt en mensvriendelijk 

is;

met een functioneel exterieur en een correct bewegingsmechanisme, ter ondersteuning 

van goede prestaties;
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met een exterieur dat bij voorkeur aansprekend is, bezien vanuit ras, edelheid en 

kwaliteit.

Specialisatie dressuurpaard

Voor de discipline dressuurpaarden beoogt het KWPN daarnaast het volgende fokdoel:

Het dressuurpaard heeft een langgelijnd, royaal, correct model met evenredige 

verhoudingen en uitstraling.

Het paard beweegt zich correct, lichtvoetig, in balans met souplesse, gedragenheid, met 

afdruk en een goede zelfhouding.

Het dressuurpaard is makkelijk in de omgang, laat zich makkelijk rijden, is intelligent en 

heeft een meewerkend, ijverig karakter.

Specialisatie springpaard

Voor springpaarden stelt het KWPN zich ten doel:

Het springpaard heeft een langgelijnd, royaal, correct model met evenredige 

verhoudingen en uitstraling.

Het paard beweegt correct, in balans, met souplesse, gedragenheid en afdruk.

Het springpaard is makkelijk in de omgang, laat zich makkelijk rijden, is intelligent en 

heeft een meewerkend, ijverig karakter.

Het springpaard heeft moed en springt met snelle reflexen, is voorzichtig, heeft een 

goede techniek en beschikt over veel vermogen.

Specialisatie tuigpaard

Voor de tuigpaarden geldt het volgende:

Het KWPN-tuigpaard moet duurzaam in de hoogste klasse van het KNHS kunnen 

presteren.

Het tuigpaard heeft een langgelijnd, royaal, correct model met evenredige verhoudingen 

en uitstraling.

Het paard beweegt correct, in balans, met souplesse, gedragenheid en afdruk.

Het tuigpaard is makkelijk in de omgang, laat zich makkelijk rijden, is intelligent en heeft 

een meewerkend, ijverig karakter.

Het paard heeft een fiere houding in combinatie met specifieke drafkenmerken: een lang 

zweefmoment, een ruim wegzettend voorbeen met hoge actie en een krachtig 

ondertredend achterbeen.

Specialisatie Gelders paard

Het fokdoel van het Gelders paard is specifiek gericht op:
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Een veelzijdig inzetbaar paard, dat zich zowel aangespannen als onder het zadel 

onderscheidt door een blij optreden en betrouwbaar, werkwillig karakter.

Het Gelders paard is evenredig gebouwd met een robuust lichaam en degelijk 

beenwerk.

Het paard beweegt correct, in balans, met souplesse, gedragenheid en afdruk.

Het Gelders paard toont in draf en galop een duidelijke knieheffing in het 

voorbeengebruik en een krachtig gebruik van het achterbeen met een goede buiging 

van het spronggewricht en veel gedragenheid.

Het Gelders paard springt met plezier en een goede techniek en is voorzichtig.

3.14 Voorbeeld: De nederlandse melkproductie 
index (INET)
Voorbeeld: De Nederlandse melkproductie index (INET) in de melkveefokkerij

Bron website Genetic Evaluation Sires (GES): http://www.gesfokwaarden.eu/nl
/fokwaarden/pdf/E_9.pdf 

Introductie 

In de veefokkerij neemt de selectie op melkproductie-kenmerken een belangrijke plaats in. De 

hulpmiddelen hierbij zijn de koe-en stierindexen voor melk, vet en eiwit. De fokwaarden voor kg 

melk, kg vet en kg eiwit worden gecombineerd tot één getal: de netto-melkgeldindex (Inet). 

Deze combinatie van fokwaarden tot Inet is zodanig dat selectie op Inet leidt tot een meer 

rendabele melkproductie per koe.

De Inet wordt berekend volgens de volgende formule:

Inet 2012 = -0,03 * FW kg melk + 2,2 * FW kg vet + 5,0 * FW kg eiwit 

In de formule staat FW voor fokwaarde. De getallen –0,03, 2,2 en 5,0 worden de Inet-factoren 

genoemd. Als voorbeeld: stel een stier met +1000, +35 en +30 als fokwaarden voor kg melk, kg 

vet en eiwit. De Inet van deze stier is dan gelijk aan –0,03* 1000 + 2,2* 35 + 5,0* 30 = 195 euro 

(afgerond). Voor koeien wordt dezelfde formule gehanteerd.

Betekenis van INET

In de fokkerij gaat het erom om door middel van selectie te komen tot hoogproductieve en meer 

rendabel producerende koeien. De Inet geeft aan wat er van een nakomeling aan extra netto-

opbrengsten per lactatie verwacht mag worden bij een bepaalde paring. Als voorbeeld de 

http://www.gesfokwaarden.eu/nl/fokwaarden/pdf/E_9.pdf
http://www.gesfokwaarden.eu/nl/fokwaarden/pdf/E_9.pdf


Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

74

paring van een stier met 400 euro Inet met een koe met 200 euro Inet. De verwachting is dat 

een kalf uit deze paring zal uitkomen op 300 euro Inet, hetgeen 100 euro meer is dan de 

moeder. Met andere woorden: de verwachting is dat het kalf aan netto-melkgeld opbrengsten 

per lactatie circa 100 euro meer zal opleveren dan de moeder.

De Inet-factoren geven aan wat de netto-opbrengst is per kg melk, kg vet en kg eiwit, indien 

door fokkerij de productie per lactatie voor melk, vet of eiwit met één kg verhoogd wordt. Een 

productieverhoging van één kg melk per lactatie door fokkerij, bij geen verhoging van de 

productie van vet en eiwit, zal 3 cent kosten. Een productieverhoging door fokkerij van één kg 

vet zal € 2,20 opleveren. Voor kg eiwit is dat €5,00.

Berekeningsmodel

De economische wegingsfactoren worden bepaald door het verschil in bedrijfsinkomen te 

berekenen bij een marginale toename van de productie per koe, waarbij alle andere 

omstandigheden gelijk blijven. Hierbij wordt uitgegaan van de (melkprijs)situatie zoals die over 

8 à 10 jaar zeer waarschijnlijk zal zijn. De marginale toename van de productie per koe is het 

gevolg van de marginale toename van de genetische aanleg van de koe voor productie: dus 

wat levert een toename van een fokwaarde van een koe van één kg melk, vet of eiwit op in het 

melkveebedrijf?

Kosten voor energie en DVE

In het berekeningsmodel worden voor melk, vet en eiwit afzonderlijk bepaald wat de benodigde 

energie en eiwit in het voer is. Om alleen melk of vet te produceren is energie nodig, voor eiwit 

is energie en eiwit nodig. De voerkosten per kg melk, vet of eiwit wordt berekend als (behoefte 

aan energie)*prijs van energie)+(behoefte aan eiwit/dve)*(prijs van eiwit/dve). Per kg melk, vet 

en eiwit is resp. 0,11, 5,9 en 3,0 kVEM nodig aan energie en voor 1 kg eiwit is 1,56 kDVE 

nodig.

Wat betreft de kosten voor het voer is uitgegaan van een prijs voor A-brok van 18 euro per 100 

kg en een prijsverhouding tussen kDVE en kVEM van 6 : 1. Dit resulteert in een een prijs van 1 

kVEM van € 0,107 en een prijs van 1 kDVE van € 0,639.

Melkprijs in de toekomst

Wat er aan trends wordt verwacht is en wordt meegenomen in het berekeningsmodel van de 

Inet:

- de melkprijs is 32 eurocent per kg melk, met 4,2% vet en 3,4 % eiwit

- de negatieve grondprijs voor 1 kg melk is € -0,015 per kg melk

- de verhouding voor de eiwit/vet prijs is 2.25 : 1

- dit resulteert in een prijs voor 1 kg vet van € 2,85, en € 6,35 voor 1 kg eiwit.

Resultaten
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Op basis van het energiegebruik en eiwitbehoefte vanuit voer om melk, vet en eiwit te 

produceren zijn de voerkosten 0,012, 0,63 en 1,32 euro per kg melk (drager), kg vet en kg 

eiwit.

De opbrengst per kg melk (drager), kg vet en kg eiwit is respectievelijk -0,015, 2,85 en 6,35 

euro.

Wanneer de kosten van de opbrengsten worden afgetrokken blijft de netto opbrengst, rekening 

houdend met de voerkosten, over:

Inet = -0,027 * FW kg melk + 2,22 * FW kg vet + 5,03 * FW kg eiwit

Na afronding van de wegingsfactoren wordt de Inet per april 2012 als volgt:

Inet 2012 = -0,03 * FW kg melk + 2,2 * FW kg vet + 5,0 * FW kg eiwit

3.15 Voorbeeld: Fokmethoden van top-
hondenfokkers
Bron: Pekka Hannula and Morjo Nygaerd, 2011. Keys to top breeding ISBN 978-952-
67306-5-3. Kirjapaino Jaarli Oy, Turenki, Finland

In Europa, Australië en de Verenigde staten zijn 22 topfokkers geïnterviewd over hun 

fokmethoden. In deze landen waren de fokkers erkend omdat ze al heel lang zeer succesvol 

waren in het fokken van kampioenshonden: gezonde honden met een goed gedrag. In al hun 

fokmethoden deelden de fokkers drie fokdoelen: 1) goede gezondheid, 2) gewenst gedrag en 

3) een goede lichaamsbouw. In het begin van hun carrière kochten ze alleen honden aan die 

voldeden aan deze criteria, waarbij ze gezondheid zwaarder meewogen dan gedrag en 

lichaamsbouw. Al deze fokkers hielden zich tijdens hun gehele carrière aan dit fokdoel en 

fokten dan ook niet met dieren die niet gezond waren of een erfelijke aandoening meedroegen. 

Soms werd er wel matig ingeteeld (het paren van dieren die genetisch materiaal delen), maar 

dit werd dan ook opgevolgd door een aantal outcrosses, kruisingen of beter gezegd paringen 

van dieren die in lichte mate familie van elkaar waren. Deze fokmethode met deze prioritering 

van fokdoelkenmerken was de sleutel voor het succes van deze topfokkers.

3.16 Voorbeeld: Productiedoelen voor pluimvee in 
Ethiopië
Bron: Nigussie Dana et al, 2010. Production objectives and trait preferences of village 
poultry producers in Ethiopia: implications for designing breeding schemes utilizing 
indigenous chicken genetic resources. Trop. Anim. Health Prod. 42: 1519-1529.
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In pluimveehouderij systemen in Ethiopië hebben inheemse rassen met meer dan 90% van de 

totale productie een belangrijke rol in de productie van vlees en eieren. Het systeem wordt 

gekarakteriseerd door een kleine groep dieren per huishouden, kippen die worden gehouden 

als scharrelkippen in achtertuinen, geen extra voer krijgen, geen aparte hokken hebben 

behalve een nachtverblijf in het huis van de familie en door een gebrek aan gezondheidszorg. 

In een onderzoek zijn de socio-economische kenmerken van het systeem bestudeerd om 

hieruit de fokdoelkenmerken te identificeren en te prioriteren. De prioriteit van de eigenaar is 

ten eerste een goed aanpassingsvermogen (ziekte en stress tolerantie, het vermogen van de 

kip om roofdieren te ontwijken, scharrel en eetgedrag), een goede groei, eiproductie en het 

voortplantings vermogen (broedsheid, het uitkomen van eieren) en ten derde 

lichaamskenmerken zoals grootte en kleur. Ook blijkt dat fokkers hun inheemse rassen 

verkiezen boven moderne rassen op basis van kenmerken als: ziekte en stress tolerantie, het 

vermogen van het dier om roofdieren te ontwijken, het managen van de dieren, scharrel 

gedrag, het uitkomen van eieren en de smaak van de eieren en het vlees. Dit heeft ertoe geleid 

dat een fokprogramma ontwikkeld is met een massa selectie fokschema op productie 

kenmerken (het selecteren van hanen en hennen gebaseerd op hun eigen productie 

kenmerken), dat de productiviteit van de dieren in vijf generaties substantieel heeft verhoogd. 

Haantjes werden geselecteerd op hun eigen gewicht op 16 weken en hennetjes op hun eigen 

gewicht, leeftijd waarop het eerste ei werd gelegd en de eiproductie tot 45 weken. Dit voorbeeld 

bewijst dat een eenvoudig fokschema ook werkt. Het moet passen in de lokale 

omstandigheden van kleine pluimveehouders en toegevoegde waarde hebben in de 

productieketen.
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4.0 Het verzamelen van informatie voor 
fokkerijbeslissingen

Figuur 1. De zeven stappen om een fokprogramma op te zetten.

Als je het fokdoel weet, moet je relevante informatie verzamelen (stap 3 in figuur 1) om fokkerij 

beslissingen te nemen. De eigenschappen van dieren (genaamd fenotypes) zijn hiervoor 

relevant. Deze eigenschappen kunnen de waarde van een dier binnen het fokdoel bepalen. 

Wanneer springprestatie een fokdoel bij paarden is, dan worden gegevens over het springen 

verzameld. Wanneer vruchtbaarheid in varkens een fokdoel is, dan worden toom 

eigenschappen gemeten. Ook stamboominformatie van de dieren is essentieel in dierfokkerij. 

Dierfokkerij gaat immers over het doorgeven van de genetische aanleg van de ene generatie 

naar de volgende. Als je dit proces van doorgeven wilt volgen of beïnvloeden, dan is de 

registratie van ouder-nakomelingrelaties, oftewel de stamboom van een dier, cruciaal. 

Tegenwoordig is DNA-analyse mogelijk. Dit wordt bij dieren ook gebruikt en is bij uitstek 

geschikt om het doorgeven van de genetische aanleg voor eigenschappen te volgen of te 

beïnvloeden.

4.1 De waarde van een stamboom in de fokkerij
Door het meioseproces bij de vorming van spermacellen en eicellen bevatten deze 50% van 

het DNA van het dier dat de spermacel of het eicel produceert (dit is een belangrijk feit in het 

doorgeven van DNA van ouders naar nakomelingen). De 50% van het DNA beslaat een unieke 

combinatie van de chromosomen van het dier (toevalsproces in het doorgeven van DNA tussen 
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generaties). Na de bevruchting van een eicel door een spermacel bevat de celkern van de 

zygote de chromosomen weer in tweevoud en zijn ze weer gegroepeerd in paren. Dit proces 

houdt in dat ieder dier de helft van zijn chromosomen (of de helft van zijn genetische aanleg) 

ontvangt van zijn vader en de helft van zijn moeder. Dus, de genetische relatie tussen een dier 

en elk van zijn ouders is 0.5. Dit wordt de additief genetische relatie genoemd.

Definitie

De additief genetische relatie tussen twee dieren is de hoeveelheid DNA die ze 
gemeenschappelijk hebben door het feit dat ze aan elkaar verwant zijn

Een paar additief genetische relaties zijn hieronder gegeven:

Relatie Percentage van het DNA dat ze 

delen

Ouder - zoon of ouder - dochter 50%

Grootouder - kleinkind 25%

Overgrootouder - 

achterkleinkind

12.5%

Volle broers of zussen 50%

Halfbroers of halfzussen 25%

Het is belangrijk te benadrukken dat iedere spermacel en iedere eicel van een ouder een unieke

combinatie van chromosomen van de ouder bevat. Dit veroorzaakt dat de nakomelingen van 

dezelfde oudercombinatie (volle broers en zussen) nog steeds verschillende eigenschappen 

kunnen vertonen. Dit komt door het “ ” (vernoemd naar de bekende Mendelian sampling effect

geneticus Mendel). De additief genetische relatie tussen volle broers en zussen is 0.5 omdat ze 

gemiddeld 50% van het DNA van hun ouders delen.

De additief genetische relatie tussen twee verwante dieren is heel belangrijk in dierfokkerij. De 

additief genetische relatie tussen, bijvoorbeeld, een vader en een dochter is 0,5, ze hebben 

50% van hun DNA gemeenschappelijk. Dit betekent dat de eigenschappen van de vader 

waarde hebben voor de voorspelling voor de eigenschappen van de dochter. Het omgekeerde 

geldt ook; de eigenschappen van de dochter kunnen gebruikt worden om de fokwaarde van 

haar vader te berekenen. Natuurlijk speelt hier de erfelijkheidsgraad van de eigenschappen 

een cruciale rol. Voor eigenschappen met een hoge erfelijkheidsgraad heeft de additief 
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genetische relatie tussen twee dieren meer impact in de fokkerij dat voor eigenschappen met 

een lage erfelijkheidsgraad. Bijvoorbeeld, schofthoogte (met een hoge erfelijkheidsgraad van 

0.60) van een merrie is een goede voorspeller voor de schofthoogte van haar dochter. Echter, 

het succes van insemineren heeft een lage erfelijkheidsgraad van 0.10. Dit betekent dat de 

voorspelbare waarde van het inseminatie succes van de merrie voor het inseminatie succes 

van haar dochter laag is, ondanks dat de additief genetische relatie tussen de merrie en haar 

dochter 0.5 is.

Hieronder kun je een voorbeeld vinden van een stamboom van een merrie. Dit is een uitdraai 

van een officieel stamboek als een certificaat van het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland 

(KWPN).

Definitie

Een stamboom is de set van bekende ouder-nakomeling relaties in een populatie, vaak 
weergegeven als een familie boom diagram. De stamboom kan gebruikt worden om de 
additief genetische relatie tussen dieren in een populatie te berekenen
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4.2 Een uniek identificatiesysteem voor dieren is 
essentiëel
Een stamboom heeft alleen waarde voor de voorspelling van de genetische aanleg wanneer 

een  wordt gebruikt in een fokprogramma. Bij de uniek en betrouwbaar identificatiesysteem

geboorte hoort ieder dier een uniek identificatienummer te krijgen en zijn ouders zouden 

bekend moeten zijn zonder dat daar maar enige twijfel over bestaat. In veel fokprogramma’s 

wordt de stamboom (steekproefgewijs) gecheckt met genetische merkers (zie het voorbeeld in 

dit hoofdstuk). Een tweede vereiste is dat  (de fenotypes) aan dieren (bijvoorbeeld de metingen

de schofthoogte, melkproductie etc.) gecombineerd worden met het correcte 

. Fouten in een stamboom en fouten in de koppeling van metingen naar identificatienummer

dieren in het systeem zijn desastreus voor de voorspellingswaarde van stambomen.

De ouders van een dier hebben een additief genetische relatie van 0.5 en de grootouders een 

van 0.25 met dat dier. Hoe korter de afstand tussen de voorouder en het dier zelf, des te 

waardevoller zijn de eigenschappen van de voorouder als voorspelling voor de eigenschappen 

van het dier in kwestie. In het verleden werden stamboeken gestart met een 

stamboomregistratie en stamboom controle om de kopers van genetisch materiaal te 

garanderen dat de eigenschappen van een dier teruggekoppeld kon worden aan de 

eigenschappen van de ouders.

Naast de additief genetische relatie tussen de voorouders kunnen ook meerdere additief 

genetische relaties tussen dieren gebruikt worden in dierfokkerij. Een dier kan volle broers en 

zussen hebben met gemeten eigenschappen: de additief genetische relatie tussen volle broers 

en zussen is 0.5. Gemiddeld delen ze 50% van hun DNA afkomstig door hun ouders. 

Halfbroers en -zussen delen gemiddeld 25% van hun DNA (ze hebben dezelfde vader of 

dezelfde moeder) en deze additief genetische relatie van 0.25 met zijn halfbroers of -zussen 

kan ook waardevol zijn voor de voorspelling van de eigenschap van een (jonge) halfbroer of -

zus. Volle of halfbroers en –zussen hebben een additief genetische relatie van 0.5 met hun 

gemeenschappelijke ouder en zijn vaak gebruikt om de fokwaarde van één van de ouders te 

bepalen. Zelfs nakomelingen van latere generaties, kleindochters en kleinzoons met een 

additief genetische relatie van 0.25 worden gebruikt om de fokwaarde van hun grootouders te 

bepalen. Concluderend: het is de moeite waard en heel informatief om de stamboom van een 

dier uit te breiden in een schema waar, naast de voorouders, ook volle en halfbroers en –

zussen en nakomelingen zijn geplaatst. Dit geeft een volledig beeld van al de familieleden die 

informatie kunnen geven voor de schatting van de fokwaarde van het dier in kwestie.
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4.3 Fenotypen verzamelen, monogene en polygene 
kenmerken
Sommige eigenschappen van dieren vereisen niet veel kennis of ervaring om ze te registreren. 

De kleur van dieren is een goed voorbeeld: bijvoorbeeld in een konijnenras zijn de dieren zwart 

of bruin. Je kunt dit registreren in een computer als 0 voor zwart en 1 voor bruin of 1 voor zwart 

en 2 voor bruin. Zulke eigenschappen worden in genetische termen monogene genoemd: de 

expressie wordt bepaald door de allelen van één gen. Net zoals kleur zijn sommige 

eigenschappen gebaseerd op een beperkt aantal genen en dat is de reden dat het kenmerk in 

een beperkt aantal klassen kan worden geregistreerd. Veel recessieve erfelijke gebreken bij 

dieren zijn monogeen: de allelen in één gen bepalen het fenotype: gezond of ongezond. In 

statistische termen zijn deze variabelen discreet, ze worden geregistreerd in een beperkt aantal 

klassen. Als je de kleurkenmerken van het konijnenras beschrijft kun je berekenen dat x% van 

de dieren zwart en y% van de dieren bruin zijn.

Veel eigenschappen van dieren zijn echter polygeen, ze worden veroorzaakt door de effecten 

van vele genen. Veel polygene kenmerken zijn kwantitatief en continu en deze kunnen 

gemeten worden in metrische eenheden zoals kg, l, mm, etc. Sommige eigenschappen zijn 

weliswaar continu, maar worden gemeten in categorieën zodat ze een lineaire schaal 

benaderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eigenschappen van de exterieur van dieren of de 

prestatie bepaald door jury’s of inspecteurs. Zij scoren de eigenschappen van de dieren op een 

schaal, bijvoorbeeld 1-5 of 1-10. Sommige polygene eigenschappen, zoals het voorkomen van 

een ziekte zijn binair; ziek (bijv. 1) of niet (bijv. 0).

4.4 Gemiddelde, variantie, standaard afwijking en 
variatiecoëfficiënt
Continue variabelen worden in statistische termen beschreven door het gemiddelde en de 

grootte van de variantie. Om variantie te beschrijven kunnen we de standaard afwijking, 

variantie en de variatiecoëfficiënt gebruiken.

Het gemiddelde wordt als volgt berekend:

Het “gemiddelde” van een steekproef is de som van de waardes van de steekproef gedeeld 

door het aantal waarnemingen in de steekproef:

Bijvoorbeeld, het rekenkundige gemiddelde van vijf waarden 4, 36, 45, 50, 75 is:
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De variantie wordt als volgt berekend:

S =(X -X)/(N-1)2
i

De standaard afwijking wordt als volgt berekend:

Dit is de wortel van de variantie. De variantie is dus de standaard afwijking in het kwadraat.

Bijvoorbeeld, de standaard afwijking voor de vijf waarden 4, 36, 45, 50, 75 wordt berekend als 

volgt:

N = 5 en het gemiddelde voor x = 42

Xi X -i
X

(X -X)i
2

4 -38 1444

36 -6 36

45 3 9

50 8 64

75 33 1089

X = i

210

  (X -X) = i
2

2642

In dit geval is de variantie 2642 /  = 660.5 en de standaard afwijking is  2642 /  = 32.54 5

De coëfficiënt van variatie is de standaard afwijking gedeeld door het gemiddelde: 
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µ is in dit geval de indicatie voor het gemiddelde en  is de standaard afwijking. De 

variatiecoëfficiënt is: 32.5 / 42 = 0.77. Dit betekent dat de grootte van de standaard afwijking 

77% van de grootte van het gemiddelde is. Je kunt dus veel verschil tussen dieren zien 

wanneer de vijf gebruikte waarden hierboven de waarde van een kenmerk van vijf dieren zijn.

4.5 De normale verdeling van kenmerken
Veel eigenschappen van dieren vertonen een normale verdeling. Dit betekent dat de verdeling 

symmetrisch is en dat deze gekarakteriseerd kan worden door een gemiddelde µ en een 

variantie . Onder en boven dit gemiddelde tel je evenveel dieren. Verder zie je verder van het 

gemiddelde af minder dieren. In een grafiek kan dit als volgt weergegeven worden:

In zo’n normale verdeling heeft 68% van de dieren een waarde voor het kenmerk binnen één 

standaard afwijking van het gemiddelde; 95% heeft een waarde binnen twee standaard 

afwijkingen en 99,7% binnen drie standaard afwijkingen.

4.6 Covariantie en correlatie
Twee kenmerken kunnen een bepaalde relatie hebben. Bijvoorbeeld wanneer een waarde voor 

kenmerk één hoog is, zie je altijd dat kenmerk twee ook hoog is (zie figuur 2, de relatie tussen 

borstomvang en levend gewicht in koeien). Ook het omgekeerde kan gebeuren, dus wanneer 

kenmerk één hoog is, is kenmerk twee laag (zie figuur 2, de relatie tussen levend gewicht en 

voederconversie in varkens). De relatie kan ook zwak zijn (zie figuur 2, de zwakke relatie 

tussen levend gewicht en prijs bij vleeskoeien). Deze relaties kunnen veroorzaakt worden 

omdat deze eigenschappen (gedeeltelijk) zijn gebaseerd op het functioneren van dezelfde 

genen. In dierfokkerij gebruiken we vaak de covariantie, correlatie of regressie voor de 

statistische beschrijvingen om relaties tussen kenmerken vast te leggen.

In statistische termen is de  gelijk aan: cov(x,y) = E(xy) – E(x)* E(y)covariantie
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Waar E voor de verwachting staat, die berekend kan worden als de som van de waarneming 

gedeeld door het aantal observaties.

De relatie tussen twee eigenschappen wordt in dierfokkerij meestal beschreven als de 

correlatie tussen eigenschap x en y.

In statistische termen is de geschatte : r(x,y) = cov (x,y) / (var x * var y) correlatie

De correlatie wordt beschreven als r en heeft een waarde tussen -1 en +1. Een positieve 

waarde betekent dat twee eigenschappen positief zijn gecorreleerd: hoge waardes van 

eigenschap x gaan in de meeste gevallen samen met hoge waardes voor eigenschap y (als r = 

+1 dan is het altijd zo). Een negatieve r betekent dat hoge waardes van eigenschap x 

samengaan met lage waarden van eigenschap y.

Het onderstaande schema illustreert in grafiekjes de relaties (correlaties) tussen twee 

eigenschappen voor drie verschillende combinaties van kenmerken:

Figuur 2. Correlaties tussen verschillende eigenschappen.

Het is erg belangrijk te begrijpen dat de correlatie niet de oorzaak en gevolg of het resultaat 

aangeeft. Levend gewicht in varkens is niet direct de oorzaak van een lage voederconversie in 

varkens (het derde voorbeeld uit bovenstaande figuur) of andersom. De correlatie geeft alleen 

aan dat er een relatie tussen twee eigenschappen bestaat. Wanneer deze relatie is gebaseerd 

op bijvoorbeeld het functioneren van dezelfde genen, kan deze relatie gebruikt worden in 

dierfokkerij.
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4.7 Regressie
Wanneer de correlatie redelijk sterk is, kunnen we ons afvragen: hoeveel verandering zien we 

in y als we x met één unit veranderen? De vraag kan beantwoord worden door de regressie 

coëfficiënt : een maat voor de relatie tussen x en y, maar nu uitgedrukt als het deel van de 

variantie van x. Het wordt meestal genoteerd als b.

In statistische termen: b(x,y) = cov (x,y) / (var x)2

Uitgelegd in woorden is b(x,y) de verandering in de waarde van y wanneer je x met één unit 

verhoogt. Het is ook mogelijk de verandering in x te berekenen wanneer y één unit hoger is.

Deze regressie coefficient wordt dan berekend als: b(y,x) = cov (x,y) / (var y)2

De regressie coëfficiënt kan een positieve of een negatieve waarde hebben, afhankelijk van het 

teken van de correlatie (covariantie) tussen eigenschappen. De regressie coëfficiënt van 

bijvoorbeeld dochter’s melkgift op moeder’s melkgift kan worden gebruikt om de 

erfelijkheidsgraad voor melkgift te schatten.

4.8 Meetfouten
Meetfouten

Het resultaat van een meting aan een dier wordt het fenotype genoemd. Metingen horen altijd 

heel zorgvuldig uitgevoerd te worden en ze moeten kritisch beoordeeld worden. Meetfouten 

bepalen hoe accuraat fenotypen kunnen worden bepaald.

Definitie

Een  is de waargenomen waarde voor een kenmerk. het is het resultaat van fenotype
erfelijke- en milieu invloeden en hun interacties die het kenmerk beïnvloeden, inclusief het 
effect van meetfouten.

Deze meetfouten kunnen systematisch of een random (toevallig) van aard zijn. Systematische 

fouten kunnen veroorzaakt worden bijvoorbeeld door verschillen tussen dieren: in 

voersamenstelling, leeftijd tijdens de meting, training etc. Toevallige fouten, bijvoorbeeld het 

foutief meten van een eigenschap, kunnen een lage herhaalbaarheid van een eigenschap 

veroorzaken. Bijvoorbeeld, als je de lengte van een dier wil meten en je herhaalt dit tien keer, 

dan zal je een redelijk grote variatie in uitkomsten zien. De oorzaak hiervan is kleine 

bewegingen van het dier. Wanneer je kruishoogte meet, zie je een veel kleinere variatie. Twee 

aspecten van nauwkeurigheid zijn belangrijk wanneer je metingen doet: herhaalbaarheid en 

reproduceerbaarheid, beide zijn correlaties tussen metingen aan hetzelfde dier.

Definitie
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Definitie

De  is gedefiniëerd als de overeenkomst tussen de metingen aan herhaalbaarheid
hetzelfde object onder dezelfde omstandigheden. Het geeft aan hoe nauwkeurig een 
kenmerk gemeten kan worden. De herhaalbaarheid wordt beïnvloed door meetfouten en 
tijdseffecten

Wanneer de herhaalbaarheid laag is voor een eigenschap, is de erfelijkheidsgraad dat ook. Dat 

betekent dat het dan moeilijk is om de eigenschap te verbeteren in een fokprogramma.

Definitie

De is gedefiniëerd als de overeenkomst tussen de metingen aan reproduceerbaarheid 
hetzelfde object onder verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld gemeten onder 
verschillende omstandigheden of door verschillende personen. Het wordt niet alleen 
beïnvloed door meetfouten en tijdseffecten, maar ook door systematische effecten van 
verschillende keurmeesters of personen die de meting uitvoeren.

Als de herhaalbaarheid van een fenotype hoog is en de reproduceerbaarheid laag, dan moet je 

zorgen dat de metingen van het fenotype gestandaardiseerd worden en dat keurmeesters of 

technisch medewerkers getraind worden. Bijvoorbeeld, de meting kan gestandaardiseerd 

worden door het lichaamsgewicht van de biggen bij het spenen te meten wanneer de biggen 

gescheiden worden van de zeug op een vaste tijd van de dag en dat ze als vleesvarkens 

worden gewogen op een vaste tijd na een bepaalde tijd van voedselrestrictie voor het vervoer 

naar het slachthuis. Dan is het mogelijk de dagelijkse gewichtstoename gedurende de 

groeiperiode te meten zonder systematische meetfouten. Bij het scoren van exterieur-

eigenschappen van paarden wordt het aangeraden om te beginnen met een trainingssessie 

voor de keurmeesters en om deze trainingssessie regelmatig te herhalen. Anders kunnen twee 

juryleden (systematisch) verschillende scores geven voor hetzelfde eigenschap van hetzelfde 

dier, wat leidt tot een lage reproduceerbaarheid van de eigenschap ondanks dat het een hoge 

herhaalbaarheid heeft.

4.9 Frequentie van metingen
Hoe frequent je een meting van een fenotype moet doen, hangt van veel factoren af. Een 

melkrobot registreert de melkgift van individuele koeien tijdens elke melkbeurt. Het exterieur 

van dieren dat wordt vastgelegd door een inspecteur vereist een duur bezoek aan een 

boerderij en dit gebeurt maar een paar keer per jaar. Het voorkomen van een ziekte wordt 

alleen geregistreerd wanneer de boer daarvoor een dierenarts belt. Prestaties van paarden 

wordt alleen bepaald op een test- of keuringsdag. Het exterieur van honden wordt 

geregistreerd op speciale shows. In het algemeen verhoog je het aantal metingen wanneer er 
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een trend in het kenmerk te zien is. Bijvoorbeeld, melkproductiecurves van koeien, schapen en 

geiten verschillen in verschillende stadia van de lactatie: top productie (kg en aantal dagen in 

lactatie) en persistentie (vorm van de curve: plat of een scherpe afname na de top). Om een 

betrouwbare schatting van de melkgift in een lactatie (het kenmerk uit het fokdoel) te krijgen, 

werd uitgerekend dat het in ieder geval noodzakelijk is om elke 6 weken de melkgift te meten. 

Op veel melkveebedrijven is het eerste argument om de melkgift te meten dat je dan het 

voedermanagement beter aan kunt passen aan de dieren. Het tweede argument is dat je zo 

kunt zien welke dieren het meeste melk produceren.

4.10 Metingen aan de dieren zelf of aan 
familieleden van het dier?
Van welke dieren je de fenotypes moet meten, hangt sterk af van de eigenschap; groei kan 

worden gemeten bij mannelijke en vrouwelijke dieren van geboorte tot de dood; melkproductie 

kan alleen gemeten worden bij vrouwelijke dieren na de geboorte van een nakomeling; eieren 

kunnen alleen geteld worden na de start van de legperiode. Karkaseigenschappen kunnen 

alleen bepaald worden na de slacht. Resistentie tegen ziekten wordt alleen geuit als er een 

pathogeen aanwezig is. De levensduur kan alleen bepaald worden aan het einde van het leven 

van het dier. Daarom worden voor verschillende categorieën van kenmerken verschillende 

informatiebronnen gebruikt om een indruk te krijgen van de genotypen van het dier dat je wil 

selecteren. Deze informatiebronnen zijn informatief omdat ze verwant zijn aan het dier dat je 

wilt selecteren.

Ouder (stamboom) informatie: melkgift, vruchtbaarheid, levensduur

Volle- of halfbroers en –zussen informatie: melkproductie, karkaseigenschappen, 

vruchtbaarheid, levensduur of ziekteresistentie.

Nakomelingen: melkproductie, karkaseigenschappen, vruchtbaarheid, gezondheid

Eigenschappen kunnen niet kosteloos geregistreerd worden. Bij honden en paarden 

bijvoorbeeld, moet je shows organiseren die geld kosten omdat keurmeesters ingehuurd 

moeten worden. Bij andere diersoorten moeten keurmeesters boerderijen bezoeken om het 

exterieur van de dieren te beoordelen. Voor weer andere diersoorten moeten dure machines 

gekocht worden om levende dieren te scannen of om automatisch belangrijke eigenschappen 

in slachthuizen te meten. Goedkope methoden maken het mogelijk om van grote aantallen 

dieren gegevens te registreren. Maar als dit duur is, bijvoorbeeld echoscopie bij levende dieren, 

worden alleen dieren met veel impact in het fokprogramma gescand.

Fenotypen worden geregistreerd door verschillende organisaties en het vergt vaak moeite om 

dan de verschillende eigenschappen van dieren te combineren om zijn uiteindelijke fokwaarde 

voor alle eigenschappen in het fokdoel te bepalen.
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4.11 De waarde van indicatorkenmerken
Voor belangrijke eigenschappen die moeilijk te meten zijn of die alleen tot uiting komen op 

latere leeftijd of aan het eind van het leven kunnen indicatorkenmerken van grote waarde zijn. 

Wanneer er bij paarden een sterke relatie (correlatie) bestaat tussen de score voor kwaliteit 

van de benen en de levensduur kan de score voor de kwaliteit van de benen gebruikt worden 

als een indicator voor levensduur. In deze situatie kan kwaliteit van de benen gebruikt worden 

als een selectiekenmerk in paarden om het fokdoelkenmerk levensduur te verbeteren. Bij 

varkens is een halothaan test ontwikkeld waarin jonge varkens worden verdoofd met 

halothaan. Dit gas geeft verschillende reacties in varkens en deze reacties waren een goede 

indicator van hun vatbaarheid voor stress. Stress tijdens de slacht heeft een negatief effect op 

de vleeskwaliteit. De uitkomst van de halothaan test wordt gebruikt als een indicatokenmerk 

voor de selectie voor verminderde vatbaarheid voor stress en zo voor een betere vleeskwaliteit.

Figuur 3: de halothaan test. Boven een varken dat vatbaar is voor stress en onder een varken 

dat niet vatbaar is.
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4.12 De waarde van informatie van verwanten
Informatie van voorouders

Als een dier wordt geboren, of zelfs al als een embryo beschikbaar is, wil een fokker graag 

weten wat de waarde van dit individu is voor de fokkerij. Is het dier alleen geschikt om te 

bedoelde functie uit te oefenen, dus te produceren, of kan hij het dier ook gebruiken als 

ouderdier voor de volgende generatie? Kan hij het dier gebruiken om toekomstige generaties te 

verbeteren? De eerste optie is om de stamboom en alle informatie van de voorouders te 

bestuderen. De informatie van de ouders is heel waardevol omdat de additief genetische relatie 

tussen ouders en hun nakomelingen 0,5 is. Informatie van grootouders en verdere voorouders 

is alleen waardevol wanneer de informatie van ouders afwezig of beperkt aanwezig is. Immers, 

allelen die niet worden overgedragen van grootouders naar ouders zullen niet meer aanwezig 

zijn in het dier (kleinkind) van de huidige generatie. Stamboominformatie is heel bruikbaar 

wanneer de eigenschap of de prestatie van een dier (nog) niet bepaald is. Je kunt denken aan 

de selectie van mannelijke dieren voor eigenschappen die alleen in vrouwelijke dieren worden 

geuit, of als je wil selecteren voor eigenschappen die pas na de puberteit tot uiting komen.

Informatie van het dier zelf

Zodra een eigenschap gemeten kan worden aan het dier zelf, vermindert de waarde van de 

informatie van familieleden. De reden hiervoor is dat op dit moment bekend is welke 50% van 

de genetische waarde van de ouders naar de nakomeling is gegaan. Eigen informatie is erg 

waardevol als een eigenschap een hoge erfelijkheidsgraad heeft. Dan hebben meetfouten of 

omgevingsfactoren weinig effect op dit soort eigenschappen.

Informatie van broers en zussen

Bij sommige diersoorten, zoals kippen en varkens, zijn er families met volle broers en zussen. 

Bij kippen kunnen hanen en hennen herhaaldelijk gepaard worden en zo kunnen ze honderden 

volle broers en zussen produceren. Bij varkens is de gemiddelde toomgrootte 14 biggen en dat 

zijn dus allemaal volle broers en zussen. De additief genetische relatie tussen volle broers en 

zussen is 0,5 en dit betekent dat deze familieleden inderdaad informatie geven over de 

fokwaarde van het individu in kwestie. Wanneer volle broers en zussen gedurende een 

tijdstraject achter elkaar worden geboren (kippen) hebben oudere broers en zussen 

waarschijnlijk meer informatie beschikbaar voor een jongere broer of zus. in de vakensfokkerij 

wordt selectie van broers en zussen gebruikt. Hier worden bijvoorbeeld karkasgegevens van 

een geslachte broer of zus gebruikt als informatie voor de karkaseigenschappen van een volle 

broer of zus die geselecteerd wordt voor de fokkerij. Bij honden kunnen blinde geleidehonden 

informatie geven over de toekomstige prestatie van broers of zussen die geselecteerd worden 

om blinde geleidehond te worden. Bij veel diersoorten worden mannelijke dieren met veel 

verschillende vrouwelijke dieren gepaard en op deze manier worden half broers en –zussen 
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gecreëerd. De additief genetische relatie tussen half broers en –zussen is niet heel hoog 

(0,25). Informatie van een enkele half broer of –zus heeft niet veel toegevoegde waarde voor 

een individu. Wanneer veel half broers en –zussen beschikbaar zijn, is de informatie 

waardevoller.

Informatie van nakomelingengroepen van volle en half broers en -zussen

Bij de meeste diersoorten hebben mannelijke dieren een relatief grote groep van half broers en 

–zussen als nakomelingen. Het meest uitgesproken voorbeeld hiervan zijn stieren in de 

melkveehouderij die worden gebruikt in kunstmatige inseminatie (KI) programma’s. In de 

traditionele fokprogramma’s voor melkvee produceren jonge stieren een eerste 

nakomelingengroep van halfzusters. Deze eerste groep van meestal meer dan 50 dochters, 

allen met een additief genetische relatie met de vader van 0,5, is een heel informatieve groep. 

Bij sommige soorten zoals varkens, kippen en honden worden ook nakomelingengroepen van 

volle broers en zussen geboren. De individuen binnen een toom hebben allemaal een additief 

genetische relatie van 0,5 met hun vader en hun moeder. Nakomelingengroepen met volle 

broers en zussen kunnen een zeer waardevolle bron van informatie zijn.

Combinatie van informatiebronnen

In fokprogrammas wordt de geregistreerde data van dieren continu opgeslagen in databases. 

Deze databases bevatten eigenschappen van voorouders, levende fokdieren die geselecteerd 

kunnen worden, hun boers en zussen en hun nakomelingen. Voor levende dieren die 

geselecteerd kunnen worden voor de fokkerij kan al deze data gecombineerd worden met 

statistische methoden om hun fokwaarde te schatten. Het aantal generaties tussen het te 

selecteren dier en het dier waarvan waardevolle informatie is opgeslagen in de database 

bepaalt de additieve relatie en de bruikbaarheid van deze informatie voor het schatten van de 

fokwaarde van het te selecteren dier. Verder hangt de waarde van informatie af van het soort 

eigenschap (geslachtsgebonden, wanneer kan het gemeten worden etc.). Ook het aantal 

familieleden met data is belangrijk: één kleindochter met karkas informatie is niet erg 

informatief voor de genetische waarde van een grootvader, maar wanneer er duizenden 

kleindochters zijn met informatie, zoals in de varkenshouderij, dan is dit wel erg waardevol.

4.13 De mogelijkheden van DNA-onderzoek
Naast fenotypes kunnen we van dieren ook DNA informatie verzamelen voor verschillende 

doelen. DNA wordt gevonden in chromosomen en is verantwoordelijk voor het genetische 

verschil tussen dieren. Deze verschillen in DNA worden voornamelijk veroorzaakt door de 

verschillen in basenparen.

Soms wordt een basenpaar in een chromosoom vervangen door een ander basenpaar: een 

 dat kan worden puntmutatie, de basis van de variatie in DNA samenstelling tussen dieren

achterhaald met moleculair genetische methoden. Een sequentie, een serie van basenparen 

kan functioneren als een gen dat verantwoordelijk is voor de productie van een eiwit.
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Een (punt)mutatie, de substitutie van één of meerdere basenparen resulteert in een andere 

nucleotide, een andere variant van een gen. Dit kan resulteren in de productie van een nieuw 

eiwit of de afwezigheid of het niet goed functioneren van het eiwit.

Definitie

Een  is een gebeurtenis dat een verandering in de DNA sequentie (volgorde) in mutatie
een chromosoom van een individu creëert, zodat de sequentie niet meer hetzelfde is zoals 
die is overgeërfd van de vader of moeder. In de genetica heeft dit de meeste impact 
wanneer de mutatie plaatsvindt in geslachtscellen en zo ook wordt doorgegeven aan 
nakomelingen. Deze mutaties worden veroorzaakt door onregelmatigheden in cellulaire 
processen. Wanneer de mutatie de functie van de sequentie (het gen) verandert, kan er 
nieuwe genetische variatie ontstaan in de populatie

Bijna alle eigenschappen van een dier worden door meerder genen bepaald. Wanneer één van 

deze genen een mutatie heeft ondergaan in het verleden en wanneer dit een meetbare impact 

heeft op een van de eigenschappen, wordt het een Quantitative Trait Locus (QTL) genoemd.

Definitie

Een  is een , een discreet, afgebakend klein segment van QTL Quantitative Trait Locus
het DNA dat een substantieel effect heeft op een kenmerk. Er zijn maar enkele QTL's met 
een groot effect gevonden. De meeste complexe kenmerken zoals lichaamsgewicht en 
melkproductie lijken gereguleerd te worden door meerdere genen. Dit benadert de 
aanname van de meeste kwantitatieve genetische theorieën dat eigenschappen worden 
beïnvloed door een oneindig aantal genen, ieder met een klein effect

4.14 DNA merkers
Van een klein percentage van het DNA kennen we de functie: het zijn genen die 

verantwoordelijk zijn voor de productie van eiwitten. Van het meeste DNA, dat zich tussen 

genen bevindt, weten we de functie niet. Toch zijn we in staat om in het lab verschillen te 

bepalen in de samenstelling van dit DNA. Verschillende moleculair genetische technieken 

worden gebruikt om genetische merkers op de chromosomen te vinden.

Definitie

Een genetische merker is een specifieke en identificeerbare sequentie van DNA
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Soms is een genetische merker een allel van een gen dat een eiwit produceert. Dit wordt een 

functionele merker genoemd, die direct het functioneren van het eiwit beïnvloedt. Echter in de 

meeste gevallen is de genetische merker een stukje van het DNA waarvan we de functie nog 

niet weten. Het bevindt zich op een chromosoom dichtbij een gen en daarom gerelateerd aan 

één van de allelen van dit gen. Sinds men begon met moleculair genetisch werk in dieren 

hebben diergenetici veel werk verricht om genetische merkers te vinden. Daarvoor wisten ze 

alleen dat ouders één van hun twee allelen doorgeven aan hun nakomelingen, maar welke 

wisten ze niet. Met genetische merkers is het mogelijk op te sporen welk allel van de vader en 

welk allel van de moeder is doorgegeven aan de nakomelingen.

4.14.1 Ouderschapscontrole

Genetische merkers bieden belangrijke toepassingen voor de dierfokkerij. De eerste is 

. Dit is gebaseerd op het feit dat een vader en een moeder één van hun ouderschapcontrole

twee allelen van een genetische marker doorgeven aan hun nakomelingen. Dus, van de twee 

allelen die je vindt in een zoon of dochter, zou één aanwezig moeten zijn in de vader en één 

zou aanwezig moeten zijn in de moeder (zie voorbeeld).

Fouten in stambomen kunnen veroorzaakt worden door het verwisselen van ouders (of 

sperma) tijdens het paren, onopgemerkte paringen, het verwisselen van jonge dieren vlak na 

geboorte of fouten in de administratie. Ervaring met ouderschapscontrole leert dat 2 – 10% van 

de dieren een verkeerde stamboom hebben. In fokprogramma’s met hoge kosten wordt 

ouderschapscontrole aanbevolen, vooral wanneer dieren gehouden worden in grote aantallen 

en fouten dus gemakkelijk kunnen ontstaan.

Voorbeeld: ouderschapscontrole met 18 microsatellieten in honden (bron: “Het fokken 
van rashonden”, Kor Oldenbroek and Jack Windig, Raad van Beheer op Kynologsich 
gebied in Nederland) .

Twee teefjes genaamd Marjolein en Martha zijn geboren op dezelfde dag in dezelfde kennel. 

De eigenaar beschouwde Marjolein als de dochter van Lianne en Boris. In zijn ogen was 

Martha de dochter van Lieneke en Bart. Boris en Bart worden door een andere fokker 

gehouden. Lianne heeft op dezelfde dag gepaard met Boris als Lieneke met Bart. Zoals 

gewoonlijk vond er ouderschaps controle plaats met 18 microsatellieten (genetische merkers) 

om de stamboom te verifiëren voordat de officiële stamboom werd geprint.

DNA onderzoek van alle 6 honden is hieronder weergegeven met voor elke microsatelliet de 

twee bepaalde allelen:

Microsatellite Marjolein Lianne Boris Martha Lieneke Bart

1 AHT 121 102/102 102

/102

97/102 97/102 97/102 102

/102
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2 AHT 137 149/151 147

/151

128

/147

147

/149

149

/151

149

/151

3 AHTH 171 219/225 219

/225

212

/233

227

/233

227

/229

219

/219

4 AHTH 260 254/252 254

/246

252

/250

252

/244

244

/244

252

/244

5 AHTK 211 93/93 93/95 91/95 91/93 93/93 93/97

6 AHTK 253 284/288 288

/290

288

/288

288

/288

286

/288

284

/288

7 CXX 279 126/126 126

/128

124

/128

124

/128

126

/128

124

/126

8 FH 2054 152/152 152

/164

152

/156

156

/160

152

/160

152

/156

9 FH 2848 230/234 234

/234

230

/230

230

/230

230

/230

230

/234

10 INRA 21 97/101 97/101 95/101 95/101 95/97 95/101

11 INU 005 126/126 126

/126

126

/128

132

/128

132

/126

130

/126

12 INU 030 144/144 144

/150

144

/144

144

/144

144

/150

144

/144

13 INU 055 210/214 210

/218

210

/212

210

/216

212

/216

214

/216

14REN162C04 202/204 200

/202

200

/204

202

/204

200

/202

200

/204

15REN169D01 212/218 212

/212

218

/218

214

/218

214

/218

216

/218
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16REN169O18 162/164 162

/162

164

/170

164

/170

164

/168

164

/168

17 247M23 268/268 268

/270

268

/272

268

/268

268

/274

268

/274

18 54P11 226/226 226

/236

226

/232

226

/226

226

/232

226

/234

Marjolein heeft voor microsatelliet 1 (AHT 121) allel 102 in tweevoud. Dit allel is aanwezig in 

Lianne en in Boris. Voor microsatelliet 2 (AHT 137) heeft Marjolein allel 149 en 151. Allel 151 

kan herleid worden naar Lianne, maar Boris (en haar moeder Lianne) heeft allel 149 niet! Voor 

microsatelliet 3 (AHT 171) heeft Marjolein de allelen 219 en 225, net zoals Lianne, maar Boris 

heeft 212 en 233. Als je doorgaat met checken van de microsatellieten kun je concluderen dat 

Boris niet de vader van Marjolein kan zijn op basis van de microsatellieten 2, 3, 5, 6, 7 en 13. 

Aan de andere kant is het erg aannemelijk dat Bart de vader van Marjolein is.

Kijkend naar de allelen van Martha en Lieneke kun je concluderen dat het erg waarschijnlijk is 

dat zij dochter en moeder zijn. Bart kan alleen niet de vader zijn, gebaseerd op de 

microsatellieten 2, 3, 5, 11, 13 en 16.

Een vergelijking tussen de allelen van Marjolein met die van Lianne en Bart geeft aan dat 

Marjolein voort kan zijn gekomen uit een paring tussen Lianne en Bart en dat Martha voort kan 

zijn gekomen uit een paring tussen Lieneke en Boris. Blijkbaar is er iets mis gegaan tijdens het 

paren.

4.14.2 Marker-assisted en genomic selection

Marker-assisted selectie

De tweede toepassing van een genetische merkers is het opsporen van allelen met een positief 

 Bij productie dieren werden veel genetische merkers effect in marker-assisted selectie.

gevonden die nauw gekoppeld waren aan een QTL met een positief effect op verschillende 

kenmerken. Slechts een paar QTL werden opgespoord en daarom bleef het gebruik van 

genetische merkers in de fokkerij beperkt totdat genomic selection intrede deed.

De derde toepassing van genetische merkers is het opsporen van allelen met negatieve 

 De belangrijkste voorbeelden zijn monogene recessieve erfelijke gebreken die effecten.

voorkomen bij alle diersoorten. De volgende tabel geeft een overzicht van het totaal aantal 

geregistreerde erfelijke gebreken per diersoort, de gebreken die monogene erfelijke kenmerken 

zijn (Mendelian traits), de ziekte waarvoor de mutatie in het DNA bekend is en voor welke een 

genetische merker beschikbaar is en het aantal erfelijke gebreken dat gebruikt kan worden in 

het onderzoeken van humane ziekten:
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Figuur 4: erfelijke gebreken bij verschillende diersoorten.

Genetische merkers voor monogene recessieve kenmerken zijn erg waardevol omdat ze 

gebruikt kunnen worden om de heterozygote dragers van het allel op te sporen. Deze dieren 

uiten dus de ziekte niet, maar dragen de erfelijke aanleg wel en ze geven het defecte allel door 

aan 50% van hun nakomelingen. Het paren van twee dragers resulteert in een kans van 25% 

dat de nakomeling lijdt onder het erfelijk gebrek.

Genomic selection

De vierde toepassing van genetische merkers is . Genomic selection is een genomic selection

vorm van marker-assited selectie waarin een groot aantal genetische merkers verspreid over 

het hele genoom worden gebruikt. Hier zijn alle QTL sterk gelinkt op het chromosoom met ten 

minste één merker. Het grote aantal merkers wordt verkregen door het gebruik van chips 

waarbij Single Nucleotide Polymorphims (SNP’s) bepaald worden. SNP’s zijn puntmutaties van 

een enkele nucleotide. Genomic selection is gebaseerd op de analyse van 10.000 tot 800.000 

SNP’s. Dit grote aantal genetische merkers wordt gebruikt als input in een genomische 

voorspellingsformule die de fokwaarde van een dier voorspelt.

In de fokkerij hebben genetische merkers de meeste waarde voor het verbeteren van 

eigenschappen die een lage erfelijkheidsgraad hebben en voor eigenschappen die alleen 

bepaald kunnen worden in één geslacht, pas op latere leeftijd of na de slacht.

Definitie
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 is selectie op een belangrijk kenmerk waarbij gebruik wordt gemaakt Genomic selection
van een groot aantal genetische markers die gekoppeld zijn aan de QTL-loci voor dit 
kenmerk. Een  is een single nucleotide polymorphism dat is veroorzaakt door een SNP
mutatie in een enkele nucleotide

Een factor dat genomic selection gecompliceerder maakt, is de recombinatie tussen SNP’s en 

QTL’s. Dit betekent dat de waarde van dieren in de referentie populatie lager wordt wanneer 

het aantal generaties tussen de referentie populatie en de te testen populatie groter wordt. Er 

zijn dan meer kansen op recombinaties. Dit heeft tot gevolg dat het sterk aangeraden wordt de 

fenotypen te blijven registreren in de huidige en toekomstige generaties.

Whole genome sequencing

Recent werd het whole genome sequencing geïntroduceerd. Dit is een proces in het 

laboratorium dat de complete DNA sequentie van het genoom van een organisme bepaalt. Dit 

omvat sequencing van chromosomaal, maar ook van mitochondriaal DNA. Deze techniek wordt 

gebruikt in het onderzoek, maar verwacht wordt dat het ook in de praktijk gebruikt gaat worden 

omdat het de mogelijkheid geeft om direct gunstige allelen van QTLs te selecteren.

4.14 Kernpunten bij het verzamelen van informatie 
voor fokkerijbeslissingen

Stamboom registratie is de ruggengraat van de fokkerij omdat het gebruikt kan worden 

om de additief genetische relatie tussen dieren te bepalen. Deze additief genetische 

relatie is de hoeveelheid DNA die dieren gemeenschappelijk hebben omdat ze aan 

elkaar verwant zijn.

Een stamboom heeft alleen voorspelbare waarde voor de kenmerken van een dier 

wanneer een uniek en betrouwbaar identificatiesysteem wordt gebruikt in het 

fokkerijprogramma.

Na de geboorte hoort ieder dier een uniek identificatienummer te krijgen en zijn ouders 

moeten zonder enige twijfel bekend zijn. Een andere eis is dat metingen (fenotypes) aan 

dieren (bijv. schofthoogte, melkproductie etc.) gecombineerd worden met het correcte 

identificatienummer van het dier.

Monogene kenmerken kunnen worden geregistreerd in klassen en kunnen worden 

gescoord als 0 of 1 (in het geval van 2 klassen) of in 1, 2, 3, 4, …, n (in het geval van 

meerdere klassen).

Polygene kenmerken kunnen worden geregistreerd op een numerieke schaal. De 

gemiddelde waarde van zo’n kenmerk in een populatie heet het gemiddelde en de 

variatie tussen dieren wordt weergegeven met de standaard deviatie. De coëfficiënt van 

variatie is de standaard deviatie gedeeld door het gemiddelde.
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6.  

7.  

8.  

9.  

Het verband tussen twee polygene kenmerken kan worden beschreven als de 

covariantie tussen de kenmerken, de correlatie en de regressie.

Selectiekenmerken worden bij voorkeur gemeten aan selectie kandidaten. Voor 

belangrijke kenmerken die moeilijk te meten zijn, of voor kenmerken die pas op latere 

leeftijd of zelfs aan het einde van het leven tot uiting komen, zijn indicatorkenmerken van 

grote waarde.

Selectiekenmerken kunnen ook worden gemeten aan voorouders, volle broers of zussen, 

halfbroers of –zussen of nakomelingen omdat er additieve genetische relaties bestaan 

met de selctiekandidaat.

DNA merkers kunnen worden gebruikt voor ouderschapscontrole, marker-assisted 

selectie voor positieve eigenschappen (bijvoorbeeld. kwaliteit gerelateerde 

eigenschappen), marker-assisted selectie tegen negatieve eigenschappen (bijvoorbeeld 

erfelijke gebreken) en genomic selection.
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5.0 Genetische modellen

Hoewel voor sommige diersoorten het volledige genoom in kaart is gebracht, kunnen we nog 

steeds niet ‘zien’ welke dieren in een populatie genetisch de beste dieren zijn. We kunnen het 

functionerende DNA nog niet in detail lezen. Daarom moeten we de genetische aanleg van een 

dier schatten gebaseerd op zijn eigen fenotype. Hoe we dat doen, wordt uitgelegd in het 

hoofdstuk over het rankschikken van dieren op basis van hun fokwaarde. In dit hoofdstuk 

bekijken we welk deel van de fenotypische variatie in prestaties binnen een populatie die we 

meten ook echt wordt veroorzaakt door genetische verschillen tussen dieren. Bijvoorbeeld, is 

een koe die gemiddeld 25 kg melk produceert in haar lactatie ook echt genetisch beter dan een 

koe die 15 kg per dag produceert? Is een paard dat altijd hoge scores krijgt in dressuur testen 

ook echt genetisch beter dan een paard dat lagere scores krijgt? En waarom presteert de volle 

zus van die fantastische jachthond niet ook uitmuntend met dezelfde trainer? De antwoorden 

op deze vragen hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. In dit hoofdstuk zullen we zien waarom.

Als we opnieuw naar het diagram met de 7 stappen van een fokprogramma kijken, zijn we 

aangekomen bij stap 4. In de vorige hoofdstukken hebben we het fokdoel geïdentificeerd en we 

hebben metingen aan fenotypes en genotypes en we hebben de stamboom verzameld. In dit 

hoofdstuk zullen we het genetische model definiëren. Dit model zullen we gebruiken als 

hulpmiddel om de metingen te vertalen in een set van criteria dat we kunnen gebruiken om 

dieren voor selectie op volgorde te zetten.
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5.1 Fenotype en milieu in het leven van een dier
Over het algemeen is niet alle variatie die je ziet in fenotypen tussen dieren het resultaat van 

verschillen in genetische aanleg. Een deel hiervan is bepaald door de variatie in wat we de 
 of noemen. Vaak heeft de omgeving een heel belangrijke invloed op het omgeving het milieu 

fenotype van een dier. Een indruk van de invloed van de omgeving kun je krijgen door Figuur 1 

te bestuderen. De figuur geeft de levensloop van een dier weer, aangegeven door de groene 

pijl. De verticale lijnen in de pijl representeren de start van belangrijke gebeurtenissen in het 

leven van het dier. Dit noemen we ook wel de . Boven deze lijnen zijn levensgeschiedenis
tekstboxen weergegeven die de gebeurtenis beschrijven. Onder de pijl zijn tekstboxen 

weergegeven die aangeven wat voor omgevingsfactoren van invloed zijn op het dier tijdens de 

verschillende fasen van het leven.

Figuur 1. Overzicht van de levensloop van een dier en belangrijke gebeurtenissen die 

veranderingen in invloeden van de omgeving aangeven. In de boxen onderaan het figuur zie je 

dat niet alleen huidige omgevingsfactoren van invloed zijn, maar ook die uit het verleden. Tot 

het spenen bepaalt de moeder een deel van de omgeving.
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5.1.1 Gebeurtenissen voor de geboorte

De levensgeschiedenis van een dier start met het samensmelten van de eicel en de spermacel: 

de conceptie. Wat er gebeurd is met deze twee cellen voor de conceptie heeft een invloed op 

hun kwaliteit en dus op de startcondities van het dier. De volgende belangrijke fase is die van 

de ontwikkeling in de embryonale en foetale fase tot de geboorte van het dier. In zoogdieren 

vindt dit deel van de ontwikkeling plaats in de baarmoeder en de moeder heeft daarin meer of 

mindere mate een continue invloed. Bij vogels vindt de ontwikkeling plaats in het ei en de 

moeder beïnvloedt de samenstelling van de dooier en het eiwit. Gedurende deze vroege 

ontwikkeling tot de geboorte ondervindt het dier verschillende ontwikkelingsfasen: periodes 

waarin bepaalde onderdelen van het lichaam zich ontwikkelen. Deze fasen zie je op vaste 

tijdstippen. Nadat deze periode voorbij is, is ontwikkeling van dat onderdeel niet meer mogelijk. 

De ontwikkeling hangt af van de erfelijke aanleg van het dier, maar ook van de omgeving. Als 

die niet goed is, zal de ontwikkeling suboptimaal zijn.

5.1.2 Gebeurtenissen na de geboorte
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5.1.2 Gebeurtenissen na de geboorte

Na de geboorte of na uitkomen blijft de invloed van de moeder bestaan als de nakomelingen bij 

de moeder mogen blijven. Echter, het effect van de invloed van de omgeving voor de geboorte 

is ook nog aanwezig. Wanneer er in de baarmoeder of in het ei een tekort aan iets was, zal de 

ontwikkeling na de geboorte daar ook nog door beïnvloed kunnen worden. Na de geboorte kan 

er compensatoire groei plaatsvinden: het lichaam probeert alsnog het gewicht te halen dat bij 

de leeftijd hoort. Toch, als de organen niet optimaal ontwikkeld waren voor de geboorte, is dit 

een feit waarvoor niet meer gecorrigeerd kan worden. De ontwikkeling gaat door na de 

geboorte, opnieuw met verschillende ontwikkelingsfasen. De ontwikkeling na de geboorte 

houdt niet alleen de fysiologische ontwikkelingen in, maar ook de emotionele ontwikkelingen. 

Veel componenten van het karakter ontwikkelen zich tijdens de eerste weken na de geboorte. 

Een minder optimale vroege omgeving kan een onomkeerbare invloed hebben op de 

emotionele ontwikkeling van het dier. Tot het spenen wordt het dier beïnvloed door de 

maternale zorg, waarbij de melkgift van de moeder een belangrijke rol speelt evenals de 

aanwezigheid van andere dieren in de omgeving, zoals toomgenoten.

5.1.3 Gebeurtenissen na het spenen

Na het spenen blijft de onomkeerbare invloed van de vroege(re) omgeving op de ontwikkeling 

van het dier aanwezig. Daarbij heeft de huidige omgeving van een individueel dier ook zijn 

invloed. Bijvoorbeeld, is er water en voer en wat is de kwaliteit daarvan, wat voor type 

huisvesting is er, hoe beïnvloeden andere dieren de ontwikkeling van het dier in kwestie, etc. 

De ontwikkeling van het dier gaat door totdat het stopt met groeien. Dit kan gebeuren nadat het 

volwassen is geworden in de zin van dat het dier aan zijn reproductieve leven begint. De eerste 

oestrus of de eerste vruchtbare spermaproductie en soms de geboorte van de eerste 

nakomeling, gebeuren meestal al voordat een dier gestopt is met groeien. Daardoor is de term 

volwassenheid (maturity) in het figuur een beetje misleidend. Meestal representeert het de 

leeftijd waarop een dier vruchtbaar wordt, maar in dit geval betekent volwassenheid het einde 

van de ontwikkeling van het dier.

5.1.4 Gebeurtenissen na het volwassen worden

Na het bereiken van de volwassenheid komt de rest van het leven van het dier. Het hangt van 

de kwaliteit van de omgeving af hoe dat het fenotype van het dier zal beïnvloeden. Echter, het 

dier is gestopt zich te ontwikkelen, dus veel van de invloeden van de omgeving zullen nu 

omkeerbaar zijn. Het dier kan zijn eigen reproductieve leven beginnen en op deze manier 

invloed op zijn eigen nakomelingen uitoefenen. En omdat het dier beïnvloed was door zijn 

ouders, kun je begrijpen dat de invloed van de ouders ook invloed heeft op de nakomelingen. 

Deze invloeden worden wel transgenerationele effecten genoemd. Dit is een relatief nieuw veld 

in het onderzoek en er is niet veel bekend over de belangrijkheid van transgenerationele 

effecten. Een voorbeeld is een tekort aan voeding van de moeder van een dier tijdens de 

dracht of voordat een ei wordt gelegd. Dit zal de ontwikkeling van het dier beïnvloed hebben. 
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Bijvoorbeeld, als de groei van een dier tegengehouden was en het dier is klein als het 

volwassen is, zal dit invloed hebben op de grootte van de baarmoeder en dus op de omgeving 

van haar nakomelingen.

5.1.5 Gebeurtenissen na de voortplantingsfase

Na de voortplantingsfase is het voor sommige dieren geoorloofd om met ‘pensioen’ te gaan. 

Zo'n dier neemt de invloeden van de omgeving uit zijn verleden mee met de huidige invloeden 

van de huidige omgeving. In de natuur gaan dieren gewoonlijk niet met pensioen, maar ze 

gaan normaal gesproken dood voordat dat gebeurt. Landbouwhuisdieren worden meestal voor 

het einde van de reproductieve fase geslacht. Let op dat de invloeden van de omgeving in het 

vroege leven het fenotype op latere leeftijd kan beïnvloeden. Echter, niet ALLE invloeden 

hebben een blijvend effect. Sommige invloeden zijn omkeerbaar of niet erg belangrijk.

Definitie

De  wordt gedefinieerd als alles dat de prestatie van een dier beïnvloedt en dat omgeving
niet gerelateerd is aan de genetische aanleg van een dier. Dit begint al op het vroegst 
mogelijke moment in het leven, zelfs voor de conceptie

5.2 Het fenotype in een model
Zoals we hebben gezien kan alles dat gebeurd is tijdens het leven van een dier zijn huidige 

fenotype beïnvloeden. Bijvoorbeeld, als je de hoogte van een dier meet, is dat zijn fenotype. 

Genetica speelt een rol in de hoogte van een dier. Wanneer de genen bepalen dat een dier 

klein blijft, kun je het nog zoveel voer geven, maar het zal niet groter worden. De genetische 

aanleg bepaalt de grenzen. Echter, als datzelfde dier niet goed gevoerd wordt, of als het ziek 

wordt, of als het in een heel koud klimaat leeft, of als zijn moeder ziek was tijdens de dracht, 

dan zal het dier niet zo hoog worden als de genen zouden willen toelaten. Het dier zal kleiner 

blijven dan een dier met dezelfde genetische aanleg dat onder de beste omstandigheden is 

gehouden. Deze invloeden van de omgeving zijn niet altijd eenvoudig aan te wijzen omdat ze 

zo vroeg beginnen (eicellen en spermacellen ondervinden ook al invloeden van de omgeving), 

maar ook omdat het niet altijd duidelijk is wat van invloed is en wat niet. Over het algemeen kun 

je het basis model handhaven dat als volgt gedefiniëerd is:

Definitie

Fenotype = Genotype + Omgeving (of milieu)

Of

P = G + E
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Deze symbolen P, G, en E zijn belangrijk om te onthouden, omdat ze gebruikt worden om het 

fenotype ( henotype), enotype, en omgeving ( nvironment) te beschrijven.P G E

5.3 Monogene genetische variatie
Genetische verschillen tussen dieren zijn het resultaat van verschillen in hun DNA. Als het 

kenmerk bepaald wordt door één gen, zoals bij koeien die wel of geen hoorns hebben, dan 

hangt het fenotype af van de combinatie van allelen van dat enkele gen. Koeien hebben alleen 

hoorns als ze homozygoot zijn voor het recessieve allel h. Die hebben dus een hh genotype. 

Geen hoorns hebben is een dominante eigenschap, dus Hh en HH dieren hebben geen 

hoorns. Dit gen resulteert dus in twee fenotypen. Vooral in de melkveehouderij worden kalfjes 

onthoornd als ze jong zijn. Echter, bij Holstein-Friesian ras zijn sommige kalveren van nature 

hoornloos omdat ze het H-allel dragen.

Sommige aspecten van vachtkleur worden ook maar door één gen met twee allelen bepaald. 

Toch kan dit resulteren in meer variatie dan in het voorbeeld van de hoornloze koeien. Bruine 

paarden zonder een verdunningsfactor (DD) hebben een bruine vacht en bruine manen en 

staart. Als ze één verdunnings allel dragen (Dd) zijn ze palomino. Die hebben dan lichtere 

manen en staart en ze zijn ook wat lichter bruin. Paarden met twee verdunnings allelen (dd) 

zijn cremello. Deze dieren zijn bijna wit en hebben ook lichte ogen. Het verdunningsgen 

resulteert dus in 3 fenotypen.

Nu lijkt het misschien zo dat monogene kenmerken nooit worden beïnvloed door de omgeving, 

dus P = G. Dat is niet altijd het geval. Een voorbeeld van een gen dat wordt beïnvloed door de 

omgeving is het gen dat phenylketonuria of PKU bij mensen veroorzaakt. Het is een heel 

zeldzaam recessief overerfbare metabolische ziekte. Alleen als twee dragers samen een kind 

krijgen, kan het kind PKU krijgen. In Nederland heeft 1 op de 18000 kinderen deze ziekte. Alle 

pasgeboren kinderen worden getest met een hielprik. Bij mensen met PKU is het enzym 

Phenylalaninehydroxylase niet aanwezig of het werkt niet goed. Daardoor kan het aminozuur 

Phenylalanine niet worden afgebroken. Dit hoopt zich dus op in het bloed en de vloeistoffen in 

het ruggenmerg. Het veroorzaakt zo schade aan de zenuwcellen wat eventueel resulteert in 

hersenschade. Patiënten met onbehandeld PKU zijn vaak geestelijk gehandicapt en lijden 

onder gedragsafwijkingen en vaak ook aan huidaandoeningen. De behandeling is heel simpel; 

een levenslang dieet met weinig eiwit en geen inname van aspartaam omdat dat Phenylalanine 

bevat. Patiënten krijgen aminozuur additieven om tekorten te voorkomen. Dus, de expressie 

van dit monogene kenmerk kan worden beïnvloed door de omgeving, het dieet in dit geval.
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5.4 Polygene genetische variatie
Veel kenmerken worden bepaald door meer dan één gen. In figuur 2 zie je een voorbeeld 

waarbij drie genen de huidskleur bepalen. Je ziet dat je met drie genen 64 verschillende 

genotypen kunt krijgen! Al deze 64 genotypen resulteren echter maar in 7 verschillende 

fenotypen. Dit komt door epistasie: de expressie van de genen hangt af van de combinatie van 

de allelen en deze 64 genotypen resulteren in 67 verschillende vormen van expressie. Als je de 

frequentie van de verschillende fenotypen zou plotten dan zou je een belvormige grafiek 

krijgen. De "gemiddelde" fenotypen komen het meest voor en de meest extreme fenotypen 

komen het minst voor. Hoe meer genen betrokken zijn bij de expressie van het kenmerk, hoe 

meer de grafiek een vlakke belvorm zal krijgen. Deze belvormige grafiek is een heel bekende 

vorm als je naar de frequentieverdeling van eigenschappen met discrete waarden kijkt.
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Figuur 2. Voorbeeld van de variatie die kan worden verkregen als een eigenschap beinvloed 

wordt door drie genen: 64 genotypen zijn mogelijk en dit resulteert in 6 fenotypen
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In dierfokkerij wordt aangenomen dat kenmerken bepaald worden door een oneindig aantal 

genen, elk met een heel klein effect, zodat de belvormige grafiek heel gestroomlijnd is. Het 

wordt ook aangenomen dat de effecten van die oneindige aantal genen allemaal additief zijn. 

Je kunt ze simpel bij elkaar optellen. Het model dat achter deze aannames zit, wordt het 

(Engels voor oneindig model) genoemd. Recent onderzoek toont aan dat, infinitesimal model 
hoewel het aantal genen dat de expressie van het kenmerk beïnvloedt niet oneindig is, de 

aanname dat veel genen een klein effect hebben op het kenmerk, vaak waar is. Dit is erg 

handig omdat deze belvormige grafiek in de past. Voor de normaal verdeling normaal verdeling 
gelden statistische regels die het makkelijker maken om voorspellingen te doen. En dat is 

precies wat we willen in de dierfokkerij: de genetische aanleg van dieren voorspellen. En we 

willen voorspellen hoeveel de volgende generatie verbetert als we beslissen slechts een 

bepaald gedeelte van de dieren als ouderdieren te gebruiken. Hierover meer in het hoofdstuk 

over het op rangorde zetten van dieren.

Definitie

Het  neemt aan dat alle kenmerken bepaald worden door een infinitesimal model
oneindig aantal genen, elk met een klein effect. Deze aanname resulteert in een 
gestroomlijnde belvormige verdeling welke beschreven kan worden als de normaal 

. Voor deze verdeling gelden een aantal statistische regels waarop de verdeling
dierfokkerij theorie gebouwd is. 

5.5 Variantie componenten
De variatie in een populatie kan worden gekwantificeerd met het gebruik van statistiek die 

betrekking heeft op de normaal verdeling en die gepresenteerd wordt als variantie component. 

In symbolen wordt deze variantie component vaak aangegeven met . Dus, de fenotypische 2

variantie is , de genotypische variantie is  en de variantie van de omgeving is . Ons 2
P

2
G

2
E

model van P = G + E is ook toepasbaar op variantie componenten:

 =  +  + 2cov2
P

2
G

2
E G,E

=  + 2
G

2
E

Het wordt aangenomen dat de covariantie tussen G en E gelijk is aan 0. Met andere woorden: 

er is geen afhankelijkheid van het genotype met de omgeving, of andersom. Het genotype 

verandert niet als de omgeving verandert. Deze aanname is over het algemeen correct, omdat 

we gewoonlijk maar één type omgeving in acht nemen als we variantie componenten schatten. 

In het hoofdstuk over de evaluatie van het fokprogramma zullen we zien dat dit niet altijd het 

geval is. Maar, voor nu volgen we de algemene aanname dat er geen afhankelijkheid is tussen 

genotype en omgeving.
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Definitie

Variatie in een populatie wordt uitgedrukt in de . Het symbool voor variantie component

de variantie component is en het subscript geeft aan om wat voor type variantie 2 

component het gaat: P, G, of E

Bij het schatten van de variantie componenten maken we gebruik van het feit dat als het 

kenmerk erfelijk is, het aannemelijk is dat broers en zussen meer overeenkomen in prestaties 

dan niet verwante individuen. Dus, we combineren fenotypische informatie van de dieren met 

een genetische relatie (bijvoorbeeld de stamboom). Maar dan hebben we nog geen informatie 

over de omgeving. Natuurlijk kunnen we sommige componenten van de omgeving, zoals 

huisvesting en voeding, identificeren. Maar, omdat de invloed van de omgeving al tijdens de 

conceptie begint, kunnen we niet alle componenten van de omgeving aanwijzen. Van sommige 

componenten zijn we ons niet eens bewust, zoals de mogelijke invloed van het weer drie 

weken geleden op het gedrag van nu. We kunnen  schatten door  van af te trekken. Dus 2
E

2
G

2
P

E = P – G. Omdat dit niet een erg nauwkeurige manier van het schatten van  is, wordt deze 2
E

variantie component meestal de  genoemd in plaats van de omgevings variantie.error variantie

Definitie

De  wordt de  genoemd. Deze variantie omvat de variantie veroorzaakt 2
E error variantie

door de omgeving, maar ook door sommige andere effecten.

5.6 Het genetische model vereenvoudigen
De G in ons model P = G + E is nogal complex omdat het een aantal onderliggende genetische 

componenten bevat. Dit kan worden gemodelleerd als:

Genotype = additief effect + dominantie effect + epistasie effect

Of G = A + D + I

Om achteraan te beginnen: het  geeft aan dat sommige genen interacteren met epistasie effect
elkaar. Dit is bijvoorbeeld het geval als één gen het product van een ander gen nodig heeft om 

tot expressie te komen. Dit resulteert in een zogenaamd genpad (gene-pathways). Expressie 

van het ene gen hangt dus af van de allelcombinatie op een ander gen. Het  dominantie effect
geeft aan dat de expressie van het gen afhangt van de allelcombinatie in datzelfde gen. Twee 
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1.  

2.  

3.  

recessieve allelen resulteren in een andere expressie dan één recessief en één dominant allel. 

Het  geeft het effect van een gen aan zonder de dominantie en de epistasie additieve effect
effecten. Dus, ongeacht de allelcombinatie van het gen zelf of van andere genen. Wat overblijft, 

zijn de effecten die je kunt optellen.

Definitie

De  bestaat uit drie onderliggende genetische effecten;genetische component

1. De  effecten: interactie tussen genenepistasie

2. De  effecten: interactie tussen allelen van hetzelfde gendominantie

3. De  effecten: alles dat over is na correctie voor de interacterende additieve
effecten

In variantie componenten kan de genetische variantie dus worden omschreven als:

 =  +  + 2
G

2
A

2
D

2
I

Om precies te zijn zou deze vergelijking uitgebreid moeten worden met “+ 2cov  + 2cov  + A,D A,I

. Echter, deze covarianties zijn bij definitie gelijk aan 0 en daarom worden ze uit de 2cov ”D,I

vergelijking gelaten.

5.7 De volgende generatie: het transmissie model
De dominantie en epistasie effecten hangen af van allelcombinaties op de loci. De 

allelcombinaties worden verbroken in de gameten (eicellen en spermacellen) en er ontstaan 

nieuwe combinaties tijdens de conceptie, maar welke combinaties dat worden, is 

onvoorspelbaar. De additieve effecten zijn wel voorspelbaar omdat zij niet afhangen van de 

specifieke combinatie van allelen.

Om de additieve genetische effecten te kunnen voorspellen moeten we een ander model 

ontwikkelen dat de transmissie van de genetische aanleg van beide ouders naar hun 

nakomelingen beschrijft. Dit wordt geillustreerd met de konijnenfamilie in figuur 3. De ouders 

hebben beide twee verschillende allelen van een gen, maar ze geven er maar één door aan 

hun nakomelingen en je weet van tevoren niet welke ze door zullen geven. Dus voor elk gen 

zijn er twee allelen per ouder en zijn er vier verschillende combinaties van deze allelen mogelijk 

in de nakomelingen.
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Een feit is dat elk dier de helft van zijn allelen van zijn vader en de andere helft van zijn moeder 

krijgt. Maar je kunt in de figuur zien dat je met deze formule niet kunt voorspellen wat de 

prestaties van de nakomelingen zullen zijn omdat je dan moet weten WELKE helft van de 

allelen door wordt gegeven aan de nakomelingen. Dit is een kwestie van kans, ook wel de 

Mendelian Sampling genoemd. Dus een deel weet je: de helft van de vader, de helft van de 

moeder, en een deel Mendelian Sampling.

Definitie

De  term geeft de kansfactor bij de verdeling van de helft van het Mendelian Sampling
genetisch materiaal van de vader en van de moeder naar de nakomeling

Onthoudt altijd dat we in fokkerij alleen (vooral) geïnteresseerd zijn in de additief genetische 

effecten (A), omdat de helft hiervan wordt doorgegeven aan de nakomelingen. Dit wordt ook 

wel de echte fokwaarde van een dier genoemd.

Definitie

De  (A) van een dier is zijn additief genetische component, waarvan de echte fokwaarde
helft wordt geërfd door de nakomelingen

In een model schrijven we de fokwaarde van een nakomeling als:

A  = ½ A  + ½ A + MSoffspring sire dam 
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Hierbij betekent ‘offspring’ nakomelingen, ‘sire’ betekent vaderdier en ‘dam’ betekent 

moederdier.

Wanneer je de variantie componenten van alle fokwaarden in een zekere generatie wilt 

schatten, dan is dat hetzelfde als de additief genetische variantie. De variantie (  = var) van A 2

kan dus worden geschreven als:

 = var (A) = var (½ A ) + var (½ A ) + var (MS)2
A sire dam

= ½  var (A ) + ½  var(A ) + var (MS)2
sire

2
dam

= ¼ var(A ) + ¼ var(A ) + var (MS)sire dam

In het infinitesimal model nemen we aan dat selectie geen invloed heeft op de grootte van de 

genetische variantie van een generatie naar de volgende. Daarom nemen we aan dat var(A ) sire

= var(A ) = var(A). Dit betekent dat var(MS) gelijk moet zijn aan ½var(A). Dit is best een dam

grote component! Dat verklaart waarom ze zeggen dat fokken genetisch gokken is... Gelukkig 

zijn er rekenmethoden beschikbaar om de kansfactor in fokkerij te verkleinen. Meer over dit 

onderwerp vind je in het hoofdstuk over de rangschikking van dieren.

5.8 De erfelijkheidsgraad
Omdat we in dierfokkerij alleen gebruik maken van de voorspelling van A, en niet van G, 

zouden we het model P = G + E kunnen vervangen door P = A + E. Let op dat E in de laatste 

formule groter is dan in de eerste formule. Dit is omdat we E niet kunnen schatten en in de 

tweede formule vallen D en I ook onder E. Nu wordt het duidelijker waarom we  de error 2
E

variantie noemen: het bevat meer dan alleen het effect van de omgeving.

Voetnoot: dierfokkers kunnen een beetje slordig omgaan met alle termen uit genetica. Als ze 

het hebben over P = G + E dan bedoelen ze P = A + E, tenzij het anders staat aangegeven. 

Verder, als ze  noemen dan bedoelen ze , tenzij ze specifiek wat anders aanduiden.2
G

2
A

Het additief genetische effect is het deel van de genetische component dat wordt doorgegeven 

van beide ouders naar de nakomelingen. Met andere woorden: het additief genetisch effect is 

erfelijk. Om aan te geven hoe erfelijk een bepaalde eigenschap is, is er een parameter 

gedefinieerd dat aangeeft welk deel van de variatie die je ziet in het fenotype (fenotypische 

variantie) bepaald wordt door de (additief) genetische verschillen tussen dieren (de additief 

genetische variantie). Deze parameter wordt de  (Engels: heritability) erfelijkheidsgraad

genoemd en deze wordt aangegeven met h .2

Definitie

De  geeft aan welk deel van de totale fenotypische variatie erfelijkheidsgraad (h )2

veroorzaakt wordt door de genetische variatie tussen dieren.
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De erfelijkheidsgraad is in formulevorm: h =  / 2 2
A

2
P

t is mogelijk om de erfelijkheidsgraad voor het kenmerk binnen een populatie te schatten He 

wanneer de fenotypen en de genetische relaties (stamboom) beschikbaar zijn. Een h  van 0.3 2

geeft aan dat 30% van de variatie die je ziet in de fenotypen wordt veroorzaakt door de additief 

genetische verschillen tussen de dieren. Als ALLE fenotypische verschillen veroorzaakt werden 

door de genetische verschillen, dan zou de h  gelijk zijn aan 1. Een erfelijkheidsgraad groter 2

dan 1 is per definitie niet mogelijk! Zo is de erfelijkheidsgraad van het kenmerk gelijk aan 0,0 

wanneer de verschillen die je ziet tussen dieren niet wordt bepaald door de genetische 

verschillen. Per definitie kan h  niet kleiner zijn dan 0.0!2

Restricties bij het schatten van de erfelijkheidsgraad 

De geschatte erfelijkheidsgraad is altijd specifiek voor het kenmerk, maar ook voor een 

specifieke populatie in een specifieke omgeving. Dit heeft twee belangrijke redenen. Ten eerste 

zal de invloed van de omgeving natuurlijk afhangen van de kenmerken van de omgeving. Ten 

tweede kan de genetische variatie van het kenmerk verschillen tussen populaties. Dit hebben 

we gezien in het voorbeeld over de genetische variatie van menselijke haarkleur.

Als fenotypes worden gemeten in meer dan één omgeving maar in dezelfde populatie, dan kan 

er een derde reden zijn voor een verschil in erfelijkheidsgraad. Het kan heel goed zijn dat de 

vereisten voor de prestatie van het kenmerk van de omgeving afhangen. Als gevolg kunnen 

verschillende genotypen superieur zijn in de verschillende omgevingen. Bijvoorbeeld, als je de 

wereldwijde Holstein-Friesian koeien als één populatie ziet, kun je de melkproductie van koeien 

in Nederland met die in Bangladesh vergelijken. Het is natuurlijk makkelijk te bedenken dat dat 

niet helemaal eerlijk zou zijn. De koeien moeten aan verschillende eisen voldoen om een top 

producerende koe te zijn in die heel verschillende landen. De genetische variatie zal dus 

verschillend zijn omdat voor een deel verschillende genen vereist zijn om een goede 

melkproducente te zijn. De variatie van de omgeving zal ook anders zijn omdat de 

omstandigheden zo verschillend kunnen zijn. Daarom moet je de erfelijkheidsgraad voor het 

kenmerk altijd schatten in een specifieke populatie en een specifieke omgeving. Echter, als 

iemand de erfelijkheidsgraad al geschat heeft voor een gelijkwaardige populatie in een 

gelijkwaardige omgeving, dan mag je zijn gevonden erfelijkheidsgraad best gebruiken voor je 

eigen analyses.

Tabel 1. Voorbeelden van erfelijkheidsgraden voor een aantal kenmerken in een aantal 
verschillende populaties en soorten. 

Diersoort en eigenschap h2 Diersoort en eigenschap h2

Melkvee Legkippen

Melkgift (kg) 0.36 Leeftijd bij eerste leg 0.51
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Lichaamsconditie score 0.22 Eiproductie (ei/dag) 0.22

Somatische melkcel 

score

0.15 Eigewicht 0.60

Paarden Schapen 

Vrije beweging 0.34 Schoon wolgewicht 0.47

Berijdbaarheid 0.29 Vezel diameter 0.45

Osteochondrosis 0.23 Dagelijkse groei dag 30-

90

0.52

Varkens Honden

Dagelijkse groei (gr/dag) 0.25 Temperament 0.20

Toomgrootte 0.15 Heup dysplasie 0.34

Voederconversie 0.35 Nestgrootte 0.30

Vis (zalm, forel)

Levensduur 0.05  

Lichaamslengte 0.10  

Gewicht 0.20  

5.9 Eenvoudige methoden om de erfelijkheidsgraad 
te schatten
Ouder-nakomeling regressie

Er zijn methodes om de variantie componenten nauwkeurig te schatten, waarbij gecorrigeerd 

wordt voor een aantal systematische effecten. Deze variantie componenten kunnen worden 

gebruikt om de erfelijkheidsgraad te meten. Een mogelijk probleem is dat er voor een 



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

114

nauwkeurige schatting van de variantie componenten een redelijk groot aantal waarnemingen 

(dieren met waarnemingen en met stamboominformatie) nodig zijn. Als je een beperkt aantal 

waarnemingen hebt, of je hebt geen goede stamboominformatie van de dieren, dan is er een 

‘lange halen snel thuis’ manier om een indruk te krijgen van de waarde van de 

erfelijkheidsgraad: de ouder-nakomeling regressie. Ouders geven de helft van hun allelen door 

aan de nakomelingen. Als de eigenschap die je wil onderzoeken alleen door genetica wordt 

bepaald, dan zou je verwachten dat je een regressie coëfficiënt van 1 vindt als je de 

gemiddelde prestatie van de ouders (Engels: mid-parent) op de x-as plot tegen de prestatie van 

de nakomeling op de y-as. Als de eigenschap deels wordt beïnvloed door de erfelijke aanleg 

dan verwacht je een regressie coëfficiënt tussen 0 en 1. De regressie coëfficiënt is een 

indicatie van hoeveel ouders en nakomelingen op elkaar lijken. Hierbij wordt aangenomen dat 

de enige factor die voor overeenkomst zorgt hun gemeenschappelijke genetische aanleg is. 

Met andere woorden: de regressie coëfficiënt is een schatting van de erfelijkheidsgraad.

In sommige situaties heb je geen waarneming van beide ouders, maar alleen van één van 

beide. Bijvoorbeeld in het geval dat het kenmerk alleen in mannelijke of vrouwelijke dieren 

voorkomt. In dat geval schat de regressie coëfficiënt niet de hele erfelijkheidsgraad, maar 

alleen de helft hiervan. In figuur 4 zie je een voorbeeld van de regressie van de schofthoogte 

van een aantal Arabieren op het gemiddelde van de schofthoogte van hun ouders. De 

geschatte regressie coëfficiënt, dus de erfelijkheidsgraad, is 0,64. Het geschatte snijpunt van 

0.56 geeft aan dat de ouders systematisch groter zijn dan de nakomelingen. Het kan een teken 

van verandering in de omgeving tussen de twee generaties zijn. Dit kan gebeuren als de data 

in een stal gemeten was. Echter, het kan ook een mate van onnauwkeurigheid zijn bij het 

meten van de schofthoogte.Het heeft dan geen toegevoegde waarde de resultaten te 

bespreken.
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Figuur 4. Schofthoogte van nakomelingen geplot tegen dat van het gemiddelde van hun 

ouders. De regressie tussen de twee geeft aan hoe erfelijk de eigenschap (schofthoogte) in 

deze populatie is.

Het is belangrijk te onthouden dat dit niet een nauwkeurige manier is om de erfelijkheidsgraad 

te meten. Als sommige families bijvoorbeeld in een optimale omgeving werden gehouden en de 

andere werden in een slechtere omgeving gehouden dan zal dit invloed hebben op de 

resultaten en de regressie coëfficiënt en de schatting van de erfelijkeheidsgraad zal daardoor 

toenemen. Hetzelfde geldt als de ouders in een andere omgeving worden gehouden dan de 

nakomelingen. In dit geval zal er een minder sterke relatie zijn tussen de prestatie van de 

ouders en dieren en daardoor zal de regressie coëfficiënt lager zijn. Gelukkig zijn er statistische 

technieken om deze systematische omgevingsinvloeden in acht te nemen bij de schatting van 

de erfelijkheidsgraad.

5.10 Misvattingen over de erfelijkheidsgraad
Er zijn een aantal misvattingen over de erfelijkheidsgraad. Enkele zullen we hieronder 

bediscussiëren.

Misvatting 1: “Een erfelijkheidsgraad van 0,40 geeft aan dat 40% van de eigenschap wordt 
bepaald door de erfelijke aanleg.”
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Dit is een erg bekende misvatting en het komt oorspronkelijk van een misverstand over de 

definitie. Een erfelijkheid van 0,40 geeft aan dat 40% van alle fenotypische variatie van het 

kenmerk veroorzaakt wordt door de variatie in genotypen voor die eigenschap. Dit heeft een 

heel andere betekenis dan de definitie dat in elke dier 40% van de expressie van het kenmerk 

wordt veroorzaakt door genen en dat de rest wordt veroorzaakt door andere invloeden.

Misvatting 2: “Een lage erfelijkheidsgraad betekent dat de kenmerken niet bepaald worden door 
de erfelijke aanleg.”

Een erfelijkheidsgraad die groter dan 0 is geeft altijd aan dat genen een effect hebben op de 

expressie van het fenotype. De erfelijkheid wordt bepaald bij de grootte van de genetische 

variantie ten opzichte van de fenotypische variantie. Een lage erfelijkheidsgraad kan dus 

aangeven dat de genetische variantie laag is. Bijvoorbeeld, het aantal vingers aan een hand 

wordt voor een groot deel door de genen bepaald, maar omdat bijna iedereen vijf vingers aan 

elke hand heeft, is de genetische variantie toch laag.

Misvatting 3: “Een lage erfelijkheidsgraad betekent dat de genetische verschillen klein zijn”

Een lage erfelijkheidsgraad geeft niet direct aan dat de genetische variantie klein is. Het kan 

ook betekenen dat de error variantie groot is. En dit kan worden veroorzaakt door een grote 

invloed van de omgeving, maar ook door een onnauwkeurige dataverzameling. Bijvoorbeeld: 

ziekteresistentie zal afhangen van de genetische aanleg om die ziekte te kunnen weerstaan. 

Het probleem ligt hem in het meten van die aanleg. Wanneer je één keer in de praktijk gaat 

meten of een schaap besmet is met wormen, dan zal je dieren identificeren die op dat moment 

geïnfecteerd zijn met de wormen. Maar in de andere schapen kun je niet zien of ze nog niet zijn 

geïnfecteerd, of ze alweer beter zijn, of dat ze immuun zijn tegen de wormen. Met andere 

woorden: er zit veel onnauwkeurigheid in je waarnemingen. Omdat je aan ieder dier niet het 

correcte fenotype kan toeschrijven, krijg je een relatief grote error variantie en dus een lage 

erfelijkheidsgraad. Als je de registratie van wormeninfectie zou verbeteren, door bijvoorbeeld 

vaker te meten of je meetmethoden te verbeteren, dan krijg je een nauwkeurigere registratie 

van de aanleg van de schapen die de wormeninfectie kunnen weerstaan. Zo kun je dus een 

nauwkeurigere schatting maken van de genetische en omgevingsvariantie. De 

erfelijkheidsgraad kan nog steeds laag zijn als er niet veel genetische variatie bestaat, maar dit 

wordt in ieder geval niet meer veroorzaakt door onnauwkeurige fenotypes.

Misvatting 4: “Een erfelijkheidsgraad is een vaste waarde.”

De erfelijkheidsgraad geeft de relatieve zwaarte aan van de genetische variantie in de 

fenotypische variantie in een specifieke populatie. Dit is gebaseerd op de waarden die je hebt 

geregistreerd op een specifiek moment. De grootte van de erfelijkheidsgraad hangt af van de 

genetische variantie in een populatie, maar ook van de invloed van de omgeving en van de 

nauwkeurigheid van de waarnemingen (zie misvatting 3). De genetische variatie in een 

populatie kan (een beetje) verschillen tussen populaties. Vooral als die andere populatie van 

een ander ras is. Maar ook binnen een populatie kan de erfelijkheidsgraad veranderen in de 

loop van de tijd. Bijvoorbeeld als de nieuwe waargenomen fenotypen met een nauwkeurigere 
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methode worden gemeten. Of als de stal veranderd is sinds de laatste waarnemingen, 

waardoor de invloed van de omgeving veranderd is. Daarom wordt het aanbevolen de 

erfelijkheidsgraad regelmatig opnieuw te schatten.

Samenvattend: De erfelijkheidsgraad geeft aan welke proportie van de fenotypische variantie 

wordt bepaald door de additief genetische variantie, voor een specifieke populatie in een 

specifieke omgeving. De specifieke populatie bepaalt de additief genetische variantie, de 

specifieke omgeving bepaalt de omgevingsvariantie, even als de nauwkeurigheid van de 

registratie van de fenotypen zodat verschillen tussen dieren zichtbaar worden.

5.11 Niet genetische effecten: variantie door 
gemeenschappelijke omgeving
De omgeving die een dier tijdens zijn leven heeft meegemaakt, is over het algemeen moeilijk 

vast te leggen. Maar er zijn componenten die het dier heeft gedeeld met andere dieren tijdens 

hun ontwikkeling en dat kan ze allemaal op dezelfde manier beïnvloed hebben. De grootte van 

die invloed kan worden geschat, omdat we de individuen die de gemeenschappelijke omgeving 

deelden kunnen vergelijken met dieren die een andere omgeving deelden. Een voorbeeld van 

een gemeenschappelijke omgeving is de moeder, die gedeeld wordt door dieren in hetzelfde 

nest of dezelfde worp(denk aan varkens, honden, schapen, konijnen, muizen, etc.). Die dieren 

deelden dezelfde intra-uteriene (baarmoeder) omgeving, dezelfde melksamenstelling in de 

zoogperiode, ongeveer dezelfde hoeveelheid melk en maternale zorg. Deze gedeelde 

omgeving zullen deze dieren op eenzelfde manier vormen. Maar ook dieren die niet in 

hetzelfde nest geboren werden, kunnen een omgeving delen. Bijvoorbeeld, kuikens die in 

dezelfde broederij op dezelfde dag uitkwamen (of onder dezelfde hen) en jonge dieren die hun 

eerste huisvesting delen (hok of stal), delen een gemeenschappelijke omgeving. Huisvesting 

buiten is veel variabeler en daardoor is er daar minder invloed van dezelfde factoren uit een 

gemeenschappelijke omgeving.
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Een gemeenschappelijke omgeving bestaat natuurlijk ook in het volwassen leven van dieren. 

Echter, in dierfokkerij noemen we dat niet meteen de gemeenschappelijke omgeving. Een 

gemeenschappelijke omgeving duidt op de omgeving tijdens de ontwikkeling van een dier en 

dit heeft onomkeerbare gevolgen. Als de gemeenschappelijke omgeving overheersend was, zal 

de ontwikkeling van de dieren die de omgeving deelden op elkaar lijken. Echter, als dieren zich 

ontwikkelen in een slechtere omgeving, dan zullen ze allemaal minder goed ontwikkelen en dit 

is onomkeerbaar. Een slechtere omgeving gedurende het volwassen leven heeft wel 

omkeerbare effecten.

Definitie

Een  is een omgeving die wordt gedeeld met andere gemeenschappelijke omgeving
dieren tijdens de ontwikkeling van het dier en dat, daardoor, waarschijnlijk dezelfde 
invloed heeft op de ontwikkeling van alle andere dieren die dezelfde omgeving deelden.

De kwaliteit van een omgeving kan onomkeerbare consequenties hebben voor de 
ontwikkeling van een dier

5.11.1 De gemeenschappelijke omgeving is belangrijk

Waarom zou je geïnteresseerd zijn in de gemeenschappelijke omgevings variantie? De 

belangrijkste reden is dat de grootte van deze variantie inzicht geeft in de invloed van de 

gemeenschappelijke omgeving op de variantie in de waargenomen fenotypen. Deze 

gemeenschappelijke omgeving hoeft niet meer gedeeld te worden op het moment van het 

vastleggen van de fenotypen. Bijvoorbeeld, wanneer vrouwelijke dieren voor het eerst een 

eisprong hebben kan die maanden of zelfs jaren eerder beïnvloed zijn door de 

gemeenschappelijke omgeving (bijv. dezelfde toom). Als die gemeenschappelijke omgeving 

van goede kwaliteit was dan kan dit resulteren in een vroegere eerste eisprong.

Doordat je weet dat deze ervaringen door gedeelde omgevingen bestaan, kun je de variantie in 

de effecten van die ervaringen beter kwantificeren. Dit maakt het mogelijk de erfelijkheidsgraad 

nauwkeuriger te schatten. Dit komt omdat het moeilijk is om de effecten van de 

gemeenschappelijke omgeving van de genetische component te onderscheiden, omdat dieren 

dichtbij elkaar in de stamboom (familieleden van elkaar) ook dezelfde gemeenschappelijke 

omgeving delen. Als je rekening houdt met de gemeenschappelijke omgeving wanneer je de 

variantie componenten schat, help je om de ‘ware’ genetische variantie te bepalen en de 

invloeden van de omgeving die ze delen te elimineren. Het geeft ook inzicht in de grootte van 

de invloed van de vroege omgeving op het fenotype.

De fenotypische variantie, wanneer je rekening houdt met de effecten van de 

gemeenschappelijke omgeving, kan worden geschreven als:

 =  +  + 2
p

2
G

2
c

2
E



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

119

We kunnen een gemeenschappelijke omgevingsfactor definieren, dat het aandeel van de 

gemeenschappelijke omgevingsvariantie in de totale fenotypische variantie bepaalt. Dit wordt 

aangegeven met c , analoog voor de h  voor de erfelijkheidsgraad.2 2

5.11.2 Voorbeelden van effecten van een gemeenschappelijke omgeving

In tabel 2 zie je een voorbeeld van de effecten van de gemeenschappelijke omgeving op een 

aantal kenmerken in zeugen van twee verschillende rassen. Deze effecten van de 

gemeenschappelijke omgeving geven het effect weer van opgroeien tot spenen in dezelfde 

toom. Je ziet dat het effect het grootst is op de score voor het beenwerk van de dieren. Dit kan 

mogelijk iets te maken hebben met de melksamenstelling van de zeug. Dit kan de groei en de 

ontwikkeling van de botten beïnvloed hebben. Maar dit is speculeren. Wat de tabel ook laat 

zien, is de grootte van de effecten als je de gemeenschappelijke omgeving meeneemt bij de 

schatting van de erfelijkheidsgraad voor de kenmerken. Zoals eerder al uitgelegd is, komt dit 

omdat de omgevingseffecten worden gedeeld door alle biggen in de toom. Maar het is ook 

omdat het moeilijk is om de effecten van de omgeving te onderscheiden van het feit dat de 

biggen in de toom van dezelfde familie (full sibs) zijn.

De tabel laat ook de grootte van het effect zien als je de erfelijkheidsgraad schat en daarbij ook 

de gemeenschappelijke omgeving meeneemt of dat niet doet. Het wel meenemen maakt het 

nauwkeuriger schatten van de erfelijkheidsgraad mogelijk omdat de additief genetische 

variantie nauwkeuriger geschat wordt.

Tabel 2. Voorbeelden van erfelijkheidsgraden rekening houdend zonder (h ) en met (h ) 2 2*

de gemeenschappelijke omgeving (c ) voor verschillende varkensrassen.2

h2 h2 * c2

Landrace

Beenwerkscore 0.06 0.04 0.10

Overleving tot 3  e

pariteit

0.07 0.05 0.05

Overleving tot 5  e

pariteit

0.07 0.05 0.05

Productieve levensduur 0.09 0.07 0.05

Large White
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Dagelijkse groei (g/d) 0.09 0.06 0.11

Toomgrootte 0.06 0.05 0.05

Voederconversie ratio 0.07 0.05 0.05

Lichaamsgewicht 0.08 0.06 0.06

5.11.3 Het maternale effect

Speciaal geval van een gemeenschappelijke omgeving: het maternale effect

Het maternale effect kan gezien worden als een speciaal geval van het gemeenschappelijke 

omgeving. Het is het effect van de omgeving dat door de moeder wordt bepaald. Het begint al 

voor de geboorte en het gaat door zo lang de moeder invloed heeft op de ontwikkeling van de 

nakomelingen. In het geval van meerdere nakomelingen tegelijk zoals bij een nest honden kan 

het maternale effect een belangrijk onderdeel zijn van het gemeenschappelijke omgevings 

effect. Maar ook dieren die niet op hetzelfde moment worden geboren, worden in hun 

ontwikkeling beïnvloed door de moeder. Als de moeder meerdere nakomelingen heeft, maar 

die niet op hetzelfde moment gekregen heeft, is het mogelijk om het effect van de specifieke 

maternale omgeving dat alle nakomelingen van die moeder ondergaan, te schatten. 

Bijvoorbeeld de grootte van de baarmoeder, of het temperament van de moeder, resulteren in 

een bepaald type maternale zorg.

Het lastige is dat het maternale effect een omgevingscomponent heeft, maar ook een 

genetische component! Het hangt af van de genen van de moeder wat voor omgeving ze kan 

creëren voor de nakomelingen in de baarmoeder. Het hangt ook af van de omvang van het 

geboortekanaal, van de hoeveelheid melkproductie en de kwaliteit van de melk. Dus het 

maternale effect is in feite een omgevingseffect voor de nakomelingen, maar dat 

omgevingseffect wordt bepaald door de erfelijke aanleg van de moeder.

Definitie
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Definitie

Het  is gedefinieerd als het effect van de omgeving dat wordt gecreeerd maternale effect
door de moeder op de nakomelingen. Het maternale effect wordt gedeeltelijk bepaald door 
de erfelijke aanleg van de moeder.

Let op dat dit maternale effect een deel is van het fokdoel bij een aantal diersoorten. 

Uiteindelijk kan het erg belangrijk zijn in de dierhouderij om goede moederdieren te hebben. 

Maternale effecten zijn opgenomen in de fokdoelen van bijvoorbeeld melkkoeien 

(geboortegemak), vleeskoeien en schapen (geboortegemak en maternale zorg), varkens en 

konijnen (de moeders zijn een belangrijke component in het aantal en de kwaliteit van de 

nakomelingen).

5.11.4 Sociaal genetische effecten

Speciaal geval van gemeenschappelijke omgevingseffecten: (indirecte) sociaal 
genetische effecten

De invloed van de genen op het fenotype is nog gecompliceerder. Tot nu toe hebben we het 

alleen over de erfelijke aanleg van een dier zelf gehad. In een vorig hoofdstuk (5.11.3) werd het 

duidelijk dat niet alleen de erfelijke aanleg van een dier zelf de ontwikkeling beïnvloedt, maar 

ook de maternale effecten. Echter, als je erover nadenkt, is het niet alleen de moeder die 

invloed uitoefent op jouw ontwikkeling. Ook je broers en zussen, klasgenootjes, sommige 

pestkoppen, familie en vrienden hebben invloed op jouw ontwikkeling. Met andere woorden: 

veel mensen hebben invloed op wie je nu bent. Een deel van deze invloed wordt veroorzaakt 

door de ervaringen van al die mensen zelf. Maar een deel wordt ook veroorzaakt voor de 

genen van deze mensen. Het moet nu duidelijk zijn waarom we deze indirecte effecten de 

sociaal genetische effecten noemen.
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Het fenotype van een dier wordt door andere dieren beïnvloed. De andere dieren zijn een deel 

van de omgeving van het dier, waar, net als bij de maternale effecten, de ‘omgeving’ een 

genetische component heeft: de genen van de andere dieren. Met andere woorden: het 

fenotype van elk dier wordt beïnvloed door een direct genetisch effect (zijn eigen genen) en zijn 

eigen omgeving, maar ook indirect door fenotypische effecten van dieren uit de omgeving van 

het dier. Net als het maternale effect heeft het sociale fenotype een genetische en een 

omgevingscomponent. Dit wordt in het figuur weergegeven. Het beeldt een hok met 4 varkens 

uit, met de pijlen van de directe en de sociale effecten op varken 1. Varken 1 heeft een 

fenotype veroorzaakt door zijn eigen genen en zijn omgeving (P ), maar het wordt ook D

beinvloed door de sociale fenotypes (P ) van zijn hokgenoten. Je kunt je voorstellen dat als S

deze hokgenoten stil en vriendelijk zijn, varken 1 beter kan presteren dan wanneer hij gebeten 

en gepest wordt door de anderen. Dan kan hij moeilijk bij het eten en groeit hij minder goed. 

Sociale effecten kunnen op ieder moment een rol spelen als dieren in sociale structuren 

gehouden worden in een hok, stal, of kooi.

Definitie

De  beschrijven de effecten die het fenotype van andere indirecte of sociale effecten
dieren uit hetzelfde hok, stal of kooi hebben op de prestatie van een dier. Net als met het 
maternale effect zijn de sociale effecten fenotypen die bestaan uit combinaties van genen 
en de omgeving die gevormd wordt door de andere dieren.
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5.12 Kernpunten bij het formuleren van genetische 
modellen

Het fenotype wordt bepaald door het genotype en de omgeving.

De omgeving bestaat uit alle invloeden die er zijn tussen de conceptie en het moment 

van het vastleggen van het fenotype.

In fokkerij zijn we alleen (vooral) geïnteresseerd in de additief genetische effecten omdat 

die worden overgedragen naar de nakomelingen.

De variatie in de fenotypen kan worden uitgedrukt als de fenotypische variantie.

De fenotypische variantie bestaat uit de additief genetische variantie en de error (rest) 

variantie.

De error variantie bestaat uit de variantie veroorzaakt door de omgeving, maar het is ook 

een verzameling van de dominantie en epistasie effecten en fouten in de metingen.

De fokwaarde van de nakomelingen is de helft van de fokwaarde van de vader plus de 

helft van de fokwaarde van de moeder.

De Mendelian Sampling term geeft het deel van de additief genetische component in de 

nakomelingen aan dat niet kan worden voorspeld: welke helft van de allelen van de 

ouders wordt doorgegeven aan de nakomelingen?

De erfelijkheidsgraad geeft aan welk deel van de fenotypische variantie wordt 

veroorzaakt door de additief genetische variantie in de populatie en wordt aangeduid als h

.2

De gemeenschappelijke omgevingsvariantie is de variantie die veroorzaakt wordt omdat 

dieren een gemeenschappelijke omgeving deelden tijdens (een deel van) hun 

ontwikkeling. Bijvoorbeeld wanneer zij opgroeien in hetzelfde hok. Het deel van de 

fenotypische variantie dat wordt veroorzaakt door de gemeenschappelijke omgeving 

wordt aangeduid met c .2

Het maternale effect is het effect van de omgeving op de nakomelingen dat wordt 

gecreëerd door de moeder. Een deel van deze maternale effecten wordt veroorzaakt 

door de genen van de moeder.

Een indirect of sociaal genetische effect is het effect dat andere dieren uit hetzelfde hok, 

stal of kooi hebben op de prestatie van een individueel dier.
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6.0 Genetische diversiteit en inteelt

Een fokdoel formuleren en het vastleggen van fenotypen en stambomen zijn belangrijke 

aspecten bij het opzetten van een fokprogramma. Nauwkeurige registratie van 

stamboominformatie is essentieel voor het schatten van fokwaarden, zoals is aangegeven in 

hoofdstuk 4 over informatie verzamelen. De stamboomregistratie kan ook worden gebruikt om 

de genetische verwantschap tussen dieren te monitoren. Het is erg handig om de 

verwantschap tussen dieren te weten als je de genetische diversiteit in een populatie wilt 

managen. Genetische diversiteit is een maatstaaf voor de genetische verschillen tussen dieren 

in een populatie (bijv. genetische variatie). Om er zeker van te zijn dat het fokprogramma 

bruikbaar blijft in de toekomst is het noodzakelijk om de genetische diversiteit te monitoren en 

te behouden. Genetische diversiteit maakt selectie van de beste dieren voor de fokkerij 

mogelijk. Als er geen genetische diversiteit is, dus als alle dieren genetisch hetzelfde zijn, zou 

selectie van dieren niet resulteren in een verbeterde volgende generatie. In dat geval is het 

onnodig om een fokprogramma op te zetten. Genetische diversiteit is sterk gelinkt aan inteelt. 

Inteelt komt door het paren van twee verwante dieren en dit heeft een negatief effect op 

gezondheid en voortplanting van de nakomelingen.

In dit hoofdstuk zullen we in meer detail kijken naar de rol van familie verwantschaps in de 

genetische diversiteit. Het hoofdstuk is verdeeld in twee delen: eerst een introductie van de 

theorie en daarna een toolbox die gebruikt kan worden voor de evaluatie van genetische 

diversiteit en voor beslissingen over het paren van dieren. Sommige toepassingen van de tools 

zullen in andere hoofdstukken aan de orde komen. Om de theorie van genetische diversiteit te 
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introduceren gebruiken we een top-down aanpak: eerst kijken we naar genetische diversiteit 

tussen populaties, dan binnen populaties en uiteindelijk binnen een individu. Daarna kijken we 

naar verschillende mechanismen die genetische diversiteit beïnvloeden en we bediscussieren 

hun rol in fokkerij van dieren. We kijken naar inteelt en de gevolgen hiervan. De toolbox in het 

tweede gedeelte van het hoofdstuk bevat tools die de verwantschap tussen dieren (de mate 

waarin ze familie van elkaar zijn) bepalen gebaseerd op stamboominformatie. Hiermee kun je 

de inteelt coëfficiënt van een dier en de inteelttoename op populatieniveau bepalen. In de 

volgende hoofdstukken zul je zien dat deze tools relevant zijn bij verschillende stappen in het 

fokprogramma.

6.1 Wat is genetische diversiteit?
Diversiteit is een ander woord voor variatie: de aanwezigheid van verschillen tussen alles wat 

je bekijkt. Binnen de genetica is de meest voor de hand liggende diversiteit de genetische 

diversiteit tussen populaties. Verschillende rassen hebben bijvoorbeeld specifieke genetisch 

bepaalde kenmerken. Denk maar eens aan verschillen in grootte, kleur, maar ook in doelen 

zoals vleeskoeien versus melkkoeien en jachthonden versus blinde geleidehonden. Genetische 

diversiteit bestaat ook binnen populaties en dit is verwant aan de genetische verschillen tussen 

dieren in die populatie. Het is mogelijk, maar erg zeldzaam, dat er geen genetische variatie is in 

een populatie. Dit gebeurt wel in populaties waarin de dieren volledig ingeteeld zijn: dieren zijn 

genetisch volledig identiek aan elkaar. Maar, zoals gezegd, dit is zo zeldzaam dat het 

bijvoorbeeld alleen voorkomt in genetische lijnen van laboratoriumdieren die speciaal zijn 

gecreëerd voor een specifiek doel. Het doel van deze populaties is om dieren te gebruiken die 

genetisch zo veel mogelijk hetzelfde zijn, zodat de genen van de dieren niet de oorzaak van de 

variatie in, bijvoorbeeld, de effecten van nieuwe medicijnen zijn. Voor dit doel zou een populatie 

van gekloonde dieren nog beter zijn. Die zijn helemaal identiek!

Definitie

Een kloon is een individu dat genetisch volledig identiek is aan een ander individu of het is 
een groep dieren die ook genetisch identiek aan elkaar zijn.

Zo’n populatie heeft helemaal geen genetische variatie. Echter, in Nederland is het gebruik van 

klonen verboden.

Definitie

Genetische diversiteit omvat de genetische verschillen binnen een diersoort en omvat de 
verschillen tussen en binnen rassen.
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Figuur 1. De relatie tussen de frequenties van twee allelen (blauw), en de consequentie voor 

de frequentie van de heterozygoten in de populatie (rood). De maximale frequentie 

heterozygoten wordt behaald als p = q = 0.5

Het aantal allelen dat aanwezig is in een populatie is een maatstaf voor de genetische 

diversiteit. Hoe meer allelen aanwezig zijn, des te groter is de genetische diversiteit. De 

frequentie waarin deze allelen voorkomen in een populatie heeft ook een invloed op de grootte 

van de genetische diversiteit. Hoe meer de frequentie van beide allelen aan elkaar gelijk is, des 

te groter is de genetische diversiteit. Dit principe is weergegeven in figuur 1 voor een gen met 2 

allelen. Als de frequentie van het q-allel 1 is, is de frequentie van het p-allel 0 en vice versa. 

Een hoge frequentie van het ene allel gaat altijd samen met een lage frequentie van het andere 

allel. De frequentie van heterozygoten, berekend als 2pq, hangt af van beide frequenties. De 

maximum allelfrequentie wordt behaald wanneer beide allelfrequenties zo hoog mogelijk zijn, 

gegeven dat de andere ook zo hoog mogelijk is. Dit is het geval wanneer de frequentie van 

beide allelen gelijk is. Voor genen met meer allelen geldt hetzelfde principe: het maximum 

aantal heterozygoten is aanwezig wanneer de allelfrequenties gelijk zijn. Genetische diversiteit 

hangt af van de aanwezigheid van een groot aantal allelen, maar ook van de frequentie van die 

allelen in de populatie. Binnen een dier kun je de genetische diversiteit definieren als of een 

dier homozygoot of heterozygoot is voor een bepaald gen of delen van het genoom.

6.2 Wat beïnvloedt genetische diversiteit?
Er zijn een aantal krachten die genetische diversiteit beïnvloeden. Sommige worden beïnvloed 

door ons, anderen gebeuren toevallig. Op populatieniveau zijn er invloeden die de genetische 

diversiteit vergroten en verkleinen. Mutaties zijn gebeurtenissen die nieuwe allelen creëren. 

Wanneer deze mutaties plaatsvinden in geslachtscellen heeft het een vergrotend effect op de 

genetische diversiteit. Ook migratie kan een vergrotend effect hebben, maar dat is alleen het 

geval bij immigratie (nieuwe dieren voegen zich bij de populatie). Emigratie (dieren verlaten de 
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populatie) heeft gewoonlijk een verlagend effect op de genetische diversiteit, vooral wanneer 

de populatie klein is. Ook selectie heeft een verlagend effect: dan wordt alleen aan dieren met 

een specifieke genetische aanleg toegestaan om te paren; dit ten koste van anderen. Dit heeft 

een effect op de allelfrequenties en leidt tot minder gelijke frequenties. Als laatste heeft toeval 

(genetische drift) een verlagend effect op genetische diversiteit. Dit is verwant aan inteelt. 

Genetische drift kan niet direct worden beinvloed door onze selectiebeslissingen. Meer uitleg 

over genetische drift vind je in de volgende paragraaf.

Invloeden op 

genetische diversiteit

Richting van verandering 

van genetische diversiteit

Genetische drift en 

inteelt

-

Selectie -

Migratie - of +

Mutatie +

6.2.1 Verlies van genetische diversiteit: genetische drift

Allelen kunnen door toeval uit een populatie raken. Een reden voor allelverlies kan zijn dat niet 

alle dieren uit de populatie voor nakomelingen zorgen, onafhankelijk van selectiebeslissingen, 

omdat dieren die we voor de fokkerij selecteren soms toch niet voor nakomelingen zorgen. 

Sommige kunnen onverwacht dood gaan of sommige worden nooit gepaard (bijv. in honden en 

paarden als de eigenaren van genetisch superieure dieren geen interesse hebben in fokkerij). 

Gevolgen van het niet produceren van nakomelingen ondanks dat de dieren hiervoor 

geselecteerd zijn, beïnvloedt de allelfrequentie in de volgende generatie en allelen die 

aanwezig zijn in lage frequenties kunnen zo uit een populatie verdwijnen.

6.2.1.1 Het effect van Mendelian sampling op genetische drift

Een andere reden voor verlies van allelen door toeval heeft een duidelijke verwantschap met 

Mendelian Sampling. Hoewel dieren die geselecteerd worden voor fokkerij nakomelingen 

produceren, is het nog niet zeker welke allelen ze doorgeven aan hun nakomelingen. En in het 

geval van meerdere nakomelingen: in welke verhouding de allelen worden doorgegeven. 

Vooral in kleine populaties zijn allelfrequenties gevoelig voor dit type genetische drift. Gewoon 

door het toeval kan de allelfrequentie veranderen van de ene generatie naar de volgende. Hoe 

kleiner de populatie, des te groter is de fluctuatie in allelfrequentie door genetische drift. Zelfs 

als alle dieren meedoen aan de fokkerij lopen allelen met een lage frequentie het risico om uit 
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de populatie te verdwijenen, alleen door het feit dat ze toevallig niet worden doorgegeven aan 

de volgende generatie. Dit kan vreemd genoeg ook gelden voor allelen met een positief effect. 

Vooral als deze allelen een dominant effect hebben, waardoor de meeste dieren met het 

gewilde fenotype heterozygoot zijn. Gewoon door toeval kunnen ze alle onwelkome allelen 

doorgeven aan hun nakomelingen. Het klinkt raar, maar het gebeurt echt! Effecten van 

genetische drift zijn vooral belangrijk in kleine populaties, waar genotypes van individuele 

dieren een invloed hebben op de allelfrequenties, maar het speelt een rol in alle populaties.

6.2.1.2 Voorbeelden van genetische drift

Figuur 2. Een voorbeeld van genetische drift in vier generaties (kolommen) van een eenden 

populatie. In generatie 1 verschijnen het rode en het blauwe allel in gelijke frequenties. Eend 

1 en 5 planten zich niet voort (ze kunnen bijvoorbeeld dood zijn gegaan of ze hebben geen 

partner gevonden). Eend 2 had de meeste nakomelingen. Eend 2 kon alleen maar blauwe 

allelen doorgeven, eend 3 en 4 beide kleuren en eend 6 alleen rode allelen. Echter, van de 

heterozygote eenden gaf per toeval alleen eend 4 rode allelen door en ook maar één keer. In 

de tweede generatie is de frequentie van de blauwe allelen toegenomen tot 8/12 = 2/3. 

Opnieuw planten niet alle dieren zich voort en in de derde generatie is de frequentie van de 

rode allelen afgenomen tot 2/12 = 1/6. Het rode allel werd door het toeval niet gegeven aan 

de vierde generatie. Op dit moment is de populatie homozygoot blauw.

In figuur 2 zie je een voorbeeld van hoe genetische drift werkt. Het laat zien hoe in een kleine 

eenden populatie een allel verloren kan gaan zonder de fokkers dat willen. Gewoon door het 

toeval planten niet alle dieren zich voort en worden de rode allelen minder vaak doorgegeven 
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dan de blauwe allelen. Binnen vier generaties verloor de populatie de rode allelen. Natuurlijk is 

dit een voorbeeld. Ook het blauwe allel had verloren kunnen gaan, of de frequenties hadden 

gewoon een beetje kunnen fluctueren. Het principe dat allelfrequenties veranderen en dat 

homozygositeit toe kan nemen door het toeval is erg realistisch en dit wordt genetische drift 

genoemd.

6.2.1.3 Gevolgen van genetische drift

Genetische drift veroorzaakt veranderingen in allelfrequenties, wat resulteert in een toename 

van de ene frequentie ten koste van de andere. Daarom is de kans groter dat dieren 

homozygoot worden, vooral voor het allel met de hoogste frequentie. Dus het verlies in 

genetische diversiteit op populatieniveau heeft gevolgen voor de genetische diversiteit van een 

individueel niveau. Dieren gaan meer op elkaar lijken. Ondanks dat ze niet veel aan elkaar 

verwant zijn in de stamboom, zullen ze genetisch verwant raken. Genetische drift vergroot dus 

het verwantschap tussen dieren en het leidt tot de fixatie van allelen in een populatie.

Dus:

1. De toevallige verandering in allelfrequentie wordt genetische drift genoemd. 

2. Het toeval heeft te maken met de variatie in Mendelian Sampling van welke allelen 
doorgegeven worden aan de nakomelingen, maar ook met overleving en hoeveel 
nakomelingen het dier produceert. 

3.De gevolgen van genetische drift voor de allelfrequenties in de volgende generatie kunnen 
drastisch zijn, vooral in kleinere populaties. 

4. Genetische drift vergroot het verwantschap tussen dieren.

6.2.2 Verlies van genetische diversiteit: selectie

Selectie geeft voorkeur aan bepaalde allelen. Dat is de bedoeling van fokkerij! Dat heeft 

natuurlijk gevolgen voor de allelfrequenties in de populatie. In tegenstelling tot genetische drift 

heeft selectie een  en gerichte invloed op de verandering in allelfrequentie. systematische
Daardoor zullen meer dieren homozygoot worden voor het gewenste allel en daardoor verkleint 

de genetische diversiteit.

Een uitzondering op deze regel is wanneer heterozygote dieren de voorkeur hebben. Selectie 

heeft in dit geval een vergrotend effect op de genetische diversiteit. Dit is bijvoorbeeld het geval 

met sikkel cel anemie bij mensen. Sikkel cel anemie is een erfelijke ziekte waarbij de rode 

bloedcellen een sikkelvorm krijgen en daardoor verliezen ze hun flexibiliteit. Dit resulteert in 

verschillende levensbedreigende complicaties. De ziekte wordt veroorzaakt door een mutatie in 

het hemoglobine gen. Mensen die homozygoot zijn overlijden vaak als kind aan de 

complicaties. Ten zuiden van de Sahara is de frequentie van het allel dat sikkel cel anemie 

veroorzaakt hoger dan in de rest van de wereld. Een belangrijke reden hiervoor is dat 
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heterozygote mensen minder last hebben van malaria. Malaria is een belangrijke 

doodsoorzaak is dat gedeelte van de wereld en daardoor heeft het dragen van één sikkel cel 

anemie allel duidelijke voordelen. Een ander voorbeeld waar de heterozygote voordelen heeft 

is in het Nederlandse runder kleurslag Witrik. Het specifieke kleurpatroon zie je alleen in 

heterozygote dieren (figuur 3).

Figuur 3: Een heterozygote Witrik koe met haar homozygote Witrik kalf.

6.2.2.1 Natuurlijke selectie

Natuurlijke selectie vindt niet alleen in natuurlijke populaties plaats. Het is selectie die niet door 

de mens bepaald wordt. Natuurlijke selectie heeft invloed op allelen die bijdragen aan het 

succes van overleven en voortplanten, ook wel  genoemd. Bijvoorbeeld dieren die een fitness
verminderde kans op overleving tot een bepaalde leeftijd hebben, hebben een lagere fitness 

(voordeel door natuurlijke selectie) dan dieren die erg fit en gezond zijn en wel tot een hoge 

leeftijd overleven. Ook dieren die zich minder voortplanten hebben een lagere fitness dan 

dieren die erg vruchtbaar zijn. In gedomesticeerde diersoorten zijn de omstandigheden waarin 

ze leven min of meer gecontroleerd. Daardoor is het beter kunnen doorstaan van honger 

bijvoorbeeld een minder belangrijk kenmerk dan in natuurlijke populaties. Toch heeft natuurlijke 

selectie ook invloed op gedomesticeerde soorten. De omgeving waarin een dier gehouden 

wordt, vereist enige vorm van adaptatie (aanpassing) van het dier. Bijvoorbeeld, dieren die 

binnen worden gehouden, moeten kunnen leven met minder zonlicht, en dieren die buiten 

worden gehouden moeten beter om kunnen gaan met de variatie in het weer en een mogelijk 

grotere infectiedruk. Als je niet in staat bent om te gaan met een bepaalde omgeving heb je 

een lagere fitness. Als de geselecteerde dieren hulp nodig hebben bij het drachtig worden en 

ze krijgen dit ook, dan werkt dat tegen het mechanisme van natuurlijke selectie op 

vruchtbaarheid.

Dus:
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Zowel kunstmatige als natuurlijke selectie geeft een voorkeur voor sommige allelen, wat 
resulteert in een toename van homozygositeit en dus een verminderde genetische diversiteit. 

Een uitzondering geldt waar de heterozygote dieren de voorkeur hebben, dat zorgt selectie 
voor een gelijke of toenemende genetische diversiteit. 

6.2.2.2 Selectie kan tot bottleneck (flessenhals) leiden

Figuur 4. Koeien die overleden zijn aan de rinderpest in Afrika in 

1890.

Een heel sterke natuurlijke selectie, bijvoorbeeld door een uitbraak van een dodelijke ziekte, zal 

resulteren in een sterke afname van de populatie en daardoor verandert de allelfrequentie. 

Alleen de dieren met weerstand tegen de ziekte zullen overleven, samen met de paar 

gelukkige dieren die niet geïnfecteerd raakten. Zij zijn de dieren die de populatie weer moeten 

opbouwen. Een gevolg is dat de allelfrequentie van de toekomstige generaties af zal hangen 

van de frequentie in de generatie die overbleef na de  (flessenhals): een grote bottleneck
afname in populatiegrootte. De frequentie van sommige allelen die door de dieren die 

overleden werden gedragen, is dramatisch afgenomen, of volledig weg. Een berucht voorbeeld 

van een sterke bottleneck is de uitbraak van de rinderpest in Afrika in 1890, De ziekte 

verspreidde zich over het hele continent en doodde 80-90% van alle inheemse koeien, buffels, 
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elanden, giraffen, wildebeesten, koedoes en antilopen (Mack, 1970). Omdat koeien en geiten 

dood gingen aan de ziekte had de Rinderpest een enorm sociale gevolgen en ongeveer een 

derde van de mensen in Ethiopië en twee derde van de Masaai in Kenia en Tanzania 

overleden door de honger. Rinderpest veroorzaakt nog steeds problemen om de 10 jaar, maar 

in 1890 was de veterinaire ondersteuning erg beperkt en daardoor kon de verspreiding van de 

ziekte niet worden gestopt.

Bottlenecks in gedomesticeerde populaties kunnen ook voorkomen omdat een specifiek ras 

zijn originele doel verliest, maar het kreeg een nieuwe functie vlak voordat het ras uitstierf. Een 

voorbeeld hiervan is het Friese paard dat van oorsprong werd gebruikt voor het werk op de 

boerderij. Dit paard verloor zijn doel door de komst van de tractor. Het ras nam drastisch af in 

aantal voordat het een populair ras werd voor de hobby en de sport: het dier wordt nu gebruikt 

zowel voor rijtuigen als om bereden te worden. Tegenwoordig is dit ras het een-na-grootste 

volbloed paardenras binnen Nederland (op de Shetlander na).

Er zijn andere voorbeelden van rassen die hun populariteit hebben verloren, zijn oude 

Nederlandse koeienrassen. Je zou kunnen zeggen dat er nog steeds bottlenecks zijn omdat 

deze populaties drastisch zijn afgenomen in grootte, maar er zijn nog geen tekenen van 

herstel. Echter, rassen zoals de Brandrode en het Friese Roodbonte Vee groeien weer een 

beetje in populatiegrootte.

Dus:

Een bottleneck (flessenhals) in een populatie refereert naar een drastische afname in 
populatiegrootte, gevolgd door een herstel in grootte.

Een bottleneck heeft vaak een grote invloed op de allelfrequentie in de populatie, en dus op 
de genetische diversiteit.

6.2.2.3 Een voorbeeld: de rol van bottlenecks bij de vorming van 
hondenrassen

De vorming van hondenrassen is een mooi voorbeeld van wat bottlenecks kunnen doen met de 

genetische variatie. Ooit is de hond gefokt uit wilde wolven. Hoe dit precies gebeurde, is nog 

steeds een raadsel. Eén van de theorieën is dat toen de mens zich begon te settelen op 

boerderijen, ze ook afval produceerden. Voor sommige wolven was het een gemakkelijkere 

manier om via het afval aan eten te komen dan zelf te gaan jagen. Maar je moest wel erg 

dapper zijn als je van de mensen durfde te stelen. De wolven die het lukte, hadden 

waarschijnlijk meer allelen om dapper te zijn en minder om agressief te zijn. Dat was de eerste 

bottleneck: de genetische variatie in alle hondenrassen samen is slechts 20% van de 

genetische variatie in de wolf. Deze gedomesticeerde wolven veranderden langzaam in hun 

uiterlijk totdat ze eruitzagen als honden. Deze typen honden zie je nog overal op de wereld. Het 

zijn de straathonden, die waken in iemands tuin in ruil voor voedsel. Toch zullen de mensen 

zeggen dat het niet hun hond is. Onze moderne hondenrassen zijn gefokt vanuit deze 



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

133

straathonden. Eerst begonnen mensen de honden te adopteren en te selecteren voor jacht en 

waakdiensten. Daarna keken ze ook naar het uiterlijk. Langzaam begonnen de verschillende 

hondenpopulaties er anders uit te zien. Er waren nog geen regels over fokkerij en daarom kon 

iedereen fokken wat hij wilde. Rond 1900 ontstond het eerste stamboek. Plotseling mocht men 

niet meer fokken met honden buiten het stamboek als je een rashond wilde fokken. Dit is de 

tweede bottleneck geweest, omdat de meeste hondenrassen ontstonden uit maar een paar 

onderling verwante dieren. In moderne hondenrassen, net als in elke populatie, zorgen 

mutaties in de tijd soms voor een vergroting van de genetische diversiteit. Echter, vooral in 

kleine populaties, onvermijdelijke inteelt door genetische drift verkleint de genetische diversiteit 

weer.

Figuur 5: De genetische variatie in de moderne hond is kleiner dan in de wolf door het optreden 

van een aantal sterke bottlenecks. De eerste was er op het momen dat de hond uit de wolf 

ontstond en de tweede bij de vorming van de moderne rassen

6.2.3 Diversiteit en migratie

Migratie is het proces van verlaten van een populatie en het gaan naar een andere. Als een 

dier van een andere populatie (lees: ras) deze populatie binnenkomt, kan dit zorgen voor de 

introductie van nieuwe allelen. In dat geval zorgt de komst van het nieuwe dier voor de 

vergroting van de genetische diversiteit. Hoe groter het verschil tussen de populatie en de 
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introducé, des te groter de kans op introductie van nieuwe allelen en dus een vergroting van de 

genetische diversiteit. Het tegenovergestelde van immigratie is emigratie: een dier verlaat de 

populatie. Dit heeft over het algemeen een verwaarloosbaar effect op de genetische diversiteit, 

tenzij de populatie heel klein is of als het dier unieke of zeldzame allelen draagt.

Dus:

Immigratie kan de genetische diversiteit in een populatie vergroten

6.2.3.1 Diversiteit en de oorsprong van rassen

Het vormen van rassen kan ruwweg in twee klassen worden verdeeld: het afscheiden van de 

moederpopulatie of paren van verschillende rassen. Veel rassen komen oorspronkelijk uit een 

veel grotere populatie. De groep dieren die het nieuwe ras gaan vormen verschilden al in een 

aantal opzichten van de grotere populatie. Vaak heeft selectie al enkele generaties 

plaatsgevonden voor dat speciale kenmerk voordat de groep dieren van de grote populatie 

gescheiden wordt. Wanneer de startpopulatie van het nieuwe ras van voldoende grootte is, is 

de genetische diversiteit in de afgescheiden groepen niet veel kleiner dan in de originele 

populatie. Rasvorming op deze manier is een continu proces. Bijvoorbeeld, de Nederlandse 

Kennel Club heeft speciale criteria voordat een groep honden een nieuw ras mag heten. Ze 

moeten niet alleen op elkaar lijken, maar ze moeten ook ‘raszuiver’ zijn: de variatie in het 

uiterlijk van de nakomelingen moet binnen de ontwikkelde rassenstandaard vallen.

In plaats van afscheiden of opsplitsen, kun je ook een ras vormen door verschillende rassen te 

paren. In de commerciële varkens- en kippenfokkerij bestaan zuivere lijnen uit meerdere 

achtergronden (rassen) en zo vormen ze hybriden: combinaties van rassen die gepaard zijn en 

de nakomelingen zijn zo lang geselecteerd totdat ze weer een apart ras vormen. Bij 

landbouwhuisdieren wordt dit niet altijd een ras genoemd, maar een lijn, hybride, of een 

synthetic. Omdat dit was gebaseerd op combinaties van rassen (populaties), en niet op een 

klein aantal dieren, is de genetische diversiteit normaal gesproken groot.

Een hybride creëren gebeurt ook buiten de fokkerij van landbouwhuisdieren. Echter, omdat 

deze hybriden door enthousiaste fokkers met duidelijke ideeën werden gecreëerd, zijn ze 

veelal gebaseerd op enkele dieren. Deze dieren zijn gepaard en de nakomelingen zijn opnieuw 

gepaard, waardoor de genetische variatie erg klein is. De Saarloos Wolfshond is een voorbeeld 

van een ras dat uit slechts enkele dieren is ontstaan.

Dus:

Er zijn twee manieren om een ras te vormen; scheiden van de originele populatie of kruisen, 
waarbij een hybride wordt gecreëerd.
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6.2.4 Vergroot de genetische diversiteit: mutatie

Een mutatie is een verandering in het DNA en dit zorgt dus voor nieuwe allelen en vergroot de 

genetische diversiteit. De frequentie waarin mutatie gebeurt is klein, maar het verschilt tussen 

soorten. In mensen is de mutatiesnelheid geschat op 10  per gen per meiose (generatie). -5

Mutaties lijken vooral plaats te vinden in specifieke regio’s in het genoom: mutatie hotspots. 

Veel mutaties hebben een negatief effect. Een dominante mutatie resulteert vaak in abortus 

van het embryo. Recessieve mutaties verschuilen zich in heterozygote dieren (dragers) en 

verspreiden zich zo door de populatie. Ze komen alleen tot uiting in homozygote staat. 

Sommige mutaties zijn ongevaarlijk en sommige hebben een positief effect. Gemuteerde 

allelen met een positief effect zullen door selectie snel in frequentie toenemen. Niet alle 

mutaties leiden tot een verandering in het functioneren van het gen en deze worden stille 

mutaties genoemd. Veel van de SNP’s (single nucleotide polymorphisms) zijn zulke stille 

mutaties en die worden gebruikt als genetische merkers (hoofstuk 4).

Dus:

Door mutatie vergroot de genetische diversiteit.

6.3 Verandering in diversiteit: inteelt
Inteelt is het resultaat van het paren van verwante dieren. Zij zijn genetische meer hetzelfde 

dan niet-verwante dieren omdat ze dezelfde allelen delen. Zij delen allelen omdat ze een 

gemeenschappelijke voorouder hebben. Deze gemeenschappelijke voorouder gaf dezelfde 

genen door aan verschillende nakomelingen, welke het weer doorgaven, zodat het uiteindelijk 

terecht komt in beide verwante dieren. Als je deze dieren dan paart, heb je de kans dat beide 

dieren dezelfde allelen doorgeven, waardoor de nakomeling homozygoot wordt. Hoe sterk de 

inteelt is, hangt af van de verwantschap tussen de ouders en dus de kans dat beide hetzelfde 

allel doorgeven aan de nakomelingen.

De inteelt van een dier wordt uitgedrukt in de inteelt coëfficiënt (inbreeding coëfficiënt). De 

inteelt coëfficiënt geeft de  dat een individu  van beide ouders ontvangt, kans hetzelfde allel
omdat zijn . Inteelt is het resultaat van het paren van verwante dieren. De ouders verwant zijn
inteelt coëfficiënt heeft een waarde tussen 0 (0% of geen inteelt) en 1 (100% of volledige 

inteelt). Het is belangrijk te onthouden dat homozygositeit toeneemt door inteelt (en dat de 

genetische diversiteit afneemt).

Definitie

De inteelt coëfficiënt geeft de kans aan dat een dier dezelfde allelen van zijn ouders 
ontvangt omdat deze verwant zijn.
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6.4 Oorzaken van inteelt
Er zijn twee oorzaken van inteelt: inteelt door genetische drift en inteelt door het niet-random 

paren van dieren. Met andere woorden: inteelt door het toeval en inteelt omdat we dat willen, 

respectievelijk onvermijdelijke en vermijdelijke inteelt.

Genetische drift veroorzaakt verlies in genetische diversiteit door het verliezen van allelen, 

welke tot een toename van homozygositeit leiden en dit wordt ook wel onvermijdelijke inteelt 

genoemd. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment kwam er een mutatie in het genoom van een 

dier. Je mag dan aannemen dat deze mutatie alleen voorkomt in één enkel dier, omdat het erg 

onwaarschijnlijk is dat dezelfde mutaties tegelijkertijd voorkomen in meerdere dieren. Dieren 

die op dit moment de mutatie dragen moeten daarom wel afstammelingen zijn van het dier bij 

wie de mutatie oorspronkelijk plaatsvond. Dit geldt voor alle mutaties, zelfs als het dier bij wie 

de mutatie plaatsvond heel lang geleden leefde. Gegeven de definitie dat inteelt het resultaat is 

van het paren van verwante dieren, moeten dieren die homozygoot zijn voor die mutatie wel 

het resultaat van inteelt zijn. Homozygositeit in een populatie is een indicatie van de grootte 

van allelfrequenties. Als alle dieren homozygoot zijn, dan zijn andere allelen verloren gegaan in 

de populatie. Inteelt door genetische drift resulteert in een  van genetische permanent verlies
diversiteit omdat allelen dan voorgoed verloren zijn gegaan.

Niet-random paren kan ook leiden tot inteelt, maar dit is te vermijden. Het bewust paren van 

verwante dieren, zoals broer en zus of vader en dochter, resulteren in een vergrote kans dat de 

nakomelingen van de kruising dezelfde allelen van de ouders ontvangen. Dit resulteert in een 

hogere homozygositeit en dus in inteelt. Echter, dit is een  van genetische tijdelijk verlies
diversiteit omdat, wanneer je stopt met het bewust paren van familieleden en opnieuw random 

gaat paren, het resultaat van inteelt verdwijnt. Op populatieniveau heeft bewuste inteelt weinig 

effect op de allelfrequentie.

6.5 Onvermijdelijke inteelt
Inteelt door genetische drift kan niet worden vermeden omdat drift altijd plaatsvindt in een 

populatie. Om door te krijgen waarom dit zo is, bedenk dan dat iedereen twee ouders heeft, 

vier grootouders, 16 overgrootouders, etc. Het aantal voorouders  generaties geleden is dan n

dus 2 . Dit getal wordt heel erg groot al na een aantal generaties. Met andere woorden, je n

ouders moeten wel verwant zijn en daarom ben jij ook het resultaat van inteelt. Nu begrijp je 

dat drift voorkomt in alle populaties, maar vooral in kleine populaties. Hoe groter de populaties, 

des te kleiner is de kans dat (nauw) verwante dieren door het toeval paren. Genetische 

diversiteit is op zijn grootst wanneer alle dieren heterozygoot zouden zijn. Toegenomen 
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1.  

2.  

homozygositeit betekent dat de genetische diversiteit is afgenomen. Als je verwante dieren 

paart neemt de homozygositeit toe, en dus neemt de genetische diversiteit af. Als je verwante 

dieren paart en omdat je het niet kan omzeilen resulteert het in een verlies van allelen door 

genetische drift.

6.6 Waarom is genetische diversiteit belangrijk?
Het is nu wel duidelijk wat genetische diversiteit inhoudt en wat de verwantschap is met inteelt. 

Maar waarom zouden we ons zorgen maken over genetische diversiteit? Daarvoor zijn drie 

belangrijke redenen:

Een belangrijke reden is dat genetische diversiteit zorgt voor flexibiliteit in de populatie. 

Als de omstandigheden veranderen, zullen sommige genotypen hier beter mee om 

kunnen gaan en de selectiedruk verandert daardoor. Als de benodigde allelen om mee te 

kunnen draaien in de nieuwe omgeving niet langer aanwezig zijn in de populatie, of 

alleen in een heel lage frequentie, dan is het erg moeilijk voor de populatie om zich aan 

te passen. Dit kan verschrikkelijke gevolgen hebben voor de populatie.

Inteelt (toename van homozygosity) veroorzaakt . Ingeteelde dieren zijn inteelt depressie
meestal minder gezond, ze leven korter en ze hebben een verminderd 

voortplantingsvermogen.

Verwant aan 2: een verminderde genetische diversiteit resulteert in een toename van 

homozygositeit, ook van allelen met een negatief effect. Meer inteelt in je dieren betekent dat 

meer dieren onder monogene recessieve ziekten zullen lijden.

6.7 Inteelt depressie
Inteelt resulteert in een toename van homozygositeit, dus ook in meer homozygote recessieve 

allelen. Het negatieve resultaat hiervan kan worden uitgedrukt als de prestatie van een dier dat 

ingeteeld is, vergeleken met dieren die niet zijn ingeteeld, of als de verandering in fenotype 

gegeven dat er een toename van inteelt is van 1%. Bijvoorbeeld, in een onderzoek met 

Shetlander hengsten werd de invloed van inteelt op spermakwaliteit aangetoond. Binnen de 

levende fractie spermacellen had inteelt een negatieve invloed op het percentage normale 

spermacellen en een positieve invloed op het percentage spermacellen met een misvormde 

kop (van Eldik et al., 2006. Theriogenology 65:1159-1170). Er zijn geen proeven gedaan over 

het effect van deze spermakwaliteit op de bevruchtingsresultaten, maar het is aannemelijk dat 

er een zekere minimale kwaliteit van het sperma nodig is voor een succesvolle bevruchting.

Een ander voorbeeld is die van inteelt bij Holstein Friesian melkkoeien. Resultaten in tabel 2 

laten het mogelijke effect van kruisingen tussen grootvader en kleindochter zien. Dit is een 

extreem niveau van inteelt, maar niet ongewoon. De resultaten laten een negatief effect zien 
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van inteelt op voortplantings- en melkproductie kenmerken. Ingeteelde dieren zijn ouder 

wanneer zij hun eerste kalf krijgen, hebben kortere lactaties, langere periodes tussen het 

afkalven en produceren minder melk.

Tabel 2. Het effect van 12.5% inteelt (bijv. Door grootouder met kleindochter te paren) op een 

aantal kenmerken in Holstein Friesian melkkoeien

(Van Smith et al., 1998 J Dairy Sci 81:2729–2737).

Kenmerk Effecten van 12.5% inteelt

Levensduur dagen in lactatie 

(dagen)

-129

Leeftijd eerste afkalving (dagen) +5

Eerste kalf interval (dagen) +3.3

kg melk tijdens 1  lactatiee -464

Totaal kg vet tijdens 1  lactatiee -15

Totaal kg eiwit tijdens 1  lactatiee -15

6.8 Toolbox: Verwantschappen
Inteelt is het resultaat van het paren van verwante dieren. Als we de verwantschap tussen die 

dieren weten, kunnen we de inteelttoename in de volgende generatie voorspellen en, in 

mindere mate, onder controle houden. Als we de stamboom van de dieren weten is het 

mogelijk om de mate van “verwantschap” tussen dieren te berekenen, en dus inteeltcoëfficiënt 

van een individueel dier. In het volgende deel van het hoofdstuk duiken we in de berekeningen 

hiervan.

Twee dieren zijn verwant wanneer zij een (of meerdere) voorouder(s) delen. Bijvoorbeeld, je 

bent verwant aan je neef omdat je dezelfde grootouders hebt, zij zijn jullie gemeenschappelijke 

voorouders. Omdat jullie gemeenschappelijke voorouders hebben, hebben jij en je neef enkele 

dezelfde allelen die afkomstig zijn van jullie gemeenschappelijke voorouders.

Dus verwante dieren hebben dezelfde allelen hebben afkomstig van dezelfde 

gemeenschappelijke voorouder(s).
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Figure 6. Examples of two simple pedigrees.

In figuur 6 zie je twee eenvoudige stambomen. In stamboom 1 zijn dieren A en B ouders van C 

en D. Met andere woorden: A en B zijn gemeenschappelijke voorouders van C en D, die dus 

volle broer en zus zijn. Dier C en D worden gepaard en krijgen nakomeling E. Omdat C en D 

verwant zijn, is E ingeteeld. In stamboom 2 zijn dieren F en G ouders van H en I. Dieren H en I 

worden gepaard met niet verwante dieren en krijgen nakomelingen J en K. Deze worden weer 

gepaard en krijgen nakomeling L. Dieren J en K zijn verwant omdat zij dieren F en G als 

gemeenschappelijke voorouders hebben. Daarom is dier L ingeteeld, maar minder dan dier E, 

omdat J en K minder aan elkaar verwant zijn dan C en D.

Hoe meer generaties tussen de verwante dieren en de gemeenschappelijke voorouder zitten, 

des te minder zijn de twee dieren die gepaard worden aan elkaar verwant. Hoe minder twee 

ouders verwant zijn, des te kleiner is de kans dat dezelfde allelen doorgegeven worden aan de 

nakomelingen, dus des minder is de nakomeling ingeteeld. Dus de inteeltcoëfficiënt is lager 

wanneer de ouders minder aan elkaar verwant zijn.

6.8.1 Additief genetische verwantschap

De additief genetische verwantschap geeft aan welk deel dieren van hun DNA (allelen) identiek 

hebben omdat zij gemeenschappelijke voorouders hebben. De additief genetische 

verwantschap kan worden berekend uit de stamboom. Dieren geven de helft van hun allelen 

door aan hun nakomelingen dus de proportie van de allelen die ouders en nakomelingen delen 

is 0,5. Met andere woorden: de additief genetische verwantschap tussen een ouder en zijn
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/haar nakomeling is 0,5. De nakomelingen krijgen de helft van hun allelen van de vader en de 

andere helft van de moeder, dus hun genoom is een mengsel van de allelen die van beide 

ouders komen. Wanneer deze nakomelingen zelf nakomelingen krijgen, geven zij weer de helft 

van hun allelen door aan hun nakomelingen. Welke helft van de allelen wordt doorgegeven aan 

de nakomelingen is een random (toevals) proces (Mendelian Sampling). Het deel van de 

allelen dat grootouders en kleinkinderen delen is 0,5 (allelen van de grootouders naar de 

ouders)*0,5 (allelen van de ouders naar de kleinkinderen), dus 0,25

Definitie

De additief genetische verwantschap is een schatting van het deel van de allelen dat twee 
dieren identiek hebben omdat ze van één of meerdere gemeenschappelijke voorouders 
komen.

6.8.2 Berekeningen van de additieve verwantschap

Er is één belangrijke berekening die je moet onthouden als je werkt met kansen: als dit EN dat 

kan gebeuren moet je de kansen van dit en dat vermenigvuldigen. Denk maar aan de situatie 

waarin hetzelfde allel wordt doorgegeven aan de kinderen EN kleinkinderen. Als dit OF dat kan 

gebeuren dan moet je de kansen van dit en dat optellen. Denk maar aan de situatie waarin allel 

1 OF 2 van een gen wordt doorgegeven aan de nakomelingen. Het zal duidelijker worden met 

een voorbeeld.

De additief genetische verwantschap (aangegeven met ‘a’) tussen twee dieren hangt af van het 

aantal gemeenschappelijke voorouders en het aantal generaties van het individu naar iedere 

gemeenschappelijke voorouder. We zullen deze stappen doornemen om de additief genetische 

verwantschap te berekenen. We gaan uit van stamboom 2 in figuur 6.

Vraag: Wat is de additief genetische verwantschap tussen dier J en K?
Het antwoord in 3 stappen:
Stap 1: vind de gemeenschappelijke voorouders.
De gemeenschappelijke voorouders van J en K zijn F en G.

Stap 2: hoeveel generaties (meiose) zijn er naar elke gemeenschappelijke voorouder? 
Voorouder 1: F. Het aantal generaties van J naar F is 2, van K naar J is ook 2. 

Voorouder 2: G. Het aantal generaties van J naar G is 2, van K naar G is ook 2.

Stap 3: bereken de additief genetische verwantschap tussen de dieren.

Via gemeenschappelijke voorouder 1: De kans dat J en K gemeenschappelijke allelen hebben 

welke van de gemeenschappelijke voorouder F komen is gelijk aan de kans dat dezelfde 

allelen zijn doorgegeven van F naar H en van H naar J en van F naar I en van I naar K. Dus we 

moeten deze kansen vermenigvuldigen. Ze zijn allen gelijk aan 0,5, wat resulteert in een 

additief genetische verwantschap van ½ * ½ * ½ * ½ = ½  = 0,06254
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Hetzelfde kan worden gedaan voor voorouder 2: De kans dat J en K gemeenschappelijke 

allelen hebben welke van de gemeenschappelijke voorouder G komen is ook gelijk aan ½  = 4

0,0625

Deze twee kansen kunnen worden opgeteld omdat de dieren verwant zijn omdat ze dezelfde 

allelen van gemeenschappelijke voorouder 1 en/of 2 delen. Beide kansen zijn onafhankelijk van 

elkaar. De additief genetische verwantschap tussen J en K is daarom 0,0625 + 0,0625 = 0,125 

of a  = 0,125.J,K

Deze stappen om de additief genetische variatie te bepalen wordt als volgt beschreven:

Stel X en Y zijn de dieren van wie we de additief genetische verwantschap willen weten, m is 

het aantal gemeenschappelijke voorouders en voor elke gemeenschappelijke voorouder is n 

het aantal generaties van dier X naar de gemeenschappelijke voorouder. p is het aantal 

generaties tussen dier Y en de gemeenschappelijke voorouders. Je ziet dat per 

gemeenschappelijke voorouder de kansen worden opgeteld, omdat ze onafhankelijk zijn van 

elkaar.

6.9 Additief genetische verwantschap met 
genomische informatie
De additief genetische verwantschap wordt geschat aan de hand van de stamboom. Maar, hoe 

nauwkeurig is die? We weten dat ouders precies de helft van hun allelen doorgeven aan de 

nakomelingen. Echter, we weten ook dat twee volle broers andere allelen van dezelfde ouders 

kunnen krijgen. Gemiddeld delen ze de helft van hun allelen, maar als we een enkel gen 

bekijken, kunnen twee volle broers zelfs geen allelen delen door Mendelian Sampling. Dit wordt 

geïllustreerd in figuur 7, waar je een stamboom van muizen ziet. De moeder heeft de allelen A 

en B en de vader heeft de allelen C en D. Elk van de vier nakomelingen heeft een allel van de 

vader en een allel van de moeder ontvangen. In dit voorbeeld kreeg ieder dier een andere 

combinatie van de allelen. Over het algemeen zou je verwachten dat deze dieren de helft van 

hun allelen delen omdat ze allemaal de helft van beide ouders krijgen. Maar als je twee van de 

vier dieren vergelijkt, delen ze alleen maar één allel of helemaal geen. Dus in plaats van a = 

0,5 hebben deze voor sommige genen dieren a = 0.
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Figuur 7. Voorbeeld van verschillen tussen volle broers en zussen door Mendelian Sampling in 

een muizenvoorbeeld

Natuurlijk hebben dieren niet maar één, maar heel veel allelen op alle verschillende genen. Dus 

gemiddeld genomen delen broers en zussen de helft van al hun allelen. Echter, zoals 

weergegeven in figuur 8, is er variatie rond het gemiddelde, sommige dieren delen iets meer en 

andere delen iets minder dan de helft van hun allelen. Hetzelfde geldt voor het feit dat 

halfbroers en –zussen ongeveer 0,25 van hun allelen delen. Ook hier delen sommige dieren 

wat meer en sommige wat minder dan een kwart van hun allelen. De variatie is half zo klein als 

in volle broers en zussen, omdat halfbroers en –zussen maar één gemeenschappelijke ouder 

hebben.

Figuur 8. De verdeling van de echte additief genetische relaties rond de geschatte relaties 

gebaseerd op de stambomen van volle broers en zussen (½) en halfbroers en –zussen (¼).
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6.9.1 Gerealiseerde additieve verwantschap

In de praktijk kan de additief genetische verwantschap worden geschat met behulp van de 

stamboom, of met behulp van genomische informatie. Als genomische data gebruikt wordt 

(bijv. SNP merkers), kun je je voorstellen dat hoe meer merkers gegenotypeerd zijn per dier, 

des te nauwkeuriger je kunt schatten hoeveel van het genoom gemeenschappelijk is bij twee 

dieren. Dit wordt de gerealiseerde additief genetische verwantschap genoemd. In de toekomst, 

wanneer het complete genoom beschikbaar komt voor dieren, kan de exacte additief 

genetische verwantschap worden bepaald. Op dit moment is dat nog niet het geval, 

voornamelijk door de kosten van sequencen. In dierfokkerij wordt de additief genetische 

verwantschap meestal aan de hand van de stamboom geschat. In sommige gevallen, zoals 

met genomische selectie, worden dieren gegenotypeerd voor een groot aantal genetische 

merkers, welke het mogelijk maken om de additief genetische verwantschap nauwkeuriger te 

schatten.

6.10 Inteelt coëfficiënt en verwantschap
Een dier is alleen ingeteeld als zijn ouders verwant zijn. De inteelt geeft de kans aan dat een 

dier dezelfde (identieke) allelen van beide ouders krijgt omdat zij verwant zijn. Met andere 

woorden: het geeft de kans aan dat een dier homozygoot wordt voor een allel dat beide ouders 

delen omdat zij een gemeenschappelijke voorouder hebben. De inteelt van een individu wordt 

ook wel de inteelt coëfficiënt genoemd en wordt als volgt berekend:

F  = ½ * adier tussen ouders

Deze simpele formule geeft aan dat de inteelt coëfficiënt van alle dieren in een populatie 

gemakkelijk te berekenen is, zodra je de additief genetische verwantschap tussen de ouders 

weet. Bijvoorbeeld, de additief genetische verwantschap tussen een volle broer en zus is 0,5. 

Als zij worden gepaard en nakomelingen krijgen, zijn die nakomelingen ingeteeld. Hun inteelt 

coefficient zou dan ½ * 05. = 0,25 zijn. Dit betekent dat de nakomelingen voor elke locus een 

kans van 25% heeft om homozygoot te zijn omdat zijn ouders dezelfde allelen van hun 

gemeenschappelijke voorouders kregen. Hoe meer generaties geleden de gemeenschappelijke 

voorouders leven, des lager is de verwantschap van de ouders en des te te kleiner is de inteelt 

coëfficiënt.

6.10.1 INTERMEZZO: relatie inteelt - verwantschap

Waarom is F  = ½ * a ?dier tussen ouders

De inteelt coefficient van een dier geeft de kans aan dat het dier homozygoot wordt omdat het 

dezelfde allelen van zijn vader en moeder erft. Het dier kan alleen homozygoot worden als de 

ouders dezelfde allelen hebben (= a ). Daarnaast moeten beide ouders dit gelijke tussen ouders

allel doorgeven. Dit zou resulteren in:
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F  = a * ½ * ½dier tussen ouders 

Dit zou correct zijn in haploïde organismen (die maar één kopie van ieder chromosoom 

hebben). Echter, dieren zijn diploïd: ze hebben twee allelen per locus. Dus ouders hebben twee 

kansen om een allel te delen. Daarom is de kans dat hun nakomelingen homozygoot worden, 

uitgedrukt in inteelt coefficient:

F  = 2 * a * ½ * ½ = ½ * adier tussen ouders tussen ouders

6.10.2 Additief genetische verwantschap bij gemeenschappelijke 
ingeteelde voorouder

Dieren die ingeteeld zijn, zijn homozygoot voor meerdere loci (genen) dan dieren die niet zijn 

ingeteeld. De consequentie is dat de kans dat deze ingeteelde dieren dezelfde allelen 

doorgeven aan twee van hun nakomelingen groter is dan in dieren die niet zijn ingeteeld. Hoe 

meer een dier ingeteeld is, des te groter is de kans dat hij homozygoot is, dus des te groter is 

de kans dat hij dezelfde allelen aan twee nakomelingen doorgeeft. In ingeteelde 

gemeenschappelijke voorouder resulteert dus in een hogere additief genetische verwantschap 

tussen twee dieren. Hoeveel hoger? Dit is proportioneel aan hoe aannemelijk het is dat de 

gemeenschappelijke ouder dezelfde allelen doorgeeft aan de nakomelingen, welke gelijk is aan 

de inteeltcoëfficiënt.

Hieronder zie je dezelfde formule voor de additief genetische verwantschap tussen dier X en Y 

zoals net, maar nu is de inteeltcoëfficiënt van de gemeenschappelijke voorouder toegevoegd. F 

geeft aan hoe aannemelijk het is dat hetzelfde allel wordt doorgegeven aan twee 

nakomelingen.

Als we teruggaan naar het voorbeeld met stamboom 2, zien we dat we geen informatie hebben 
over de inteeltcoëfficiënt van de dieren F en G. De additief genetische verwantschap tussen J 
en K is 0,125 als F en G niet ingeteeld zijn. De vraag is: wat voor verschil zou het maken voor 
de additief genetische verwantschap tussen J en K als G ingeteeld was? Laten we aannemen 
dat de inteelt coëfficiënt van G = 0,23, dus F  = 0,23. Dat geeft aan dat de kans dat H en I G

dezelfde allelen van G ontvangen 23% groter is dan eerder. Eerder was het ½  * 1 = 0,0625 en 4

nu wordt het ½  * (1+0,23) = 0,0769. Als F niet ingeteeld was, dan zou de additief genetische 4

verwantschap tussen J en K ½  + ½ *1.23 = 0,0625 + 0,0769 = 0,139 worden. Dieren J en K 4 4

zijn meer verwant omdat de gemeenschappelijke voorouder G ingeteeld was.
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Let wel: wanneer twee ingeteelde dieren die geen voorouders gemeenschappelijk hebben (en 

dus niet verwant zijn aan elkaar!) met elkaar worden gepaard zijn hun nakomelingen niet 

ingeteeld!

6.11 Hoe belangrijk is het aantal generaties voor 
berekeningen aan inteelt?
Conclusies over of een dier is ingeteeld zouden altijd getrokken moeten worden met een 

verwijzing naar het aantal generaties dat is meegenomen in de berekening. Bijvoorbeeld, 

hieronder zie je eerst de stamboom van Cirius in drie generaties. Hij is een Arabier, gefokt uit 

Poolse lijnen. Als je drie generaties terugkijkt, lijkt het of hij niet is ingeteeld; zijn ouders Eternal 

en Ciarka hebben geen gemeenschappelijke voorouders.
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Echter, als je twee generaties meer zou bekijken (tweede schema), zie je dat Eternal en Ciarka 

verwant zijn via drie gemeenschappelijke voorouders: Probat, Banat en Palas. Als we de 

additief genetische verwantschap tussen Eternal en Ciarka zouden berekenen, moeten we de 

bijdrage van die gemeenschappelijke voorouders meenemen. Gebaseerd op deze stamboom 

zouden we concluderen dat geen van de gemeenschappelijke voorouders zijn ingeteeld. Laten 

we eerst kijken naar de bijdrage aan de additief genetische verwantschap van Probat tussen 

Eternal en Ciarka. Probate leefde drie generaties eerder dan Eterna, en vier eerder dan Ciarka. 

Eternal heeft daarom een grotere kans om allelen met Probat te delen dan Ciarka. De kans dat 

zowel Eternal als Ciarka allelen met Probat delen is ½  * ½  = ½  = 0,0078125. Palas leefde 3 4 7

vier generaties eerder dan zowel Eternal als Ciarka, wat resulteert in een kans dat ze allelen 

delen van Palas van ½ = 0,00390625. Banat leefde ook vier generaties eerder dan Eternal (4+4)

en Ciarka, dit resulteert dus ook in een kans dat ze allelen delen van Banat van ½ = (4+4)

0,00390625. Als je deze resultaten combineert krijg je de uiteindelijke kans dat Eternal en 

Ciarka allelen delen via hun gemeenschappelijke voorouders van 0,0078125 + 0,0039065 + 

0,00390625 = 0,015625 = 1.5625%. Dit is een lage additief genetische verwantschap tussen 

Eternal en Ciarka en het resulteert in een erg lage inteelt coëfficiënt van 0,78% (of 0,0078125) 

voor Cirius. Bedenk dat hoe meer generaties je meeneemt, des te hoger de additief genetische 



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

147

verwantschap tussen Eternal en Ciarka zal zijn en des te hoger de inteelt coëfficiënt van Cirus 

is. Dus: De additief genetische verwantschap en de inteelt coëfficiënt zijn alleen informatief als 

het aantal generaties dat je meeneemt in je berekening wordt weergegeven. Het advies is om 

minstens 5 generaties in de stamboom te gebruiken.

6.12 Inteelt op populatieniveau: de inteelttoename
In een populatie kan de inteelttoename worden gezien als de gemiddelde inteelt coëfficiënt 

over de gehele populatie op een bepaald tijdstip. Zoals we eerder hebben gezien, zijn alle 

dieren in een populatie meer of minder verwant. De consequentie is dat als we de gemiddelde 

inteelt coëfficiënt over meerdere generaties bepalen, deze altijd toeneemt. Deze toename van 
 wordt omschreven als F.inteelt

De snelheid van de toename hangt af van hoe sterk de dieren in de populatie verwant zijn. Hoe 

meer de dieren in de populatie verwant zijn, des te meer zullen de nakomelingen ingeteeld zijn 

en des te groter is de toename van inteelt. De grootte van de toename van inteelt geeft in 

indicatie van het risico op inteeltdepressie en de toename van de homozygotie en een afname 

in genetische diversiteit (en dus de ruimte om de populatie aan te passen in een veranderende 

omgeving).

De toename van inteelt per generatie kan achteraf worden berekend door de gemiddelde 

inteelt in de huidige generatie te vergelijken met die van vorige generaties, relatief ten opzichte 

van 100 procent inteelt:

F = (F  – F )/(1 – F )t+1 t t

Bijvoorbeeld, als de gemiddelde inteelttoename in generatie 5 3,5% is en in generatie 6 is het 

3,9%, dan is de toename van inteelt (0,039 – 0,035)/(1-0,035) = 0,0041 = 0,41%.

6.12.1 Niet lineaire inteelttoename
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Figuur 9. De relatie tussen de niet-lineaire verandering in inteelt niveau over generaties in 

een populatie en de populatiegrootte. Reproduced, by permission, from McDonald, B. A. 

2004. Reproductive/Mating systems. In: Population Genetics of Plant Pathogens. The Plant 

Health Instructor. doi:10.1094/PHI-A-2004-0524-01.

Als je alleen rekening houdt met twee opeenvolgende generaties, is het een goede benadering 

om het verschil tussen de generaties te gebruiken. Echter, voor evaluaties over meerdere 

generaties is het nauwkeuriger om te berekenen hoeveel er van totale inteelt over is tot 

complete inteelt. Dit is omdat de toename in inteelt over generaties niet lineair is. De maximale 

inteelt is 1 (volledige inteelt) en verdere inteelt is niet mogelijk in vertebraten. Een toename in 

inteelt geeft een toename in de kans aan dat een dier homozygoot wordt op een bepaalde 

locus in het genoom. Je kunt je voorstellen dat hoe meer het dier ingeteeld is, des te kleiner de 

kans is dat de resterende loci in de nakomelingen homozygoot worden door het paren met een 

verwant dier. Deze verwante dieren zijn zelf ingeteeld en dus zijn ze voor een deel van hun loci 

homozygoot. De nakomelingen zullen ook homozygoot zijn voor die loci, maar dat resulteert 

niet in een toename in homozygosity, omdat beide ouders al homozygoot waren. Natuurlijk zijn 

de nakomelingen nog steeds heel erg ingeteeld, de inteelt zal toenemen totdat de dieren 

volledig ingeteeld zijn. Maar de snelheid waarmee dit gebeurt, in relatie tot volledige inteelt, 

neemt af wanneer het gemiddelde inteelt niveau hoger wordt. In figuur 9 zie je de 

verwantschap tussen het gemiddelde inteelt niveau in een populatie over generaties en de 

populatiegrootte, waarbij random paringen tussen dieren het uitgangspunt is. Natuurlijk neemt 

de inteelt het snelste toe in kleine populaties. De gestippelde lijn geeft aan dat het voor deze 

populatiegroottes juist is om een lineaire toename in inteelt niveau te gebruiken voor de eerste 

vijf generaties  In de werkelijkheid bestaan populaties al voor sinds de populatie zich vormde!
veel generaties, dus de beginwaarde van de inteelt coëfficiënt in de eerste generatie zal niet 

gelijk zijn aan 0, Onthoud dat het altijd verstandig is, in alle populaties, de inteelttoename 

relatief uit te drukken tot hoeveel nog over is tot volledige inteelt.

Definitie

De inteelttoename geeft de toename aan in het gemiddelde inteelt niveau in een populatie 
van de ene generatie naar de volgende. Omdat de toename in inteelt niveau niet lineair is, 
wordt de inteelttoename relatief uitgedrukt tot hoeveel nog over is tot volledige inteelt.

Bijvoorbeeld, als het gemiddelde inteelt niveau in een populatie 0,23 is en het was 0,21 in de 

vorige generaties, dan is de toename van inteelt (0,23 – 0,21) / (1 – 0,21) = 0,0253. Dit is meer 

dan 0,23 – 0,21 = 0,02, wat aangeeft dat als je niet rekening houdt met het feit dat het inteelt 

niveau niet lineair toeneemt, dit kan resulteren in een onderschatting van de situatie.
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6.13 Inteelttoename en actieve populatiegrootte
De inteelttoename hangt af van de populatie grootte. Het is belangrijk om je te realiseren dat 

hiermee de  bedoeld wordt (de dieren die echt ouders worden van de actieve fokpopulatie
volgende genratie) en niet de totale populatiegrootte. Om de inteelttoename te kunnen 

berekenen voor de volgende generatie moet je weten hoeveel mannetjes en vrouwtjes zich 

voortplanten. In de onderstaande figuur zie je het verband tussen populatiegrootte en de 

inteelttoename in een gebalanceerde fokpopulatie, waarin evenveel mannetjes als vrouwtjes 

aanwezig zijn. De inteelttoename neemt snel toe als de populatiegrootte afneemt. Dus wanneer 

er maar 50 dieren over zijn, 25 mannetjes en 25 vrouwtjes, die ook nog eens random gepaard 

worden.

6.14 Paringssystemen en inteelt
Het feit dat dieren random (volgens toeval) gepaard worden is nogal essentieel. Dit is omdat 

niet-random paring de inteelttoename kan beïnvloeden. Inmiddels weet je dat een dier 

ingeteeld is wanneer zijn ouders verwant zijn.

Dus om inteelt te voorkomen, kun je proberen onverwante dieren met elkaar te paren. Dit 

werkt, maar is alleen een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zijn alle dieren toch verwant en dan is 

het paren van onverwante dieren niet meer mogelijk. De inteelttoename wordt dan hetzelfde als 

wanneer random wordt gepaard. De gevolgen van inteelt worden uitgesteld, maar niet 

voorkomen. Dit wordt weergegeven in figuur 11b.
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Het is ook mogelijk om met opzet in te telen. Bijvoorbeeld, wanneer je een vader met zijn 

dochter paart en ook met zijn kleindochter. Dit wordt  genoemd. Sommige fokkers lijnfokkerij
doen dit omdat ze bepaalde positieve allelen van een superieur mannetje willen fixeren in hun 

fokpopulatie. In theorie lijkt dit aantrekkelijk. Inteelt vergroot de homozygotie, dus dit betreft ook 

positieve allelen. Helaas zijn er twee belangrijke redenen waarom je lijnfokkerij zou moeten 

vermijden. Als eerste worden alle dieren in de lijn ingeteeld, en dus homozygoot, voor veel en 

uiteindelijk alle allelen van de superieure voorouder. Echter, niet alle allelen zijn even gewild. 

De superieure voorouder is vrijwel altijd drager van een aantal recessieve aandoeningen die bij 

inteelt ook homozygoot kunnen worden in de nakomelingen. Het superieure dier hoeft niet te 

lijden onder de ziektes omdat hij zelf een heterozygote drager is. Zijn nakomelingen, die 

ingeteeld zullen zijn, kunnen wel homozygoot zijn. Ten tweede heeft lijnfokkerij (net als elke 

vorm van inteelt) een enorm verlagend effect op de genetische variatie in de populatie als de 

meeste fokkers meedoen aan deze selectiestrategie. Dit kan gevolgen hebben voor het 

aanpassingsvermogen van de populatie aan een veranderende omgeving in de toekomst. Het 

toegenomen inteelt niveau door fokbeslissingen kan teruggedraaid worden door weer random 

te gaan fokken. Dit wordt weergegeven door figuur 11c.

De voorbeelden in de figuren laten zien dat de inteelttoename op de lange termijn afhangt van 

de gemiddelde additief genetische verwantschap tussen de dieren in de populatie. Je kunt 

proberen inteelt te voorkomen of juist meer intelen door de selectiestrategie aan te passen. 

Echter, uiteindelijk zal de inteelttoename bepaald worden door de gemiddelde verwantschap 

tussen dieren.

De inteelttoename wordt bepaald door de gemiddelde verwantschap tussen dieren in de 
populatie. Het kan tijdelijk worden verminderd door verwante dieren niet meer te paren, of 
verhoogd worden door dit juist wel te doen.
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6.15 Voorspel de inteelttoename
Tot nu toe hebben we de inteelttoename achteraf bepaald. Echter, omdat het een indicatie 

geeft van de verwachte toename van inteelt depressie, zou het fijn zijn als je de inteelttoename 

in de toekomst zou kunnen voorspellen. De exacte toekomst voorspellen is onmogelijk, maar je 

kunt het altijd benaderen. Een simpele formule om een idee te krijgen van het effect van 

selectiebeslissingen op de inteelttoename is:

Met andere woorden, als je het aantal mannetjes (N ) en vrouwtjes (N ) dat gebruikt wordt voor m f

de fokkerij weet, kun je de inteelttoename voorspellen. Natuurlijk hangt de exacte 

inteelttoename af van de genetische verwantschap tussen de dieren en dat wordt niet 

meegenomen in deze formule. En zoals we hebben gezien in figuur 5 en 6, hangt de 

inteelttoename meer af van je populatiegrootte dan van je paringsstrategie. Deze formule geeft 

je een schatting van de inteelttoenametoename.

Voorbeeld: laten we aannemen dat er een populatie van 3000 dieren is. Voor de fokkerij 
worden maar 20 mannetjes en 300 vrouwtjes gebruikt. Elk vrouwtje krijgt 10 nakomelingen, wat 
is de inteelttoename in de populatie?

Antwoord: hoewel de populatiegrootte 3000 is, worden maar 320 dieren voor de fokkerij 
gebruikt. Als je de getallen invult in de formule krijg je een voorspelde inteelttoenametoename 
van 1/(8*20) + 1/(8*300) = 0,0067 = 0,67%.

Dus, als er 20 mannetjes en 300 vrouwtjes zijn, 320 dieren in totaal, resulteert dit in een 

inteelttoename van 0,67%. Zou deze waarde anders zijn als er evenveel mannetjes als 

vrouwtjes zouden zijn (160 van ieder)? En wat zou er gebeuren als je maar 2 mannetjes had en 

318 vrouwtjes? Je zult zien dat hoe schever de verdeling tussen mannetjes en vrouwtjes, des 

te hoger wordt de inteelttoename.

En hoe zit het met populatiegrootte? Zou dat ertoe doen? Wat als je alleen maar 1 mannetje en 

1 vrouwtje zou gebruiken? Of 10 of 100 van elk? Je zult zien dat bij heel kleine populaties de 

inteelttoenametoename niet gecontroleerd kan worden zelfs als je een gelijk aantal mannetjes 

en vrouwtjes gebruikt.
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Tot nu toe hebben we aangenomen dat de familiegrootte, dus het aantal nakomelingen van de 

mannetjes en vrouwtjes, gelijk is voor alle families. In het echt is dat niet zo. De inteelttoename 

wordt het meest beïnvloed door de grootste familie, omdat zij de grootste proportie van de 

nieuwe generatie(s) leveren en verantwoordelijk zijn voor een grote toename in verwantschap 

in de populatie. We hebben ook aangenomen dat de populatiegrootte gelijk blijft over 

generaties. In het echt is dit niet altijd het geval. Populaties kunnen groter of kleiner worden.

Dus:

De inteelttoename hangt af van een combinatie van

De proportie van mannetjes en vrouwtjes

Het aantal mannetjes en vrouwtjes

De variatie in de familiegrootte

Fluctuaties in de populatiegrootte

Voorbeeld: de inteelttoename in Holstein Friesian

Hoewel de populatie van Holstein Friesian heel groot is, is de gemiddelde additief genetische 
verwantschap dat ook. Door het gebruik van KI (kunstmatige inseminatie) is het aantal 
nakomelingen per stier heel erg groot. En sommige stieren worden veel meer gebruikt voor de 
fokkerij dan anderen, wat resulteert in een ongelijke familiegrootte. Hoewel alle Holstein 
Friesian aan elkaar verwant zijn, bestaan er toch subpopulaties in verschillende landen. In 
Denemarken bijvoorbeeld is de inteelttoename geschat op 1%, in Ierland op 0,7% en in de VS 
op 1,3%. Dit zijn erg hoge waardes, als je aanneemt dat er miljoenen koeien gebruikt worden 
voor de fokkerij en honderden stieren staan er ter beschikking. Echter, slechts een paar van de 
stieren worden gebruikt voor de fokkerij van jonge stieren. Dit is een duidelijk voorbeeld van het 
effect van een ongelijke familiegrootte (sommige stieren worden veel vaker gebruikt dan 
andere) op de inteelttoename.

6.15.1 Welke inteelttoename is acceptabel?

De inteelttoename geeft een indicatie van de verwachte toename van problemen door 

toenemende homozygotie. Het geeft een indicatie van de risico’s om in de problemen te raken. 

Een risico betekent dat het beter zou kunnen uitvallen of dat het nog slechter kan zijn. Een 

vuistregel van de FAO (Food and Agriculture Organisation) vertelt dat de inteelttoename onder 

de 1% moet blijven, liever nog onder de 0,5%. De inteelttoename van 1% geeft aan dat de 

homozygotie per generatie met 1% toeneemt. Maar er is niemand die kan voorspellen wat de 

gevolgen voor die toename kunnen zijn. Omdat niet alle genen een gelijkwaardig effect hebben 

en omdat niet alle allelen binnen een gen hetzelfde effect hebben.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

Het advies van de FAO is gebaseerd op risico management en geeft niet de verzekering dat er 

beslist geen problemen komen. Een inteelttoename boven 1% vergroot de kans dat de 

populatie op de lange termijn niet zal overleven.

Als je gebalanceerde fokkerij aanneemt, betekent een inteelttoename van 1% dat ten minste 25 

mannetjes en vrouwtjes nodig zijn voor de fokkerij. Op dezelfde manier zijn voor inteelttoename 

van 0,5% ten minste 50 mannetjes en vrouwtjes nodig. Als er niet-gebalanceerde fokkerij wordt 

gebruikt, moet je de aantallen mannetjes en vrouwtjes zo kiezen dat de inteelttoename lager is 

dan 1% (of 0,5%). Afhankelijk van de diersoort is dit een realistisch doel of niet. De gevolgen 

voor het aantal fokdieren op de inteelttoename zijn van essentieel belang wanneer je 

fokplannen maakt.

Dus:

De FAO adviseert om de inteelttoename te beperken tot 0,5 – 1%. In populatie management 
is het dus essentieel om een voldoende groot aantal dieren voor de fokkerij te gebruiken.

6.16 Kernpunten van genetische diversiteit en inteelt
Genetische diversiteit bestaat uit genetische verschillen binnen een soort: de verschillen 

tussen rassen en binnen rassen.

Genetische diversiteit is belangrijk om de flexibiliteit in een populatie te behouden, om 

inteeltdepressie te voorkomen en om de toename van het aantal dieren dat lijdt onder 

monogene recessieve aandoeningen tegen te gaan.

Genetische diversiteit wordt beïnvloed door genetische drift en inteelt, selectie, migratie 

en mutatie.

Inteelt geeft de kans aan dat een dier identieke allelen van zijn ouders krijgt omdat die 

ouders verwant zijn.

De additief genetische verwantschap is een schatting van het percentage allelen die 

twee dieren gemeenschappelijk hebben omdat ze aan elkaar verwant zijn. Door 

Mendelian Sampling kan de echte additief genetische verwantschap verschillen van de 

geschatte verwantschap op basis van een stamboom.

Inteelt coëfficiënten en additief genetische verwantschap zijn alleen informatief wanneer 

je weet hoeveel generaties van de stamboom zijn meegenomen (minimaal 5).

De inteelttoename in een populatie over generaties is niet lineair en geeft de toename 

aan van het gemiddelde inteelt niveau van één generatie naar de volgende.

De inteelttoename hangt af van de combinatie van het aantal mannetjes en vrouwtjes, 

het totaal aantal fokdieren, de variatie in familiegrootte en de fluctuatie in de 

populatiegrootte.
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9.  De FAO adviseert om de inteelttoename per generatie te beperken tot 0,5 – 1%.
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7.0 Vererving van enkelvoudige 
kenmerken

Zoals we eerder geleerd hebben, kunnen kenmerken van dieren monogeen zijn (afhankelijk 

van één gen, ook wel enkelvoudige kenmerken genoemd) of polygeen zijn (afhankelijk van vele 

genen, ook wel meervoudige kenmerken genoemd). We kunnen dieren op meervoudige 

kenmerken selecteren op basis van hun geschatte fokwaardes. Dit is in vorige hoofdstukken 

uitgelegd. Voorbeelden van enkelvoudige kenmerken zijn: de kleur van dieren, dwerggroei, 

extreme bespiering, misvormingen of erge gezondheidscomplicaties. De allelen die deze 

enkelvoudige kenmerken bepalen kunnen dominant, neutraal of recessief zijn. Voor dit soort 

kenmerken kunnen de allelfrequenties bepaald worden. In dit hoofdstuk zullen eerst de 

kenmerken van enkelvoudige kenmerken uitgelegd worden, daarna de fokkerij aspecten van 

enkelvoudige kenmerken met een gewild positief effect en uiteindelijk de manier waarop we 

kunnen omgaan met ongewilde negatieve effecten (genetische defecten ook wel erfelijke 

gebreken of aandoeningen genoemd). We geven veel aandacht aan enkelvoudige kenmerken 

omdat die bepaald worden door dominante/recessieve allelen. Als er dominantie is, kun je het 

verschil tussen homozygoten en heterozygoten niet zien en daardoor kun je de genetische 

waarden van alle dieren met de dominante allelen niet correct schatten. Dit is een probleem, 

zowel in het geval van positieve als van negatieve enkelvoudige kenmerken.

Karakteristieken van enkelvoudige kenmerken
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Om het kort te herhalen: de loci van een enkelvoudige kenmerk kunnen identieke allelen 

bevatten. Het dier is dan homozygoot voor het kenmerk. Hij heeft dan hetzelfde allel van zijn 

moeder en van zijn vader gekregen. De loci kunnen ook twee verschillende allelen bevatten: 

het dier is dan heterozygoot voor het kenmerk. Hij heeft dan een allel van zijn vader gekregen 

en een niet-identiek allel van zijn moeder. Als een dier homozygoot is, betekent dat dat al zijn 

nakomelingen voor deze locus hetzelfde allel van hem zullen krijgen, heterozygote dieren 

geven aan 50% van hun nakomelingen het ene allel door, aan de andere 50% het andere. In 

heterozygote dieren kun je te maken krijgen met neutrale vererving (de waarde voor het 

kenmerk van de heterozygote dieren ligt tussen de twee waarden van de twee homozygoten) 

of met dominantie/recessiviteit. Dan kan het heterozygote dier niet worden onderscheiden van 

de homozygote dieren op basis van zijn fenotype: ze zijn niet verschillend in prestatie.

7.1 Berekenen van allelfrequenties
In een populatie kunnen we de allelfrequentie en de genotypefrequenties van enkelvoudige 

kenmerken berekenen. Dit is waardevol wanneer je een dier hebt met bekende allelen voor een 

bepaald kenmerk en je wilt de kans berekenen dat je een ander dier met het gewilde genotype 

(voor de fokkerij) vindt.

Laten we een enkelvoudig kenmerk nemen dat twee allelen heeft: Z en z. Dan kunnen dieren 

één uit drie genotypen hebben: Z/Z, Z/z, of z/z. Bijvoorbeeld: in een populatie met 630 dieren 

hebben we 375 dieren geteld met het genotype Z/Z, 218 met het genotype Z/z en 37 met het 

genotype z/z. De frequentie van de drie genotypen in de populatie is: 375/630 = 0,595; 218/630 

= 0,346 en 37/630 = 0,059.

De allelfrequentie wordt als volgt berekend: Z/Z dieren hebben 2 Z allelen, Z/z dieren hebben 1 

Z allel en z/z dieren hebben 0 Z allelen. Dus, de frequentie van het Z allel is: 0,595 + 0,5 * 

0,346 = 0,768. De Z/z dieren hebben 1 z allel en de z/z dieren hebben 2 z allelen. Dus de 

frequentie van het z allel is: 0,5 * 0,346 + 0,059 = 0,232. In populatie genetica wordt de 

allelfrequentie genoteerd als de frequentie van p en q. In dit geval is p = 0,768 en q = 0,232. De 

som van p en q is altijd gelijk aan 1 (in dit voorbeeld: 0,768 + 0,232).

7.2 Hardy en Weinberg evenwicht
De frequenties van genotypen en allelen hebben een relatie. Wanneer de allelfrequentie 

bekend is, kun je de genotypenfrequentie berekenen. Deze relatie staat bekend als  de wet van
. Deze wet is geldig in een stabiele (geen migratie) populatie over Hardy and Weinberg

verschillende generaties.



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

157

Definitie

Het Hardy en Weinberg evenwicht geeft aan dat in grote populaties waar random 
paringen plaatsvinden, en in afwezigheid van selectie, migratie, mutatie, en genetische 
drift, de genotypen- en allelfrequenties constant zijn (ze veranderen niet van generatie tot 
generatie) en dat de genotypenfrequenties berekend kunnen worden aan de hand van de 
allelfrequenties.

Het Hardy en Weinberg evenwicht geeft de stabiliteit aan van een populatie over generaties. 

De frequentie van het genotype Z/Z = p*p = p , omdat ze afkomstig zijn van een combinatie 2

van spermacellen en eicellen die beide het Z allel dragen met een frequentie van p. De 

frequentie van het genotype z/z = q*q = q , omdat ze afkomstig zijn van een combinatie van 2

spermacellen en eicellen die beide het z allel dragen met een frequentie van q. Het genotype Z

/z is op twee manieren gecreëerd: door de combinatie van een spermacel met het Z allel 

(frequentie p) en een eicel met het z allel (frequentie q) en door de combinatie van een 

spermacel met het z allel (frequentie q) en een eicel met het Z allel (frequentie p). Daarom is de 

frequentie van het Z/z genotype gelijk aan 2*p*q = 2pq.

Allel- en genotype frequenties in een populatie bepalen de proportie van de dieren met 

verschillende fenotypen voor enkelvoudige kenmerken. Het effect van selectie voor gewenste 

enkelvoudige kenmerken of tegen ongewilde enkelvoudige kenmerken hangt deels af van de 

onderliggende allelfrequenties. Daarom besteden we hier aandacht aan de allel- en 

genotypenfrequentie.

Tabel 1. De allel- en genotypenfrequenties wanneer dieren gepaard worden in een populatie 

die in Hardy en Weinberg evenwicht is

Eicel Allel

Z

Frequentie

p

Allel

z

Frequentie

q
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Sperma cel

Allel

Z

 

ZZ

   

Zz

 

 

Frequentie

P

   

P2

   

pq

Allel

z

 

Zz

   

zz

 

Frequentie

p

   

pq

   

q2

In fokpopulaties is het paren van dieren vaak niet random, ouderdieren worden juist 

geselecteerd op bepaalde fokdoel kenmerken. Soms vindt er immigratie plaats van dieren uit 

andere populaties en in kleine populaties kan random drift zorgen voor een verandering in 

allelfrequenties. Daarom wordt de aanwezigheid van het Hardy en Weinberg evenwicht in de 

meeste fokpopulaties betwijfeld. Desalniettemin is het bruikbaar om de genotypenfrequenties te 

voorspellen vanuit bekende allelfrequenties voor enkelvoudige kenmerken die niet onder 

selectiedruk staan.

7.3 Random effecten in paringen
Wanneer de genotypen van de dieren bekend zijn, weet je welke genotypen je kunt verwachten 

in de nakomelingen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de wetten van Mendel, maar door 

de random effecten kunnen de echte waarden van deze verwachtingen afwijken. Bijvoorbeeld 

wanneer je twee honden paart, de ene met het genotype Z/Z en de andere met Z/z dan krijgt 

gemiddeld 50% van de nakomelingen Z/Z en de andere 50% krijgt Z/z. Maar in een toom met 4 

pups kan het best zo zijn dat 4 Z/Z zijn en 0 Z/z. De reden hiervoor is dat bij de vorming van het 

embryo elke keer de kans op het genotype Z/Z even groot is als op Z/z (elk 50%). Dit is een 

gevolg van de : elke nakomeling krijgt 50% van de allelen van een ouder, Mendelian Sampling
maar je weet niet welke helft. Het is dus nog steeds mogelijk om de gemiddelde verwachting 

voor de genotypen van je nakomelingen te berekenen wanneer je twee ouderdieren met 

bekende genotypen paart, maar random effecten veroorzaken afwijkingen van de gemiddelde 

verwachting.
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7.4 Fokkerij aspecten van genen met grote 
(positieve) effecten
Moleculair genetisch onderzoek vergroot het aantal genen met een groot effect (hoofdgenen of 

major genes) op de kwaliteit van dierlijke producten en het effect daarvan op vruchtbaarheid in 

verschillende diersoorten. Bijvoorbeeld, in veel diersoorten (bijvoorbeeld koeien, schapen, 

varkens, paarden, honden en mensen) is het myostatine gen bekend. Dit gen heeft een 

recessief allel dat in homozygote dieren zorgt voor dubbele bespiering. Een ras waarin bewust 

voor de fixatie van dit allel is gefokt is het Belgische Witblauwe vleesrund. Het ras is bekend 

om zijn zware karkassen, de dikke spieren en het hoge percentage vlees in de karkassen. 

Echter, een groot gedeelte van de vrouwelijke dieren die homozygoot zijn voor het kenmerk, 

kunnen geen kalf op een natuurlijke wijze ter wereld brengen. De kalveren van deze dieren 

worden met een keizersnede geboren, wat tot ethische discussies leidt in veel landen. In 

andere diersoorten zorgt hetzelfde gen voor dezelfde problemen bij de geboorte en daarom zijn 

ook daar keizersneden vaak noodzakelijk in homozygoot vrouwelijke dieren.

Er zijn ook andere voorbeelden van genen met een groot effect bijvoorbeeld in melkkoeien. Bij 

een aantal genen voor melkeiwitten zijn er allelen die een verschillend effect hebben op de 

kaasopbrengst. Bijvoorbeeld, becta-lacto globuline allelen (van een gen dat op chromosoom 11 

ligt) hebben een groot effect op de efficiëntie van kaasproductie. Koeien met het BB-allel zijn 

de favoriete dieren bij kaasmakers. De DGAT1 allelen (van een gen dat op chromosoom 14 

ligt) beinvloeden het vetpercentage in melk en de vetsamenstelling. Het K-allel verhoogt het 

vet- en eiwitpercentage en vetopbrengst, terwijl het de melk- en eiwitopbrengst verlaagt. En, 

heel belangrijk, de vetsamenstelling is ook anders in koeien met K-allelen: ze produceren meer 

vetzuren die minder gezond zijn voor mensen.

In varkens staat het halothaan gen (dat op chromosoom 6 ligt) bekend om zijn invloed op de 

stressbestendigheid en vleeskwaliteit. Het onderzoek is ook gefocust op chromosoom 6 in 

varkens omdat daar genen te vinden zijn die de androstenon productie in beren beïnvloeden. 

Androstenon is verantwoordelijk voor (een verschrikkelijke) berengeur in het vlees van 

ongecastreerde beren. Tot nu toe werden beren gecastreerd om dit te voorkomen, maar 

selectie tegen berengeur is een betere benadering voor het welzijn van de varkens.

In schapen zijn verschillende genen bekend die een invloed hebben op worpgrootte. Een 

voorbeeld is het Booroola gen dat aanwezig is in de Australische Merino: de heterozygote 

dragers produceren één lam meer en de homozygote dieren produceren twee lammeren meer 

per worp. Dit allel is nu ook aanwezig in het Nederlandse Texelaar ras doordat een Merino 

drager ram gekruist is met Texelse ooien, welke daarna weer teruggekruist zijn met Texelse 

schapen.
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7.4.1 Kleurgenen bij herkauwers

Bij alle diersoorten wordt er veel aandacht gegeven aan de vererving van de vachtkleur. De 

vachtkleur is een belangrijk kenmerk bij het herkennen van rassen. Rasorganisaties hebben 

vaak strikte regels voor het vereiste kleurenpatroon. Bij gezelschapsdieren en hobbydieren 

besteden fokkers veel aandacht aan de vererving van de kleur en ze fokken op specifieke 

fenotypes. In het verleden zijn veel genen en allelen beschreven die betrokken zijn bij de 

kleurvererving. Eerst zullen we een paar genen beschrijven die een rol spelen in de vachtkleur 

van herkauwers en daarna geven we wat voorbeelden voor de andere diersoorten .

Bij herkauwers bepalen, evenals bij alle zoogdieren,vier genen de vachtkleur: het Extension, 

Agouti, Roan en het Dilution gen.

Het  gen bepaalt de kleur van het pigment van een dier. Het dominante allel E is extension
verantwoordelijk voor de productie van eumenaline in de haren van zwarte dieren en het 

recessieve allel e voor phaeomelanine in de haren van rode dieren. Een derde allel is 

verantwoordelijk voor het wild type (rood met een lichte lijn op de rug).

Figuur 1: een stier met het "wild" type fenotype.

Het  gen komt tot uiting wanneer op het E locus ten minste één wild allel aanwezig is. Het agouti
is een voorbeeld van epistasie: het genotype op de extension locus bepaalt de expressie van 

allelen van de agouti locus. De agouti allelen geven een gestreept patroon van zwart en rood.

Figuur 2: Een IJslandse koe met het agouti patroon

Een dominant allel op het  locus is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van witte en Roan
gekleurde haren naast elkaar. Het leidt tot een grijze kleur van dieren.
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Figuur 3: Een Ijslandse koe met het Roan patroon.

Het Dilution gen verdunt, wanneer het dominante allel homozygoot is, de basiskleur van de 

vacht. In het geval van een zwart dier krijgen homozygote dieren een licht grijze kleur. De 

heterozygote dieren hebben donkergrijze patronen.

 

Figuur 4: een grijswit kalf van het Deense Heideras geimporteerd in Nederland (links) en een 

Nederlandse Witrik (gekleurde zijkanten) koe met donkergrijs patroon.

Bij runderrassen, schapen en geiten worden witte vlekken door verschillende bekende loci 

veroorzaakt: de bont, bles, lakenvelder, witrik zijkant en baggerbont loci. Voor verdere 

informatie kun je lezen: The Genetics of Cattle, 1999. Editors R. Fries and A. Ruvinsky, and 

The genetics of sheep, 1997. Editors L.Piper and A. Ruvinsky.

7.4.2 Kleurgenen bij varkens

Bij varkens vind je ook het extension, agouti, roan en dilution gen. Daarnaast zijn er genen 

bekend die verschillende kleurpatronen kunnen veroorzaken. Een dominant allel op het roan 

locus is verantwoordelijk voor de compleet witte varkens die we nu in veel commerciële 

varkensbedrijven zien. Voor meer informatie kun je lezen: The Genetics of the Pig, 1998. 

Editors: M.F. Rothschild and A. Ruvinsky.
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7.4.3 Kleurgenen bij paarden

Bij paarden zijn er maar een paar verschillende genen verantwoordelijk voor de variatie in 

vachtkleur. Voor zover we nu weten zijn er elf verschillende genen bij betrokken. In principe 

kunnen alle kleurvariaties teruggeleid worden naar twee basiskleuren. Zwart is de eerste 

basiskleur en kastanje is de tweede. De kleur vos, die erg bekend is, is in feite een 

transformatie van de kleur zwart. Omdat de kleur vos zoveel voorkomt, wordt het vaak ook een 

basiskleur genoemd. De B in het gen B is afgeleid van het Engelse woord ‘black’. Een paard 

dat homozygoot zwart is heeft daarom het genotype BB. Het gen A is verantwoordelijk voor de 

kleur van alle vossen. Dit A-allel is verantwoordelijk voor de transformatie van het pigment van 

de kleur zwart (BB) naar vos. Paarden die de genetische code BB (zwart) hebben zullen een 

vos zijn, maar ze hebben zwarte manen, staart en onderbenen. Een vos heeft niet alleen B 

allel, maar ook een A allel. Een homozygote vos heeft daarom de kleurcode AABB. Een zwart 

paart heeft geen A-allel (dus geen hoofdletter A) omdat het dominante allel A zorgt voor de 

kleurtransformatie van zwart naar vos. Een zwart paard moet daarom wel homozygoot 

recessief zijn en de code aa hebben om zwart te ‘blijven’. Het verhaal van de basiskleuren is 

nog niet compleet: om de zwarte kleur tot expressie te laten komen is er ‘goedkeuring’ nodig 

van een derde gen dat wordt gecodeerd met de letter E. De recessief homozygoot ee resulteert 

in de kleur kastanje. Het lijkt allemaal erg gecompliceerd, maar we kunnen het een beetje 

vergemakkelijken. Op het Europese continent (en ook in Amerika), wordt het recessieve allel b 

nauwelijks gevonden. Om het simpel te houden is het daarom toegestaan het b-allel niet mee 

te nemen in kleurformules.

Dit levert de volgende kleurformules op:

Vos 1 =

AAEE =

Homozygoot vos

 

Zwart 1 =

aaEE =

homozygoot 

zwart

 

Zwart 2 =

aaEe

 

Vos 2 =

AAEe

 

Vos 3 =

AaEE

 

Vos 4 =

AaEe

 

Kastanje 1 =

aaee =

homozygoot 

kastanje

Kastanje 2 =

Aaee

 

Kastanje 3 

=

AAee
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Onthoud dat:

Een paard met de genetische code ee altijd een kastanje kleur heeft

Een zwart paard altijd aa is en altijd ten minste één E heeft

Een vos heeft ten minste één A en één E

Het zal nu duidelijk zijn dat als twee homozygote ouderdieren dezelfde kleur hebben en 

gepaard worden, dat hun nakomelingen dan ook dezelfde kleur hebben.

Bijvoorbeeld:

Vos (AAEE) x Zwart (aaEE) = Vos veulen (AaEE)

Vos (AAEE) x Kastanje (aaee) = Vos veulen (AeEe)

Zwart (aaEE) x Kastanje (aaee) = Zwart veulen (aaEe)

Naast de basiskleuren (B, A, en E) zijn er een paar andere genen die de kleur van een paard 

bepalen. Een van die genen is het  gen. De letter G staat voor grijs. De GG of Gg genotypen g
overstemmen alle andere kleuren en veroorzaken dat een paard grijs wordt op latere leeftijd. 

Deze dieren worden daarom niet grijs geboren. Er is een groep genen die de basiskleuren 

verdunnen. Het C en C  zijn voorbeelden van . Zij zijn verantwoordelijk voor cr verdunningsgenen
vachtkleuren zoals Isabel en Cremello. Een andere groep genen veroorzaakt dat de kleuren 

niet gelijk verdeeld zijn; vlekken van verschillende kleuren of witte vlekken kunnen het resultaat 

zijn. Overo en Tobiano genen zijn voorbeelden van deze groep. Voor meer informatie kun je 

lezen: The Genetics of the Horse, 2000. A.T. Bowling and A. Ruvinsky

7.4.4 Vachtkleur bij honden

Bij honden is er een ander allel op het extension locus dat dominant is over het E allel en dat is 

het E(m) allel, wat een zwart masker op de kop veroorzaakt. Verder is er een recessief e allel 

dat een helder geel of rode vachtkleur veroorzaakt wanneer het homozygoot aanwezig is.  Bruin
is het locus voor de verdunning van eumelanine en het is een recessief kenmerk. Wanneer het 

dier bb homozygoot is, zal eumelanine verdunnen tot een lever-, bruin-, of chocolade kleur. 

Wanneer een B allel aanwezig is gebeurt er niets. Het proces van  is recessief verdunnen
epistatisch afhankelijk van twee allelen, D en d. Recessief epistatisch betekent dat wanneer het 

gen homozygoot voor het allel d is, de verdunning dan epistatisch is, omdat hij de basiskleur 

overstemt. Dit veroorzaakt dat zwart verandert in blauw (leisteen-kleur). Verdunning heeft 

alleen een effect op eumelanine en dit is dus anders dan bij koeien en paarden. DD en Dd 

hebben geen effect. Het  gen kan pheomelanine verdunnen. CC of Cc zijn nodig om chinchilla
tyrosinase te vormen, wat een essentieel enzym is voor de productie van melanine. Wanneer 

de recessieve c homozygoot is, is het dier niet in staat om pigment te produceren en wordt het 

een albino. Het c(ch), chinchilla allel vervaagt de lichtere stukken bruin van Agouti en Brindle 
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nog meer tot bijna wit, maar het heeft geen effect op het zwarte eumelanine. Het kan ook een 

ander type wit dier creëren, waarbij zwarte dieren een wit fenotype hebben met een zwarte 

neus, voeten, ogen en lippen. Voor meer informatie kun je lezen: The Genetics of the Dog, 

2012. Editors: E.A.Ostrander and A. Ruvinsky.

7.4.5 Kleurpatronen bij kippen

In de kippenfokkerij, vooral door hobbyfokkers, is er een wijd spectrum aan verenkleuren 

geproduceerd. Het extension gen heeft veel allelen met verschillende expressie. Het is ook 

bekend dat de voornaamste loci voor verenkleur elkaar beïnvloeden: epistasie is een veel 

voorkomend fenomeen. Witte veren hebben de voorkeur in de westerse wereld omdat de huid 

van de karkassen dan ook wit is. In Azie is meer vraag naar zwarte karkassen. Een 

commerciele appliclatie van de vererving van verenkleur wordt toegepast in de eierproductie 

waar de haantjes niet worden gebruikt. Een sex linked locus voor verenkleur geeft de 

mogelijkheid om de verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes te zien in eendagskuikens. In 

het mannetje is maar één allel van de relevante locus aanwezig en in het vrouwtje twee. Twee 

allelen in de heterozygote (paring) hen geeft een ander verenpatroon dan één allel in de 

(paring) haan. Voor meer informatie kun je lezen: http://kippenjungle.nl/Overzicht.

 . Dit is een tweetalige site die ook informatie over de vererving van htm#kippengenen

vachtkleur bij andere diersoorten geeft.

7.5 Fokkerijaspecten van enkelvoudige kenmerken 
met negatieve effecten
In fokkerij van alle diersoorten en in alle rassen krijgen genetische defecten, veroorzaakt door 

mutaties, constante aandacht. Door de mutaties tijdens meiose draagt ieder individu (ook de 

mens) mutaties met negatieve effecten. Wanneer zo’n gemuteerd allel dominant is, heeft het 

een zichtbaar of meetbaar effect in de drager. De drager is daardoor niet levensvatbaar of 

wordt niet voor de fokkerij gebruikt. Het gemuteerde allel zal zich daardoor niet door de 

populatie kunnen verspreiden: het zal worden verwijderd. Maar, wanneer een gemuteerd allel 

recessief is, zal het geen effect hebben op de drager en daarom wordt het niet herkend. Het 

kan zich door de populatie verspreiden wanneer de drager veelvuldig wordt gebruikt voor de 

fokkerij. Het effect van het gemuteerde allel wordt pas vele generaties later ontdekt, vaak 

toevallig, als twee nakomelingen van de drager met elkaar worden gekruist. Dan is er een kans 

van 25% dat een homozygote drager van het gemuteerde allel geboren wordt. Het kan niet 

levensvatbaar zijn, misvormd, of lijden onder een erge aandoening in een later leven.

http://kippenjungle.nl/Overzicht.htm#kippengenen
http://kippenjungle.nl/Overzicht.htm#kippengenen
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Er zijn veel misvormingen en andere aandoeningen bekend bij dieren. Niet alle hebben een 

genetische oorsprong. Om de genetische achtergrond te bepalen wordt het sterk aangeraden 

om alle misvormingen en aandoeningen te registeren en de populatie goed te analyseren voor 

de frequenties. Als je een toename ziet, kan het betekenen dat een bepaalde ouder, of een 

voorouder, meer dan één nakomeling met het defect produceert. Dat is het eerste teken dat de 

aandoening een genetisch defect is. Per soort zijn er veel genetische defecten bekend:

Tabel 2: geregistreerde genetische defecten, per soort in een wereldwijde enquête. http://omia.

angis.org.au/home/

De homozygote dieren die lijden onder enkelvoudige genetische aandoeningen worden 

zichtbaar in populaties waarin in het verleden een mannelijk dier voor veel nakomelingen heeft 

gezorgd, veel meer dan de andere mannelijke dieren. Dit wordt geïllustreerd in figuur 5:

Figuur 5: een recessief allel uit een voorouder wordt homozygoot in een latere generatie en 

zorgt ervoor dat een dier lijdt aan een genetisch defect. Dit komt door het paren van verwanten.

http://omia.angis.org.au/home/
http://omia.angis.org.au/home/
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Van dit feit kunnen we leren dat het niet slim is om in de fokkerij heel veel nakomelingen van 

één enkele geselecteerde ouder te produceren. In volledig aangestuurde populaties kan dit 

makkelijk gerealiseerd worden, maar in populaties die minder te controleren zijn, is dit erg 

moeilijk. Een richtlijn is dat elke ouder minder dan 5% van de dieren in de volgende generatie 

mag produceren.

Dus, als alle individuen allelen voor genetische defecten dragen, is het onmogelijk om al deze 

allelen uit de populatie te elimineren. En zodra een allel zich verspreid heeft in een populatie is 

het mogelijk de frequentie te verlagen, maar het kan nooit worden geëlimineerd.

Zelfs met een heel lage allelfrequentie (bijv. 0.05) voor het genetische defect, heb je nog 

steeds veel dragers in de populatie (Hardy en Weinberg verwachting: 2pq = 2*0.95*0.05 = 

0.10, dus 10% in dit voorbeeld).

7.6 Ouders testen op erfelijke aandoeningen zonder 
genetische merkers
In moleculaire genetica zijn veel loci voor kwalitatieve (enkelvoudige) kenmerken gevonden en 

de allelen zijn gekarakteriseerd. Dit laatste heeft geresulteerd in een groot aantal genetische 

merkers die gebruikt kunnen worden om de aanwezigheid van allelen voor kenmerken bij de 

ouders te testen die voor de fokkerij worden geselecteerd. Echter, meestal is er geen 

genetische merker voor het kenmerk waar je in geïnteresseerd bent. Dan moet je ‘testparingen’ 

uitvoeren.

Stel dat je je bruine teefje wil paren met een zwarte reu en je wil de kans op zwarte puppies 

weten. Je weet dat het zwarte allel dominant is over het bruine allel. Dit betekent dat je wilt 

weten wat de kans is dat een random gekozen zwarte reu heterozygoot is. In het ras is de 

allelfrequentie van het bruine allel 0,1 en van het zwarte allel is 0,9. Dit betekent dat (als je 

aanneemt dat de populatie in Hardy-Weinberg evenwicht is) dat de fractie homozygoot zwarte 

dieren gelijk is aan 0,9  = 0,81 en de fractie heterozygoot zwarte dieren is 2*0,9*0,1 = 0,18. 2

Dus, de kans dat een zwart mannetje heterozygoot is, is 0,18 / (0,81+0,18) = 0,18. Ruwweg is 

1 van de 5 zwarte mannetjes heterozygoot en deze zal 50% zwarte en 50% bruine puppies 

produceren wanneer je hem paart met je bruine teefje.

In het Nederlands Groningse Blaarkop koeienras is de frequentie van het dominante blaarkop 

allel 0,95. Het recessieve homozygote allel resulteert in een niet gewenst bont dier. Hoe 

kunnen we weten, met een nauwkeurigheid van 95%, dat een stier homozygoot voor het 

blaarkop allel is? Dus, je wilt het antwoord hebben met 5% onzekerheid. De beste manier is om 

de stier met zwartbonte koeien te paren. Een homozygote stier zal 100% nakomelingen 

produceren met het blaarkop patroon in de paring met bonte dieren. Hoeveel testparingen moet 

je dan uitvoeren? Elk kalf dat geboren wordt uit een testparing heeft een kans van 0,5 om bont 

te zijn als de stier heterozygoot is. Met twee kalveren is de kans 0,5*0,5 = 0,25. Met 5 kalveren 

is de kans 0,5  = 0,0325 en dus lager dan 0,05. Voor minder dan 0,05 onzekerheid moet je 5 5
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succesvolle paringen uitvoeren. Dus, het aantal nakomelingen dat je nodig hebt voor een 

testparing hangt af van de allelfrequenties in de populatie en de gewenste nauwkeurigheid of 

de onzekerheid van een test.

7.7 De waarde van genetische merker bij het testen 
van ouders voor genetische defecten
Tegenwoordig zijn er voor veel enkelvoudige kenmerken genetische merkers aanwezig. Veel 

van deze genetische merkers testen niet de aanwezigheid van het allel dat verantwoordelijk is 

voor het enkelvoudige kenmerk. Maar deze merkers stellen de aanwezigheid vast in een 

variabel deel van het niet-functionele DNA, van een allel op een locus dichtbij het functionele 

allel voor het kenmerk. Deze genetische merkers zijn heel waardevol bij het opsporen van 

heterozygote dieren, die heterozygoot zijn voor recessieve allelen. Maar, deze merkers hebben 

altijd het risico dat de relatie tussen de merker en het functionele allel verbroken wordt. Dit kan 

gebeuren door recombinatie tussen de maker en de locus in de meiose.
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Figuur 6: Recombinatie verbreekt de relatie tussen merker M  en allel A  en tussen merker M  1 1 2

en allel A .2

Dus, als een genetische merker dichtbij het recessieve functionele allel op een chromosoom is 

gevonden, moet de relatie tussen de merker en het allel wel regelmatig gecheckt moeten 

worden in volgende generaties. Hoe dichter de merker bij het functionele allel ligt, des te lager 

is de kans dat recombinatie tussen beide plaatsvindt en des te hoger is de nauwkeurigheid van 

de genetische merker.



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

169

7.8 Strategie om recessieve aandoeningen te 
elimineren met genetische merkers.
Zoals we gezien hebben, kunnen veel genetische aandoeningen in dieren beschouwd worden 

als enkelvoudig recessieve kenmerken. Moleculair genetici geven veel aandacht aan de 

ontwikkeling van genetische merkers voor zulke ongewilde recessieve allelen die 

verantwoordelijk zijn voor genetische defecten. De merkers geven de kans om de heterozygote 

dragers, welke zelf niet lijden onder het defect, te identificeren.

Zodra de eerste genetische merkers beschikbaar werden, begonnen fokkerijorganisaties met 

het testen van dieren voor deze merkers. Op deze manier elimineerden ze heterozygote dieren 

uit de populatie. Het is echter erg moeilijk om de slechte allelen uit de populatie volledig te 

elimineren. Hiervoor moet je alle dieren gaan testen, maar dit is vaak te duur.

Soms, zoals in Nederlandse schapenrassen die getest zijn voor de vatbaarheid van scrapie, 

bleek dat als je alle dragers wilde elimineren uit de populatie, je veel waardevolle rammen niet 

meer moest gebruiken voor de fokkerij. De goedgekeurde overgebleven rammen met de 

gewenste allelen waren erg aan elkaar verwant. Als je alleen deze dieren zou gebruiken in de 

fokkerij, zou je heel veel inteelt krijgen in volgende generaties.

Dus, in het geval van scrapie, kunnen allelfrequenties voor een genetisch defect best hoog zijn. 

Dan kun je het beste alle dieren die voor de fokkerij gebruikt worden testen voor het genetische 

defect. Het gebruik van dragers wordt dan beperkt; zij worden alleen gepaard met homozygoot 

gezonde dieren. De nakomelingen van zulke paringen bestaan voor 50% uit dragers die 

vervolgens worden niet meer worden gebruikt in het fokprogramma. Alleen de gezonde 

nakomelingen zullen verder gebruikt worden. Deze manier van elimineren verzekert dat er een 

grote genetische variatie in de populatie blijft en de gemiddelde additief genetische 

verwantschap neemt niet toe door het elimineren van het defect.

De beste strategie om een recessief allel voor een genetisch defect te elimineren in een 

populatie met behulp van genetische merkers zie je in figuur 7.
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1.  

2.  

3.  

Figuur 7: strategie om dragers van een ongewenst recessief allel te elimineren door het testen 

van dieren en daaropvolgend alleen gezonde dieren te gebruiken.

Soms, wanneer het genetische defect heel veel voorkomt, zoals bij de vatbaarheid voor 

scrapie, kan het nodig zijn om ook dragers met elkaar te paren. Dan is er een kans van 25% 

dat de nakomelingen vrij zijn van het genetisch defect en deze kunnen dan voor de fokkerij 

gebruikt worden. Toch zal ook 25% van de nakomelingen lijden onder het genetische defect. 

Dit laatste is problematisch wanneer het defect serieuze gevolgen heeft voor het dierwelzijn 

van het dier. Dan is het niet verstandig om deze strategie toe te passen.

7.9 Belangrijke punten voor vererving van 
enkelvoudige kenmerken

Een dier kan homozygoot zijn (hij kreeg hetzelfde allel van zijn vader en moeder) voor 

een enkelvoudig kenmerk of hij kan heterozygoot zijn (hij kreeg twee verschillende 

allelen van zijn vader en moeder).

De allelen, die de expressie van de enkelvoudige kenmerken bepalen, kunnen dominant, 

neutraal of recessief zijn. Het heterozygote genotype heeft een waarde gelijk aan één 

van de homozygote genotypen (dominant), of hoger (co-dominant), of een waarde tussen 

beide homozygote genotypen in (neutraal).
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

Het Hardy-Weinberg evenwicht geeft aan dat in grote populaties met random paringen 

tussen ouders, en in afwezigheid van selectie, migratie, mutatie, en random drift, de 

genotypen- en allelfrequenties constant zijn (ze veranderen niet van generatie op 

generatie) en dat de genotypenfrequenties berekend kunnen worden uit de 

allelfrequenties.

Wanneer de genotypen van de ouders bekend zijn, weet je welke genotypen je kunt 

verwachten in de nakomelingen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de wetten van 

Mendel, maar door random (toevals) effecten kan de echte situatie afwijken van de 

verwachtingen.

In alle diersoorten zijn er veel gewenste enkelvoudige kenmerken of kenmerken met een 

groot positief effect bekend: bijvoorbeeld kleurgenen en genen die de kwaliteit van 

dierlijke producten beïnvloeden.

In alle diersoorten zijn ook veel ongewenste enkelvoudige kenmerken bekend. Zij zijn 

vaak gebaseerd op recessieve allelen en veroorzaken een genetische aandoening 

wanneer ze homozygoot zijn in een dier.

Het allel voor een genetische aandoening zal zich uitbreiden in de populatie wanneer een 

drager veel wordt gebruikt voor de fokkerij. De aandoening wordt dan in latere generaties 

zichtbaar wanneer dieren met een additieve relatie met de drager met elkaar gepaard 

worden.

Genetische merkers voor een recessief genetisch defect zijn erg waardevol in de selectie 

tegen de heterozygote dragers van het allel. Een voorwaarde is dat de genetische 

merker dicht bij het recessieve allel ligt op het chromosoom, anders kan recombinatie de 

link tussen merker en allel verbreken.

De beste strategie om de allelfrequentie voor de recessieve aandoening te verlagen is 

om de nakomelingen van dragers te testen met genetische merkers en in de volgende 

generaties alleen dieren te selecteren die het allel niet dragen.
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8.0: De dieren rangschikken op 
fokwaarde

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe we het fenotype kunnen modelleren vanuit het 

genotype en de omgeving. Dat hoofdstuk was nogal theoretisch, maar we hebben die theorie 

nodig om het fokprogramma te begrijpen. We hebben veel informatie verzameld over de 

prestaties van dieren, over hun stamboom en over hun familieleden.Nu willen we weten welke 

dieren we het beste kunnen gebruiken in de fokkerij. Met andere woorden: hoe kunnen we de 

dieren op rangorde zetten zodat we de beste dieren kunnen selecteren? Hoe weten we welke 

de beste genetische aanleg en dus de hoogste waarde voor de fokkerij (de beste fokwaarde) 

hebben? We hebben weliswaar de stamboom van de dieren, maar het fenotype wordt niet 

alleen bepaald door de genetische aanleg waar de stamboom informatie over geeft, maar ook 

door de omgeving. Om de dieren te kunnen ordenen naar hun fokwaarde moeten we een 

manier vinden om hun fokwaarde de kwantificeren, gegeven de informatie die we hebben: 

fenotypische waarnemingen en de stamboom (dus de genetische relatie tussen dieren). In dit 

hoofdstuk geven we verschillende technieken om de dieren te ordenen op hun geschatte 

fokwaarde. We zullen ook uiteenzetten welke techniek het beste past in elke situatie en elke 

techniek heeft zijn eigen voor- en nadelen. Er zijn twee redenen waarom de fokwaarde niet een 

voor 100% een betrouwbare voorspelling geeft van de prestaties van een dier. Ten eerste moet 

je de fokwaarde schatten en dit kan onnauwkeurigheid met zich meebrengen. Ten tweede geldt 

dat, zelfs als je de fokwaarde van een dier voor 100% zeker weet, dan weet je dus de echte 

fokwaarde, maar dan kun je nog steeds niet voorspellen welke helft van de allelen wordt 

doorgegeven aan de nakomelingen. Deze factor blijft altijd een factor van onzekerheid in 

fokkerij beslissingen omdat het tot nu toe nog niet mogelijk is om de exacte genotypen van een 

spermacel en een eicel te bepalen.
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Als we opnieuw naar het diagram kijken met de stappen die bij het fokkerij programma horen, zijn we 

nog steeds bij stap 4: de selectie criteria bepalen. Nadat we het genetisch model hebben bepaald in het 

vorige hoofdstuk, gaan we ons nu bezig houden met de schatting van de fokwaarde van de dieren.

8.1: De dieren rangschikken op fokwaarde: een 
overzicht van methoden
De uitdaging in de fokkerij is om dieren te vinden die de beste ouders voor de volgende 

generatie zijn. Het is onmogelijk om de echte genetische aanleg van de dieren te weten, maar 

we kunnen er wel een schatting van maken. Deze geschatte aanleg wordt ook wel de 

genoemd. Het is Geschatte Fokwaarde (Engels: Estimated Breeding Value, EBV) 
vanzelfsprekend dat de schatting nauwkeuriger wordt als er meer of betere indicaties van de 

genetische aanleg voor handen zijn. De EBV wordt uitgedrukt relatief tot het gemiddelde dier in 

een populatie. Dus het geeft aan hoeveel beter het dier is dan het gemiddelde dier in de 

populatie.

Definitie

De  (EBV) geeft een schatting van de genetische potentie van Estimated Breeding Value
het dier. Het wordt uitgedrukt relatief tot het populatiegemiddelde.

8.1.1: Massa selectie
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8.1.1: Massa selectie

De makkelijkste manier om dieren te ordenen naar hun fenotype en dan de beste te selecteren 

voor de fokkerij. Deze methode wordt  of selectie op eigen prestatie genoemd. Massa selectie
Bijvoorbeeld, als je grote konijnen wil fokken, dan orden je de dieren naar hun grootte en alleen 

de grootste dieren worden gebruikt als ouder voor de volgende generatie. Is dat een 

succesvolle methode? Het antwoord op die vraag hangt af van verschillende dingen. Je wilt 

weten of deze grootste dieren inderdaad degene zijn met de grootste genetische potentie. 

Waarom waren die andere kleiner? Kregen zij niet genoeg voer toen ze jong waren? Of hadden 

ze de verkeerde genen? Een antwoord op deze vragen ligt in de erfelijkheidsgraad. Uiteindelijk 

is dat een indicatie van hoeveel de variatie in fenotypes wordt veroorzaakt door de genetische 

variatie tussen dieren. Een hoge erfelijkheidsgraad geeft aan dat de kleine konijnen 

waarschijnlijk klein zijn omdat ze een kleiner genetische potentie hebben voor groei dan de 

grotere konijnen. Hoe meer het fenotype een goede representatie geven van het genotype, des 

te beter kun je de genetisch beste dieren identificeren, dus des te betere resultaten krijg je door 

massa selectie. Daarbij komt dat een belangrijke voorwaarde is dat de eigen prestaties 

beschikbaar zijn.

Definitie:

Massa selectie is gebaseerd op het ordenen van de dieren naar hun eigen prestatie. Het 
succes van massa selectie hangt af van de erfelijkheidsgraad van de eigenschap waarvoor je 
selecteert. 

8.1.2: Het diermodel

Echter, als de erfelijkheidsgraad laag is, dan is massa selectie niet echt de beste manier om de 

genetisch beste dieren te selecteren. Verder, als de fenotypen van sommige dieren om de een 

of andere reden niet beschikbaar zijn, dan werkt massa selectie niet omdat niet alle dieren 

waarnemingen hebben. Een voorbeeld is melkproductie bij stieren. In deze gevallen kunnen we 

de prestaties van verwante dieren gebruiken om de fokwaarde van het dier zonder 

waarnemingen te schatten. Dit is mogelijk omdat, zoals we gezien hebben in het hoofdstuk 

over genetische relaties, verwante dieren allelen delen. En hoe meer dieren verwant zijn, des 

te meer allelen ze delen. Dit model voor het schatten van fokwaarden maakt gebruik van 

informatie van verwante dieren en het model heet het . Een belangrijke voorwaarde Diermodel
is dat de stamboom nauwkeurig vastgelegd is, zodat de familierelaties bekend zijn en geen 

fouten bevatten. Deze methode vraagt om een redelijk groot aantal dieren om de schatting van 

de fokwaarde nauwkeurig te maken. De dieren moeten verwant zijn aan elkaar en/of in 

dezelfde omgeving gehouden worden om de genetische en omgevingscomponenten van de 

fenotypen te ontrafelen.
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De fokwaarden schatten met het diermodel is erg nuttig in het geval van ontbrekende 

waarnemingen omdat de genetische relatie met dieren die wel een fenotype hebben de 

schatting van de fokwaarde van het dier zonder fenotype mogelijk maakt. Maar, zelf als het 

eigen fenotype bekend is, heeft het toegevoegde waarde ten opzichte van massa selectie, 

omdat het gebruik maakt van de prestatie van verwante dieren. Dit geeft een nauwkeurigere 

schatting van de fokwaarde.

Definitie

Het  is een genetisch statistisch model dat de informatie van fenotypen van Diermodel
gerelateerde dieren combineert om een betere schatting van de fokwaarde van je dier in 
kwestie te krijgen.

Belangrijke voordelen zijn:

1. Je hebt niet het fenotype van ieder dier nodig om een schatting te maken van de 
fokwaarde.

2. Zelfs als je een fenotype hebt, verhoogt de extra informatie van gerelateerde dieren de 
nauwkeurigheid van de geschatte fokwaarde.

8.1.3: Genomic selection

Dan als laatst, als je de fenotypes alleen zou verzamelen van een aantal dieren en je hebt ook 

de gedetailleerde (DNA) genotypen van die dieren, bijvoorbeeld van 60,000 SNP markers, dan 

kun je deze informatie combineren om de link tussen het genoom en het fenotype te schatten. 

Het onderliggende idee is dat er twee groepen dieren zijn: een geselecteerde groep met 

gedetailleerde fenotypen, genaamd , en een grote groep zonder deze referentiepopulatie
fenotypen, ook wel de  genoemd. Alle dieren van zowel de referentiepopulatie en de populatie
populatie worden gegenotypeerd. In de referentiepopulatie wordt dan het verband tussen de 

markers en het fenotype geschat. Dan kunnen deze verbanden gecombineerd worden met de 

genotypen van de dieren in de populatie om hun fokwaarde te schatten. Deze methode wordt 

 genoemd.Genomic selection

Genomic selection is erg nuttig wanneer het erg moeilijk of duur is om fenotypen te meten. 

Denk bijvoorbeeld aan bepaalde gezondheids gerelateerde eigenschappen waar je het dier niet 

ziek wil maken om de weerstand te meten en om aan een fenotype te komen. Of 

eigenschappen die geen zieke dieren vereisen, maar ze vragen dure meetapparatuur zoals 

een CT scan. Genomic selection maakt het ook mogelijk om dieren te selecteren gebaseerd op 

een geschatte fokwaarde voordat ze de leeftijd hebben bereikt waarop ze zelf het fenotype 

laten zien. Dit maakt selectie op erg jonge leeftijd mogelijk. Dit heeft economische voordelen en 

leidt tot een snellere genetische vooruitgang omdat de dieren eerder als ouderdier gebruikt 

kunnen worden. Een nadeel van genomic selection is dat de referentiepopulatie van groot moet 
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zijn om nauwkeurige verbanden tussen genotype en fenotype te kunnen schatten. De 

refrentiepopulatie en de voorspellingsformules moeten ook geregeld geüpdatet (= nieuwe 

dieren moeten worden toegevoegd) worden omdat de geschatte verbanden tussen de SNP's 

en de genen die het fenotype bepalen op het chromosooom verloren kunnen gaan door 

recombinatie en mutatie.

Definitie

Genomische selectie maakt gebruik van de geschatte associatie tussen heel veel SNP’s 
en het fenotype om de fokwaarde van dieren zonder fenotype, maar wel gegenotypeerd, 
te kunnen schatten. Dit is vooral handig in het geval dat:

1. Fenotypen erg moeilijk of duur zijn om te meten.

2. Je de fokwaarde van erg jonge dieren wil schatten, dus voordat zij een fenotype 
produceren.

3. De eigenschappen afhangen van het geslacht.

8.2: In meer detail: fokwaardeschatting
In een overzicht heb je gezien dat er verschillende manieren zijn om dieren te ordenen. Het 

algemene doel in dierfokkerij is om de dieren zo goed mogelijk op rangorde te zetten voor hun 

genetische aanleg. Dat kan met de geschatte fokwaarde. Hoe nauwkeuriger de schatting van 

de fokwaarde is, des te beter de resultaten van de daaropvolgende generatie zal zijn. We 

zullen nu meer inzoomen op de drie methoden om de fokwaarde te schatten.

Maar eerst moeten we weten wat een geschatte fokwaarde eigenlijk is. Hoe komen we van 

informatie van de fenotypen van de dieren en hun genetische relatie (stamboom) naar een 

schatting van de fokwaarde van de dieren? In dierfokkerij gebruiken we het (wiskundige) 

principe van regressie om dit te bereiken. In figuur 1 zie je dit principe.
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Figuur 1: De relatie tussen de fenotypische superioriteit en de genetische superioriteit voor een 

groep dieren. De regressielijn geeft de geschatte relatie tussen P en G weer. Dit resulteert in 

de EBV. Voor sommige dieren weerspiegelt de EBV hun echte fokwaarde (G) beter dan bij 

anderen. Dit wordt aangegeven door de afstand tussen de datapunten van de dieren en de 

regressielijn.

Als we de echte fokwaarde op de y-as plotten tegen de fenotypische superioriteit op de x-as, 

dan kunnen we de regressielijn door de punten berekenen. Maar in werkelijkheid kunnen we 

deze plot helaas niet creëren omdat we de echte fokwaarden niet weten. Daarom proberen we 

de regressie coëfficiënt te vinden die, in combinatie met de fenotypische superioriteit, de 

genetische superioriteit of de echte fokwaarde zou voorspellen. De kunst van het schatten van 

fokwaarden is gebaseerd op het vinden van de beste manier om de regressie coëfficiënt te 

bepalen. Dit geeft ook direct een moeilijkheid van fokwaardeschatting aan: het is een lineaire 

regressie coëfficiënt. Maar dieren met dezelfde fenotypische superioriteit hebben niet altijd 

dezelfde genetische superioriteit. Voor sommige dieren, zoals het dier dat omcirkeld is in het 

figuur, is de echte fokwaarde (Engels: True Breeding Value, TBV) erg verschillend van de EBV, 

terwijl voor andere dieren de EBV de perfecte schatter voor de TBV zou zijn. Een deel van dit 

verschil in hoe goed de EBV de TBV weerspiegelt wordt veroorzaakt door het feit dat het 

fenotype in meer of mindere mate door de omgeving beïnvloed kan worden. Daarom is het 

belangrijk, naast het vinden van de beste regressie coëfficiënt, om te proberen dat de 

fenotypische superioriteit de regressielijn zo goed mogelijk benadert. In de rest van dit 

hoofdstuk zullen we sommige opties bespreken om beide problemen aan te pakken: de beste 

regressie coëfficiënt voorspellen en zorgen dat de fenotypische superioriteit zo goed mogelijk 

op de regressielijn past.

8.2.1: De statistische basis voor de fokwaarde

In technische termen werkt het als volgt. Om de fokwaarde te kunnen schatten moeten we de 

formule voor de regressie coefficient (b) aanpassen:

b = cov(x,y) / var(x)

In deze formule is b de regressie coefficient, var(x) = de variantie van de fenotypische 

superioriteit of fenotypische waarden, cov(x,y) = de relatie tussen de fenotypische superioriteit 

en de echte fokwaarde: onze geschatte fokwaardes. Dus we kunnen de formule veranderen 

naar:

Cov(x,y) = b * var(x)

Var (EBV) = b * var (fenotypische superioriteit of waarnemingen)

Voor individuele dieren kunnen we dit vertalen naar:

EBV = b* fenotypische superioriteit
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Hoe beter de fenotypische superioriteit de echte fokwaarde van de dieren voorspelt, des te 

meer de cov(x,y) de cov(y,y) zal weerspiegelen. Deze is gelijk aan var(y) = de variantie van de 

echte fokwaardes, maar op hetzelfde moment ook gelijk aan cov(x,x), de variantie van de 

fenotypische observaties. Met andere woorden: de voorspelling is beter als de regressie 

coëfficiënt naar 1 zal gaan.

Als laatste stap: in dierfokkerij zijn we geïnteresseerd in het identificeren van de genetisch 

superieure dieren. Dat is makkelijker als we hun EBV uit zouden drukken relatief ten opzichte 

van een gemiddeld dier. Alle positieve EBVs zouden dan een bovengemiddeld dier aangeven. 

Dit is makkelijker dan een onaangepaste EBV te geven. Als je bijvoorbeeld zou weten dat je 

dier een EBV van 25 heeft, dan is dat leuk, maar niet heel informatief als je niet weet hoe 

andere dieren het doen. Het is veel informatiever als je zou weten dat het gemiddelde dier 23 

scoort, dan is jouw dier +2. Daarom drukken we de EBV uit relatief tot het gemiddelde. De 

fenotypische superioriteit kan worden berekend als (P-P ): de fenotypische informatie gemiddeld

van het dier – het populatiegemiddelde. De consequentie is dat de echte fokwaarde ook wordt 

uitgedrukt als de genetische superioriteit: (A-A  , en de EBV is dan een schatting gemiddeld)

hiervan. De formule wordt dan:

EBV = b * (P-P  )gemiddeld

Deze formule is de basis van de formules om de fokwaarde van een dier te schatten: het 

combineert de fenotypische superioriteit van het dier en de regressie coëfficiënt van de 

genetische superioriteit op de fenotypische superioriteit.

Dus:

Voor het schatten van de fokwaarde van dieren proberen we de beste regressie coëfficiënt 
en de meest informatieve fenotypische informatie te vinden zodat onze EBV zo dicht mogelijk 
bij de TBV komt. EBV wordt uitgedrukt relatief tot het gemiddelde dier om de identificatie van 
de genotypisch superieure dieren te vergemakkelijken. 

8.3: De fenotypische informatie optimaliseren
Fenotypen van dieren kunnen blijvend beïnvloed worden door, bijvoorbeeld, de boerderij waar 

de dieren gehouden worden, de manier waarop ze verzorgd worden, of ze in de zomer of 

winter geboren zijn, hun geslacht, etc. Voor een eerlijke vergelijking van de dieren gebaseerd 

op hun fenotypen is het belangrijk om je bewust te zijn van deze systematische invloeden en 

om rekening met deze invloeden te houden wanneer je de fenotypische superioriteit van een 

dier definieert. Bijvoorbeeld, wanneer mannetjes gemiddeld 5 kg zwaarder zijn dan vrouwtjes, 

dan zou je bij de correctie voor het effect 5 kg van het gewicht van alle mannetjes af halen, 

zodat je mannetjes en vrouwtjes direct kunt vergelijken op hun gewicht.
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Het effect van het corrigeren van de fenotypische superioriteit voor systematische effecten is 

dat het resulteert in een ‘opgeschoond’ fenotype dat de genotypische superioriteit beter 

weerspiegelt. De opgeschoonde fenotypen maken het dus mogelijk om een betere voorspelling 

van de regressie coëfficiënt te maken. Dit wordt weergegeven in figuur 2. Links zie je een wolk 

van datapunten die de ‘ruwe’ data weergeeft: de data zonder de correctie voor enige 

systematische effecten. Wanneer je een regressielijn door de data plaatst, is de regressie 

coëfficiënt gelijk aan 0.3. Rechts zie je dezelfde situatie na het ‘opschonen’. De regressie 

coëfficiënt is toegenomen, wat aangeeft dat de fenotypische informatie een betere voorspeller 

is geworden voor de echte fokwaarde.

Figuur 2: Links is de fenotypische superioriteit ongecorrigeerd voor systematische invloeden 

weergegeven. Rechts is de data gecorrigeerd voor systematische effecten, wat resulteert in 

een betere weerspiegeling van de genetische superioriteit en dus een hogere regressie 

coëfficiënt geeft.

Dus:

De waarde van fenotypische superioriteit voor de fokwaardeschatting kan worden 
geoptimaliseerd door de data op te schonen van systematische omgevingseffecten.

8.4: Nauwkeurigheid van de fokwaarde: het concept
Ook wanneer je een hoge regressie coefficient hebt zijn er nog steeds dieren die een EBV 

hebben welke hoger of lager is dan de TBV. Als we in staat zouden zijn om de fokwaarde met 

100% nauwkeurigheid te voorspellen, zouden de EBV en TBV dezelfde waarde hebben. Als we 

dan de TBV tegen de EBV zouden plotten zou een perfecte lijn ontstaan. Hoe minder 

datapunten er in de lijn zijn, des te minder zekerheid je hebt over of de EBV inderdaad de echte 

fokwaarde representeert: de schattingen zijn niet nauwkeurig. Een maatstaaf voor de 

datapunten die op de lijn vallen, en dus de nauwkeurigheid van de fokwaarde schatting, is de 

correlatie. Als de correlatie tussen de EBV en de TBV gelijk is aan 1, dan heb je het voor elkaar 

gekregen om perfecte schattingen te doen van de TBV. Hoe verder de correlatie van 1 afwijkt 

(dus hoe meer de data een wolk i.p.v. een lijn vormt), des te minder nauwkeurig de schattingen 

voor de fokwaardes zijn.
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Dit wordt weergegeven in figuur 3. Links zie je een wolk van punten: sommige EBV's 

weerspiegelen de echte fokwaarde, maar sommige schattingen zijn ver van de echte 

fokwaarde te vinden. De correlatie tussen de EBV en de TBV in dit figuur is 0,76, de EBV 

weerspiegelt de TBV niet voor alle dieren. Bijvoorbeeld, er zijn twee dieren met een EBV van 4, 

maar hun TBV verschilt: 3 en 5. In werkelijkheid kunnen we grafieken als deze niet produceren 

omdat we de TBV niet weten. Maar wat we wel kunnen doen is de nauwkeurigheid van de EBV 

schatten: de correlatie tussen de fenotypische informatie en de TBV. Dus hoeveel de EBV in 

lijn is met de TBV.

Figuur 3: plots van de TBV op de EBV met de perfecte regressie lijn als EBV = TBV. Links is 

een voorbeeld van een onnauwkeurige EBV, omdat er een wolk van punten is en een correlatie 

tussen EBV en TBV van 0.76. Rechts zie je een veel nauwkeurigere EBV en de punten zijn 

bijna in lijn met de TBV, wat resulteert in een correlatie van 0.98.

Dus:

De nauwkeurigheid van de fokwaardeschatting representeert de correlatie tussen de EBV en 
de TBV en heeft een waarde tussen 0 (onnauwkeurig) en 1 (100% nauwkeurig).

8.5: Fokwaardeschatting: Massa selectie
De meest makkelijke fokwaardeschatting is wanneer dieren geordend worden op hun eigen 

prestatie. Dit wordt ook wel  genoemd. Als we het fenotype (TBV + massa selectie
omgevingsinvloeden) op de x-as zouden plotten en het genotype (de TBV) op de y-as, dan zou 

de regressie coefficient tussen de twee gelijk zijn aan de erfelijkheidsgraad (cov(x,y) = cov(P,

G) = cov(G+E,G) = cov(G,G)+cov(G,E) = var(G) + 0, dus b = cov(X,Y)/var(X) = var(G)/var(P) = 

h ). Dus als we de fenotypische superioriteit weten en we weten de erfelijkheidsgraad, dan zijn 2

we klaar om de fokwaardes te schatten!

EBV  = h * (P - P )massa selectie
2 

gemiddeld

Waar de P de eigen prestatie weergeeft, en P  geeft de gemiddelde prestatie weer (gemiddeld)

van de populatie. Bijvoorbeeld, als we naar konijnen kijken en dan naar de eigenschap 

lichaamsgewicht op 3 maanden, moeten we beginnen met het registreren van het 
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lichaamsgewicht op die leeftijd. Het gemiddelde konijn in de populatie weegt dan 2,0 kg. Als we 

een konijn van 2,3 kg vinden, dan is zijn fenotypische superioriteit 2,3 – 2,0 = 0,3 kg. Laten we 

aannemen dat de erfelijkheidsgraad voor deze eigenschap 0,2 is. Dan is de EBV voor 

lichaamsgewicht voor dit konijn gelijk aan 0,2*0,3 = 0,06 kg. Let hierbij op dat de eenheid van 

de EBV altijd gelijk is aan de eenheid van het fenotype, in dit geval kg lichaamsgewicht.

We gaan door met het voorbeeld van de konijnen. Het bleek dat, hoewel verwacht werd dat de 

konijnen met 3 maanden gewogen werden, konijnen niet altijd op die vaste leeftijd gewogen 

werden. Door de vakantie en weekenden werden sommige dieren een beetje ouder of een 

beetje jonger gewogen. Je kunt je voorstellen dat dit de erfelijkheidsgraad beïnvloedt omdat er 

variatie door de leeftijd ontstaat, welke resulteert in een grotere error variantie en dus een 

verlaagde erfelijkheidsgraad. En onthoud, hoe dichter de erfelijkheidsgraad bij 1 is, des te beter 

representeert het fenotype de onderliggende genetische superioriteit. Later werd het 

management veranderd en daardoor werden alle konijnen op precies 3 maanden gewogen en 

daardoor verhoogde de erfelijkheidsgraad van 0,2 naar 0,4. Daardoor kunnen we beter de 

onderliggende genetische superioriteit voorspellen van het dier en daardoor neemt de EBV toe 

tot 0,4*0,3 = 0,12 kg.

Dus:

De EBV van de eigen prestatie kan worden geschat als: EBV  = h * (P - Pmassa selectie
2 

) gemiddeld

8.5.1: Speciaal geval: meerdere waarnemingen aan één dier

Voor sommige eigenschappen kunnen over een periode van tijd meerdere metingen van de 

eigen prestatie aan een dier gedaan worden. Bijvoorbeeld, je kunt standaard de toomgrootte 

voor de eerste toom registreren, maar de tweede toom kan extra informatie geven over de 

mogelijke prestaties van de moeder. Hetzelfde geldt voor de derde en misschien wel de vierde 

toom. Omdat toomgrootte erfelijk is, zou je verwachten dat meerdere tomen van één bepaalde 

moeder meer op elkaar lijken dan tomen van meerdere moeders. Een enkele meting bevat de 

genetische en omgevingsinvloeden. In een tweede toom zijn de genen natuurlijk hetzelfde, 

maar de omgeving kan ietwat veranderd zijn. Ditzelfde geldt voor de volgende tomen. Dus, hoe 

meer tomen er zijn, des te beter zou je in staat moeten zijn om de genetische aanleg van de 

moeder te schatten. Hoeveel beter wordt weergegeven met een correlatie tussen de 

opeenvolgende metingen: de herhaalbaarheid. Hoe meer de opeenvolgende tomen op elkaar 

lijken, des te hoger is de correlatie (max = 1).

Als je meerdere metingen aan een dier hebt, kun je een betere indicatie geven van de 

fenotypische superioriteit. Je kunt je voorstellen dat de metingen aan een dier voor een deel 

worden beïnvloed door de omgeving die specifiek is voor die ene meting, genaamde de 

tijdelijke omgeving, maar ook door de omgeving die gelijk is voor alle metingen, genaamde de 

permanente omgeving. De tijdelijke omgeving is elke keer verschillend, dus het effect is groter 
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in de ene meting dan in de andere. Door het gemiddelde van de herhaalde metingen te nemen, 

wordt het fenotype gecorrigeerd voor de tijdelijke omgeving. Het fenotype dat gebaseerd is op 

dit gemiddelde is dus een nauwkeurigere waarde van de fenotypische superioriteit zoals 

aangegeven in figuur 2 (see 8.3).

Hoe beter we de fenotypische superioriteit kunnen uitdrukken en hoe hoger de herhaalbaarheid 

is, des te beter zouden we de fokwaarde moeten kunnen schatten. Dit is inderdaad het geval. 

Herhaalde metingen zorgen voor een betere schatting van de regressie coëfficiënt. In het geval 

van een enkele meting is de regressie coëfficiënt gelijk aan h , maar als er meerdere metingen 2

zijn verandert dit in:

b  = nh / 1+r(n-1)massa selectie, herhaalde metingen
2 

Waarbij n het aantal herhaalde metingen is, r is de correlatie tussen de opeenvolgende 

metingen: de herhaalbaarheid. Als de herhaalbaarheid 0,5 is en we hebben 2 metingen, dan 

neemt de regressie coëfficiënt toe van h  tot 2h  / 1,5 = 1,33 h . De waarde van herhaalde 2 2 2

waarnemingen hangt af van de herhaalbaarheid en het aantal metingen dat beschikbaar is. 

Hoe lager te herhaalbaarheid, des te meer zijn de herhaalde waarnemingen beïnvloed door 

verschillende omgevingsinvloeden en des te meer toegevoegde waarde krijgt het om meerdere 

metingen te hebben en de fokwaarde opnieuw te schatten als nieuwe waarnemingen van de 

eigen prestatie beschikbaar zijn.

Dus:

Herhaalbaarheid is de correlatie tussen opeenvolgende metingen: hoe meer ze op elkaar 
lijken, des te hoger is de herhaalbaarheid (max = 1). Herhaalde waarneming van de eigen 
prestatie heeft een toegevoegde waarde voor de regressie coëfficiënt. Hoe lager de 
herhaalbaarheid, des te hoger is de toegevoegde waarde van herhaalde waarnemingen. 

8.6: Fokwaardeschatting: het diermodel
Hoewel massa selectie een makkelijke manier is om dieren te rangschikken voor de fokkerij, is 

het niet altijd de meest nauwkeurige manier. Bijvoorbeeld, als we alleen de eigen prestatie 

hebben, hoe kunnen we dan dieren zonder een eigen prestatie selecteren? Hoe kunnen we 

stieren selecteren op een verhoogde melkgift? Of hoe kunnen we dieren selecteren op hun 

vleeskwaliteit? Vleeskwaliteit kan alleen worden gemeten na de slacht en deze dieren kunnen 

niet meer gebruikt worden voor de fokkerij. Gelukkig is daar een oplossing voor: we gebruiken 

fenotypische informatie die verzameld is aan verwante dieren om de fokwaarde van het dier 

zonder fenotypes te schatten. Het succes van deze manier hangt af van hoeveel van de allelen 

tussen de dieren overeenkomen: de additief genetische relatie:



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

183

Natuurlijk moet de additief genetische relatie tussen dieren met en zonder fenotypen redelijk 

hoog zijn voor een goede fokwaardeschatting, zodat het extra fenotype toegevoegde waarde 

heeft. Bijvoorbeeld, informatie van een volle broer, die de helft van zijn allelen deelt met jouw 

dier (dus a = 0,5), heeft meer toegevoegde waarde dan de informatie van een verre neef met 

een additief genetische relatie van 0,0625. En informatie van ouders of nakomelingen heeft 

meer toegevoegde waarde dan informatie van volle broers en zussen, hoewel ze beide een 

additief genetische relatie van 0,5 hebben. Dit is omdat de ouders precies de helft van hun 

genoom doorgeven aan de nakomelingen. Dus hun additief genetische relatie is echt 0,5, waar 

broers en zussen  de helft van hun genoom delen. De Mendelian Sampling (de gemiddeld
onzekerheid over welke helft van de genetische aanleg van een ouder wordt doorgegeven aan 

elke nakomeling) bepaalt of dit ook echt de helft is of niet. Met andere woorden: deze helft is 

niet zo zeker als de helft die ouders en nakomelingen delen.

De methode om de additief genetische relatie tussen dieren te combineren met de fenotypische 

informatie van sommige van die dieren om de fokwaarde van alle dieren te schatten heet het 

. Het diermodel is niet alleen bruikbaar wanneer je ontbrekende fenotypen hebt, Diermodel
maar je gebruikt het ook om de kwaliteit van de fenotypische informatie te verhogen zodat de 

fokwaarde nauwkeuriger geschat kan worden.

Dus:

Het diermodel is een methode die gebruik maakt van de fenotypische informatie van 
familieleden om de fokwaarde van het dier in kwestie te schatten.

8.7: Fokwaardeschatting: de beginsituatie
Voor het schatten van fokwaardes zijn twee dingen nog steeds nodig: fenotypische informatie 

en de regressie coefficient van de TBV op de fenotypische superioriteit. Ouder-nakomeling 

regressie, welke gebruikt kan worden om de erfelijkheidsgraad te schatten, zoals aangegeven 

is in het hoofdstuk over de genetische modellen, is een manier om de fokwaarde van de 

nakomelingen te schatten die is gebaseerd op de prestatie van de ouders. In het geval van 

informatie van een enkele ouder is de regressie coefficient gelijk aan de helft van de 

erfelijkheidsgraad, waar de helft slaat op de additief genetische relatie tussen de ouder en de 

nakomeling. De EBV van de nakomelingen worden als volgt berekend:

EBV  = b  * (P  - P ) = ½ h  * (P  - P  )nakomeling ouder-nakomeling ouder gemiddeld
2

ouder gemiddeld

Als informatie van beide ouders beschikbaar is, is de regressie van de fenotypen van de 

nakomelingen op het gemiddelde van de ouders gelijk aan de erfelijkheidsgraad, de additief 

genetische relatie met beide ouders is 2*0,5 = 1, dus dan wordt de EBV:

EBV  = h  * (P  - P )nakomeling
2

gemiddelde van de beide ouders gemiddeld

8.7.1: Fokwaardeschatting: het konijnenvoorbeeld voor massa selectie
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8.7.1: Fokwaardeschatting: het konijnenvoorbeeld voor massa selectie

Laten we teruggaan naar ons voorbeeld van de konijnen dat we gebruikt hebben in het 

gedeelte over de massa selectie. Het gemiddelde konijn in onze populatie weegt 2 kg. Als we 

een konijn van 2,3 kg hebben, dan is zijn fenotypische superioriteit 2,3 – 2,0 = 0,3 kg. De 

erfelijkheidsgraad voor lichaamsgegewicht in deze populatie is 0,2. De EBV voor 

lichaamsgewicht van dit konijn is dan 0,2*0,3 = 0,06 kg.

Nu willen we de fokwaarde van jonge nakomelingen van dit konijn schatten. Zij hebben nog 

geen eigen prestatie, dus we willen het fenotype van de ouder gebruiken. De EBV van de 

nakomeling wordt dan:

EBV  = ½ * 0,2 *(2,3 - 2,0) = 0,03 kg.nakomeling

Dit is lager dan wanneer de nakomeling zelf een fenotype gehad had. Zie je waarom? Dit is 

omdat voor het schatten van de fokwaarde voor de nakomeling de fenotypische waarneming 

van een ouder werd gebruikt als informatiebron en de additief genetische relatie tussen de 

ouder en zijn nakomeling 0,5 is. Een belangrijke aanname in een geval als deze met een 

onbekende tweede ouder is dat deze andere ouder die gepaard is met je superieure ouder een 

gemiddeld fenotype had, wat resulteert in een EBV van 0. Daardoor draagt deze tweede ouder 

niet bij aan de EBV van de nakomeling.

8.7.2: Fokwaardeschatting: een schapenvoorbeeld met informatie van de 
ouders

Een ander voorbeeld, nu voor lichaamsgewicht bij schapen met fenotypische informatie van 

beide ouders. De ram weegt 80 kg en de ooi weegt 70 kg. Het gemiddelde schaap van dit ras 

weegt 65 kg. De erfelijkheidsgraad voor lichaamsgewicht is 0,45.

Schat de EBV van een ongeboren nakomeling.

Laten we deze berekening stap voor stap doornemen. Eerst berekenen we de gemiddelde 

ouder waarde: het gemiddelde gewicht van de ouders is 75 kg. De fenotypische superioriteit 

wordt dan 75 – 65 = 10 kg. Als we deze informatie combineren dan wordt de EBV van de 

nakomeling:

EBV  = 0,45 *(75 – 65) = 4,5 kg.lam

Dit betekent dat verwacht wordt dat de lammeren 4,5 kg zwaarder zijn dan gemiddeld, en dus 

gemiddeld 65 + 4,5 = 69,5 kg wegen.
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8.8: Andere typen van informatiebronnen
Over het algemeen kun je zeggen dat als je informatie van een verwant dier hebt, dat de 

regressie coëfficiënt gelijk is aan de additief genetische relatie maal de erfelijkheidsgraad:

b = a*h2

In het geval van ouders of grootouders wordt de additief genetische relatie vermenigvuldigd 

met het aantal dieren waarvan je informatie hebt: tot 2 ouders of tot 4 grootouders. Met andere 

woorden: de maximale regressie coëfficiënt wordt weer gelijk aan h .2

Het wordt een beetje gecompliceerder als er informatie is van een groep verwante dieren die 

niet de (groot)ouders zijn, bijvoorbeeld een groep halfbroers en –zussen. Het dier en zijn broers 

en zussen delen niet alleen een genetische component, maar mogelijk ook het effect van een 

gemeenschappelijke omgeving (vaak weergegeven als c). Dit maakt het moeilijker om de 

effecten van de allelen en de gemeenschappelijke omgeving te ontrafelen. Dit heeft dus een 

negatief effect op de EBV.

In tabel 1 is een korte lijst van formules gegeven met de regressie coëfficiënten voor een aantal 

informatiebronnen. Je hoeft deze formules niet allemaal uit je hoofd te weten, maar het is goed 

om te weten dat sommige c  in de formules hebben en andere niet. In de formules geeft n het 2

aantal waarnemingen weer. Dus in het geval van nakomeling-testen voor elk dier waarvan je 

de fokwaarde wilt schatten, geeft n het aantal nakomelingen waarvan je waarnemingen hebt 

aan. In het geval van broer-en-zus-selectie geeft het aan van hoeveel broers en zussen je 

informatie hebt.

In tabel 1 zie je dat de regressie coëfficiënt in sommige gevallen een ½ of ¼ bevatten, 

bijvoorbeeld de regressie coëfficiënt op broer-zus informatie heeft een ½ in de formule, en die 

van halfbroer-halfzus informatie heeft een ¼. Deze zijn de additief genetische relaties tussen 

de informatiebron en het dier waarvan je de fokwaarde schat. Op deze manier is de additief 

genetische relatie met een enkele ouder ½ en evenals met nakomelingen.

Nu weet je hoe je de informatie van familieleden van een dier kunt gebruiken om de regressie 

coëfficiënt aan te passen. Natuurlijk is het mogelijk om verschillende informatiebronnen te 

combineren om een betere schatting van de regressie coëfficiënt te verkrijgen. Maar dit is 

natuurlijk alleen van toepassing als je het type informatiebron herkent dat beschikbaar is en 

weet hoe je de informatie moet gebruiken om de fokwaarde te schatten.

Tabel 1. Formules voor regressie coëfficiënten om de fokwaarde te schatten met behulp van 

verschillende informatiebronnen.
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1.  

2.  

 

Dus:

De regressie coëfficiënt om de fokwaarde te schatten met behulp van andere 
informatiebronnen dan de eigen prestatie hangt af van de additief genetische relatie met het 
dier, de erfelijkheidsgraad, het aantal informatiebronnen en de grootte van het 
gemeenschappelijke omgevingseffect.

8.9: Voorbeelden van fokwaardeschattingen
Eerst gaan we terug naar het schatten van fokwaarden. Ter herinnering: voor het schatten van 

de fokwaarde heb je de regressie coëfficiënt nodig, maar ook de fenotypisch superioriteit. Dus 

hoe krijgen we die als we informatie van meer dan één dier hebben? Gelukkig is dat simpel: 

neem gewoon het gemiddelde. Bijvoorbeeld, als je de fokwaarde van een stier met 20 

nakomelingen wil schatten gebaseerd op de prestatie van de nakomelingen, dan moet je het 

gemiddelde van de prestatie van de nakomelingen nemen en dit relateer je aan het 

populatiegemiddelde. Als het nakomelingengemiddelde 50 is en het populatiegemiddelde is 40, 

dan is:

De volgende stap is om de regressie coëfficiënt en de fenotypische superioriteit te combineren 

zodat we de fokwaarde kunnen schatten. Onthoud het principe:

Er zijn altijd drie stappen die je moet nemen als je de fokwaarde van een dier gaat schatten:

Bepaal de fenotypische superioriteit van je informatiebron

Bepaal de regressie coëfficiënt



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

187

3.  Combineer de vorige twee om tot de fokwaardeschatting te komen

Hieronder vind je wat voorbeelden hoe je dit in de praktijk toe moet passen.

Voorbeelden: 

1. Wat is de EBV voor een hengst met excellente ouders?

De erfelijkheidsgraad voor berijdbaarheid in paarden is 0,29. De vader van deze hengst 
scoorde een 9,5 voor berijdbaarheid, en de moeder een 9,0. Het populatiegemiddelde is 7,0.

Stap 1: de fenotypische superioriteit is gelijk aan het oudergemiddelde, dus (9,5+9,0)/2 – 7,0 = 

2,25

Stap 2: de regressie coëfficiënt voor oudergemiddelde informatie is h  = 0,292

Stap 3: de EBV =  = 0,29 * 2,25 = 0,65

2. Wat is de EBV voor melkproductie van een stier met 100 dochters (halfzussen)? 

De erfelijkheidsgraad voor melkproductie is 0,3. De dochters produceren gemiddeld 10.000 kg 
en het populatiegemiddelde is 9.500 kg.

Stap 1: de fenotypische superioriteit = 10.000 – 9.500 = 500 kg.

Stap 2: de regressie coëfficiënt (volgens de formule voor nakomelinginformatie in tabel 1)

b =  = (½ * 100 * 0,3)/(1+ ¼*(100-1)*0,3) = 15 / 8,425 = 1,78.

Stap 3: de EBV voor de melkproductie van deze stier is 1,78 * 500 = 890 kg.

Let op: de maximale regressie coëfficiënt van een enkele ouder (meestal de vader) op 
nakomelingen is 2 omdat de vader de helft van zijn genoom aan de nakomelingen doorgeeft. 
Als je dat omdraait, en als je aanneemt dat de vader met gemiddelde vrouwelijke dieren is 
gepaard, geldt dat als je informatie hebt van de superioriteit van de nakomelingen dat dat dan 
de superioriteit van de vader tweemaal zo hoog is.

Dus:

De maximale regressie coëfficiënt wanneer je nakomelinginformatie gebruikt is 2 en niet 1.

3. Wat is de EBV voor gemiddelde dagelijkse gewichtstoename tijdens de groei van 25 tot 100 

kg voor een varken met informatie van 20 volle broers en zussen, maar zonder eigenprestatie?

De erfelijkheidsgraad voor slachtgewicht is 0,4, het populatiegemiddelde is 875 g/d en dat van 
de 20 volle broers en zussen is 900 g/d. Het gemeenschappelijke omgevingseffect voor volle 

broers en zussen (c ) = 0,45.2
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Stap 1: de fenotypische superioriteit = 900 – 875 = 25 g/d

Stap 2: de regressie coëfficiënt = (½* 20 * 0,4)/(1+(20-1)*( ½* 0,4 + 0,45)) = 4/13,35 = 0,30

Stap 3: de EBV voor gemiddelde dagelijkse gewichtstoename tijdens de groei van 25 tot 100 

kg voor dit varken = 25 * 0,3 = 7,5 g/d.

Let op: de regressie coëfficiënt is lager dan de erfelijkheidsgraad. De reden hiervoor is dat volle 
broers en zussen meer op elkaar lijken omdat ze de gemeenschappelijke omgeving delen. 
Daarom kan een kleiner deel van de fenotypische superioriteit worden toebedeeld aan het 
delen van allelen dan zonder een gemeenschappelijke omgeving. Dit wordt meegenomen door 

de c  wanneer de regressie coëfficiënt bepaald wordt voor het schatten van de fokwaarde. 2

Dus:

De aanwezigheid van een gemeenschappelijke omgevingseffect heeft een verlagend effect 
op de geschatte fokwaarde

8.10: De Beste Lineaire Zuivere Voorspelling (Best 
Linear Unbiased Prediction)
Het diermodel gaat over het gebruiken van alternatieve informatiebronnen door hun additief 

genetische relatie met het dier waarvan je de fokwaarde wil schatten. De fokwaardeschatting 

gaat over het optimaliseren van de schatting van de regressie coëfficiënt, maar ook over het 

optimaliseren van de fenotypische informatie. Er is een methode die deze twee belangrijke 

factoren combineert: het corrigeert de fenotypen tegelijkertijd voor systematische effecten en 

het schat de fokwaarden terwijl het gebruik maakt van de additief genetische relatie tussen 

dieren. Het resulteert in een zuivere schatting van de fokwaarde. Deze methode wordt ook wel 

de Beste Lineaire Zuivere Voorspelling (In het Engels: Best Linear Unbiased Prediction) of 

BLUP genoemd.

Het is een methode die gebruik maakt van matrix algebra. We treden nu niet in detail, maar we 

zullen proberen om het algemene idee te geven. In formules ziet het er als volgt uit:

Y = Xb + Za + e

De Y is de fenotypische informatie, de Xb corrigeert voor systematische effecten van de 

fenotypische superioriteiten en de Za linkt de fenotypische superioriteiten aan de additief 

genetische relatie aan de EBV. De e geeft de error variantie aan. Op een bepaalde manier 

volgt de BLUP het simpele P = G + E model, maar het geeft ook schattingen van de G en E.

Bijvoorbeeld, als dieren op de ene boerderij veel beter gevoerd worden dan op een andere 

boerderij, dan zouden dieren van de betere boerderij hoger in de rangschikking van de dieren 

terecht komen. Echter, de dieren op beide boerderijen zouden dezelfde genetische achtergrond 

kunnen hebben. Als je het systematische effect van de boerderij van herkomst niet meeneemt 
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in je model, zullen de dieren van de beste boerderij waarschijnlijk bovenaan de lijst staan. Om 

de prestatie van de dieren te kunnen vergelijken naar hun genetische aanleg, is het belangrijk 

om dit boerderijeffect mee te nemen. Dit is precies wat BLUP doet (als je tenminste ook de 

informatie geeft die vertelt welke koeien van welke boerderijen komen). Het principe van BLUP 

is om het gemiddelde gewicht van de dieren van elke boerderij te bepalen en het verschil 

tussen deze gemiddelden van de dieren van de beste boerderij af te halen. Dus, als dieren op 

boerderij 1 gemiddeld 100 kg wegen en op boerderij 2 120 kg, dan ‘straf’ je de dieren op 

boerderij 2 door 20 kg van het gewicht van alle dieren af te trekken.

Een belangrijk punt bij het corrigeren voor systematische effecten is dat het alleen werkt als de 

genotypen genoeg zijn verspreid over de systematische omgevingsinvloeden. Dus de dieren op 

beide boerderijen moeten aan elkaar verwant zijn, bijvoorbeeld omdat dezelfde vaderdieren zijn 

gebruikt, of omdat de vaderdieren van beide boerderijen broers zijn. Als de dieren van beide 

boerderijen niet verwant zijn, dan kan een deel van de reden tussen de verschillen in gewicht 

komen door de verschillen in genetische aanleg. En dat is wat je juist wil schatten, dus je wil dit 

niet verliezen door voor gewicht te corrigeren. Kunstmatige inseminatie maakt het mogelijk om 

genetische verbindingen te hebben tussen boerderijen omdat dezelfde vaderdieren op 

meerdere boerderijen worden gebruikt. Op boerderijen waar natuurlijke dekking wordt 

toegepast, zoals bij vleeskoeien en schapen, is het vaak niet mogelijk om de systematische 

boerderijeffecten nauwkeurig te schatten omdat er niet genoeg verwantschap bestaat tussen 

de dieren van de boerderijen. Bij diersoorten waar de vaderdieren naar de moederdieren 

gebracht worden voor natuurlijke dekking, bijvoorbeeld bij paarden en honden, zal de 

genetische verwantschap niet het probleem zijn. Tenminste, als de vaderdieren vaak genoeg 

worden gebruikt.

Dus:

Met BLUP is het mogelijk de fokwaarde te schatten. Het maakt gebruik van de informatie van 
familieleden en corrigeert voor fenotypen en systematische invloeden. Een belangrijk punt is 
dat voldoende genetisch verwantschap moet bestaan tussen de omgevingen om de 
systematische effecten van de omgevingen te schatten.

8.11: Nauwkeurigheid van geschatte fokwaarden
De nauwkeurigheid van een geschatte fokwaarde geeft aan hoe goed de schatting de echte 

fokwaarde aangeeft. Met andere woorden: het geeft de correlatie aan tussen de EBV en de 

TBV. In tegenstelling tot normale correlatie, door sommige onderliggende aannames, kan deze 

correlatie niet negatief zijn. Het kan een waarde hebben tussen 0 (totaal onnauwkeurige 

schatting) en 1 (de geschatte fokwaarde is de perfecte schatter voor de echte fokwaarde). De 

nauwkeurigheid wordt aangegeven met het symbool r . De r geeft aan dat het een correlatie IH

is, de I representeert de geschatte fokwaarde en de H representeert de echte fokwaarde.
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Dus:

De nauwkeurigheid van een EBV geeft een indicatie van hoe waarschijnlijk het is dat de EBV 
correct is geschat. It het dus een indicatie van de waarde van de EBV als een 
selectiecriterium. De nauwkeurigheid (r ) is een correlatie, maar met waardes tussen 0 en 1. IH

Tabel 2. De regressie coëfficiënt en de nauwkeurigheid van geschatte fokwaarden voor een 

aantal verschillende informatiebronnen

In tabel 2 is de nauwkeurigheid van selectie gegeven voor dezelfde informatiebronnen als in 

tabel 1. In de tabel wordt het duidelijk dat als je alleen informatie van de ouders hebt, of zelfs 

de grootouders, dat de nauwkeurigheid van de EBV nooit zo groot kan worden als met 

informatie van de eigen prestatie. In de afwezigheid van een gemeenschappelijke omgeving (c2

) wordt de maximaal te behalen nauwkeurigheid bepaald door een heel hoge n. Als n heel hoog 

wordt, dan is de maximale r  die behaald kan worden met volle broer/zus informatie gelijk aan IH

 wat gelijk staat aan 0,707. Met andere woorden, voor elke eigenschap met een 

erfelijkheidsgraad hoger dan 0,5 geeft de eigen prestatie een hogere nauwkeurigheid dan 

informatie van oneindig veel volle broers en zussen.

Op dezelfde manier is de maximale nauwkeurigheid die behaald kan worden met informatie 

van halfbroers en –zussen, in afwezigheid van een gemeenschappelijke omgeving,  wat 

gelijk is aan 0,5. Dus voor elke eigenschap met een erfelijkheidsgraad hoger dan 0,25 geeft 

selectie op basis van de eigen prestatie een hogere nauwkeurigheid dan wanneer je informatie 
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hebt van een oneindig aantal halfbroers en –zussen. Als er een gemeenschappelijke 

omgevingseffect is, dan wordt de maximaal haalbare nauwkeurigheid voor volle broers en 

zussen en halfbroers en –zussen kleiner. Uit de formules blijkt dat een gemeenschappelijke 

omgeving de nauwkeurigheid van selectie verkleint.

Conclusie:

Eigen prestatie resulteert in een hogere nauwkeurigheid dan informatie van volle broers en 
zussen voor erfelijkheidsgraden groter dan 0.5 en van halfbroers en –zussen voor 
erfelijkheidsgraden groter dan 0.25. Als er een gemeenschappelijke omgevingseffect tussen 
halfbroers en -zussen is, worden de erfelijkheidsgraden dus lager. 

8.11.1: Het effect van toegevoegde informatie aan de nauwkeurigheid

Hoe meer informatie beschikbaar is dat gerelateerd is aan de allelen van een dier, des te 

nauwkeuriger wordt de EBV. Informatie van nakomelingen is erg waardevol omdat zij de echte 

helft van de genen met hun ouders delen. Maar voor jonge dieren is dat nog geen realistische 

bron van informatie. In de afwezigheid van informatie van boers en zussen zijn hun ouders de 

enige informatiebron. Zij delen de echte helft van hun genen met hun nakomelingen en daarom 

zouden ze erg waardevol moeten zijn voor de informatiebron. Echter, er is een complicerende 

factor bij de informatie van de ouders, omdat je door de Mendelian Sampling niet weet WELKE 

helft van de genen wordt doorgegeven. Dit is anders wanneer je (meerdere) nakomeling(en) 

hebt als informatiebron, omdat je dan weet dan de helft van de allelen wordt doorgegeven. 

Onder de aanname van een gemiddelde andere ouder van de nakomeling kan de genetische 

potentie (TBV) vrij goed worden geschat. Het feit dat elke nakomeling een helft van de allelen 

van het dier krijgt, maar ieder kan een andere helft krijgen, maakt het mogelijk om de 

Mendelian Sampling te kwantificeren en een nauwkeurige schatting van de EBV te maken. 

Toch hangt ook nu de nauwkeurigheid af van het aantal nakomelingen en de 

erfelijkheidsgraad.

Dus:

Informatie van nakomelingen is waardevoller dan van broers en zussen omdat de 
nakomelingen de helft van hun allelen van het dier krijgen. Als er genoeg nakomelingen 
beschikbaar zijn dan kan het Mendelian Sampling effect gekwantificeerd worden en de EBV 
van een dier kan dan erg nauwkeurig geschat worden. 

8.12: Samenvatting van fokwaardeschatting
Samenvattend: de eigen prestatie is waardevol voor eigenschappen met een hoge 

erfelijkheidsgraad. Fenotypen die bekend zijn van halfbroers en -zussen zijn waardevoller dan 

die van volle broers en zussen. De fenotypen van nakomelingen met verschillende partners is 
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de beste informatie: er is geen gemeenschappelijke omgeving met het dier, over het algemeen 

zijn grotere aantallen beschikbaar en nakomelingen krijgen de echte helft van de genetische 

aanleg van het dier. Dit alles zorgt voor de meest nauwkeurige EBV.

Nu weet je hoe je de nauwkeurigheid van selectie moet schatten. Maar waarom zou je dit 

doen? Omdat hoe hoger de nauwkeurigheid van de EBV is, des te lager is het risico dat je 

dieren op de verkeerde manier op rangorde zet en dus des te lager is het risico dat je de 

verkeerde dieren selecteert voor de fokkerij. In figuur 4 zie je de betekenis van nauwkeurigheid. 

In het figuur zie je drie normaalverdelingen, die allen een EBV van 50 representeren, maar met 

verschillende niveau's van nauwkeurigheid. De meest nauwkeurige EBV heeft een 95% 

betrouwbaarheidsinterval tussen 45 en 55. Met andere woorden: de beste schatting van de 

fokwaarde is 50, maar er is een mate van onnauwkeurigheid rond de schatting. Echter, het is 

95% zeker dat de echte fokwaarde tussen 45 en 50 ligt. De minst nauwkeurige EBV geeft ook 

aan dat de beste schatting 50 is, maar de 95% betrouwbaarheidsinterval ligt tussen 35 en 65. 

Dat is veel groter dan die met de hoogste nauwkeurigheid. Het betekent dat het risico dat je de 

dieren verkeerd rangschikt, groter wordt.

Dit verschil in nauwkeurigheid kan een resultaat zijn van een verschillende erfelijkheidsgraad. 

Hoe hoger de erfelijkheidsgraad, des te nauwkeuriger is de EBV. Maar het kan ook een 

resultaat zijn van suboptimale kwaliteit van de informatiebron; bijvoorbeeld als er maar een 

paar nakomelingen beschikbaar zijn die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de 

regressie coëfficiënt. In dat geval is het in een volgende ronde van fokwaardeschatting mogelijk 

dat meer informatie beschikbaar gekomen is. Meer informatie betekent normaal gesproken dat 

de regressie coëfficiënt beter bepaald kan worden en dus dat de fokwaarde met een hogere 

nauwkeurigheid geschat kan worden. Dit kan consequenties hebben voor de waarde van de 
 Dit is precies waarom de EBV, beste schatting en dus voor de rangschikking van de dieren!

vooral bij jonge dieren met weinig beschikbare informatie, kan veranderen in nieuwe rondes 

van fokwaardeschatting. Als ze veranderen is het onzeker in welke richting ze zullen gaan: 

omhoog of omlaag is even waarschijnlijk.
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Figuur 4. Verdelingen rond dezelfde EBV, maar geschat met een hoge, middelmatige, of lage 

nauwkeurigheid.

Dus:

Hoe lager de nauwkeurigheid van de EBV, des te groter is het risico van een verandering in 
EBV wanneer nieuwe informatie (bijvoorbeeld nakomelingen) beschikbaar komen.

8.13: Het effect van aantal nakomelingen op de 
nauwkeurigheid
In figuur 5 zie je de relatie tussen het aantal nakomelingen van verschillende partners (de 

nakomelingen zijn dus halfbroers en –zussen) met waarnemingen voor het schatten van de 

fokwaarde van hun gemeenschappelijke ouder,en de nauwkeurigheid van de EBV van die 

ouder. De lijnen liggen op volgorde van erfelijkheidsgraad. Voor een eigenschap met een hoge 

erfelijkheidsgraad (0,8) zijn 10 nakomelingen voldoende om een nauwkeurigheid van 0,85 te 

behalen, terwijl je voor die nauwkeurigheid 48 nakomelingen nodig hebt voor een eigenschap 

met een erfelijkheidsgraad van 0,2. Hoe meer informatie beschikbaar is, in dit voorbeeld door 

veel nakomelingen, des te hoger wordt de nauwkeurigheid van de EBV. Zelfs met een lage 

erfelijkheidsgraad zal de nauwkeurigheid uiteindelijk de waarde van 1 benaderen. Echter, voor 

lage erfelijkheidsgraden moet je vaak erg (onrealistisch) grote aantallen nakomelingen hebben: 

met een erfelijkheidsgraad van 0,2 en 100 nakomelingen is de nauwkeurigheid ‘maar’ 0,917 en 

met 200 nakomelingen ‘maar’ 0,956. Een algemene regel is dat hoe hoger de nauwkeurigheid 

van de EBV is, des te minder is het aannemelijk dat die verandert als meer informatie (meer 

nakomelingen) beschikbaar komt. Eigenschappen gerelateerd aan vruchtbaarheid hebben 

vaak een lage erfelijkheidsgraad. Voor deze eigenschappen met massa selectie zal de 

nauwkeurigheid van de EBV laag zijn. Echter, als er heel veel nakomelingen worden geboren, 

zoals bij melkkoeien (stieren), varkens (beren), of kippen (hennen en hanen), kan de EBV 

uiteindelijk erg nauwkeurig worden geschat.



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

194

Figuur 5. De relatie tussen aantal nakomelingen (halfbroers en –zussen) als informatiebron 

voor het schatten van de fokwaarde en de nauwkeurigheid van de EBV voor 4 verschillende 

erfelijkheidsgraden.

Dus:

Zelfs voor eigenschappen met een lage erfelijkheidsgraad kan de nauwkeurigheid tot 1 
toenemen als informatie van voldoende nakomelingen beschikbaar is.

8.14: Moet je gaan voor de hoogste EBV of de 
hoogste nauwkeurigheid?
Nu weet je hoe je een fokwaarde moet schatten en je hebt geleerd wat de invloed is van de 

beschikbare informatiebronnen (verwante dieren met fenotypische observaties) op de 

nauwkeurigheid van de EBV. Welke is belangrijker? Zou je gaan voor een dier met de hoogste 

EBV of met de hoogste nauwkeurigheid? Om dit snel te beantwoorden: ga voor de hoogste 

EBV. Om te begrijpen waarom dat het beste is om te doen is het belangrijk de betekenis van 

zowel EBV als nauwkeurigheid te realiseren. Zoals we hiervoor hebben gezien is de EBV een 

schatting van de fokwaarde van een dier. Het is een schatting, wat betekent dat het goed of 

fout kan zijn. Maar het is belangrijk om te realiseren dat het de BESTE schatting van de 

fokwaarde is. Het is hoogstwaarschijnlijk de fokwaarde, gegeven de informatie die we hebben 

van het dier en zijn familieleden. De nauwkeurigheid van de geschatte fokwaarde geeft aan 

hoever we van de TBV af kunnen zitten. Dit wordt weergegeven in figuur 6. Links zie je 

hetzelfde figuur als dat hiervoor was gebruikt om de betekenis van de nauwkeurigheid uit te 

leggen. Alle schattingen zijn van dezelfde EBV, maar met verschillende nauwkeurigheden. In 

dat geval zou je het dier met de hoogste nauwkeurigheid kiezen omdat ze allemaal dezelfde 

EBV hebben. Dit is om het risico op de verkeerde keuze te verkleinen. In het rechtse figuur zie 

je dezelfde nauwkeurigheden, maar nu zijn de EBVs verschillend. De hoogste EBV heeft de 

laagste nauwkeurigheid, maar het is nog steeds geschat als het beste dier. Er is een risico dat 
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de TBV lager is, maar er is ook een even grote kans dat die hoger is dan de EBV! Met andere 

woorden: ook al is er onzekerheid over de waarde van de schatting, de EBV is de beste 

schatting en het geeft de meest waarschijnlijke fokwaarde. Een dier kan een heel lage EBV 

hebben met een heel hoge nauwkeurigheid. Natuurlijk is de combinatie van een hoge EBV en 

een hoge nauwkeurigheid het beste. Het hangt af van het risico dat je wil nemen en met welk 

niveau van nauwkeurigheid je zelf tevreden bent.

Figuur 6. Het effect van een verschil in nauwkeurigheid voor dezelfde EBV (links) of voor een 

verschillende EBV (rechts).

Dus:

De EBV geeft de BESTE schatting van de fokwaarde van een dier. De nauwkeurigheid geeft 
het risico op een verschil tussen EBV en TBV, waar de TBV hoger of lager kan zijn met 
gelijke kansen. 

8.14.1: Het afwegen van de EBV en nauwkeurigheid in een melkkoeien 
voorbeeld

De theorie kan duidelijker gemaakt worden met een voorbeeld. Bijvoorbeeld, bij melkkoeien 

heeft een jonge stier een fokwaarde voor melkproductie alleen gebaseerd op die van zijn 

ouders. Hij kan een heel hoge EBV hebben, maar de nauwkeurigheid van de schatting is laag. 

Zijn vader kan een EBV hebben met een hoge nauwkeurigheid van 90% (hij heeft veel 

dochters met waarnemingen), zijn moeder heeft alleen haar eigen prestatie en misschien wat 

informatie van familieleden, dus de nauwkeurigheid van haar EBV zal ongeveer rond de 35% 

liggen. De nauwkeurigheid van de jonge stier zal dan 0,25*90 + 0,25*35 = 31,25% zijn. Een 

belangrijke reden waarom dit zoveel lager is dan gewoon het gemiddelde van de ouders is 

vanwege de Mendelian Sampling: je weet dat hij de helft van zijn allelen van beide ouders 

kreeg, maar je weet niet welke helft. Hij kan van beide dieren de beste helft hebben gekregen, 

wat resulteert in een betere fokwaarde dan verwacht. Maar hij kan ook de slechtste helft van de 

allelen hebben gekregen, wat resulteert in een teleurstellende prestatie van zijn dochters. Je 

wilt niet wachten totdat zijn dochters eindelijk melk gaan geven en je een beeld krijgt van hoe 

goed de allelen van deze stier echt zijn. En je moet veel dochters hebben voordat je voor 90% 
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zeker kunt zijn van de fokwaarde(nauwkeurigheid van 90%). Ondanks de lage nauwkeurigheid 

wordt verwacht dat de jonge stier met de hoogste EBV nog steeds de beste stier zal worden. 

Dit voorbeeld ging over melkvee, maar het kan natuurlijk voorkomen in ieder ander type dier. 

De belangrijkste boodschap is dat zelfs al weet je dat de ouders goed zijn (een hoge 

nauwkeurigheid of EBV), dan nog kunnen de nakomelingen anders presteren door de 

Mendelian Sampling.

Dus:

De nauwkeurigheid van de EBV van jonge nakomelingen is niet gelijk aan het gemiddelde 
van dat van de beide ouders omdat er een relatief grote invloed van de Mendelian Sampling 
is: fokkerij blijft voor een deel gokken totdat je genoeg informatie hebt om de EBV 
nauwkeurig te kunnen schatten. 

8.15: Genomic selection
In het vorige voorbeeld over de EBV van de jonge stier werd het duidelijk dat de 

nauwkeurigheid van deze EBV voor melkproductie laag zal blijven totdat er fenotypische 

waarnemingen van de dochters van de stier zijn. Dat kost veel tijd. Het zou erg interessant zijn 

als er een manier was om de nauwkeurigheid van de EBV te verhogen op een jonge leeftijd, 

zonder dat je op de lactaties van dochters hoeft te wachten. Het zou ook erg interessant zijn als 

er een manier is om de fokwaarde te schatten voor eigenschappen die moeilijk of kostbaar te 

meten zijn, zoals sommige gezondheidseigenschappen of vleeskwaliteit, zonder dat je dieren 

hoeft te infecteren of gedetailleerde röntgenfoto’s hoeft te maken of dieren hoeft te slachten. 

Sinds een paar jaar is er een methode die juist dat kan doen: genomic selection.

Met genomic selection is het mogelijk om vrij nauwkeurig de fokwaarde van een dier te 

schatten zonder dat zijn eigen prestatie of de prestatie van veel nakomelingen nodig is. 

Genomic selection is gebaseerd op de schatting van gedetailleerde verbanden tussen een hele 

set van genetische markers (SNP) met een hoge dichtheid op de chromosomen en fenotypes 

van een geselecteerde groep dieren. Deze verbanden kunnen dan worden gebruikt om de 

zogenaamde genomic EBV (gEBV) voor verwante dieren te voorspellen die zijn gegenotypeerd 

voor de grote set van SNP's, maar die niet de ‘traditionele’ informatie voor een nauwkeurige 

EBV hebben zoals een eigen prestatie of een groot aantal nakomelingen met fenotypen. Met 

genomic selection geeft het DNA van de dieren dus informatie voor het schatten van de 

fokwaarde, zonder dat je fenotypen van het dier zelf of van familieleden hoeft te verzamelen. Je 

doet het met een voorspellingsformule die je met vorige generaties van dieren met SNP's en 

fenotypen berekend hebt: de referentiepopulatie.
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Figuur 7. Schematisch overzicht van de logistiek achter genomic selection. De 

referentiepopulatie geeft de informatie om de verbanden tussen SNP genotypen en fenotypen 

te schatten. Deze verbanden worden dan vertaald naar voorspellende formules die gebruikt 

worden om de gEBV van dieren zonder fenotypen, maar met SNP genotypen, buiten de 

referentiepopulatie te voorspellen.

8.15.1: Het principe van genomic selection

In figuur 7 zie je het principe van genomic selection. Eerst is veel informatie nodig van een 

geselecteerde groep dieren: de . Alle dieren in deze referentiepopulatie referentiepopulatie
worden gegenotypeerd voor een heel grote groep SNP's die netjes over het hele genoom zijn 

verspreid. Hoeveel SNP's verschilt nog steeds per diersoort, maar minstens duizenden (bijv. 

60.000). Als je meer SNP's genotypeert is dat duurder, maar dat zal ook resulteren in een 

nauwkeurigere geschatte verbanden tussen SNP's en fenotypen (dus de SNP effecten). Het 

verschilt ook per diersoort wat de optimale grootte van de referentiepopulatie moet zijn. Een 

grotere populatie is natuurlijk duurder omdat fenotyperen en genotyperen van de dieren 

kostbaar is. Maar een grotere populatie geeft ook een nauwkeurigere schatting van de SNP 

effecten. Zoals veel aspecten in dierfokkerij is ook de grootte van de referentiepopulatie en het 

aantal SNP een kwestie van kosten-baten analyse.
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Figuur 7. Schematisch overzicht van de logistiek achter genomic selection. De 

referentiepopulatie geeft de informatie om de verbanden tussen SNP genotypen en fenotypen 

te schatten. Deze verbanden worden dan vertaald naar voorspellende formules die gebruikt 

worden om de gEBV van dieren zonder fenotypen, maar met SNP genotypen, buiten de 

referentiepopulatie te voorspellen.

Gegeven de fenotypen en de genotypen van de referentiepopulatie zal het verband tussen 

genotype en fenotype worden geschat voor elke genetische marker. Daarna worden de 

geschatte effecten gecombineerd tot zogenaamde . Deze zijn gewoon voorspellende formules
de som (alle geschatte SNP effecten zijn additief!) van het effect van de eerste SNP + dat van 

de tweede SNP + … + dat van de laatste SNP, zodat het eindresultaat de som van alle 

geschatte SNP effecten is. Omdat elke SNP 2 allelen heeft, zijn er voor elke SNP 3 

verschillende genotypen. De voorspellende formules zijn zo ontworpen dat voor dat voor elke 

SNP het effect voor alle genotypen die aanwezig zijn in de referentiepopulatie worden geschat. 

Dit is een van de redenen waarom je een grote referentiepopulatie nodig hebt: om al deze SNP 

effecten nauwkeurig te kunnen schatten, moet ieder genotype genoeg vertegenwoordigd 

worden door veel dieren. Nu hebben we een set met formules met geschatte SNP effecten. De 

fokwaarde van dieren van buiten de referentiepopulatie (de tespopulatie) kan nu worden 

geschat door deze formules op hun SNP genotypen toe te passen. Deze fokwaardes die alleen 

zijn gebaseerd op genomische informatie worden genomic EBV genoemd, of gEBV.

Dus:

Genomic selection is gebaseerd op de schatting van gedetailleerde verbanden tussen een 
heel dichte set van genetische markers (SNP) en fenotypen in een groep geselecteerde 
dieren: de referentiepopulatie. De resulterende voorspellende formules worden dan 
toegepast op SNP genotypen van de tset populatie om de genomische EBV (gEBV) te 
schatten, zonder dat fenotypen nodig zijn.

8.15.2: Samenstelling van de referentiepopulatie

Naast het feit dat de referentiepopulatie van voldoende grootte moet zijn, is het ook belangrijk 

dat deze populatie verwant is aan de testpopulatie om te verzekeren dat de verbanden tussen 

SNP's en de fenotypen ook in de testpopulatie bestaan. Hoe kleiner de genetische relatie 

tussen de referentiepopulatie en de testpopulatie is, des te meer verbanden associatie zullen 

verschillen tussen de referentie- en de testpopulatie. Dit wordt veroorzaakt door recombinaties 

tussen SNP's en de allelen die het effect in het fenotype bepalen. Ook met een kleine 

genetische relatie bestaan er nog steeds veel verbanden omdat de dieren in beide populaties 

van hetzelfde ras zijn, maar hoe meer de dieren verwant zijn, des te beter zijn de schattingen 

van de verbanden.

Dus:
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De genetische relatie tussen referentiepopulatie en de testpopulatie is van invloed op de 
nauwkeurigheid van genomic selecton. Verbanden tussen SNP's en fenotypen kunnen 
verloren gaan over generaties.

Omdat de genetische relatie tussen de referentiepopulatie en de testpopulatie nodig is, heeft 

de referentiepopulatie maar een beperkte levensduur. De nauwkeurigheid van de geschatte 

verbanden tussen de fenotypen en de SNP's vermindert over generaties. De voornaamste 

reden hiervoor is recombinatie tussen de allelen die het fenotype beïnvloeden en de SNP's. 

Hoe groter het aantal SNP's is dat gebruikt wordt bij het genotyperen van de 

referentiepopulatie, des te langer is de houdbaarheidsdatum. Maar het verband tussen SNP's 

en allelen zal toch verminderen over generaties. De enige oplossing is om de 

referentiepopulatie te updaten. Het is nog steeds onduidelijk wat de beste strategie is om de 

levensduur van de referentiepopulatie te verhogen. Zou de populatie heel groot moeten zijn in 

het begin? Of is het beter om kleiner te beginnen maar meer dieren toe te voegen naarmate de 

tijd vordert? En hoeveel dieren? Het is duidelijk dat hoewel de referentiepopulatie erg groot is, 

het essentieel blijft om regelmatig nieuwe dieren toe te voegen om de geschatte SNP 

verbanden te updaten.

Dus:

De referentiepopulatie moet regelmatig geüpdatet worden om de verbanden tussen de SNP's 
en de fenotypen te behouden.

8.15.3: Nauwkeurigheid van genomic selection

De nauwkeurigheid van een EBV hangt af van drie factoren: de erfelijkheidsgraad (h ) van de 2

eigenschap, het aantal dieren (N) in de referentiepopulatie en een parameter genaamd q. De q 

is een populatie en eigenschap specifieke parameter die de informatie van de lengte van het 

genoom met de mate van inteelt voor dat kenmerk in die populatie combineert. Het is een 

schatting van het aantal onafhankelijke chromosoom segmenten. De SNP's die dicht bij elkaar 

op een chromosoom liggen zullen samen worden overgeërfd zonder dat recombinatie ertussen 

plaatsvindt. Hoe verder twee SNP's uit elkaar liggen, des te groter is de kans dat er 

recombinatie tussen beide plaatsvindt. Hoe hoger het inteeltniveau, des te hoger is het niveau 

van homozygositeit in het genoom en dus des te minder recombinatie zal resulteren in een 

verandering in de combinatie van SNP allelen tussen twee SNP's. Een onafhankelijk segment 

is een maatstaaf voor de kans dat er een recombinatie plaatsvindt dat resulteert in 

verschillende allelcombinaties. Hoe langer het genoom, des te meer onafhankelijke segmenten 

aanwezig zijn. Dit is een gecompliceerd verhaal. Voor nu is het genoeg om te weten dat q 

specifiek is voor een populatie en het verschillende waardes kan hebben voor verschillende 

eigenschappen. Details gaan te ver voor dit boek. In een formule kan de nauwkeurigheid van 

genomic selection als volgt uitgedrukt worden:
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Dus:

De nauwkeurigheid van genomic selection hangt af van de erfelijkheidsgraad, het aantal 
dieren in de referentiepopulatie en een populatie parameter q die de relatie tussen de grootte 
van het genoom en de mate van inteelt weergeeft. 

8.15.4: De grootte van de referentiepopulatie

Figuur 8. De relatie tussen het aantal dieren in de referentiepopulatie en de nauwkeurigheid 

van de genomic selection voor eigenschappen met verschillende erfelijkheidsgraden.

In figuur 8 zie je de toename van de nauwkeurigheid met een toename in grootte van de 

referentiepopulatie voor 4 verschillende erfelijkheidsgraden met een aangenomen q van 500 en 

aannemend dat de gEBV alleen op basis van genomische informatie worden geschat. De 

bovenste lijn geeft de eigenschap met de hoogste erfelijkheidsgraad (0,9) en de onderste lijn 

met de laagste erfelijkheidsgraad (0,05). Om dezelfde mate van nauwkeurigheid te krijgen bij 

een lagere erfelijkheidsgraad heb je een grotere referentiepopulatie nodig. Bijvoorbeeld, om 

een nauwkeurigheid van 0,6 te behalen zijn 5630 dieren nodig voor een eigenschap met een 

erfelijkheidsgraad van 0,05, maar er zijn er maar 320 nodig voor een eigenschap met een 

erfelijkheidsgraad van 0,9. Dit geeft weer dat, hoewel de genomic selection een heel mooie tool 

is, het niet haalbaar is voor kleine populaties en vooral niet voor eigenschappen met een lage 

erfelijkheidsgraad. Een mogelijke oplossing kan zijn dat stamboeken hun populaties 

combineren om een grotere referentiepopulatie te vormen, zodat ze de kosten, maar ook de 

baten, kunnen delen. Dit gebeurt op het moment in de melkveefokkerij, waar een aantal 

internationale fokkerijorganisaties een referentiepopulatie delen. Er zijn nog geen voorbeelden 

dat referentiepopulaties van verschillende rassen gecombineerd worden. Theoretisch lijkt dit 

alleen te kunnen met een hele hoge dichtheid van SNP's.
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1.  

2.  

a.  

b.  

3.  

a.  

4.  

Dus:

De grootte van de referentiepopulatie kan een beperkende factor zijn om een nauwkeurige 
gEBV te verkrijgen. Een oplossing kan zijn om referentiepopulaties van verschillende 
fokkerijorganisaties te combineren. 

Naast dat het belangrijk is om een nauwkeurige geschatte fokwaarde te verkrijgen op een 

jonge leeftijd, is genomic selection vooral bruikbaar voor het selecteren op eigenschappen die 

moeilijk te meten zijn omdat een klein aantal dieren met fenotypen voldoende is om de EBV 

van veel dieren te verbeteren. Hoewel genomic selection het mogelijk maakt om te selecteren 

zonder fenotypische informatie van het dier zelf of sterk verwante dieren, wordt de 

nauwkeurigheid van de selectie nog steeds bepaald door de nauwkeurigheid van de gemeten 

fenotypen. Vooral in de referentiepopulatie moet de meting van fenotypen zo nauwkeurig 

mogelijk gebeuren omdat deze fenotypen gebruikt worden in de selectie van de rest van de 

populatie met de berekende verbanden met de SNP's. Onnauwkeurige fenotypen resulteren in 

suboptimale schattingen van verbanden tussen SNP's en fenotypen, en dus in suboptimate 

geschatte gEBVs. Onthoud dat het effect van onnauwkeurige waarnemingen direct resulteert in 

een lagere erfelijkheidsgraad en het effect daarvan is weergegeven in figuur 8.

Het is mogelijk om de genomic en de conventionele fokwaardeschatting te combineren. 

Fenotypische informatie van het dier of zijn familieleden zal de nauwkeurigheid van de gEBV 

verhogen. Details over hoe dit werkt gaan echter te ver voor dit boek.

8.16: Belangrijke punten voor het rangschikken van 
dieren op fokwaarde

Geschatte fokwaarden geven een schatting van de genetische aanleg van dieren en 

geven een indicatie van hun potentiele waarde als ouderdieren.

Geschatte fokwaarden zijn gebaseerd op de regressie van genotypische informatie op 

het fenotype.

Een betere kwaliteit van fenotypische informatie en een betere kwaliteit van de 

regressie coëfficiënt vergroten beide de geschatte fokwaarde.

De nauwkeurigheid van de geschatte fokwaarde geeft aan hoe waarschijnlijk het is 

dat de geschatte fokwaarde de echte fokwaarde representeert.

Massa selectie houdt in het rangschikken van dieren gebaseerd op hun eigen prestatie.

Herhaalde waarnemingen verhogen de nauwkeurigheid van massa selectie.
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4.  

5.  

6.  

a.  

b.  

c.  

In het diermodel wordt vaak BLUP gebruikt om de informatie van familieleden toe te 

voegen in de fokwaardeschatting.voor deze schattingen. Het combineert informatie van 

familieleden en maakt het mogelijk om fenotypische data ‘op te schonen’ van 

systematische effecten.

De nauwkeurigheid van informatie van familieleden hangt af van de erfelijkheidsgraad en 

het aantal familieleden. In het geval van broer/zus informatie vermindert de aanwezigheid 

van een gemeenschappelijke omgeving de nauwkeurigheid van de geschatte 

fokwaarden.

Genomische selectie combineert fenotypen en uitgebreide SNP genotypen van een 

referentiepopulatie en gebruikt de resulterende verbanden om de fokwaarde te schatten 

voor andere dieren met alleen SNP genotypen.

Het zorgt voor een nauwkeurige EBV op een jonge leeftijd.

Het is bruikbaar voor fenotypen die moeilijk of duur om te meten zijn.

De referentiepopulatie moet van voldoende grootte zijn en moet regelmatig worden 

geüpdatet.
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1.  

9.0: Voorspelling van de selectierespons

Nu we de methoden kennen om dieren op rangorde te zetten op basis van de beste schatting 

van hun genetische aanleg, zijn we ook klaar om de beste dieren voor de fokkerij te selecteren. 

Direct komen er nieuwe vragen, want hoeveel dieren zouden we moeten selecteren? Wat zijn 

de gevolgen wanneer we meer of minder dieren selecteren? En hoelang zou een fokdier mee 

mogen draaien in een fokprogramma? Zouden we daarbij een verschil moeten maken tussen 

ouderdieren die de volgende generatie van ouderdieren leveren en ouderdieren die alleen 

productiedieren leveren? In dit hoofdstuk worden methoden aangereikt om deze vragen te 

beantwoorden. Je zult ook leren dat selectiebeslissingen vaak worden bepaald door praktische 

mogelijkheden.

Als we weer naar het diagram kijken met de 7 stappen in een fokprogramma, dan zijn we aangekomen 

bij stap 5, selectie en paren. Paringen zullen het onderwerp van het volgende hoofdstuk zijn.

9.1: Selectierespons: een overzicht
Een aantal stappen zijn nodig om een respons op de uitgevoerde selectie te krijgen en dus om 

genetische vooruitgang te boeken. Ten eerste moeten alle dieren op rangorde worden gezet op 

hun voorspelde genetische aanleg. Hoe je de meest nauwkeurige schatting van de genetische 

aanleg (de EBV) krijgt, is uitgelegd in het vorige hoofdstuk. Nu de dieren gerangschikt kunnen 

worden, is de volgende stap de selectie van de beste dieren voor de fokkerij. Het succes van 

fokkerijbeslissingen hangt af van een aantal factoren:
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Hoe erfelijk is de eigenschap waarop je selecteert (dus de eigenschap in het fokdoel)?

Hoeveel genetische variatie voor de eigenschap is er in de populatie?

Wat is de gemiddelde nauwkeurigheid van de EBV en dus van de selectie?

Welk deel van de dieren wordt geselecteerd voor de fokkerij?

Als de genetische vooruitgang per jaar wordt uitgedrukt in plaats van per generatie: hoe 

lang is een generatie?

De erfelijkheidsgraad en de genetische variantie zijn populatieparameters en kunnen niet 

worden beïnvloed door de fokker. Hierbij wordt aangenomen dat de fenotypen die verzameld 

waren om de erfelijkheid te schatten van goede kwaliteit zijn en dat de stambomen geen fouten 

bevatten.

Een factor die wel kan worden beïnvloed door de fokker is de nauwkeurigheid van de selectie. 

Als een groot aantal nakomelingen kan worden gebruikt om de fokwaarde te schatten, dan zal 

de nauwkeurigheid hoger zijn dan wanneer alleen de prestaties van een paar broers en zussen 

beschikbaar zijn. Een nadeel van het wachten op veel nakomelingen voordat je dieren gaat 

selecteren, is echter dat het heel lang duurt voordat voldoende informatie verzameld kan 

worden.

In figuur 1 zie je een illustratie van een populatie die is geordend naar het fenotype van een 

bepaalde eigenschap. Veel dieren hebben een gemiddeld fenotype, sommige scoren erg laag, 

sommigen scoren erg hoog. Na het ordenen kun je de beste dieren selecteren. De grootte van 

het deel van de populatie die je selecteert zal afhangen van hoeveel dieren nodig zijn voor de 

fokkerij. De geselecteerde fractie is de factor die het gemakkelijkst te beïnvloeden is. Een 

kleinere fractie resulteert in een grotere genetische respons omdat de geselecteerde dieren 

gemiddeld een hogere genetische aanleg hebben dan wanneer je een grotere fractie 

selecteert.

Echter, de geselecteerde fractie kan niet ongelimiteerd klein worden. Hiervoor zijn twee 

redenen: ten eerste wil je de populatiegrootte behouden. Dus als je maar weinig dieren 

selecteert, moeten deze in staat zijn om genoeg nakomelingen te produceren om de hele 

vorige generatie te vervangen. Vooral bij vrouwelijke dieren is het aantal nakomelingen een 

beperkende factor. Ten tweede, als je weinig dieren selecteert die vervolgens veel 

nakomelingen produceren, krijg je snel dieren die in de volgende generatie erg aan elkaar zijn 

verwant en dus kan de inteelttoename de limiet van 0.5% of 1% van de FAO overschrijden.

Ook al is de genetische vooruitgang PER GENERATIE toegenomen dan hoeft de genetische 

vooruitgang PER JAAR dat nog niet te zijn Dit komt omdat er een balans is tussen toename in 

nauwkeurigheid van selectie en de tijd die nodig is om informatie te verkrijgen om de grootste 

genetische vooruitgang per jaar te verkrijgen.
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Figuur 1. Illustratie van een populatie met de fractie beste dieren voor selectie. Op de y-as is de 

frequentie van dieren met een bepaald fenotype te zien, op de x-as de eigenschap waarvoor 

geselecteerd wordt.

Dus:

Om het succes van een fokprogramma te optimaliseren is het belangrijk om een balans te 
vinden tussen de relatieve korte termijn beslissing om een hoge genetische vooruitgang 
verkrijgen en op de lange termijn het behoud van de populatie en de inteeltoename onder 
controle houden.

9.2: Fokkerij is toekomstgericht
Fokkerij is altijd op de toekomst gericht. Beslissingen die je nu maakt, zullen de toekomstige 

generatie(s) beïnvloeden. Het fokdoel dat je hebt gedefinieerd, geeft aan welke kenmerken je 

denkt dat belangrijk zullen zijn in de toekomst. Je hebt de markt geanalyseerd en je hebt een 

idee over wat consumenten over een aantal jaar eisen. Willen ze vooral melk of boter of kaas? 

Willen ze vooral ham of bacon? Willen ze vooral filets of poten of hele kippen? Willen ze 

topsportpaarden of gezelschapspaarden? Je hebt ook een idee hoe de markt zich zal 

ontwikkelen in grootte: zal de vraag naar producten van onze dieren toenemen of afnemen? Is 

dat een tijdelijke of langdurige ontwikkeling? Zou je je fokpopulatie moeten vergroten of juist 

dieren moeten verkopen? Zal de markt hetzelfde zijn op nationaal als op internationaal niveau? 

En uiteindelijk heb je ook een idee over de verwachte ontwikkelingen in productiesystemen en 

regelgeving. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen voor huisvesting, voeding en hoe beïnvloeden 

zij de prestaties van je dieren? Heeft de (inter)nationale overheid nieuwe regelgeving 

aangenomen die je huidige productiesysteem kunnen beperken? Moe je anticiperen op deze 

aankomende veranderingen?

Het definiëren en updaten van het fokdoel bepaalt voor een heel belangrijk deel het succes van 

je fokprogramma. Het is belangrijk om te onthouden dat je de resultaten van de beslissingen 

die je vandaag maakt, pas ziet wanneer de nakomelingen geboren zijn en hun prestatie 
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hebben laten zien. Afhankelijk van de diersoort kan dat jaren duren. De echte effecten van je 

beslissingen kun je pas echt zien na een aantal generaties. Het fokdoel is op de toekomst 

gericht en vaak is het gedefinieerd voor een periode van 10 of 15 jaar.

Dus:

Fokken is toekomstgericht. Alle verwachte ontwikkelingen in de markt en de productie 
omstandigheden spelen een rol in hoe de toekomst eruit ziet. Op alle ontwikkelingen moet je 
anticiperen wanneer je een fokdoel definieert.

Gegeven het fokdoel moet je beslissen hoeveel dieren geselecteerd worden voor de fokkerij en 

het aantal nakomelingen dat deze geselecteerde ouders zullen produceren. De 

selectiestrategie van je keuze stelt je in staat om de prestaties van de nakomelingen te 

voorspellen. Resultaten kunnen afwijken van wat je verwacht. Daarom is het belangrijk om 

deze resultaten van tevoren te voorspellen, zodat je aanpassingen in het fokdoel kunt maken 

als dat nodig is. Dat is waarop we focussen in dit hoofdstuk: hoe je de prestatie van de 

nakomelingen voorspelt, hoe je deze voorspelling kunt verbeteren en wat de consequenties 

van de selectiebeslissingen zijn.

9.3: Genetische respons: de basis
De kern van het fokken is het selecteren van de beste dieren voor de fokkerij. Het succes van 

fokkerijbeslissingen kan worden geevalueerd in de volgende generatie. Dieren in de volgende 

generatie zullen beter presteren dan de dieren in deze generatie omdat de dieren in de 

volgende generatie  genetisch beter zijn dan de dieren in deze generatie. Waarom gemiddeld
gemiddeld? Omdat ondanks het feit dat je de beste dieren als ouderdieren hebt geselecteerd, 

hun nakomelingen een helft van de allelen van hun ouders hebben gekregen. Sommige van die 

combinaties die daaruit zijn ontstaan, zullen zelfs beter zijn dan die van de individuele ouders: 

deze nakomelingen presteren beter dan de ouders. Andersom kan ook. Ze kunnen ook een 

combinatie van allelen van beide ouders krijgen die resulteert in een slechtere prestatie dan die 

van de ouders. Deze variatie in prestatie is het resultaat van Mendelian Sampling: elke 

nakomeling krijgt de helft van de allelen van beide ouders, maar elk zal een verschillende 

combinatie van chromosomen krijgen die ook nog eens kunnen recombineren in het proces 

van meiose. Dit zijn belangrijke krachten bij het behouden van de genetische variatie in een 

populatie.
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Figuur 2. Schematisch overzicht van het principe van selectie en respons op selectie

Terug naar het voorspellen van de genetische response op selectie. In figuur 2 zie je het 

proces van selectie en respons in een schematisch overzicht. De beste dieren worden 

geselecteerd voor de fokkerij. De andere dieren reproduceren niet binnen dit fokprogramma, ze 

worden niet gebruikt voor de fokkerij. De geselecteerde ouderdieren presteren beter dan het 

populatiegemiddelde. De grootte van het verschil in prestatie tussen de ouderdieren en de 

totale populatie (dus de superioriteit van de ouders) wordt het Selectie differentieel, het selectie 
genoemd, afgekort met S. Let op dat ‘prestatie’ in dit geval het selectiecriterium verschil, 

aangeeft. Dat kan het fenotype (in het geval van massa selectie) of de EBV zijn. De 

geselecteerde ouderdieren produceren de volgende generatie (de onderste normaalverdeling). 

Deze generatie zal gemiddeld beter presteren dan de vorige generatie. Het verschil in de 

gemiddelde prestatie tussen de generaties wordt de  genoemd, afgekort met selectie respons
R. Over het algemeen presteert de volgende generatie niet volledig het gemiddelde van de 

geselecteerde ouders. Waarom is dat? Omdat de selectie niet gebaseerd was op de echte 

genetische potentie (TBV) van de dieren, maar op een schatting daarvan (EBV). Het hangt af 

van de kwaliteit van de schatting hoe groot het verschil is tussen het selectie verschil en de 

selectie respons. Hoe beter de schatting, des te dichter zal de prestatie van de nakomelingen 

bij de prestatie van de ouderdieren liggen. Echter, ook hoe slechter de schatting is, des te 

vaker zullen verkeerde selectiebeslissingen gemaakt worden, omdat de genetisch beste dieren 

niet worden herkend als zodanig. Dit resulteert in minder genetische vooruitgang. Let op dat als 

de nauwkeurigheid van de EBV laag is, dat dit bijna nooit resulteert in een selectie respons die 

groter is dan de selectie verschil. De enige situatie waarin dit voor kan komen is als er 
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kruisingen tussen rassen plaatsvinden (zie voor meer informatie het hoofdstuk dat daarover 

gaat). Bij selectie binnen een populatie is het doel om de beste dieren te selecteren als 

ouderdieren. Alle onnauwkeurigheden zullen leiden tot een resultaat, tot nakomelingen die 

minder presteren, en niet beter, dan verwacht.

Dus:

De genetische vooruitgang voorspellen is het voorspellen van het verschil in prestaties 
tussen de nakomelingen en de huidige generatie dieren. De superioriteit van de 
geselecteerde ouderdieren in hun generatie wordt het selectie differentieel (S) of het 
selectieverschil genoemd. De superioriteit van de nakomelingen ten opzichte tot hun 
ouderdieren wordt de selectie respons (R) genoemd.

9.4: Respons op massa selectie
Massa selectie is de meest elementaire soort van selectie: het is gebaseerd op de 

waargenomen fenotypen. De variatie tussen dieren wordt weergegeven als de fenotypische 

variatie. Het selectieverschil S zou het verschil in gemiddelde prestatie van de geselecteerde 

ouderdieren en de hele populatie moeten zijn. We zijn geïnteresseerd in de genetische 

respons, dus we moeten de verschillen in fenotype vertalen naar de verschillen in genotype. 

Hiervoor kunnen we de resultaten schalen (vermenigvuldigen) met de erfelijkheidsgraad, omdat 

de erfelijkheidsgraad aangeeft welke deel van de fenotypische variantie kan worden 

toegerekend aan de genetische variantie. Het resultaat van deze schaling zou de verwachte 

genetische respons op selectie in de nakomelingen geven. In formules ziet dat er als volgt uit:

De respons op selectie, gegeven een selectiestrategie, veroorzaakt een verschuiving in 

genetische aanleg, wat ook wel de genetische vooruitgang wordt genoemd, aangegeven met 

G. Voor massa selectie is de selectie respons op selectie in ouderdieren gelijk aan de 

genetische vooruitgang. De vergelijking wordt dus:

Let op dat deze formule erg lijkt op die van de schatting van de EBV bij massa selectie:

In feite is het schatten van de genetische vooruitgang hetzelfde als het schatten van de 

gemiddelde EBV van de ouders. Het geeft precies aan hoeveel beter dan het gemiddelde van 

de ouderpopulatie je verwacht dat de nakomelingen presteren.
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1.  

2.  

3.  

Hoe werkt dit in de praktijk? Bijvoorbeeld, je fokt met een geitenpopulatie en je wil het 

lichaamsgewicht van het volwassen dier verhogen. Het gemiddelde volwassen gewicht van de 

geiten is 50 kg. Je hebt een aantal mannelijk en vrouwelijke dieren geselecteerd die gemiddeld 

55 kg zijn (negeer voor nu even dat mannetjes zwaarder zijn dan vrouwtjes). De 

erfelijkheidsgraad van het volwassen gewicht in je geitenpopulatie is 0,42. Je wil weten, 

gegeven je huidige fokkerijbeslissingen, wat het gemiddelde gewicht van de geiten zal zijn in 

de volgende generatie.

Als we de berekeningen doen:

S = 55 – 50 = 5 kg, en je G = 5 * 0,42 = 2,1 kg. Dus je verwacht dat de volgende generatie 2,1 

kg zwaarder is dan de huidige generatie: Zij zullen gemiddeld 50 + 2,1 = 52,1 kg wegen.

Een belangrijke aanname in de evaluatie van voorspelde genetische vooruitgang is dat de 

invloeden uit de omgeving niet zullen veranderen van generatie op generatie. Als we verder 

gaan met het geitenvoorbeeld: de volgende generatie weegt naar verwachting 52,1 kg, 

gegeven dat de invloeden van de omgeving hetzelfde blijven. Natuurlijk zal dit niet altijd het 

geval zijn, maar omdat we geen nauwkeurig idee hebben over de invloeden van de omgeving 

in de volgende generatie, nemen we aan dat die niet verandert.

Dus:

Een belangrijke aanname in de evaluatie van voorspelde genetische vooruitgang: de 
invloeden uit de omgeving zullen niet veranderen van generatie op generatie.

9.5: Geselecteerde fractie en de selectie intensiteit
De grootte van de genetische vooruitgang hangt af van de grootte van het selectie verschil (dus 

hoeveel de geselecteerde dieren beter zijn dan het populatiegemiddelde). Dit kan worden 

beïnvloed door drie factoren:

Als er veel variatie is ( ) in de populatie, dan is het makkelijker om dieren te vinden die 2
p

veel beter presteren dan gemiddeld, in vergelijking tot wanneer er weinig variatie is in de 

populatie. Dit is weergegeven in figuur 3.

De fractie (p) van de populatie die je gebruikt of moet gebruiken voor het fokken. Als een 

grote fractie wordt gebruikt voor de fokkerij betekent dit dat de geselecteerde ouders 

gemiddeld niet zoveel beter zijn dan het populatiegemiddelde. Dit wordt weergegeven in 

het onderste deel van figuur 3. Een kleine geselecteerde fractie zal resulteren in een 

grotere superioriteit.

De nauwkeurigheid (r ) van de selectie: hoe zeker ben je dat je de genetisch beste IH

dieren hebt geselecteerd voor de fokkerij?
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De geselecteerde fractie alleen is niet een erg goede representatie van hoeveel beter dan 

gemiddeld de geselecteerde ouders zijn. Het moet worden geëvalueerd in combinatie met de 

grootte van de variatie. Een manier om dat te doen is door het gemiddelde van de 

geselecteerde fractie uit te drukken in eenheden van variatie: de standaard afwijking. Zoals 

beschreven is in het hoofdstuk over introductie in statistiek, kan de normaal verdeling worden 

verdeeld in standaard afwijkingen naar een vast patroon, zodat 68% van de observaties tussen 

+1 en -1 standaard afwijking liggen, 95% tussen +2 en -2 en 99,7% tussen +3 en -3. Veel 

kenmerken neigen ernaar om normaal verdeeld te zijn over een populatie. Een fenotypische 

waarde kan dus worden uitgedrukt als de afstand in standaard afwijkingen tot het gemiddelde. 

We kunnen de geselecteerde fractie van dieren gebruiken en de fracties van de normaal 

distributie gebruiken om het gemiddelde van de geselecteerde dieren in de geselecteerde 

fracties te bepalen, uitgedrukt in fenotypische standaard afwijkingen: de .selectie intensiteit

Figuur 3. Illustratie van het effect van de grootte van de variatie in prestatie voor de selectie 

criteria (boven) en de geselecteerde fractie (onder) op de grootte van het selectie verschil.

Dus:

Genetische vooruitgang wordt bepaald door drie factoren: de fenotypische variantie, de 
nauwkeurigheid van selectie en de geselecteerde fractie uitgedrukt als selectie intensiteit.

De selectie intensiteit wordt afgekort als .i

In formule:

i = S / P
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dus

S = i * P

Samenvattend: de geselecteede fractie, in combinatie met de fenotypische variantie, is genoeg 

om de gemiddelde prestatie van de geselecteerde ouders te voorspellen.

Dus:

De selectie intensiteit vertegenwoordigt het gemiddelde van de geselecteerde fractie 
uitgedrukt in fenotypische standaard afwijkingen.

In hoofdstuk 9.5.1 vind je een tabel waar je  kunt opzoeken voor elke geselecteerde fractie. i
Deze tabel is bruikbaar voor selectie op elke eigenschap die normaal verdeeld is, dus het is 

niet specifiek voor een eigenschap of populatie.

9.5.1: Van geselecteerde fractie naar selectie intensiteit

Hieronder zie je een tabel die de geselecteerde fractie in selectie intensiteit vertaalt. In de tabel 

staat p% voor de geselecteerde fractie in procenten, en i is de corresponderende selectie 

intensiteit. Voor geselecteerde fracties tussen de waarden die gegeven zijn in de tabel neem je 

de lineaire schatting daarvan. Voor geselecteerde fracties van meer dan 50% neem je de i voor 

(1-p) en vermenigvuldig die i met (1-p)/p. De tabel is een versimpelde versie van de tabel die 

Falconer en Mackay in 1987 publiceerden.

p% i p% i p% i

0.01 3.960 1.0 2.665 10 1.755

0.02 3.790 1.2 2.603 11 1.709

0.03 3.687 1.4 2.549 12 1.667

0.04 3.613 1.6 2.502 13 1.627

0.05 3.554 1.8 2.459 14 1.590

0.06 3.507 2.0 2.421 15 1.554

0.07 3.464 2.2 2.386 16 1.521

0.08 3.429 2.4 2.353 17 1.489
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0.09 3.397 2.6 2.323 18 1.458

0.10 3.367 2.8 2.295 19 1.428

    3.0 2.268 20 1.400

0.12 3.317 3.2 2.243 21 1.372

0.14 3.273 3.4 2.219 22 1.346

0.16 3.234 3.6 2.197 23 1.320

0.18 3.201 3.8 2.175 24 1.295

0.20 3.170 4.0 2.154 25 1.271

0.22 3.142 4.2 2.135 26 1.248

0.24 3.117 4.4 2.116 27 1.225

0.26 3.093 4.6 2.097 28 1.202

0.28 3.070 4.8 2.080 29 1.280

0.30 3.050 5.0 2.063 30 1.259

0.32 3.030     31 1.138

0.34 3.012 5.5 2.203 32 1.118

0.36 2.994 6.0 1.985 33 1.097

0.38 2.978 6.5 1.951 34 1.078

0.40 2.962 7.0 1.918 35 1.058

0.42 2.947 7.5 1.887 36 1.039

0.44 2.932 8.0 1.858 37 1.020
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0.46 2.918 8.5 1.831 38 1.002

0.48 2.905 9.0 1.804 39 0.984

0.50 2.892 9.5 1.779 40 0.966

    10.0 1.755 41 0.948

0.55 2.862     42 0.931

0.60 2.834     43 0.913

0.65 2.808     44 0.896

0.70 2.784     45 0.880

0.75 2.761     46 0.863

0.80 2.740     47 0.846

0.85 2.720     48 0.830

0.90 2.701     49 0.814

0.95 2.683     50 0.798

9.6: Selectie respons: de algemene aanpak
Als je de fenotypische variantie en de geselecteerde fractie weet, kun je de superioriteit van de 

geselecteerde ouders (hoeveel beter ze zijn dan de gemiddelde populatie) van te voren 

bepalen. Dit is alleen gebaseerd op de variantie en de geselecteerde fractie, dus voordat de 

beste dieren echt zijn geïdentificeerd. Dit is erg handig! We kunnen deze informatie gebruiken 

om de genetische respons op selectie te voorspellen, gegeven een bepaalde fractie. Deze 

respons kan dan worden geëvalueerd en als dat de bedoeling is, vergeleken worden met 

voorspelde selectie resultaten wanneer een grotere of kleinere fractie wordt geselecteerd. De 

selectie intensiteit is een belangrijke hulpmiddel in het proces van beslissingen nemen.
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Naast de geselecteerde fractie en de fenotypische variantie is de vertaling van het fenotype in 

een schatting van de genetische aanleg (EBV) nodig. We moeten weten hoe nauwkeurig die 

schatting is en hoe dat fenotype vertaald kan worden in de genetische aanleg. Er is een 

generieke formule om de genetische vooruitgang te voorspellen:

G = i * r  * IH a

Ook al ziet deze formule er anders uit, deze formule is in feite hetzelfde als die voor massa 

selectie die eerder in dit hoofdstuk was gegeven:

G = i * r  *  = S/  * /  * (= S * h )IH a p a p a 
2

Als we de componenten van de formule voor genetische vooruitgang in acht nemen, valt het te 

snappen. De S/  geeft de genetische superioriteit van de ouders aan, uitgedrukt in . De /  p p a p

vertaalt de  naar , dus naar de genetische aanleg. De laatste  vertaalt het resultaat in units p a a

van de eigenschap onder selectie (bijv. kg melk, of berijdbaarheid). En weer: het voordeel van 

werken met geselecteerde fracties (en dus met selectie intensiteit) is dat resultaten kunnen 

worden voorspeld voordat de echte selectie beslissing is gemaakt.

Vanaf nu gebruiken we G = i * r  *  als de generieke formule en niet alleen voor massa IH a

selectie. Let op dat de volgorde van de componenten in de formule er niet toe doen.

9.6.1: Voorbeeld: Arabische dravers

In een populatie van Arabische dravers is het fokdoel om de snelheid van 3-jarige dieren op de 
2000 m te verhogen. De gemiddelde tijd die het kost om deze afstand af te leggen op die 
leeftijd in de huidige populatie is 117,0 seconden. Het plan is om te selecteren op snelheid met 
de 10% beste dieren voor de fokkerij (voor nu negeren we het verschil tussen mannelijke en 
vrouwelijke dieren, zowel voor snelheid als voortplantingscapaciteit). De genetische standaard 
afwijking is 3,0 seconden en de nauwkeurigheid van de selectie is 0,24. Voorspel de 
genetische vooruitgang aan de hand van deze drie selectie beslissingen. Wat zou de 
gemiddelde tijd zijn in de volgende generatie?
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Antwoord: Kijk in de tabel in hoofdstuk 9.5.1 en vind dat een geselecteerde fractie van 10% 

resulteert in een selectie intensiteit van 1,755. Dit betekent dat deze geselecteerde top 10% 

gemiddeld 1,755 standaard deviaties beter presteert dan de gemiddelde populatie. Het hangt af 

van de variantie voor de eigenschap hoeveel beter dat is in standaard afwijkingen van de 

eigenschap: 1,755 *3,0 = 5,265 seconden. Dit is een beetje optimistisch omdat we niet in staat 

waren om de genetische potentie 100% nauwkeurig te meten. De schatting is maar 24% 

nauwkeurig (r  = 0,24). Als je alle resultaten combineert krijg je: G = i * r  *  = 1,755 * 0,24 * IH IH a

0,3 = 1,26 seconden. Het voorbeeld gaat over het versnellen van de rensnelheid, dus de 

volgende generatie zal 1,26 seconden sneller zijn: 117,0 – 1,26 = 115,74 seconden.

9.6.2: Voorbeeld uit de konijnenfokkerij

Niet alleen paardenmensen houden van springshows, ook voor konijnen zijn er 
springcompetities. Een heel fanatieke konijnentrainer heeft besloten om te gaan selecteren op 
spring capaciteit (gemeten in aantal cm hekgrootte). Mannelijke en vrouwelijke dieren presteren 
even goed. Omdat vrouwelijke dieren in staat zijn om veel nakomelingen te produceren in een 
kort tijdsinterval, kan de geselecteerde fractie gelijk zijn voor mannelijke en vrouwelijke dieren. 
Onze fokker selecteert de beste 20% van de springers voor de fokkerij, gebaseerd op de 
prestatie van 10 van hun nakomelingen. De erfelijkheidsgraad voor spring capaciteit in konijnen 
is 0,14, met een fenotypische variantie van 40. Voorspel de genetische vooruitgang die de 
fokker zal behalen met deze selectiestrategie.

Een geselecteerde proportie van 20% resulteert in een selectie intensiteit van 1.4. De 

nauwkeurigheid van de selectie kan worden bepaald met behulp van tabel 2 in het hoofdstuk 

over het ordenen van de dieren: 

Als we de erfelijkheidsgraad en het aantal nakomelingen invullen, komen we tot een 

nauwkeurigheid van 0,266. De genetische variantie kan worden bepaald uit de 

erfelijkheidsgraad en de fenotypische variantie: 0,14*40 = 5,6, dus de genetische standaard 

deviatie is 5,6 = 2,37. Als we alle informatie in de formule invullen resulteert dat in een 

genetische vooruitgang van G = 1.4 * 0.27 * 2.37 = 0.90 cm. De voorspelling is dat de volgende 

generatie gemiddeld 0.90 cm hoger springt dan de huidige generatie.

De fokker is teleurgesteld en wil meer genetische vooruitgang. Voorspel hoeveel vooruitgang 
hij kan behalen als hij de top 15% selecteert in plaats van de top 20%.

De nauwkeurigheid van de selectie en de genetische standaard afwijking blijven hetzelfde, 

maar de selectie intensiteit neemt toe van 1,4 tot 1,554. De voorspelde respons op selectie 

wordt dan 0,99 cm.
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De fokker is nog steeds niet erg tevreden omdat hij een genetische vooruitgang van meer dan 
1 cm wil en daarom besluit hij om de selectie te baseren op de prestatie van 12 in plaats van 
10 nakomelingen. Voorspel de selectie respons voor deze nieuwe situatie.

Selectie gebaseerd op de prestatie van meer nakomelingen zal de nauwkeurigheid van de 

selectie verder doen toenemen. Als de nauwkeurigheid wordt herberekend resulteert dit in een r

 van 0,30. De voorspelde selectie respons wordt nu 1,554*0,30*2,37 = 1,10 cm.IH

9.7: Generatie interval
De genetische respons op selectie voorspelt hoeveel beter de volgende generatie zal presteren 

vergeleken met de huidige generatie. Spelend met de componenten in de formule voor 

genetische vooruitgang krijg je gevoel voor hoe selectie beslissingen de respons op selectie 

kunnen beïnvloeden.

Bij het voorbeeld over de konijnen heb je gezien dat de geselecteerde fractie en 

nauwkeurigheid van de selectie van invloed zijn op de voorspelde respons op selectie. De 

genetische vooruitgang die we voorspellen wordt uitgedrukt per generatie. Maar hoe lang is 

een generatie?

Een genetische vooruitgang van 1.10 cm per generatie geeft niet veel informatie. Het is 

duidelijk dat als een generatie bij konijnen 4 maanden (0,3 jaar) duurt, de genetische 

vooruitgang per jaar sneller gaat dan wanneer een generatie 1 jaar in beslag neemt. Om een 

goede indruk te krijgen van de behaalde genetische vooruitgang, zelfs als je niet weet hoe lang 

een generatie duurt, moet de genetische vooruitgang worden uitgedrukt in tijdseenheden. Een 

veel gebruikte eenheid is een jaar. Om in staat te zijn om de genetische vooruitgang per jaar te 

bepalen, moet je weten hoeveel jaar een generatie duurt. Natuurlijk wordt de eerste 

nakomeling op een jongere leeftijd van de ouder geboren dan de laatste nakomeling. Sommige 

dieren hebben hun eerste nakomeling eerder dan anderen en sommige dieren zullen maar 1 

nakomeling krijgen in hun leven en andere meerdere. Hoe moet je daar allemaal rekening mee 

houden? De definitie van de lengte van de generatie interval (afgekort als L) is om de 

gemiddelde leeftijd van de dieren te nemen wanneer het gemiddelde aantal nakomelingen is 

geboren, dat na selectie ook ouderdier wordt. Figuur 4 representeert een schematisch 

overzicht van het concept van de generatie interval. Links is de situatie waar dieren 

geselecteerd worden op basis van hun eigen prestatie of die van hun broers en zussen.
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Figuur 4. Schematisch overzicht van het principe van de generatie interval. Boven zie je de 

situatie waarin dieren worden geselecteerd op basis van hun eigen prestatie of dat van hun 

broers en zussen. Onder zie je de situatie waarin dieren worden geselecteerd op basis van de 

prestatie van hun eerste nakomelingen. Deze nakomelingen doen niet mee in het bepalen van 

de generatie interval (want ze leveren geen fokdieren), wat resulteert in een verlengde 

generatie interval in populatie waar ouders worden geselecteerd op deze manier.

Definitie:

De generatie interval (L) geeft de leeftijd van de ouderdieren waarop hun nakomelingen zijn 
geboren die een bijdrage leveren aan de volgende generatie. Het generatie interval maakt 
het mogelijk om de genetische vooruitgang per jaar uit te drukken in plaats van per generatie.

9.8: Genetische vooruitgang optimaliseren
Na selectie worden ouderdieren gepaard en de nakomelingen worden geboren. In dit voorbeeld 

krijgen dieren gemiddeld twee sets met nakomelingen (één- of meerlingen). De lengte van de 

generatie interval is gelijk aan het gemiddelde van de leeftijd van de ouders bij de geboortes 

van beide sets. Aanname hierbij is dat het aantal van de nakomelingen in elke set gelijk is. Als 

dit niet het geval is, dan moet de (lengte van de) generatie interval worden gewogen naar het 

aantal nakomelingen in elke set.
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Bijvoorbeeld, in een schapenras krijgen de ooien hun eerste lam op 1-jarige leeftijd en hun 

tweede lam op 2-jarige leeftijd. De generatie interval is in dat geval (1*1 + 1*2)/(1+1) = 1,5 jaar. 

Echter, als dezelfde ooien soms een tweeling krijgen in de tweede set, dan wordt het 

gemiddelde aantal nakomelingen in een set 1,3 lammeren. De generatie interval wordt dan (1*1 

+ 1,3*2)/(1+1,3) = 1,56 jaar. Het is duidelijk dat de generatie interval langer wordt als 

geselecteerd wordt op basis van de prestatie van de nakomelingen.

Als we doorgaan met het voorbeeld over schapen, wordt selectie in dit voorbeeld gebaseerd op 

de prestatie van de eerste nakomeling. Nu krijgen alle ooien de mogelijkheid om een extra set 

nakomelingen te produceren, zodat elke ooi twee sets produceert (tweede en derde worp) 

nadat ze geselecteerd zijn als ouderdieren. De gemiddelde leeftijd bij de geboorte van de derde 

set nakomelingen is 3jaar, en de ooien hebben dan gemiddeld 1,5 lammeren. De generatie 

interval wordt nu: (1,3*2 + 1,5*3)/(1,3+1,5) = 2,54 jaar.

De genetische vooruitgang werd tot nu toe weergegeven per generatie. Nu dat we hebben 

berekend hoeveel jaar in een generatie zitten, kunnen we de genetische vooruitgang per jaar 

uitdrukken:

Let op dat er een relatie bestaat tussen de nauwkeurigheid van de selectie en het generatie 

interval. De nauwkeurigheid kan worden vergroot door de informatiebronnen waarop de EBV is 

gebaseerd te vergroten. Informatie op prestatie van (veel) nakomelingen geeft de hoogste 

nauwkeurigheid. Echter, het verlengt ook het generatie interval, omdat het veel tijd kost om 

deze informatie te verzamelen. Dus de verbetering in genetische vooruitgang per jaar door het 

verhogen van de nauwkeurigheid kan teniet gedaan worden door een toename in generatie 

interval. Daarnaast is het produceren van veel nakomelingen van ouders die nog niet bewezen 

hebben een hoge EBV te hebben af te raden.

We gaan even snel terug naar het voorbeeld over de springkonijnen: de fokker was blij toen de 

selectie gebaseerd was op de prestatie van 12 nakomelingen. Echter, hij kan beter goed kijken 

wat hij doet omdat het van de toomgrootte afhangt of dit aantal behaald kan worden in een 

enkel nest, of dat meerdere nesten nodig zijn. Meerdere nesten betekent meer tijd en het 

generatie interval in konijnen is laag. In zo’n situatie kun je beslissen om tevreden te zijn met 

een lagere nauwkeurigheid, maar daardoor meer generaties van selectie in dezelfde tijd te 

verkrijgen. Het kan resulteren in meer genetische vooruitgang op de lange termijn.

Dus:

Genetische vooruitgang optimaliseren is een balans zoeken tussen toename van de 
nauwkeurigheid en een toename van de generatie interval.
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1.  

2.  

3.  

9.9: Selectie paden
Tot nu toe hebben we geen verschil tussen mannelijke en vrouwelijk dieren meegenomen in de 

selectiestrategie. Echter, bij de meeste diersoorten is er een verschil. Hiervoor zijn 3 redenen:

Vrouwelijke dieren krijgen vaak een beperkt aantal nakomelingen, vooral bij zoogdieren. 

Een algemene aanname in dierfokkerij is dat de populatiegrootte hetzelfde blijft over 

generaties. Dit heeft gevolgen voor selectie strategieën, omdat het betekent dat de 

geselecteerde dieren in staat zouden moeten zijn om genoeg nakomelingen te 

produceren om de populatiegrootte te behouden! Mannelijke dieren kunnen meer 

nakomelingen produceren dan vrouwelijke, vooral nu KI beschikbaar is. Selectie in 

mannelijke dieren is daarom vaak strenger dan in vrouwelijke. Met andere woorden: er 

zijn verschillen in geselecteerde fracties en dus in selectie intensiteit tussen mannelijke 

en vrouwelijke dieren.

Er is een verschil in informatiebronnen om de EBV te schatten tussen mannelijke en 

vrouwelijke dieren. Er zijn eigenschappen die niet kunnen worden gemeten bij beide 

geslachten, bijvoorbeeld melkproductie. Het gevolg is dat mannelijke dieren geselecteerd 

kunnen of moeten worden op basis van hun nakomelingen, waar vrouwelijke dieren 

worden geselecteerd op basis van hun eigen prestaties. Dit resulteert in een verschil in 

nauwkeurigheid van de selectie.

De leeftijd waarop dieren worden geselecteerd en waarop de gemiddelde nakomelingen 

worden geboren verschilt ook tussen mannelijke en vrouwelijke dieren. Als mannelijke 

dieren worden geselecteerd op basis van prestaties van de nakomelingen zullen zij 

gemiddeld ouder zijn dan vrouwelijke dieren, als die worden geselecteerd op basis van 

hun eigen prestatie. Met andere woorden: er kan een verschil zijn in leeftijd van de 

nakomelingen waarmee gefokt wordt en dus in generatie interval.

Het gevolg van deze mogelijke verschillen in selectie tussen mannelijke en vrouwelijke dieren 

is dat er verschillen in selectie paden in acht moeten worden genomen wanneer de genetische 

vooruitgang wordt bepaald. De manier om deze verschillende selectie paden te hanteren is 

gemakkelijk: je splitst gewoon de formule op in een deel voor mannelijke (m) en vrouwelijke 

(female, f) dieren:

De selectie intensiteit, nauwkeurigheid en generatie interval kunnen verschillend zijn tussen 

mannelijke en vrouwelijke dieren. De genetische standaard afwijking, echter, is een populatie 

parameter en is daarom hetzelfde bij beide sexen.

9.9.1: Een voorbeeld: fokken op vlees bij rundvee
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9.9.1: Een voorbeeld: fokken op vlees bij rundvee

Vleesveefokkerij is nogal klein in Nederland. In landen zoals Australië en de VS, of binnen 
Europa in Frankrijk of Groot Britannië, is vleesvee fokkerij veel belangrijker. De koeien grazen 
op grote stukken land en komen niet regelmatig in aanraking met de boer. Daarom is KI niet 
een erg bruikbaar middel. De meeste boeren kopen stieren en laten die bij de koeien grazen. 
De grootste vleesveebedrijven fokken ook hun eigen stieren.

Ga uit van een populatie vleeskoeien die worden geselecteerd op groei. De erfelijkheidsgraad 
is 0,35 en de fenotypische standaard afwijking is 0,2 kg/dag. De koeien worden geselecteerd 
op hun eigen prestatie. Omdat er wordt gestreefd om de populatiegrootte constant te houden 
en omdat koeien ongeveer 3 kalveren produceren in hun leven, moet 2/3 van de koeien 
geselecteerd worden om genoeg dieren voor hun vervanging te produceren (bedenk dat zowel 
vaarskalveren als stierkalveren worden geboren!). Een geselecteerde fractie van 0,67 
resulteert in een selectie intensiteit (i ) van 0,54. De nauwkeurigheid van selectie voor de f

selectie op basis van eigen prestatie is gelijk aan h  dus r  = 0,59.2
IH,f

De stieren worden geselecteerd op basis van de prestatie van 100 nakomelingen, wat 
resulteert in een r  van 0,95. Elke stier wordt met 10 koeien gepaard, wat resulteert in een IH,m

geselecteerde fractie van 0,10 * 0,67 = 0,067. De selectie intensiteit is dus 1,95 (zie tabel in 
hoofdstuk 9.5.1).

De genetische standaard afwijking is gelijk aan h  *  = 0,35 * 0,2 = 0,118. Wat is de 2 2
p

2 

genetische vooruitgang in deze populatie?

Als je alle informatie invult in de formule resulteert dit in een genetische vooruitgang per 

generatie van:

G  = 1,95 * 0,95 * 0,118 + 0,54 * 0,59 * 0,118 = 0,257 (kg/dag)per jaar

Genetische vooruitgang per generatie geeft niet direct het inzicht in de genetische verbetering 
die we willen. Om die te krijgen, moeten we de genetische vooruitgang per generatie gaan 
uitdrukken per jaar. De gemiddelde leeftijd waarop koeien hun nakomelingen produceren is 4,5 
jaar, dus L  = 4,5. Stieren worden geselecteerd nadat nakomelingen informatie beschikbaar f

komt, wat resulteert in een generatie interval van 5 jaar. Voorspel de genetische vooruitgang 
per jaar in deze populatie. 

Als je de genetische vooruitgang per generatie nu per jaar uitdrukt wordt deze:

Dus:
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1.  

a.  

2.  

a.  

3.  

a.  

4.  

a.  

Selectie intensiteit en nauwkeurigheid van selectie kunnen verschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke dieren. Selectie respons in elk van deze selectie paden worden apart berekend 
en achteraf gecombineerd om de genetische vooruitgang van de gehele populatie te 
verkrijgen.

9.10: Meer gedetailleerde selectie paden
Selectie paden in mannelijke en vrouwelijke dieren kunnen ingewikkeld zijn. Vooral omdat 

mannelijke dieren over het algemeen veel meer nakomelingen kunnen produceren dan 

vrouwelijke dieren kan de bijdrage van een mannelijk dier aan de volgende generatie veel 

groter zijn dan die van een vrouwelijk dier. Daarom wordt in veel soorten meer aandacht 

gegeven aan het zo nauwkeurig mogelijk selecteren van mannelijke dan van vrouwelijke 

dieren. Vrouwelijke dieren leveren soms zonder enige vorm van selectie een bijdrage aan de 

volgende generatie. Bij veel diersoorten is een stap verder genomen in het onderverdelen van 

de selectie paden, bijvoorbeeld omdat er mannelijke dieren worden geselecteerd die 

mannelijke ouderdieren produceren, en mannelijke dieren die alleen vrouwelijke dieren 

produceren. Hetzelfde kan worden toegepast bij de vrouwelijke dieren: vrouwtjes die worden 

gefokt om nieuwe mannelijke ouderdieren te produceren en vrouwtjes die vrouwtjes 

produceren. Mannetjes die zijn geselecteerd voor de fokkerij worden vaderdieren (in het Engels 

sires) genoemd, vrouwtjes die zijn geselecteerd voor de fokkerij worden moederdieren (in het 

Engels dams) genoemd.

We kunnen dus vier selectie paden definiëren:

Sires die sires produceren ( )SS

Dit is het meest strenge selectie pad voor mannelijke dieren. Alleen elite sires 

worden vader van nieuwe sires.

Sires die dams produceren ( )SD

Binnen de mannelijke kant is dit een minder streng selectie pad. Deze sires zullen 

de vaders van dams worden.

Dams die sires produceren ( )DS

Dit is het meest strenge selectie pad voor vrouwelijke dieren. Alleen elite dams 

worden moeder van nieuwe sires.

Dams die dams produceren ( )DD

Dit is het minst strenge selectie pad. Het hangt af van het stamboek of er criteria 

zijn voor nieuwe dams.

Deze selectie paden kunnen worden gecombineerd in een formule:
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Dus:

Selectie respons kan tot stand komen door een aantal selectie paden, het aantal hangt af van 
de verschillen in selectie intensiteit en nauwkeurigheid van de selectie tussen de 
verschillende paden.

9.10.1: Een ander voorbeeld: melkveefokkerij

Op melkvee bedrijven worden de koeien dagelijks door de boer gezien (gewoonlijk tweemaal 
daags in de melkput). Het paren van stieren en koeien gebeurt vaak door middel van KI omdat 
het de boeren in staat stelt om zich op de koeien te focussen en niet met een stier bezig te zijn. 
Introductie van KI in de melkveehouderij heeft een verdeling in taken en beheer tot gevolg 
gehad: koeien zijn meestal eigendom van boeren en de fokstieren van fokkerijbedrijven. De 
boeren en de fokkerijbedrijven werken samen omdat ze elkaar nodig hebben. Bij melkvee 
worden alle vier de selectie paden herkend. Aan een kant heb je de stieren. Geteste stieren 
kunnen worden gebruikt om een nieuw generatie koeien te produceren, dat is waarvoor ze 
geselecteerd zijn. Maar van de stieren en van koeien met de hoogste EBV worden ook de 
stierkalveren aangehouden als selectiekandidaten om fokstier te worden. Andere stierkalveren 
worden als vleeskalf geslacht. Het grootste deel van de koeien wordt gebruikt om nieuwe 
koeien te produceren (vervanging van de melkveestapel). De beste koeien worden gepaard 
met de beste nieuwe stieren: zij worden moederdier (dam). Aan de andere kant van het 
spectrum zijn er sommige koeien die niet van voldoende kwaliteit zijn om vervanging voor de 
melkveestapel te produceren. Deze koeien worden uit het fokkerijprogramma geselecteerd en 
worden vaak met een vleesstier gekruist om kalveren met wat meer waarde voor de 
vleesproductie te produceren. Deze koeien worden vaak gemolken totdat ze worden vervangen.

Neem een melkveepopulatie van 2000 koeien in de tijd dat er nog geen genomic selection was. 
Van die koeien wordt 80% gebruikt om de vervangende koeien te produceren. Sperma sexen is 
geen optie, dus er worden 50% stierkalveren en 50% vaarskalveren geboren. Van de 
stierkalveren wordt 1,5% geselecteerd om fokstier te worden en 0,25% om sire (vader van 
vervangende koeien) te worden. Van de vaarskalveren wordt 3,5% geselecteerd om dam te 
worden. Koeien worden gemiddeld 4 jaar oud wanneer ze hun eigen kalveren produceren, 
moeders van fokstieren zijn gemiddeld 5,5 jaar wanneer zij hun potentiele fokstieren 
produceren, fokstieren zijn gemiddeld 6 jaar wanneer zij hun kalveren op grote schaal 
produceren en sires zijn gemiddeld 8 jaar wanneer zij hun potentiele fokstierzonen produceren. 
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Dieren worden geselecteerd op hun EBV voor melkproductie. De EBV voor koeien was 
gebaseerd op eigen prestatie, de EBVs van de stieren op de prestatie van 10 van hun dochters 
en de EBV van de sires op de prestatie van 20 dochters. De erfelijkheidsgraad voor 
melkproductie is 0,3 en de genetische variantie in deze populatie is 122.500 kg.

Bereken de genetische vooruitgang per jaar.

Antwoord:

Deze vraag vraagt om een stapsgewijze aanpak. Er zijn vier verschillende selectie paden en 

voor elk selectie pad moeten we de  en de r  berekenen. Omdat we de genetische i IH

vooruitgang per jaar moeten berekenen, moeten we deze door de generatie interval delen. Die 

zijn al gegeven in de tekst. Laten we dit stap voor stap bekijken.

Eerst het SS pad. De geselecteerde fractie is 0,8*0,5*0,0025 = 0,001 (0,1%), wat overeenkomt 

met een  van 3,367. Hoe je de r  moet berekenen staat in tabel 2 van het hoofdstuk over het i IH

ordenen van dieren. De formule is:

Als we deze invullen (20 dochters, h  = 0,3), komen we op een r  van 0,19.2
IH

In het SD pad is de geselecteerde fractie gelijk aan 0,8*0.5*0.015 = 0.006 (0.6%), wat 

resulteert in een  van 2.834. De r  (10 dochters, h =0.3) is 0.448.i IH
2

In het DS pad is de geselecteerde fractie gelijk aan 0,8*0,5*0,035 = 0,014 (1,4%), wat 

resulteert in een  van 2,549. De r  (eigen prestatie) = h  = 0,548.i IH
2

In het DD pad is de geselecteerde fractie gelijk aan 0,8*0,5 = 0,4 (40%), wat resulteert in een  i
van 0,966. De r is hetselfde als voor DS: 0,548.IH 

Nu hebben we alle berekeningen voor de aparte selectie paden en we moeten deze 

combineren om de algemene genetische vooruitgang te verkrijgen. De genetische standaard 

deviatie is 122,500 = 350 kg:

Het wordt verwacht dat deze populatie per jaar 78.64 kg meer melk produceert.

Let op dat dit geen realistische voorbeelden zijn omdat er in de realiteit veel complicerende 

factoren zijn zoals dat dieren worden geselecteerd op basis van meer dan 1 informatiebron, 

bijvoorbeeld op eigen prestatie EN op informatie van de broers en zussen EN op informatie van 
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nakomelingen. Hoe ouder het dier wordt, des te meer informatie komt ter beschikking en des te 

nauwkeuriger wordt de fokwaarde. Daarbij nemen we ook aan dat er paringen binnen 

generaties plaatsvinden. Echter, in de werkelijkheid is er overlap tussen generaties. Sommige 

dieren worden langer gebruikt voor de fokkerij dan anderen.

9.11: Selectie intensiteit en de inteelttoename
Uit het voorgaande gedeelte werd duidelijk dat een afname in de geselecteerde fractie, dus een 

toename in selectie intensiteit, resulteert in een toename van de genetische vooruitgang. Snelle 

genetische vooruitgang kan dus behaald worden door alleen de allerbeste dieren te selecteren. 

Dat is gemakkelijk, dus waarom doen we dat niet? Naast het feit dat de voortplantingscapaciteit 

het minimum aantal dieren bepaalt dat nodig is om de populatie in stand te houden, is er een 

andere belangrijke reden: inteelt. In het hoofdstuk over genetische verwantschap en inteelt 

stond dat de inteelttoename in een populatie kan worden voorspeld door 1/8N  + 1/8N  en dat m f

een kleiner aantal ouders dus resulteert in een grotere inteelttoename. Vooral in het geval van 

dat het aantal mannetjes veel kleiner is dan het aantal vrouwtjes. Als we de aanbeveling van de 

FAO volgen en inteelttoename niet boven 0,5% of 1% laten komen om de populatie gezond te 

houden, kan dit gevolgen hebben voor de selectie strategie.

Wanneer er dezelfde inteelttoename is, kan er in grotere populaties een hogere selectie 

intensiteit worden toegepast dan in kleine populaties. Bijvoorbeeld, in een populatie van 20.000 

dieren (half mannelijk, half vrouwelijk), zou een geselecteerde fractie van 1% resulteren in 100 

ouderdieren. Gelijke geselecteerde fracties van mannetjes en vrouwtjes zou dan resulteren in 

een inteelttoename van 0,25%. Als de populatie niet 20.000 dieren groot is, maar slechts 2000, 

dan resulteert een geselecteerde fractie van 1% in een inteelttoename van 2,5%. Dit is veel te 

hoog. Vaak is de geselecteerde fractie van mannetjes (veel) kleiner dan in vrouwtjes. Als we de 

populatie van 20.000 dieren weer nemen en de geselecteerde fractie mannetjes is 0,1% 

(selecteer de 10 beste mannetjes) en we gebruiken alle 10.000 vrouwtjes, dan krijg je een 

inteelttoename van 1,25% (1,25125 om precies te zijn). Ondanks dat 10.010 dieren worden 

gebruikt voor de fokkerij is de inteelttoename nog steeds te hoog voor de populatie om gezond 

te blijven, omdat het aantal mannetjes zo klein is. En met KI is 1000 nakomelingen per stier 

geen probleem, als er genoeg vrouwtjes aanwezig zijn.

Fokkerijorganisaties verdienen hun geld met het verkopen van genetisch materiaal (meestal 

sperma). Dus het is voor hun erg belangrijk om de populatie gezond te houden. Echter, er zijn 

concurrerende fokkerijorganisaties die dezelfde markt van genetisch materiaal willen voorzien. 

Fokkerijorganisaties lossen dit conflict op door te proberen om zo veel mogelijk genetische 

vooruitgang te maken, maar houden zich aan de grens van 1% inteelttoename.

Dus:
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Beslissingen in de selectie intensiteit hangen af van de afweging tussen genetische 
vooruitgang en de inteelttoename

9.11.1: Speciaal geval: indirecte selectie

Tot nu toe hebben we aangenomen dat fenotypische informatie beschikbaar is voor de 

eigenschap onder selectie in tenminste een groot deel van de populatie. Als selectie gericht is 

op groei, dan worden gewichten op verschillende leeftijden gemakkelijk gemeten, als selectie 

gericht is op melkproductie, dan wordt melkproductie van vrouwelijke dieren bijgehouden en als 

de selectie gericht is op vleeskwaliteit, dan zijn metingen beschikbaar van familieleden. Echter, 

in sommige gevallen zijn fenotypen niet beschikbaar, bijvoorbeeld in het geval van een 

infectieuze ziekte en/of fenotypen voor eigenschappen die erg duur of moeilijk te krijgen zijn. In 

deze gevallen is het mogelijk dat een tweede eigenschap gebruikt kan worden als  van indicator
de eigenschap waarop je wilt selecteren. Een belangrijke eis hiervoor is dat de 

indicatoreigenschap gecorreleerd is aan de eigenschap waarop je wilt selecteren. Natuurlijk 

geldt dat hoe hoger de correlatie, hoe beter. In onderstaande formule kan de genetische 

vooruitgang in de fokdoeleigenschap, gegeven de selectie op een indicator eigenschap, 

voorspeld worden als:

G = i * r  *   * r IH indicatoreigenschap a fokdoeleigenschap indicatoreigenschap, fokdoeleigenschap

De selectie intensiteit is hetzelfde als met directe selectie en hangt af van de geselecteerde 

fractie. De nauwkeurigheid van de selectie wordt voorspeld met de erfelijkheidsgraad van de 

indicatoreigenschap, omdat dat de eigenschap is waarop je je selectie baseert. Je bent 

geïnteresseerd in de respons op selectie in de fokdoeleigenschap, dus je wilt de resultaten 

uitdrukken in eenheden van het fokdoel en dus gebruik je de genetische standaard afwijking 

van de fokdoeleigenschap. Het hangt af van de grootte van de correlatie in hoeverre de 

selectie op de indicatoreigenschap inderdaad zal resulteren in genetische vooruitgang in de 

fokdoeleigenschap. Daarom moet je de resultaten vermenigvuldigen met de correlatie tussen 

de indicatoreigenschap en fokdoeleigenschap. De gehele nauwkeurigheid van de selectie 

hangt dus af van de nauwkeurigheid van de selectie in de indicatoreigenschap en de correlatie 

tussen de indicatoreigenschap en fokdoeleigenschap.

Let op dat het afhangt van de combinatie van de r , welke bepaald wordt  IH indicatoreigenschap

door de erfelijkheidsgraad van de indicatoreigenschap en de correlatie tussen de 

indicatoreigenschap en fokdoeleigenschap of er meer genetische vooruitgang geboekt kan 

worden door te selecteren op de indicatoreigenschap dan direct op de fokdoeleigenschap.

Dus:
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Een indicatoreigenschap geeft een indicatie van de prestatie voor de fokdoeleigenschap en is 
bruikbaar als vervanging voor eigenschappen die erg moeilijk of duur om te meten zijn. 
Vereisten voor het succes hiervan zijn de erfelijkheidsgraad van de indicatoreigenschap en 
de correlatie met de fokdoeleigenschap. Indirecte selectie kan een goede oplossing zijn.

Een voorbeeld: witte lijn ziekte bij melkvee

Resultaten van een onderzoek op een groot aantal Nederlandse melkveebedrijven in 2002-

2003 geven aan dat witte lijn ziekte (klauwaandoening) bij 9,6% van de koeien voorkomt. De 

erfelijkheidsgraad was laag, slechts 0,02% (dus de r  = 0,02 = 0,14). Een belangrijke reden IH

voor de lage erfelijkheidsgraad was dat de boerderijen maar een keer werden bezocht en elke 

koe die toen niet ziek was, werd gezond genoemd. Echter, sommige koeien kunnen pas net 

beter zijn geworden of niet zijn geïnfecteerd. De genetische variantie was 0,078, dus  was a

0,28. Dit zijn niet erg veelbelovende getallen als je een grote genetische vooruitgang wil 

behalen. Echter, de genetische correlatie tussen witte lijn ziekte en de hoek van de klauw is 

0,64. Klauwen met een grote hoek worden vaker aangetast dan platte klauwen. Hoek van de 

klauw is een gemakkelijk te meten eigenschap met een erfelijkheidsgraad van 0,18 (dus een rIH
van 0,42). Als we zouden selecteren op directe waarnemingen van witte lijn ziekte, dan zou de 

genetische vooruitgang * 0,02 * 0,28 = * 0,040 zijn. Als we zouden selecteren op de hoek i i 
van de klauw om de prevalentie van witte lijn ziekte te verminderen, dan zou de genetische 

vooruitgang * 0,18 * 0,28 * 0,64 =  * 0,076 zijn. Dit is bijna het dubbele!i i

9.12: Practische zaken bij het voorspellen van de 
selectierespons
Tot nu toe hebben we de optimale oplossingen besproken waarin iemand beslist welke dieren 

verder mogen fokken en welke niet. Er zijn twee factoren waarop fokkers invloed hebben: de 

geselecteerde fractie en de nauwkeurigheid van selectie. Voor goede voorspellingen van de 

genetische respons is het essentieel dat deze geselecteerde fracties en nauwkeurigheid van 

selectie correct zijn. Hoe realistisch is dat?

Dit is redelijk realistisch in het geval dat iemand alle potentiele fokdieren bezit, zoals in de 

commerciele varkens- en kippenfokkerij. De geselecteerde fractie kan afhangen van wat de te 

verwachten marktsituatie is, maar veranderingen worden altijd geregistreerd. De 

nauwkeurigheid van de selectie van de fokdieren is ook in handen van die fokkerijorganisatie. 

Dieren worden geselecteerd op basis van prestaties van andere dieren (broers en zussen of 

nakomelingen), en het exacte aantal hangt af van het aantal dat beschikbaar is en kan een 

beetje variëren tussen dieren. De invloed van deze kleine fluctuaties op de voorspelde 
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genetische vooruitgang zal erg klein zijn. Maar zelfs in deze fokkerijorganisaties kunnen er 

onverwachte gebeurtenissen voorkomen, zoals de uitbraak van een ziekte, die de selectie van 

de gewilde fractie in de weg zit. Echter, over het algemeen zijn de voorspellende formules 

zoals hier weergegeven erg bruikbaar in deze diersoorten.

In melkveefokkerij is de situatie wat moeilijker omdat een deel van de koeien door individuele 

boeren worden gehouden. Elke boer heeft zijn eigen fokdoel, al zal deze vaak overeenkomen 

met de fokdoelen van de fokkerijorganisatie, welke de stieren bezit. De geselecteerde fractie 

van stieren is in handen van de fokkerijorganisatie, maar het daaropvolgende gebruik van deze 

stieren is in de handen van de boeren. Er zijn populaire stieren en minder populaire stieren. 

Ook al zijn beide geselecteerd voor de fokkerij, de populaire stier zal meer nakomelingen 

krijgen in de volgende generatie dan de minder populaire stier. De aanname wanneer je de 

genetische respons op selectie voorspelt is dat de geselecteerde stieren evenveel kansen 

hebben om hun allelen te verspreiden. Dit is duidelijk niet het geval. Afhankelijk van welke 

stieren meer worden gebruikt dan verwacht leidt dit tot een over- of onderschatting van de 

genetische respons. Populaire stieren hebben natuurlijk een nauwkeurigere EBV dan minder 

populaire of jonge stieren. Aan de kant van de koeien is er weinig effect van selectie in koeien. 

Dit heeft twee redenen: de geselecteerde fractie is erg groot omdat veel koeien worden 

gebruikt om vervangende koeien te produceren. Verder hebben verschillende boeren 

verschillende selectie criteria en dit resulteert in een nog kleiner effect van het selecteren van 

de koeien. In de praktijk kan het effect van dit selectie pad genegeerd worden.

Bij paarden is de situatie wat meer gecompliceerd dan in koeien. De hengsten mogen fokken 

als ze de standaard van het stamboek halen. Echter, deze hengsten zijn niet per se een vaste 

geselecteerde fractie omdat niet alle mannelijke veulens selectiekandidaten zijn. Dit is omdat 

niet alle eigenaren hun jonge hengsten laten testen. Net zoals bij melkvee zullen sommige 

hengsten veel populairder zijn dan anderen en dus meer nakomelingen hebben in de volgende 

generatie. Net zoals bij melkvee zal de nauwkeurigheid van de selectie afhangen van de 

informatie die beschikbaar is en dit kan verschillen tussen hengsten. Daarmee kan rekening 

gehouden worden wanneer je de respons op selectie voorspelt. In de meeste stamboeken 

mogen alle merries fokken. Echter, en dat is anders dan in melkvee, niet alleen de beste 

merries worden gebruikt voor de fokkerij. Sommige eigenaren van heel goede merries willen 

niet met haar fokken, en sommige eigenaren van minder goede merries willen dat juist wel. Bij 

merries is een schatting dat de geselecteerde fractie 100% is. Nauwkeurigheid van selectie is 

normaal gesproken laag omdat er een beperkt aantal veulens is. Sommige merries met een 

populaire vader hebben vaak wat meer halfbroers en –zussen.

Bij honden is het nog gecompliceerder. De fokkerijorganisatie en de ‘Raad van Beheer’ hebben 

een paar basis vereisten opgezet voor reuen om te mogen fokken. Aan teven worden soms 

ook eisen gesteld en ze moeten een gezondheidsverklaring hebben. Dat is nog niet zo raar. 

Echter, bij reuen is er geen geselecteerde fractie omdat maar weinig mensen graag een fokreu 

houden en is dit niet alleen gerelateerd aan de kwaliteit van de hond. Net zoals weinig mensen 

met een teef een nest puppies willen, ondanks de kwaliteit van de teef. Het gevolg is dat het 
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voorspellen van de genetische vooruitgang gebaseerd op de geselecteerde fractie en op 

nauwkeurigheid van selectie niet mogelijk is bij honden. Uitzondering hierop is de fokkerij van 

werkhonden, waar de kwaliteit van de honden het selectie criterium is en alleen de 

geselecteerde honden voor de fokkerij worden gebruikt.

Dus wat doen we met deze situaties waar de geselecteerde fractie en nauwkeurigheid van 

selectie niet goed kunnen worden gedefinieerd? Een oplossing kan zijn om de gemiddelde 

genetische aanleg van de nakomelingen van elke paring te voorspellen op basis van de EBV 

van de vader en moeder. Zoals we hebben gezien in het hoofdstuk over genetische modellen, 

geeft de kennis over de EBV van de ouders je alleen een idee over het EBV in de 

nakomelingen omdat er ook nog de Mendelian Sampling is: A  = ½ A  + ½ A nakomeling vader

+ MS.moeder 

Het zal afhangen van de nauwkeurigheid van de EBV in de ouders in hoeverre de 

nauwkeurigheid van de voorspelling van de genetische respons verder wordt verlaagd.

Dus

Conclusie: de genetische respons op selectie voorspellen kan wanneer je daarbij aanneemt 
dat er een geselecteerde fractie en een nauwkeurigheid van selectie bekend. Maar let op de 
(afwezigheid van) nauwkeurigheid van de aannames!

9.13: Belangrijke punten voor het voorspellen van 
de selectierespons

Het voorspellen van de toekomst speelt een belangrijke rol bij fokkerijbeslissingen.

Het voorspellen van de genetische vooruitgang gaat over het voorspellen van de 

toekomstige prestaties van dieren en het maakt evalueren van de fokkerijbeslissingen 

mogelijk.

Genetische vooruitgang wordt bepaald door drie factoren: fenotypische variantie, 

nauwkeurigheid van selectie en de geselecteerde fractie.

Het generatie interval maakt het mogelijk om de genetische vooruitgang per jaar in plaats 

van per generatie uit te drukken.

Het optimaliseren van de genetische vooruitgang vraagt om een balans tussen de 

toename in nauwkeurigheid en de afname van het generatie interval.

Selectie paden maken het mogelijk om verschillen in geselecteerde fracties en 

nauwkeurigheid van selectie te gebruiken bij (groepen van) mannelijke en vrouwelijke 

ouderdieren.

Beslissingen over de selectie intensiteit hangen af van de afweging van genetische 

vooruitgang tegen de inteelttoename.
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Indirecte selectie door middel van indicatoreigenschappen kan een erg goede oplossing 

zijn voor eigenschappen die moeilijk of duur zijn te meten.

De genetische respons op selectie kan voorspeld worden aan de hand van de 

geselecteerde fractie en de nauwkeurigheid van selectie, maar let op de (afwezigheid 

van) nauwkeurigheid van de aannames!
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10.0: Selectie en paring

Nadat de fokwaardes zijn geschat en de invloed van de selectiebeslissingen op de genetische 

respons op selectie zijn voorspeld, zijn we klaar voor actie: het daadwerkelijk selecteren en 

paren van de dieren! Zoals veel aspecten in de fokkerij kan het paren een ander effect hebben 

op het niveau van de individuele fokdieren dan op de hele populatie. Het fokdoel voor de hele 

populatie kan verschillen van dat van een individuele fokker. Om genetische vooruitgang op 

populatieniveau te krijgen is het essentieel dat eerst de selectiebeslissingen op populatieniveau 

worden gemaakt. Individuele fokkers kunnen daarna hun eigen selectie criteria toepassen om 

de partner voor hun dier te selecteren vanuit de selectiekandidaten die geïdentificeerd zijn op 

populatieniveau. De keuze van de partner kan afhangen van een aantal aspecten, zoals het 

doel waarvoor de nakomelingen worden gehouden, de kwaliteit (of de afwezigheid van 

bepaalde kwaliteiten) van het vrouwelijke dier, de prijs van het gewenste mannelijke dier of de 

afstand tot de partner (in het geval van natuurlijke dekking). Het doel van de individuele fokker 

is om een passende partner te vinden en goede nakomelingen te produceren, gegeven de 

beperkingen die de fokker zelf aan de partner stelt. Paringsbeslissingen op het niveau van de 

individuele fokker kunnen consequenties hebben voor de mate van inteelt op het 

populatieniveau. Dit komt omdat, wanneer alle fokkers dezelfde mannelijke partner kiezen, 

deze partner veel nakomelingen krijgt in de volgende generatie, terwijl andere mannelijke 

partners er geen of weinig krijgen. De gewilde partner keuze op het individueel niveau van de 

fokkers/dieren en de consequentie hiervan op populatieniveau kunnen met elkaar in strijd zijn.
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In dit hoofdstuk kijken we naar de redenen voor, en de gevolgen van, paringsbeslissingen zoals 

het compenseren van mindere kwaliteiten bij vrouwelijke dieren met de (betere) kwaliteiten van 

mannelijke dieren, of het selecteren op bepaalde kenmerken in de nakomelingen (bijv. kleur). 

We zullen ook de mogelijke gevolgen van het intensief gebruik van populaire mannelijke dieren 

op populatieniveau bespreken. Als laatste bespreken we kort de redenen om het ouderschap te 

controleren in de fokkerij.

Paren en enkelvoudige eigenschappen

Paringsbeslissingen kunnen ook gebaseerd worden op het vermijden van, of juist verkrijgen 

van, homozygotie op een locus. Bij ziekten die gebaseerd zijn op enkelvoudig recessieve 

allelen willen we geen homozygoot recessieve nakomelingen. Er zijn ook enkelvoudige 

kenmerken die we graag homozygoot willen hebben. Bijvoorbeeld, het wel of geen horens 

hebben bij koeien, of het creëren van een specifieke vachtkleur. Meer over dit onderwerp in het 

hoofdstuk over enkelvoudige overerving.

10.1: Selectiecriteria en paringsbeslissingen
In de commerciële fokkerij van varkens en kippen wordt de selectie van de beste dieren 

gevolgd door het min of meer random, volgens toeval, paren van de geselecteerde dieren. 

Individuele paringsbeslissingen worden daar niet gemaakt omdat er op populatieniveau geen 

toegevoegde waarde is. Met andere woorden: paren resulteert niet direct in een echte 

verandering van de eigenschappen onder selectie. Op het individuele niveau kan er wel wat 

toegevoegde waarde zijn van paringsbeslissingen, vooral als er enkelvoudig verervende 

eigenschappen belangrijk zijn.

De redenen van een eigenaar om zijn/haar vrouwtje te gebruiken voor de fokkerij kan 

verschillen van 1) het moeten produceren van nakomelingen om melkproductie op gang te 

krijgen, via 2) het streven naar een nakomeling met de hoogste kwaliteit, tot 3) ‘ook al is ze niet 

erg goed meer, we kunnen haar gebruiken voor de fokkerij’. Redenen voor specifieke keuzes 

van een individuele fokker voor een partner voor het vrouwelijk dier kunnen variëren van 

praktische redenen, zoals kosten en reistijd in het geval van natuurlijke dekking, via het 

voorkomen van sommige problemen, zoals erfelijke ziektes en het compenseren van 

tekortkomingen, tot gaan voor de meest populaire partner. Selectie criteria zouden moeten 

worden gedefinieerd voordat de beste partner geselecteerd wordt, maar in de praktijk zijn deze 

twee processen vaak gemixt. Toch moet je erop letten dat genetische vooruitgang alleen 

gecreëerd wordt door selectie en niet door paringen.

Eigenaren van vrouwelijke dieren maken de eigenlijke beslissingen om goedgekeurde 

mannelijke dieren te gebruiken voor de fokkerij of niet. Eigenlijk hebben zij dus de leiding over 

de echte fokkerij. Eigenaren van mannelijke dieren hebben alleen een ‘product’ op de markt. Zij 
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moeten werk maken van de marketing van hun eigen product. Vaak is voor het daadwerkelijke 

gebruik de marketing minstens net zo belangrijk als de kwaliteit van de mannelijke dieren bij de 

partnerkeuze door de eigenaren van vrouwelijke dieren. Een topmannelijk dier bepaalt de 

competitieve waarde van een fokkerijorganisatie.

Dus:

Paringsbeslissingen hebben geen invloed op het populatieniveau, maar kunnen hebben wat 
effect hebben op eigenschappen van individuele dieren. 

Het verband tussen de selectie van partners en inteelt

Onthoud dat een dier is ingeteeld als zijn ouders verwant zijn: F  = ½ * a . dier tussen ouders

Ouders zijn verwant als ze voorouders gemeenschappelijk hebben. Hoe minder generaties 

tussen deze gemeenschappelijke voorouders zit en het ingeteelde dier, des te meer zijn de 

vader en de moeder aan elkaar verwant. Nakomelingen uit een paring van een volle broer en 

zus hebben een inteelt coëfficiënt van 0,5 * 0,5 = 0,25. Hoe minder twee ouders verwant zijn, 

des te minder ingeteeld zijn de nakomelingen. Sommige fokkerijorganisaties hebben richtlijnen 

om het paren van sterk verwante dieren te voorkomen. De Nederlandse Kennelclub (De raad 

van Beheer voor de Kynology in Nederland, de algemene overkoepelende organisatie van de 

verschillende hondenrassen in Nederland, die zorgt voor de stamboomregistratie van alle 

geregistreerde rashonden), heeft de richtlijn dat een hond geen stamboom krijgt als zijn 

moeder gepaard is met haar grootvader, vader, broer, zoon, of kleinzoon.

Dus:

Partner selectie zou rekening moeten houden met de additief genetische relatie tussen beide 
potentiele ouders, omdat dat een directe indicatie van de inteelt coëfficiënt in de 
nakomelingen geeft. 

10.2: Compensatieparingen
De selectie van partners kan gericht zijn op het compenseren van tekortkomingen. 

Bijvoorbeeld, een merrie kan superieure basisgangen hebben, maar haar benen kunnen wat 

slechter zijn. De partnerhengst zou dan perfecte benen moeten hebben, het liefst met het 

bewijs dat zijn nakomelingen dat ook hebben. Zijn benen zouden dan belangrijker zijn dan een 

sterke draf, omdat de merrie dat door kan geven aan het toekomstige veulen. Een andere 

merrie kan perfecte benen hebben maar een wat mindere galop, dan moet de partnerhengst 

een uitmuntende galop hebben maar kan wat mindere benen hebben. Tenminste, dat is het 
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idee achter compensatieparingen. Specifieke paringskeuzen voor elk vrouwelijke dier zodat de 

nakomelingen van de best mogelijke kwaliteit zijn. Een praktisch advies voor 

fokkerijorganisaties zou zijn dat ze eerst de ouders moeten selecteren die de genetische 

vooruitgang geven en daarna kunnen de fokkers de compenserende paringen uitvoeren.

Echter, ook al klinkt dit heel logisch, er is geen garantie voor succes! Het is duidelijk dat met 

compensatieparingen de fokkers nog steeds verschillende fokdoelen hebben waarop zij hun 

partnerkeuze op baseren. Aspecten van mindere kwaliteit kan in het ene vrouwelijke minder 

belangrijk worden gevonden dan in de andere. Natuurlijk is het niet waarschijnlijk dat alle 

additieve effecten van alle paringsbeslissingen in een populatie in dezelfde richting wijzen en 

dat paringsbeslissingen resulteren in extra genetische vooruitgang.

Op individueel niveau zijn er een aantal factoren die de verwachte resultaten van de 

paringskeus kunnen beïnvloeden:

Mendelian Sampling. Deze introduceert een factor van kans, zelfs als je de EBV van de 

vader en de moeder heel nauwkeurig weet.

Pleiotropische (een gen beïnvloedt meerdere eigenschappen) en epistatische (gen-gen 

interactie) effecten. Het is mogelijk dat een eigenschap, bijvoorbeeld basisgangen in 

paarden, wordt beïnvloed door een gen dat interacteert met een ander gen. Als één van 

beide genen het verkeerde allel in de nakomelingen heeft dan zullen de basisgangen niet 

verbeteren.

Wat is de nauwkeurigheid van de informatie waarop de selectiebeslissingen gebaseerd 

worden? Bijvoorbeeld, maakt de erfelijke aanleg of de training een kampioen? Je moet 

jezelf deze vragen vooral stellen wanneer een nauwkeurige EBV ontbreekt.

Dus:

Compensatieparingen houdt in dat je de beste partner vindt voor een individueel vrouwelijke 
dier dat haar tekortkomingen compenseert. Het kan een effect hebben op het individuele 
paringsresultaat, maar het heeft geen effect op populatieniveau: compensatieparingen leiden 
niet tot genetische vooruitgang in de populatie.

10.3: Lange termijn genetische bijdrage
Waarom hebben dieren gemeenschappelijke voorouders? Omdat hun gemeenschappelijke 

voorouder blijkbaar populair genoeg was om meerdere nakomelingen te krijgen. Dat 

resulteerde vaak generaties later, in de geboorte van beide ouders. Hoe populairder het fokdier 

is geweest in het verleden, des te groter is de kans dat twee potentiele ouders deze voorouder 

gemeenschappelijk hebben. Hoe meer dieren die gemeenschappelijke voorouder delen, des te 

groter is de kans dat het paren van twee dieren resulteert in een ingeteelde nakomeling. Met 
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andere woorden: er is een relatie tussen de lange termijn genetische bijdrage van een dier aan 

de populatie en de mate van inteelt in die populatie. De lange termijn genetische bijdrage is 

een maat voor de verwantschap tussen dieren in een populatie door de gemeenschappelijke 

voorouder. Om dit concept te illustreren, neem je een mannelijk dier dat erg populair werd 

omdat hij een belangrijke wedstrijd gewonnen heeft. Veel fokkers besluiten om hem als partner 

voor hun vrouwelijke dieren te gebruiken. In de volgende generatie wordt het duidelijk dat hij 

om een goede reden kampioen was geworden, want een aantal van zijn zonen presteert (veel) 

beter dan gemiddeld, dus die zonen worden ook weer vaak gebruikt voor de fokkerij. In de 

volgende generatie worden opnieuw sommige zonen van deze zonen gebruikt. Je kunt je 

voorstellen dat na een aantal generaties een groot deel van de populatie die beroemde 

voorvader in hun stamboom heeft. Als deze dieren worden gepaard zijn de nakomelingen 

ingeteeld.

Definition

De  is een maat voor de verwantschap in de lange termijn genetisch contributie
populatie door een gemeenschappelijke voorouder. Er is een verband tussen de lange 
termijn genetische bijdrage van een dier aan de populatie en de mate van inteelt in die 
populatie.

Als je naar je eigen stamboom en die van je buurman kijkt, zul je een gemeenschappelijke 

voorouder vinden als je maar ver genoeg in de stambomen terugkijkt. Uiteindelijk is iedereen 

aan elkaar verwant. Het punt is nu dat hoe sterk je aan iemand verwant bent afhangt van het 

aantal nakomelingen dat jullie gemeenschappelijke voorouder(s) geproduceerd hebben en het 

aantal generaties tussen de gemeenschappelijke voorouder en jij en je buurman. Hoe meer 

nakomelingen, des te meer ‘paden’ zijn er naar de gemeenschappelijke voorouders en des te 

groter is de proportie van de genen die je deelt met de gemeenschappelijke voorouder. 

Hetzelfde principe kan worden toegepast op fokkerij van dieren, hoewel over het algemeen het 

proces van dezelfde allelen van gemeenschappelijke voorouders daar sneller verloopt omdat 

de fokpopulaties relatief klein zijn en de introductie van dieren uit andere populaties meestal 

niet voorkomt. Na een aantal generaties zijn (bijna) alle dieren aan elkaar verwant met een 

gemeenschappelijke voorouder. Een paar generaties later verandert de bijdrage van de 

gemeenschappelijke voorouder niet meer: (bijna) alle dieren hebben dezelfde portie allelen van 

die gemeenschappelijke voorouder.

10.3.1: Voorbeeld van genetische bijdragen

Dit concept wordt weergegeven in figuur 1, waar de genetische bijdrage van 2 mannelijke 

dieren over 6 generaties is weergegeven door de proportie van een kleur in een box. Elk 

mannetje werd met 10 vrouwelijke dieren gepaard, welke alle 10 nakomelingen kregen. Dus in 

totaal waren er 100 nakomelingen per generatie, waarvan er 50 mannelijke dieren waren. Van 

die 50 mannelijke dieren werden er 5 geselecteerd voor de fokkerij. De selectie werd gedaan 
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aan de hand van de ouders, dus goede mannelijke ouderdieren kregen meer nakomelingen 

voor de fokkerij dan slechte. De bijdragen van het originele mannelijke dier aan de 

nakomelingen is weergegeven door het aandeel van kleur in de boxen. Het mannelijke dier in 

het linker plaatje is een erg succesvolle vader. Zijn nakomelingen waren erg populair en twee 

van zijn zonen werden veel gebruikt. Hun zonen en kleinzonen waren ook populair en dus is 

het aandeel van het originele mannelijke dier in generatie 6 groot. Dit is niet zo bij het rechter 

plaatje. Hij was niet erg succesvol en geen van zijn zonen werden geselecteerd voor de 

fokkerij. Alleen in generatie 4 en 5 werden mannelijke dieren uit zijn familie geselecteerd. De 

bijdrage van het originele mannetje is daarom erg klein in generatie 6. Let op dat wanneer de 

genetische contributie van de originele mannelijke dieren is gestabiliseerd (veel of weinig) in de 

populatie, het niet langer mogelijk is om de grootte van de bijdrage in de populatie te 

veranderen (tenzij er met dit originele mannelijke dier nog gefokt kan worden).

Figuur 1. Voorbeeld van genetische bijdrage van 2 mannelijke dieren in dezelfde populatie over 

6 generaties. De mannelijke dieren zijn weergegeven in rood en vrouwelijke dieren in geel. In 

het begin waren 5 mannelijke dieren gepaard met 10 vrouwelijke dieren welke alle 10 

nakomelingen produceerden. De linker afbeelding laat de bijdrage van een genetische 

superieur en populair mannetje zien. In generatie 6 is in alle dieren een deel van de allelen van 

het originele mannelijke dier te vinden. In de rechter afbeelding zie je de bijdrage van een veel 

minder populair mannelijk dier. Twee van zijn nakomelingen hebben nooit nakomelingen 

geproduceerd. In generatie 6 is de bijdrage van zijn allelen erg klein (de afbeeldingen werden 

gecreëerd met een vrij programma GENUP van Brian Kinghorn).

10.3.2: Het verband tussen genetische bijdrage en inteelt

Met andere woorden, beslissingen over de intensiteit van paringen met geselecteerde ouders 

die vandaag gemaakt worden, kunnen grote gevolgen hebben voor toekomstige generaties. 

Wanneer de genetische bijdrage van een dier zich heeft verspreid door de populatie kun je het 

nooit meer weghalen. Het is mogelijk om de genetische bijdrage van elk fokdier mee te nemen 

wanneer je de mate van inteelt bepaalt. Dit is een nauwkeurige methode om de mate van 

inteelt te voorspellen, maar alleen toepasbaar als de bijdrage van de dieren die de populatie 
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gevormd hebben (de founders) , meegenomen worden. Wanneer alleen de bijdragen van meer 

recente dieren meegenomen worden, wordt de verwantschap met de founders genegeerd. De 

consequentie is dat de mate van inteelt een onderschatting van de echte mate van inteelt zal 

zijn.

In formule vorm ziet de invloed van genetische bijdrage van een dier op de mate van inteelt er 

als volgt uit:

Waar F de mate van inteelt door de genetische bijdrage van de dieren die meegenomen zijn en 

c  is de bijdrage van een dier aan de volgende generatie in het kwadraat. Deze formule kan 2

worden gebruikt om de mate van inteelt in de toekomst te voorspellen, gegeven de 

beslissingen over intensiteit van paringen vandaag!

Dus:

De intensiteit van paringen kan onomkeerbare gevolgen hebben voor de mate van inteelt in 
volgende generaties. Een grote genetische bijdrage van een genetisch superieur dier zal zich 
door de populatie verspreiden en een vast aandeel van de allelen in elk dier worden. 

10.3.3: Voorbeeld: het effect van een populaire ram op de inteelt

In figuur 2 zie je een meer praktisch (maar wel extreem) voorbeeld van een kleine 

schapenpopulatie die werd gesticht met 5 rammen. Sommige rammen werden populairder dan 

anderen en er was een bepaalde ram (ram 2) die kampioen werd en deze werd dus heel erg 

populair. Hij werd gebruikt in 45% van alle paringen, waar de bijdrage van andere rammen 

tussen de 10% en 20% lag. Natuurlijk werd deze ram kampioen met goede redenen. En zijn 

nakomelingen waren dus ook erg goed en dus erg populair. Binnen 6 generaties deelden de 

dieren in de populatie gemiddeld 60% van de allelen van ram 2. Dit neemt langzaam toe tot 

66% in 25 generaties, waarna het constant blijft: gemiddeld delen alle dieren 66% van hun 

allelen met ram 2. Het is waarschijnlijk dat er geen dieren meer zijn in de populatie die niet 

verwant zijn aan ram 2 in generatie 35. Let op dat de bijdrage van de andere 4 rammen ook 

nog steeds aanwezig is. Ook alle dieren zullen een deel van hun allelen met deze rammen 

delen. Natuurlijk hebben al deze rammen ook genetische kwaliteiten die ze hebben 

doorgegeven aan hun nakomelingen, welke daarna voor de fokkerij werden geselecteerd. 

Echter, de bijdrage van ram 2 is veel groter dan die van de andere rammen in die generatie, 

wat een grotere bijdrage aan de mate van inteelt aangeeft en een groter risico op homozygotie 

voor recessieve allelen die ram 2 droeg.
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Figuur 2. Een overzicht van genetische bijdrage van fokrammen die beschikbaar waren in 

generatie 1 over een groot aantal generaties en de gevolgen van die bijdrages voor de mate 

van inteelt van die generaties. Let op: dit is de mate van inteelt door de genetische bijdragen 

alleen van deze rammen. De genetische bijdrage van andere dieren zijn niet meegenomen.

Belangrijke boodschap: intensief gebruik van populaire individuen kan leiden tot een 

probleem op de lange termijn. Op de korte termijn wil iedereen in staat zijn om dat populaire 

mannelijke dier te gebruiken omdat iedereen de grootste kans wil creëren om een nieuwe 

kampioen te fokken. Het creëert ook een goed inkomen voor de eigenaar van het superieure 

mannelijke dier. Echter, op de lange termijn kan het negatieve gevolgen hebben voor de 

populatie en dan dus ook voor de individuele fokkers. Dat kan, omdat als het populaire 

mannelijke dier een slecht mannelijk dier blijkt te zijn op basis van de prestatie van zijn 

nakomelingen, zijn zonen waarschijnlijk niet gebruikt worden voor de fokkerij. De bijdrage van 

het populaire mannelijke dier dus relatief klein zal blijven of diens bijdrage uitsterft.

Dus:

Er is een belangenconflict tussen korte termijn voordelen en lange termijn nadelen van het 
intensief gebruiken van genetisch superieure mannelijke dieren.

10.4: Grenzen aan het aantal paringen
Sommige fokkerijorganisaties hebben regels opgesteld over het aantal paringen van 

mannelijke dieren (bijvoorbeeld een dekbeperking). Het doel van deze regels is om de 

genetische bijdrage van de mannelijke dieren in volgende generaties te beperken en dus de 

mate van inteelt te sturen. Om dit te realiseren streven zij voor gelijke bijdrage van elk 

geselecteerd mannelijk dier. Over het algemeen worden deze fokkerij beperkingen niet op prijs 

gesteld door fokkers omdat hun belang meer in de korte termijn resultaten liggen: zij willen de 

superieure mannelijke dieren gebruiken voor de fokkerij of ze willen geld verdienen door hun 

mannelijke dieren te laten fokken. Deze persoonlijke interesses zijn vaak verschillend van het 

lange termijn belang van de hele populatie. Mensen geloven graag dat regels goed zijn, zo lang 



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

238

ze er zelf geen last van hebben. Waarom zouden zij zichzelf beperkingen opleggen als 

anderen gewoon doorgaan en toch dat populaire mannelijke dier gebruiken? Waarom zouden 

zij niet de toestemming krijgen om dat mannelijke dier te gebruiken? Je kunt je voorstellen dat 

dit vooral een probleem is wanneer mannelijke dieren individueel eigendom zijn, zoals honden, 

paarden of schapen. Bij melkvee worden de stieren gehouden door een beperkt aantal KI 

stations en zij kunnen ook het sperma van andere stieren verkopen als ze het gebruik van een 

populaire stier willen inperken.

Voorbeeld: fokkerij beperkingen en de mate van inteelt in Friese paarden.

Het Friese paard is een relatief groot (in aantallen) Nederlands paardenras. Echter, het was 
niet altijd groot. Het werd oorspronkelijk gebruikt als werkpaard in Friesland. Doordeweeks 
werd het gebruikt om machines te trekken en op zondag werd ermee gepronkt als hij de 
mensen naar de kerk reed in een ‘sjees’. In de jaren ’50 werd de tractor populairder en de 
Friese paarden, net als andere werkpaarden, raakten werkloos. Het resultaat was dat de 
populatie afnam in grootte. In de jaren ’80 werd het Friese paard weer erg populair voor de 
hobby en de sport. De toename van deze populariteit, in combinatie met de mogelijkheid tot KI, 
resulteerde in een snelle toename in populatiegrootte. De populatie was nu gebaseerd op 
slechts enkele hengsten en daardoor was de inteelttoename in 2000 2%. Er waren tekenen van 
inteelt depressie zoals een vermindering van de vruchtbaarheid. Er was ook een toename in de 
frequentie van genetische afwijkingen zoals cryptorchidisme, opblijven van de nageboorte, 
dwerggroei en hydrocephalus (waterhoofd). De fokkerijorganisatie besloot dat actie 
ondernomen moest worden en in 2003 werd het maximaal aantal paringen per hengst per jaar 
vastgesteld op 180 en dit mocht maximaal 6 seizoenen lang gebeuren. Vanaf de leeftijd van 9 
jaar worden deze regels losgelaten. Deze fokkerij beperkingen hebben economische gevolgen, 
vooral voor de hengsteigenaren, maar ze zijn positief voor de toekomst van het ras. In 2013 
was de inteelttoename afgenomen tot 0.5%.
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10.5: Het verband tussen de genetische bijdrage en 
het voorkomen van erfelijke gebreken
Je kunt jezelf afvragen waarom het riskant is om een superieur mannelijk dier vaak te 

gebruiken. Het antwoord is dat dit een negatief effect heeft op de inteelttoename. De 

inteelttoename is een indicatie van het risico op de toename in frequentie van genetische 

afwijkingen. Het wordt geschat dat elk individu een drager is van minstens 5 recessieve 

genetische afwijkingen. De meeste zijn nog niet bekend. En dit is ongeacht de diersoort. 

Genetische bijdrage is direct gerelateerd aan de inteelttoename. Een grote bijdrage verhoogt 

het risico op homozygoot worden voor een van deze genetische afwijkingen in de toekomst.

Om wat inzicht te krijgen in hoe genetische afwijkingen zich verspreiden door de populatie 

zullen we de ‘geboorte’ van een nieuwe afwijking gebruiken als voorbeeld: het optreden van 

een mutatie dat leidt tot een recessief allel met een negatief effect. Het kan best lang duren 

voordat deze mutatie wordt opgemerkt omdat het eerst in maar een paar nakomelingen 

voorkomt (gemiddeld 50% van het aantal nakomelingen) die drager worden. In de volgende 

generatie zijn er waarschijnlijk nog steeds alleen maar dragers, omdat broer-zus paringen vaak 

worden verboden. Dus, het zal nog een generatie duren voordat homozygote dieren 

voorkomen en dan alleen nog als paringen tussen ouder-nakomeling en oom-nichtje of tante en 

neef paringen toegestaan zijn. Zelfs dan zal het aantal homozygote dieren klein zijn en kan het 

afhankelijk van de afwijking onopgemerkt blijven. Alleen bij de vierde generatie na de mutatie 

zullen er homozygote komen omdat dan ook minder verwante dieren worden gepaard. Het zal 

afhangen van de effecten van de afwijking of het ook als zodanig wordt opgemerkt in deze 

generatie. Vooral als de afwijking geen erge gevolgen heeft, kan het lang onopgemerkt blijven. 

Wanneer het wel wordt opgemerkt, kan de allelfrequentie in de populatie al redelijk hoog zijn.

In figuur 3 zie je een voorbeeld om wat meer gevoel te krijgen op de kans dat je een negatieve 

mutatie op tijd opmerkt. Deze tabel gaat van enkele aannames uit: elk dier heeft 10 

nakomelingen en er is geen broer-zus en ouder-nakomeling paring toegestaan. Met deze 

aannames laat de tabel zien dat een nieuwe recessieve mutatie ongeveer 4 generaties nodig 

heeft voordat deze opgemerkt kan worden. Het wordt alleen opgemerkt als de gevolgen van de 

mutatie erg negatief zijn EN als het niet kan worden toegeschreven aan iets anders. 

Bijvoorbeeld, als de mutatie een negatief effect heeft op de embryonale overleving, zal het veel 

langer duren voordat je wat doorhebt. Dit komt omdat je aanvankelijk denkt dat de 

vruchtbaarheid van de ouders niet goed is. Om terug te komen op de tabel: op een gegeven 

moment ontstaat er een negatieve recessieve mutatie. De nakomelingen van het dier zullen 

deels drager zijn: de helft van de nakomelingen krijgen het gemuteerde allel: In generatie 1 zijn 

5 dieren drager en 5 dieren zijn het wild (gezonde) type. Alle andere dieren in de populatie zijn 

ook van het goede type. Zij staan niet in de tabel, maar zij kunnen gebruikt worden voor de 

fokkerij, zoals gebeurt in generatie 1 om generatie 2 te vormen. Weer zijn er 10 nakomelingen 

per dier, wat resulteert in 25 dragers en 75 wild type dieren. In de volgende generatie krijg je 

125 dragers en 825 wild type dieren. Dan wordt het kruisen van dragers mogelijk, maar nog 
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steeds niet tussen broers en zussen. Dus van de 125 dragers kunnen er alleen 100 paren. ALS 

AL DEZE DIEREN OOK ECHT PAREN MET ELKAAR, dan is het aantal homozygote dieren 

daarna 25 op de 10.000! Dus met al deze aannames, welke redelijk realistisch zijn, al is 10 

nakomelingen per dier misschien wat veel, is na 4 generaties slechts 0,25% van alle dieren 

homozygoot voor de afwijking. Als het effect van de genetische afwijking niet erg ongebruikelijk 

is, zal het veel langer duren voordat deze wordt opgemerkt. Mensen zien dan wel dat de 

afwijking toeneemt in de populatie maar zullen zich eerst afvragen of het wel erfelijk is.

Figuur 3. Een voorbeeld van hoe lang een recessieve mutatie met een negatief effect 

onopgemerkt kan blijven. Belangrijke aannames: 10 nakomelingen per dier per generatie, 

random paringen binnen een generatie, maar niet tussen broers en zussen. Let op dat de 

populatie waarschijnlijk groter is dan deze omdat dit alleen de nakomelingen zijn van een enkel 

dier.

Dit was slechts een voorbeeld, maar het gebeurt ook in het echt! Een beroemde (of beter 

gezegd berucht) voorbeeld is dat van de erfelijke afwijking BLAD (bovine leucocyte adhesion 

deficiency) en CVM (complex vertebral malformation) in Holstein Friesian runderen. Een erg 

grote genetische bijdrage van een enkele stier resulteerde in twee erfelijke afwijkingen die nu 

wijd verspreid zijn door de populatie.

10.5.1: Voorbeeld: de gevolgen van het frequent gebruik van een stier op 
erfelijke aandoeningen

In de jaren ’80 was er een stier genaamd Carlin M Ivanhoe Bell (bijnaam: Bell). Hij was erg 
populair omdat zijn dochters erg veel melk produceerden. Hij werd veel gebruikt gedurende 20 
jaar. Zijn zonen werden ook veel gebruikt en vandaag zijn bijna alle Holstein Friesian dieren 
deels ingeteeld met Bells’ allelen. 
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1.  

2.  

 Helaas bleek vele generaties 
later dat Bell een drager was van twee genetische afwijkingen: BLAD en CVM. Omdat hij en 
zijn zonen zoveel waren gebruikt in de fokkerij, hebben de ziektes zich verspreid door het hele 
ras. De ziekte BLAD veroorzaakt immunodeficiëntie, dat resulteert in veel ontstekingen. Het 
gebrek is teruggevonden in Osborndale Ivanhoe, de grootvader van Bell. De ziekte CVM 
resulteert vaak (in 88% van de gevallen) in abortus binnen 260 dagen van de dracht. Slechts 4 
tot 5% van de foetussen wordt levend geboren. Het is teruggevonden in Pennstate Ivanhoe 
Star, de vader van Bell. CVM werd pas in 1999 ontdekt.

Dus hoewel de mutaties voor noch BLAD, noch CVM, van Bell komen, maar mogelijk van zijn 
vader of grootvader, zorgde de excessief grote bijdrage van Bell voor de verspreiding van 
beide ziekten door de populatie. Beide ziektes waren niet erg genoeg om ze te linken aan 
genetische afwijkingen toen ze nog lage frequenties hadden. Dus beide hadden de kans om 
zich te verspreiden voordat ontdekt werd dat het erfelijke afwijkingen waren. 

Dus:

De snelheid van de verspreiding van genetische afwijkingen binnen een populatie wordt 
vergroot bij het excessief gebruiken van individuen. De ziekte zal zich wijd verspreiden 
voordat het wordt opgemerkt als erfelijke afwijking.

10.6: Bevestiging van ouderschap
In veel fokkerijorganisaties moeten de paringen worden gecontroleerd door een DNA test 

wanneer de nakomelingen zijn geboren. Een belangrijke reden hiervoor is dat het de kwaliteit 

van de stamboomregistratie garandeert. Er zijn een aantal redenen waarom de 

stamboomregistratie van slechte kwaliteit kan zijn:

In sommige groepsparing systemen (zoals bij vissen) waar meerdere mannelijke dieren 

en vrouwelijke dieren samen gehuisvest zijn. De exacte afstamming van de 

nakomelingen kan dan alleen gevonden worden met een DNA check.
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2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

1.  

2.  

3.  

4.  

Wanneer veel nakomelingen worden geboren op (ongeveer) dezelfde dag, dan worden 

dieren niet altijd op tijd geoormerkt en dan kan een oormerk een dier met een andere 

afstamming aanduiden.

In grote graslandsystemen (bijv. Nieuw Zeeland) met melkvee, waar koeien worden 

geïnsemineerd met verschillende stieren in een periode van 6 weken, is het niet altijd 

duidelijk welk kalf bij welke koe hoort als de dieren worden opgehaald na geboren te zijn 

in het weiland zonder toezicht. In dat geval zijn beide ouders onbekend en daarom is een 

DNA onderzoek nodig om die weer te identificeren.

Wanneer conceptie mislukt worden vrouwelijke dieren opnieuw geïnsemineerd. Soms 

met sperma van hetzelfde mannelijke dier, soms met een andere. Omdat sperma enige 

tijd kan overleven in een vrouwtje, zal een DNA onderzoek duidelijk maken wie de echte 

vader is.

Aan het begin van een fokkerij programma zijn er weinig of geen afstammingen 

beschikbaar. Een uitgebreide DNA test (met veel SNPs bijvoorbeeld) kan worden 

gebruikt om te testen hoe verwant dieren met een incomplete stamboom aan elkaar zijn.

Om foute paringen te ontmoedigen. Vooral in situaties waar de paringen veel geld 

kosten, kan de eigenaar een alternatief dier willen gebruiken wanneer het aantal 

paringen de potentie van het gewenste mannelijke dier overschrijdt. Of wanneer de 

vruchtbaarheid van het mannelijke dier niet toereikend is. Vooral in het verleden, voordat 

de DNA testen beschikbaar kwamen, gebeurden deze falsificaties bij paarden.

Dus:

Om de stamboomregistratie nauwkeurig te houden kunnen de nakomelingen op ouderschap 
getest worden met een DNA test. Er zijn een aantal situaties waarin een DNA test de enige 
oplossing is om uit te vinden wie de ouders zijn. 

10.7: Belangrijke punten bij selectie en paring
Belangrijke punten over selectie en inteelt

Paring gaat over het vinden van geschikte ouders onder de geselecteerde ouders en het 

produceren van nakomelingen.

Paringsbeslissingen hebben geen invloed op genetische vooruitgang op populatieniveau, 

maar ze kunnen invloed hebben op het niveau van het individuele dier.

Compensatieparingen houden in dat je de beste partner vindt voor een dier dat de 

tekortkomingen van de andere partner compenseert.

Partner selectie zou rekening moeten houden met de additief genetische relatie tussen 

de potentiele ouders omdat dit direct de inteelt coëfficiënt in de nakomelingen bepaalt.
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5.  

6.  

7.  

Niet gebalanceerde paringsintensiteit (grote verschillen in het gebruik van ouderdieren) 

kan onomkeerbare gevolgen hebben voor de inteelt in volgende generaties.

Er zijn conflicterende belangen tussen de korte termijn voordelen en lange termijn kosten 

van het intensief gebruiken van genetische superieure dieren.

DNA testen kunnen worden gebruikt om ouderschap te bevestigen.



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

244

11.0: Kruising

Bakewell (zie hoofdstuk 1) was niet alleen de grondlegger van de praktische fokkerij, maar ook 

van de eerste gestandaardiseerde rassen. Voor 1850 gebruikte de mens landrassen op de 

boerderij en voor andere activiteiten. Het waren populaties van dieren die goed aangepast 

waren aan de omgeving waarin ze werden gehouden. Maar hun kenmerken, hun fenotypen 

waren erg variabel en de kenmerken van de nakomelingen kon je nauwelijks voorspellen. 

Bakewell heeft de eerste gestandaardiseerde rassen gefokt naar een rasstandaard en vooraf 

bepaald fokdoel. Op deze manier leidde selectie op een beperkt aantal kenmerken in een 

landras tot de creatie van een (gestandaardiseerd) ras.

Definitie

Een ras is een groep dieren binnen een soort die onderling paren en in uiterlijk, 
prestatie, voorouders of selectiegeschiedenis overeenkomsten vertonen. Veel 
verschillende definities worden gebruikt om dit concept te omschrijven. Zie hoofdstuk 
11.1 voor meer details.

Kruisen zijn kruisingen tussen dieren van verschillende rassen of van verschillende 
lijnen. 

Het kruisen van dieren van verschillende rassen is het systematisch paren van dieren van 

verschillende rassen als een deel van een goed ontworpen fokprogramma. Wat zijn de voor- en 

nadelen van het kruisen van rassen in de commerciële rund-, kip-, en varkensfokkerij? In dit 

hoofdstuk zullen we eerst de theoretische achtergrond uitleggen over het kruisen van rassen 

en de verschillende kruisingssystemen voordat we de structuur van de fokprogramma’s 

uitleggen in het volgende hoofdstuk. Kruisen gebeurt na het selecteren van ouders uit 

verschillende rassen of lijnen (fase 5 uit het onderstaande figuur) en dit is structureel ingebed in 

een fokprogramma (fase 6).
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Veel gestandaardiseerde rassen bij paarden en honden zijn het resultaat van het kruisen van dieren van 

verschillende rassen (landrassen of gestandaardiseerde rassen) in combinatie met een strenge selectie 

onder de gekruiste dieren voor kenmerken van de rasstandaard. Dus, consequente selectie voor 

specifieke kenmerken heeft geleid tot het ontstaan van een grote variatie aan rassen binnen 

gedomesticeerde soorten. Rassen verschillen in kenmerken en voor specifieke productiedoelen. Daarbij 

kan het nodig zijn om de kenmerken van verschillende rassen te combineren. Daarom worden rassen 

soms gekruist. Bijvoorbeeld in tropische landen is een koeienras met een hoge tekenresistentie gekruist 

met een exotisch ras met een hoge productie om dieren met een gemiddelde productie en 

tekenresistentie te verkrijgen.

In dit hoofdstuk zullen we de volgende onderwerpen uitleggen:

- De genetische achtergrond van heterosis

- De motivatie om rassen te kruisen

- De verschillende kruisingssystemen en hun toepasbaarheid

11.1: Definities van een ras

Bron: Hoofdstuk 3. Wat is genetische diversiteit? John Woolliams  and Miguel Toro in 1 2 

Utilisation and conservation of farm animal genetic resources, 2007. Editor. Kor Oldenbroek. 

Wageningen Academic Publishers.

Een simpele vraag maar vaak moeilijk te beantwoorden en de onderstaande definities zijn 

geformuleerd door verschillende groepen, elk is relevant en toepasbaar voor hun 

belanghebbenden: wat is een ras?
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- “Dieren die, door selectie en fokkerij, op elkaar lijken en die hun eigenschappen op een 

uniforme manier doorgeven aan hun nakomelingen.” ( , 28http://www.ansi.okstate.edu/breeds/

/09/2006)

- “Een ras is een groep gedomesticeerde katten (subsoort felis catus) welke de CFA als 

zodanig heeft erkend. Een ras moet unieke eigenschappen hebben die ze onderscheidt van 

alle andere rassen.” (Cat Fanciers Association, , http://www.cfa.org/breeds/breed-definition.html

28/09/2006)

- “Een ras of variabele groep van mensen of andere dieren (of planten) die hun speciale of 

onderscheidende eigenschappen vasthouden door overerving.” ( http://www.biology-online.org
, 28/09/2006)/dictionary/Breeds

- “Ras, koppel of groep; een lijn van afstammelingen die bepaalde overerfbare kwaliteiten 

vasthouden.” (Oxford English Dictionary, 1959)

- “Of een sub-specifieke groep van gedomesticeerde dieren met definieerbare en te 

identificeren uitwendige kenmerken die het mogelijk maken om ze visueel te onderscheiden 

van andere, gelijk gedefinieerde groepen binnen dezelfde soort, of een groep waarbij 

geografische en/of culturele scheiding van fenotypische andere groepen heeft geleid tot de 

acceptatie van zijn bijzondere identiteit.” (FAO World Watch List, 3  Edition)rd

- “Een ras is een groep gedomesticeerde dieren, zo genoemd door acceptatie van de fokkers,

… een term welke tot stand kwam onder fokkers van boerderijdieren, gecreëerd kun je wel 

zeggen, voor hun eigen gebruik, en niemand heeft erover nagedacht om dit een 

wetenschappelijke definitie te noemen of fokkers iets verkeerds verwijt wanneer ze afwijken 

van de definitie. Het is hun woord en de gewoonte van de fokkers is dat we het moeten 

accepteren als de correcte definitie.” (‘The Genetics of Populations’; Lush, 1994)

- “Een ras is een ras als genoeg zeggen mensen dat het een ras is.” (K. Hammond, personal 

communication)

De definitie van de FAO zegt dat een ras vaak een culturele term is daarom moet het zo 

geaccepteerd worden. Het concept van gelijkenis door gemeenschappelijke overerving is een 

bruikbare toevoeging aan de definitie van het ras.

11.2: Heterosis
Kruisen van rassen wordt niet alleen toegepast met verschillende rassen, maar ook met 

verschillende selectielijnen. Dit wordt veelvuldig gebruikt in de varkens- en kippenfokkerij. Deze 

lijnen zijn gevormd door zuivere lijnen te fokken of door verschillende rassen te kruisen. Na de 

vorming van de lijn zijn de dieren geselecteerd voor een beperkt aantal productie 

http://www.ansi.okstate.edu/breeds/
http://www.cfa.org/breeds/breed-definition.html
http://www.biology-online.org/dictionary/Breeds
http://www.biology-online.org/dictionary/Breeds


Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

247

eigenschapen. Na generaties van selectie zullen de dieren uitmunten in deze eigenschappen 

van het fokdoel. Wanneer zulke lijnen worden gekruist, combineren de nakomelingen niet 

alleen de kenmerken van elke lijn, maar voor sommige kenmerken is de prestatie van de 

nakomelingen zelfs beter dan de gemiddelde prestatie van beide lijnen door heterosis.

Definitie

de laatste term wordt vooral bij planten gebruikt) is de mate Heterosis of hybrid vigour (
waarin de prestaties van een kruising voor één of meerdere kenmerken beter zijn dan de 
gemiddelde prestaties van de ouderrassen of -lijnen.

11.3: De genetische achtergrond van heterosis
Om met een simpel voorbeeld te beginnen: neem een kip met een enkel gen met twee allelen 

A en a dat gen bepaalt hoeveel eieren zij produceert in een jaar (dit is niet de werkelijkheid).

Ras 1 is homozygoot (of gefixeerd) voor A: alle dieren hebben genotype AA.

Ras 2 is homozygoot (of gefixeerd) voor a: alle dieren hebben genotype aa.

Ras 1 produceert 96 eieren per jaar en ras 2 produceert 94 eieren per jaar. Hanen van ras 1 

worden met hennen van ras 2 gekruist.

Het is te verwachten dat de nakomelingen met genotype Aa 95 eieren per jaar produceren, het 

gemiddelde van de twee ouderrassen, maar zij blijken 100 eieren per jaar te produceren. Dit is 

het effect van heterosis: de prestatie van de kruisling (Aa) is beter dan de gemiddelde prestatie 

van beide ouderrassen (AA en aa). De heterosis is 5 eieren per jaar of in procenten 5/95 = 5,2 

%. Heterosis is gebaseerd op het fenomeen van dominantie: het genotype Aa heeft een 

waarde die hoger is dan het gemiddelde van genotypen AA en aa.

Definitie

Er is sprake van wanneer de allelen op een locus niet additief zijn. Wanneer dominantie 
een locus dominantie vertoont is de genotypische waarde van een heterozygoot niet gelijk 
aan het gemiddelde van de homozygoten. Een extreme vorm is Dat  overdominantie. 
treedt op wanneer de heterozygoot een waarde heeft die boven de waarde van elk van de 
ouders uitstijgt.
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Hieronder zie je een ander voorbeeld als een illustratie van heterosis door een dominantie 

effect op een enkele locus. De genotypische waarde van homozygoot BB = 125. De 

genotypische waarde van de homozygoot bb = 115. De heterozygote Bb heeft een 

genotypische waarde van 122. Het additieve effect van B over b = 125-115/2 = 5. Het 

dominantie effect van Bb is 122-120 (120 = de gemiddelde waarde van BB en bb) = 2.

11.4: Effecten van heterosis
Heterosis heeft een positief effect omdat in de kruislingen veel genen heterozygoot zijn die in 

de ouderrassen homozygoot zijn. Allelen met een negatief effect zijn vaak recessief. In de 

kruislingen komen deze recessieve allelen dus niet tot uiting. De hoeveelheid heterosis die 

verwacht wordt voor een specifiek kenmerk in een kruising van twee rassen hangt af van het 

aantal loci dat de eigenschap beïnvloedt en het verschil tussen de twee rassen in de relevante 

allelfrequenties op deze loci.

In het onderstaande figuur is dit geïllustreerd met een eigenschap die wordt bepaald door twee 

allelen van één gen. Hoe hoger het verschil in genfrequentie, des te hoger is de hoeveelheid 

heterosis. Na het kruisen van de twee lijnen is de hoeveelheid heterosis voor meervoudige 

eigenschappen bepaald door het gemiddelde verschil in allelfrequentie voor het totaal aantal 

genen dat betrokken is en het dominantie effect van elke locus. Wanneer het verschil in 

allelfrequentie -1 is (voor alle genen zijn de beide rassen homozygoot verschillend van elkaar) 

dan is de heterosis gelijk aan 1 (100%).
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11.5: Motieven om te gaan kruisen
Heterosis is een van de redenen om rassen of lijnen te kruisen. De effecten van dominantie 

worden gezien in alle diersoorten en het kan geconcludeerd worden dat de effecten van 

heterosis groter zijn voor eigenschappen met een lage erfelijkheidsgraad. Heterosis is vaak 

goed zichtbaar bij eigenschappen als vruchtbaarheid en gezondheid welke niet gemakkelijk 

verbeterd kunnen worden door selectie vanwege hun lage erfelijkheidsgraad. Dus, de 

verbetering van gezondheid en vruchtbaarheid is vaak een belangrijke motivatie om kruisingen 

uit te voeren. In Nieuw Zeeland is de kruising tussen Jersey en Holstein koeien erg bekend en 

sinds 2000 wordt het kruisen van melkveerassen veel toegepast in Noord Amerika en West 

Europa. Deze kruisingen worden toegepast om de vruchtbaarheid en gezondheid van koeien te 

verbeteren. Deze eigenschappen kunnen nauwelijks worden verbeterd door te fokken binnen 

een ras met een hoge melkproductie. Deens onderzoek laat zien dat in een kruising van 

verschillende melkveerassen de heterosis gebruikt kan worden om eigenschappen te 

verbeteren die met robuustheid en winstgevendheid te maken hebben (zie onderstaande 

tabel).
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Referentie: Crossbreeding in dairy cattle: A Danish perpective. Sorenson, M.K. et al, 2008. 

Journal of Dairy Science, Vol 91 (11), pp. 4116-4128

De tweede reden om rassen te kruisen is om de complementariteit van rassen of lijnen te 

verkrijgen: het combineren van eigenschappen van twee rassen of lijnen heeft een gunstig 

effect. Een voorbeeld is de kruising van zeugen van een ras met grote tomen met een beer van 

een ras dat snel groeit tot slachtgewicht. De kruising leidt tot meer varkens per toom die snel 

groeien. Dit geeft een hogere winst dan wanneer je raszuivere zeugen met dezelfde 

toomgrootte maar een langzamere groei houdt of een zeug met kleine tomen met 

snelgroeiende biggen.

De derde reden is dat kruisingen eigenschappen combineren die niet makkelijk in een zuiver 

ras behaald kunnen worden. Een voorbeeld is de groei van mager vlees en vleeskwaliteit in 

varkens. Deze eigenschappen zijn binnen rassen negatief gecorreleerd: dieren met meer 

mager vlees hebben vaak vlees van slechtere kwaliteit en omgekeerd. Genen die de groei van 

mager vlees beïnvloeden werken ook op vleeskwaliteit, maar ze hebben het tegenovergesteld 

effect.

De laatste reden om rassen te kruisen is de bescherming van de genetische vooruitgang in 

selectie lijnen door commerciële fokbedrijven. Zij investeren veel in het onderhouden van 

dieren, eigenschappen registreren etc. Door alleen kruislingen te verkopen aan boeren 

voorkomen ze dat concurrenten hun eigen zuivere dieren kunnen gebruiken voor de fokkerij. 

Daarbij komt ook nog eens dat het verkopen van kruislingen aan boeren zorgt voor inkomen 

van de organisatie.
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11.6: De verschillende kruisingssystemen en hun 
toepassing
Ten eerste: waar je hier ras leest, kun je ook selectielijn lezen. In de commerciële varkens- en 

kippenfokkerij is het maken van gespecialiseerde lijnen veel meer gebruikelijk dan het 

selecteren in verschillende rassen. Ten tweede: in alle kruisingssystemen worden dieren eerst 

geselecteerd voor relevante eigenschappen voordat ze worden gekruist. Kruisen van rassen of 

lijnen maakt selectie niet onnodig. Ten derde: kruisingsschema’s vereisen een strakke 

toepassing door alle deelnemers. Dus, kruisen van rassen wordt voor verschillende redenen 

uitgevoerd en zij kunnen alleen worden gerealiseerd als de gekozen strategie strikt opgevolgd 

wordt.

Verschillende kruisingsschema’s kunnen worden onderscheiden en de heterosis percentages 

variëren zoals je ziet in de tabel hieronder:

:

In een kruising tussen twee zuivere rassen is de heterosis in de F  100%. In de F  populatie is 1 1

het verschil in allelfrequentie tussen de F  en een van de ouderrassen de helft van het verschil 1

tussen de twee ouderrassen. Dit feit maakt dat bijvoorbeeld wanneer de F  gekruist wordt met 1

één van de ouderrassen in een terugkruising, de heterosis in de F  50% is vergeleken met de 2

originele tweewegkruising. Het % heterosis hangt af van het verschil in allel frequentie tussen 

de moeder- en de vaderpopulatie. Zoals eerder gezegd, de voordelen van heterosis zie je het 

meest en zijn het waardevolst bij de verbetering van eigenschappen met een lage 

erfelijkheidsgraad zoals gezondheid en vruchtbaarheid.
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11.6.1: De tweewegkruising (kruising van zuivere rassen)

Twee rassen worden gekruist en de nakomelingen worden alleen gebruikt voor productie 

doeleinden en worden niet gebruikt voor fokkerij. Voor de kruislingen wordt de notatie  F1

gebruikt. Het gehele effect van de heterosis kan worden benut in de nakomelingen. Het vereist 

het in stand houden van de zuivere rassen, beide met een fokprogramma. Dit systeem wordt 

veel gebruikt bij melkvee en in schapen. De vrouwelijke dieren die niet nodig zijn om nieuwe 

zuivere rasdieren te produceren worden gekruist met een snelgroeiend mannelijk dier van een 

ras met een goede slachtkwaliteit. Op deze manier wordt de waarde van de nakomelingen die 

niet nodig zijn om de zuivere rasdieren te vervangen veel hoger dan raszuivere nakomelingen.

A * B >  (AB = 50 % A, 50 % B)F1

11.6.2: De driewegkruising

Tweewegkruising vrouwelijke dieren (F ) worden gekruist met raszuivere mannelijke dieren van 1

een derde ras. Voor hun nakomelingen, de tweede generatie in de kruising, wordt de notatie  F2

gebruikt. In dit systeem kan het volle effect van de heterosis in de F  gebruikt worden. Een 1

speciaal geval van de driewegkruising is het kruisen van een van de kruisings vrouwelijke 

dieren (F ) met een mannelijk dier van een van de ouderrassen. Dit wordt een  1 terugkruising

genoemd. Vroeger was in Nederland de driewegkruising met het Landras varken en het Groot 

Yorkshire ras erg populair. De Landras zeugen zijn uitstekende moeders en het Groot 

Yorkshire varken was erg goed in groei en karkaseigenschappen, maar minder goed als 

moederdier. De eerste kruising gaf hele goede zeugen met grote tomen (door de 

Landraseigenschappen en heterosis) en na de terugkruising met een Groot Yorkshire beer 

werden veel biggen geboren die goed groeiden en een goed karkas kregen.

A * B >  (AB = 50 % A, 50 % B)F1

F1 (AB) * C >  (ABC = 25 % A, 25 % B, 50 % C)F2

11.6.3: De vierwegkruising

Tweewegkruising vrouwelijke dieren worden gekruist met tweewegkruising mannelijke dieren 

om de  te vormen. In dit systeem worden de volle effecten van heterosis in beide  F2 F1

kruisingen gebruikt. Vierwegkruisingen worden veel gebruikt in de commerciële kippenfokkerij. 

Alle drie redenen voor het kruisen van rassen vind je terug in leg- en vleeskippenfokkerij: 

heterosis gebruiken, de goede eigenschappen van verschillende rassen benutten en selecteren 

in de rassen op negatief gecorreleerde eigenschappen die niet in één ras te verenigen zijn. In 

deze kippenfokprogramma’s zijn veel (15 – 20) eigenschappen belangrijk: veel van deze zijn 
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negatief gecorreleerd aan elkaar en/of hebben een lage erfelijkheidsgraad. Heterosis wordt hier 

ten volle benut omdat eerst de selectie op een beperkt aantal eigenschappen in verschillende 

lijnen wordt toegepast en daarna worden de lijnen gekruist om de beste combinatie van 

eigenschappen te krijgen.

A * B >  (AB = 50 % A, 50 % B)F1   en C * D >  (CD = 50 % C, 50 % D)F1

 (AB) *  (CD) > F1 F1 F (ABCD = 25 % A, 25 % B, 25 % C, 25 % D)2 

11.6.4: Rotatiekruising met twee rassen (crisscross)

De start van deze kruising is hetzelfde als bij terugkruisen. Vrouwelijke dieren van ras A 

worden gekruist met mannelijke dieren van ras B. Hun vrouwelijke nakomelingen (F ) worden 1

(terug)gekruist met een mannelijk dier van ras B. Hun vrouwelijke nakomelingen (F ) worden 2

weer met mannelijke dieren van ras A teruggekruist. Hun vrouwelijke nakomelingen (F ) 3

worden weer met mannelijke dieren van ras B teruggekruist etc. Om de generatie worden de 

vrouwelijke dieren dus met mannelijke dieren van ras A of ras B gekruist. In zo’n kruising kan 

een deel (2/3 vergeleken met zuiver raskruising) van de heterosis gebruikt worden. De 

raszuiver dieren moeten nog steeds in stand worden gehouden met een fokprogramma, maar 

andere fokkers kunnen dit doen. Hieronder zie je een voorbeeld van de tweewegrotatie bij 

runderen:
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11.6.5: Rotatiekruising met drie rassen (crisscross)

Vrouwelijke dieren van ras A worden gekruist met mannelijke dieren van ras B. Hun vrouwelijke 

nakomelingen (F : AB) worden dan gekruist met een mannelijk dier van ras C. Hun vrouwelijke 1

nakomelingen (F : 25 % A, 25 % B en 50% C) worden gekruist met mannelijke dieren van ras 2

A. Hun vrouwelijke nakomelingen (F : 62.5 % A, 12.5 % B en 25 % C) worden gekruist met 3

mannelijke dieren van ras B. vrouwelijke dieren worden dus steeds gekruist met mannelijke 

dieren van ras A, B, en C om en om per generatie. De gekruiste vrouwelijke dieren uit alle 

generaties kunnen gebruikt worden om vervanging voor de volgende generatie te produceren. 

In zo’n kruising kan een groot deel (6/7) van de heterosis nog steeds benut worden.

11.6.6: Introgressie

Hierbij worden mannelijke dieren van het zuiver ras B gekruist met vrouwelijke dieren van ras A 

om een eigenschap dat met een hoge frequentie aanwezig is in ras B en dat afwezig is of een 

lage frequentie heeft in ras A op te nemen in ras A. De vrouwelijke dieren van de eerste 

kruising (F : AB) worden geselecteerd voor de eigenschap van B die je wenst in ras A en 1

teruggekruist met dieren van ras A. Dit wordt herhaald in volgende generaties. Ras B wordt 1 

keer gebruikt en selectie in de kruislingen leidt tot de integratie van de gewenste eigenschap

(pen) van ras B in ras A. Genetische markers voor een gewenste eigenschap verbeteren de 

toepasbaarheid van deze methode. Een voorbeeld is de opname van het Booroola allel in het 

Texelse schaap. Het vergroot de worpgrootte en is aanwezig in het Merino schaap. Door 

Texelse ooien één keer met Merino rammen te kruisen, gevolgd door selectie op dragers van 

het Booroola allel in de F  resulteert dit in raszuivere Texelse ooien die twee keer zoveel 1

lammeren produceren in vergelijking tot niet-dragers van het gewilde allel.

A * B >  (AB = 50 % A, 50 % B)F1

 * A > F1 F2 

F2 * A > F etc.3 

11.6.7: De verdringingskruising

Deze methode wordt gebruikt om een populatie snel van het ene ras in het andere ras te 

veranderen. Mannelijke dieren van het nieuwe gewilde ras worden steeds teruggekruist met de 

vrouwelijke dieren van de vorige generatie. Na drie generaties hebben de F  nakomelingen al 3

87,5% van de genen van het gewilde ras en na vier of vijf generaties bestaat de populatie 

geheel uit het gewenste ras. Zo’n proces vond plaats in West Europa in de ’70 toen de lokale 

Zwartbonte koeienpopulaties gekruist werden met Holstein-Friesian stieren uit Noord Amerika 

om zo de huidige Europese Holstein-Friesian te vormen.
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A * B >  (AB = 50 % A, 50 % B)F1

 * B > F1 F2 

F2 * B > F etc.3 

Het figuur hierboven laat de snelle vervanging zien door het kruisen van het Nederlandse 

Friese-Hollandse koeien ras met de Holstein-Friesian stieren uit Noord Amerika.

11.6.8: Het maken van een synthetisch ras

Twee rassen worden gekruist en mannelijke en vrouwelijke dieren van de F  generatie worden 1

opnieuw gekruist. Dit wordt enkele generaties herhaald. Op deze manier creëer je een nieuw 

synthetisch ras met steeds gelijke delen (50%) van de allelen van de twee oorspronkelijke 

rassen. Op deze manier kunnen ook drie of vier rassen gebruikt worden om een nieuw ras te 

maken. Dan vormen de herhaaldelijke kruisingen van mannelijke en vrouwelijke dieren in de F2 

generatie pas de echte start van het nieuwe synthetische ras. Het Nederlandse ras de 

Flevolander is een recent voorbeeld van een synthetisch ras. Het begon met de kruising van 

het Finse Landras schaap, een ras met een grote worpgrootte, met de Ile-de-France schaap, 

een ras met een seizoens onafhankelijk oestruscyclus. De F  ooien produceren grote tomen en 1

geven drie keer per twee jaar lammeren. De F  rammen werden gekruist met de F  ooien, de F1 1

 rammen met de F  ooien, de F  rammen met de F  ooien etc. Op deze manier is een erg 2 2 3 3

vruchtbaar schapenras, de Flevolander, gecreëerd.

A * B >  (AB = 50 % A, 50 % B)F1

 *  > F1 F1 F2 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

F2 *  > F2 F etc.3 

11.7: Belangrijke punten bij de kruising van rassen 
en lijnen

Kruisingen zijn paringen waarbij de ouderdieren van verschillende rassen of lijnen 

komen.

Een ras is een groep dieren binnen een diersoort die overeenkomsten hebben in uiterlijk, 

prestaties, voorouders of selectie geschiedenis.

Selectie lijnen worden gevormd door het fokken met dieren van een zuiver ras of door 

het kruisen van verschillende selectielijnen. Na de vorming van een lijn worden de dieren 

in zo’n selectielijn geselecteerd op een beperkt aantal fokdoeleigenschappen. Na 

generaties van selectie blinken de dieren van de selectielijn uit in deze specifieke 

fokdoeleigenschappen.

Wanneer rassen of selectielijnen worden gekruist, combineren de kruislingen niet alleen 

de eigenschappen van elk ras waaruit het gevormd is, maar voor sommige 

eigenschappen zal de prestatie van de kruislingen beter zijn dan de gemiddelde prestatie 

van de twee ouderrassen door heterosis.

Heterosis of hybrid vigour is de mate van de hogere prestatie van een kruising ten 

opzichte van de gemiddelde prestatie van beide ouderlijnen.

Heterosis heeft een positief effect omdat in de kruislingen veel genen heterozygoot zijn 

die homozygoot zijn in beide ouderrassen. Allelen met een negatief effect zijn vaak 

recessief. In de kruislingen komen deze negatieve allelen niet tot uiting.

Heterosis is een van de redenen om het kruisen van rassen toe te passen. De tweede 

reden voor het kruisen van rassen is om de combinatie van lijnen te verkrijgen in een 

situatie waar de combinatie van eigenschappen van twee rassen of lijnen gewenst is. De 

derde reden is dat kruisingen eigenschappen combineren die niet gemakkelijk in een 

zuiver ras behaald kunnen worden. De laatste reden om rassen te kruisen is de 

bescherming van de genetische vooruitgang in selectie lijnen van commerciële 

organisaties.

In alle kruisingssystemen moeten dieren nog steeds geselecteerd worden voor revelante 

eigenschappen voordat zij gekruist worden. Kruisen maakt selectie niet overbodig. 

Kruisingsschema’s vereisen een strikte implementatie door alle deelnemers. Dus, kruisen 

van rassen wordt om verschillende redenen uitgevoerd en zij kunnen alleen worden 

gerealiseerd als de gekozen strategie strikt opgevolgd wordt.
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12.0: De structuur van fokprogramma's

Fokprogramma’s hebben als doel het genereren van genetische vooruitgang in een populatie. 

In fokprogramma’s wordt een permanente selectierespons gecreëerd voor de 

fokdoelkenmerken door 1) de verzameling van informatie over selectiekandidaten, 2) schatting 

van fokwaarden en 3) selectie van ouderdieren in 4) combinatie met een paringsschema voor 

deze ouderdieren. Dus, de genetische vooruitgang die gegenereerd wordt door het selecteren 

van ouderdieren in fase 5 in het fokprogramma wordt verspreid in fase 6: de structuur van de 

fokprogramma’s.

Definitie

Een  is een programma dat gericht is op gedefinieerde fokprogramma of fokschema
fokdoelenkenmerken voor de productie van de volgende generatie dieren. Het is de 
combinatie van 1)het registreren van selectiekenmerken, 2) de schatting van fokwaarden 
en 3) de selectie van ouderdieren en 4) het paringsschema voor de geselecteerde ouders 
inclusief (kunstmatige) reproductiemethoden die toegepast worden bij de ouderdieren.
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12.1: Genetische vooruitgang in een fokprogramma
Zoals we eerder hebben gezien hangt de permanente selectie respons af van 1) de selectie 

intensiteit, 2) de nauwkeurigheid van de fokwaarde, 3) de genetische variatie en 4) het 

generatie interval. De eerste drie staan in de teller van de formule waarmee je de genetische 

vooruitgang berekent en de laatste is de noemer. Dus een hogere selectie intensiteit, 

nauwkeurigheid en genotypische variatie en een lager generatie interval zorgen voor een 

hogere selectierespons.

In formulevorm: SR = i * r* var / GIg 

Waar SR = selectie respons; i = de selectie intensiteit; r = de nauwkeurigheid; var  = de g

genotypische variatie en GI = het generatie interval.

Binnen een fokprogramma kan de genotypische variatie nauwelijks worden beïnvloed, maar bij 

de andere drie parameters kun je dat wel. Zij zijn gerelateerd aan elkaar, en dat geldt met 

name voor de nauwkeurigheid van selectie en het generatie interval. Je kunt bijvoorbeeld 

kiezen voor selectie met een hoge nauwkeurigheid, maar dan moet je lang wachten voordat je 

alle informatie verzameld hebt van je selectiekandidaten, wat resulteert in een langer generatie 

interval. Wanneer je kiest voor een lagere nauwkeurigheid kun je jongere dieren selecteren 

voor de fokkerij, wat resulteert in een korter generatie interval. Dus, fokprogramma’s kunnen 

worden geoptimaliseerd op selectie intensiteit, nauwkeurigheid en generatie interval.

Zoals eerder is laten zien, kan de selectie respons binnen een fokprogramma worden 

gegenereerd in vier verschillende selectie paden. De totale selectie respons krijg je door het 

optellen van de vier aparte responsen met, in deze volgorde, een verminderde impact op de 

genetische vooruitgang: 10 mannelijkee dieren om mannelijkee dieren te produceren, 2) 

mannelijkee dieren om vrouwelijke dieren te produceren, 3) vrouwelijke dieren om mannelijkee 

dieren te produceren en 4) vrouwelijke dieren om vrouwelijke dieren te produceren. In de 

structuur van het fokprogramma kun je deze verschillen in impact terugvinden in de structuur.

12.2: Fokprogramma's verschillen in de mate van 
controle
In de uitvoering van een fokprogramma zijn de nauwkeurigheid en de discipline van de actieve 

fokkers van doorslaggevend belang. Cruciaal zijn: vasthoudendheid van het fokdoel, de 

nauwkeurigheid in het registreren van fenotypen, genotype en stamboom en natuurlijk ook de 

vereiste discipline in de selectie en paring. Wordt dit allemaal uitgevoerd zoals het beschreven 

is in het fokprogramma? Het zijn allemaal belangrijke menselijke factoren die onder controle 

zouden moeten zijn. Maar in bijna alle diersoorten zijn de vrouwelijke dieren en soms ook de 

mannelijke dieren, eigendom van individuele deelnemers aan het fokprogramma: boeren of 
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burgers. Zij hebben de dieren in eigendom en beslissen of zij met hun dier willen fokken en zij 

bepalen de partner voor hun dier. En in het geval van individueel eigendom van de dieren is de 

bereidheid en hulp van de eigenaren echt vereist om bij het fokdoel te blijven, om informatie 

systematisch en nauwkeurig te verzamelen en om de selectie en paring goed te laten verlopen.

In diersoorten die voor de hobby gehouden worden is de controle van de fokkerijorganisaties 

erg klein. Deze programma’s hebben een platte structuur: bijna alle vrouwelijke dieren kunnen 

worden geselecteerd als ouderdier en in de meeste gevallen heeft de fokkerijorganisatie alleen 

een vinger in de pap bij het selecteren van de mannelijke dieren. Shows waar het uiterlijk van 

de dieren leidend is, bepalen voor een groot deel welke mannelijke dieren worden gebruikt, wat 

vaak resulteert in een paar ‘kampioenen’ die veelvuldig worden gebruikt in de gehele populatie. 

In deze fokprogramma’s zijn alleen maar selectiepaden voor de mannelijke dieren die 

mannelijke dieren produceren en mannelijke dieren die vrouwelijke dieren produceren effectief 

om een selectierespons te creëren in de hele populatie. Als voorbeeld zullen we het 

fokprogramma van paarden toelichten (het Nederlandse KWPN programma in hoofdstuk 

12.3.1).

Aan de andere kant heb je de commerciële varkens- en kippenfokkerij (gericht op de productie 

van varkensvlees, eieren en kippenvlees) waar de controle voor de fokprogramma’s volledig bij 

fokkerijorganisaties ligt. Zij hebben een beperkt aantal fokdieren die onderdeel zijn van hun 

selectielijnen in eigendom. In deze lijnen bepalen de organisaties de fokdoelen, zij verzamelen 

data en doen de fokwaardeschatting en zij zorgen voor de selectie en paring/kruising van 

ouders om een nieuwe generatie te produceren. Het uiteindelijke product wordt door veel 

dieren geproduceerd welke drie- of vierwegkruisingen zijn van de selectielijnen. In deze 

fokprogramma’s zijn alle selectiepaden effectief in het creëren van een selectierespons in de 

hele populatie die een piramide structuur heeft. Omdat ze werken met verschillende 

selectielijnen, welke verschillen in hun fokdoelkenmerken, hebben de fokkerijorganisaties de 

flexibiliteit om verschillende drie- en vierwegkruisingen te maken. Bijvoorbeeld in de 

varkensfokkerij zijn de markten verschillend. De vereisten voor slachtgewicht, 

karkassamenstelling en vleeskwaliteit zijn niet gelijk. De wereldwijde organisaties hebben 

verschillende berenlijnen voor varkensvleesproductie welke gebruikt worden om verschillende 

markten te voorzien van varkensvlees. De boeren vermeerderen en kruisen lijnen volgens een 

contract binnen de piramide structuur. Als een voorbeeld zullen we een fokprogramma voor 

varkensvleesproductie gebruiken (het Topigs programma in hoofdstuk 12.5.1).

Tussen deze twee extreme typen fokprogramma’s zijn er fokprogramma’s met een open 

nucleus. In deze programma’s is een deel van de populatie eigendom van een paar fokkers of 

een fokkerijorganisatie. Dit deel wordt gebruikt om de mannelijke dieren te selecteren en om de 

moeders van de mannelijke dieren voor de volgende generatie te selecteren. In deze 

fokprogramma’s is alleen het selectie pad ‘vrouwelijke dieren om vrouwelijke dieren te 

produceren’ niet belangrijk voor het creëren van een selectierespons. Als voorbeeld zullen we 

de open nucleus voor melkvee bespreken (het CRV programma in hoofdstuk 12.4.1).
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12.3: Fokprogramma's met een platte structuur
Bij veel diersoorten die door mensen gebruikt worden, hebben fokprogramma’s een 

eenvoudige structuur. Voorbeelden daarvan zien we bij honden, paarden en vlees 

producerende schapen en geiten. In deze fokprogramma’s vindt er een strenge selectie plaats 

van mannelijke dieren, omdat je biologisch gezien maar een klein aantal mannelijke dieren 

nodig hebt om de volgende generatie te produceren. Er is enige selectie onder de vrouwelijke 

dieren, maar dit is weinig effectief. Bij deze diersoorten zijn de fokdieren (vooral de vrouwelijke 

dieren) in handen van individuele eigenaren welke hun eigen beslissingen kunnen maken over 

selectie en paring. Een gevolg hiervan is dat de fokdoelen vaak veranderen en niet altijd 

worden gehandhaafd, het registreren van eigenschappen en stambomen is vaak niet volledig, 

selectie en paring kunnen nauwelijks worden beinvloed. Dit resulteert in weinig genetische 

vooruitgang over generaties.

Bij deze diersoorten spelen stamboeken een prominente rol in het fokprogramma. Zij 

registreren de stambomen en bepalen de eisen voor de kenmerken van de mannelijke dieren 

en vrouwelijke dieren om geselecteerd te worden als ouderdier voor de volgende generatie. De 

eisen voor de mannelijke dieren zijn vaak erg strikt en slechts een heel beperkt aantal wordt 

goedgekeurd voor de fokkerij. Vaak wordt veel nadruk gelegd op het uiterlijk. Voor vrouwelijke 

dieren zijn de regels juist veel soepeler: vrouwelijke dieren worden nauwelijks afgekeurd voor 

de fokkerij.

In de paardenfokkerij wordt nu veel gedaan om het fokprogramma te professionaliseren. Een 

beperkt aantal hengsten wordt goedgekeurd voor de fokkerij door de stamboeken en 

vrouwelijke dieren die er gunstig uitspringen in uiterlijk, gezondheid en prestatie worden 

gepromoot voor de fokkerij. Dit resulteert inderdaad in een genetische vooruitgang.

In de fokkerij van honden spelen shows een belangrijke rol in de selectie van mannelijke 

dieren. Een beperkt aantal reuen met het beste uiterlijk wordt gebruikt voor fokkerij, vaak 

zonder dat de fokkerijorganisatie daar grip op heeft. Tegenwoordig is de hondenfokkerij in 

discussie in de samenleving door de negatieve bijwerkingen van strenge selectie op uiterlijk en 

de hoge verwantschap tussen de dieren in de populatie wat leidt tot inteelt en hoge frequenties 

van genetische defecten.

Bij vlees producerende schapen- en geiten rassen is de selectie van rammen en bokken het 

meest effectief omdat je een beperkt aantal mannelijke dieren nodig hebt om de nieuwe 

generatie te produceren. Eenvoudige fokdoelen voor deze diersoorten zijn gewicht en 

bespiering op een vaste leeftijd. Door jonge mannelijke dieren te gebruiken wordt het generatie 

interval kort gehouden en zo creëren ze genetische vooruitgang. Vanuit bedrijfseconomisch 

oogpunt moeten de ooien zo groot mogelijke worpen produceren. Dus, het generatie interval 

van de vrouwelijke dieren is vrij lang. In de meer intensieve schapen- en geitenproductie 

worden vrouwelijke dieren van vruchtbare rassen gekruist met mannelijke dieren van 

gespecialiseerde vleesrassen, wat resulteert in veel lammeren die goed groeien en een goede 

slachtkwaliteit hebben. Het Texelse schaap staat bekend voor deze eigenschappen en wordt 
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wereldwijd vaak gebruikt als vaderlijn (terminal sire) om kruisingslammeren te produceren met 

vrouwelijke dieren van een lokaal ras. Bij melk producerende schapen en geiten worden zowel 

mannelijke dieren als vrouwelijke dieren echt geselecteerd als ouderdier. 

Nakomelingenonderzoek voor mannelijke dieren wordt nauwelijks toegepast omdat er maar 

weinig melkschapen en –geiten in melkproductie-controle-schema's opgenomen zijn. Tot nu 

toe is er weinig genetische vooruitgang geboekt bij melkschapen en melkgeiten.

12.3.1: Een fokprogramma met een platte structuur: het KWPN 
fokprogramma

Het KWPN fokdoel (2014)

Sinds 2006 onderscheidt het KWPN vier fokkerij richtingen. De rijpaarden, die onderverdeeld 

zijn in dressuur- en springpaarden, vormen de grootste groep (85 – 90%). De andere twee 

richtingen zijn het tuigpaard en het Gelderse paard. Ondanks dat iedere richting zijn eigen 

fokdoelkenmerken heeft, vallen alle paarden onder het algemene KWPN fokdoel:

Een competitiepaard fokken dat op Grand Prix niveau kan presteren

Met een lichaamsbouw die langdurig gebruik mogelijk maakt

Met een karakter dat de wil om te presteren ondersteunt en ook vriendelijk naar mensen 

is

Met een functioneel uiterlijk en een correct bewegingsmechanisme dat goede prestaties 

mogelijk maakt

Met een aantrekkelijk uiterlijk dat mooi, verfijnd, edel en van kwaliteit is

Het KWPN heeft een aparte standaard voor elke fokrichting bepaald. Deze standaarden zijn 

beschrijvingen van het ideale dressuur-, spring-, tuig- en Gelderse paard. De fokstandaard 

helpt om de paarden objectief en gelijkwaardig te beoordelen. Het geeft een raamwerk 

waarbinnen juryleden hun evaluaties kunnen geven. Dit vermindert het risico van uitgesproken 

persoonlijke voorkeuren en het vergroot daardoor de uniformiteit, reproduceerbaarheid en 

herhaalbaarheid van de beoordeling.

Er moet bij de beoordelingen onderscheid gemaakt worden tussen merries en hengsten.

De selectie en het gebruik van de beste merries wordt gestimuleerd door de stamboeken door 

het toekennen van predicaten. Deze kunnen gezien worden als ‘kwaliteitstempels’. De merrie 

kan predicaten krijgen gebaseerd op haar eigen kwaliteiten (prestatie, uiterlijk en gezondheid) 

of gebaseerd op de kwaliteiten van de nakomelingen (prestatie, uiterlijk).

Voor de hengsten is er een verplichte route om een goedgekeurde hengst te worden:

Inspectie van de hengst: op harde ondergronden voor correctheid van de benen en op 

vrije sprong (springpaarden) of vrije beweging (dressuurhengsten).
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Gezondheidschecks: in de verschillende stadia van het hengsten goedkeuringsproces 

moeten hengsten bewijzen dat ze aan de minimum eisen voor klinische correctheid van 

lichamelijk functioneren voldoen, röntgenfoto’s ondergaan en spermakwaliteit laten 

bepalen.

Prestaties op een speciaal testcentrum: afhankelijk van hun leeftijd moeten hengsten hun 

sportieve mogelijkheden bewijzen tijdens een centrale prestatie toets van maximaal 70 

dagen.

Wanneer een hengst nakomelingen heeft, worden deze nakomelingen gekeurd en/of 

gevolgd in de sport. Gebaseerd op de verzamelde informatie worden verschillende 

fokwaarden voor elke hengst geschat. Gebaseerd op hun fokwaarden worden hengsten 

beoordeeld wanneer hun nakomelingen 1, 3, 7 en 11 jaar zijn.

Het KWPN verzamelt verschillende vormen van informatie op veel verschillende momenten:

- Lineaire scores van uiterlijk en beweging bij 20 random aangewezen veulens van ieder nieuw 

goedgekeurde hengst

- Röntgenfoto’s voor osteochondrose bij 20 random aangewezen 1-jarige veulens van ieder 

nieuw goedgekeurde hengst

- Lineaire scores van uiterlijk, vrije beweging bij alle (vooral) 3-jarige merries die worden 

aangemeld voor stamboekinspectie

- Springen of vrije beweging en waardepunten bij alle jonge hengsten die worden aangemeld 

voor het hengsten selectie proces

- Punten behaald in prestatietesten in eendaags-prestatie test voor merries (IBOP) en centrale 

station testen (EPT) voor merries en hengsten

- Competitie resultaten voor alle geregistreerde paarden

Deze data wordt gebruikt om de fokwaardes voor alle hengsten en merries te schatten. 

Fokwaardes worden geschat voor:

- Alle lineair gescoorde kenmerken (uiterlijk, beweging, vrije sprongen)

- Osteochondrosis

- Sport dressuur

- Sport springen

Deze fokwaarden worden naar de fokkers gecommuniceerd, gebruikt tijdens het selectie 

proces, om het fokprogramma te evalueren en zo tot de beste hengst-merrie combinaties te 

komen.
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12.4: Fokprogramma's met een (open) nucleus
Nucleus programma’s worden gekarakteriseerd door de aanwezigheid van een beperkt aantal 

vrouwelijke dieren die genetisch superieur zijn aan de gehele populatie. Deze vrouwelijke 

dieren gaan de nieuwe mannelijke fokdieren produceren. Zij zijn eigendom van een 

fokkerijorganisatie of een beperkt aantal fokkers en die populatie van genetisch superieure 

dieren wordt de nucleus (fokbedrijf of fokunit) genoemd. Zij leveren de volgende generaties 

mannelijke dieren die mannelijke dieren moeten produceren en mannelijke dieren die 

vrouwelijke dieren gaan produceren. Van hen worden veel kenmerken geregistreerd. De 

fokkerijorganisatie neemt de beslissingen over selectie en paring in de nucleus en in de 

contracten die met fokkers afgesloten worden. Het gevolg hiervan is dat de fokdoelen strikt 

worden vastgehouden, de registratie van kenmerken en stamboom compleet is en de selectie 

en paring in de nucleus onder controle is. Dit resulteert in een grote genetische vooruitgang 

over generaties. Nucleus programma’s kunnen worden gesloten, zoals het geval is bij varkens 

en kippen. Zodra de dieren voor de nucleus bij de start van het fokprogramma worden 

gekozen, worden geen dieren van buitenaf meer toegevoegd aan de populatie. Dit wordt een 

gesloten nucleus fokprogramma genoemd.

In de rundveefokkerij worden kunstmatige inseminatie, in vitro fertilisatie en embryo 

transplantatie veelvuldig gebruikt in de open nucleus. Dit geeft te mogelijkheid om veel 

nakomelingen te genereren van superieure stieren en van koeien en de allelen van deze dieren 

breed te verspreiden in de populatie. In het gedeelte van de populatie dat vooral gebruikt wordt 

voor productie doeleinden, worden de nakomelingen van de stieren getest op de belangrijke 

kenmerken. Wanneer de geschatte fokwaarde van koeien in de productie populatie 

vergelijkbaar is met (of hoger is dan) de fokwaarde in de nucleus populatie, kunnen zij ook tot 

de nucleus toetreden. In dat geval kan de fokkerijorganisatie het dier kopen of een contract 

afsluiten met de eigenaar. Dit wordt een  genoemd.open nucleus fokprogramma

Open nucleus fokprogramma’s kunnen ook worden gezien bij diersoorten waar de huidige 

fokprogramma’s een platte structuur hebben: paarden, honden, schapen en geiten. Dan kan de 

genetische vooruitgang behaald worden in een gecontroleerde situatie en mannelijke dieren uit 

de nucleus kunnen dan vaak gebruikt worden door individuele particuliere fokkers. Bij honden 

zijn al open nucleus fokprogramma’s ontwikkeld voor werkhonden en voor blinde-

geleidehonden zijn zelfs gesloten nucleus programma’s opgezet.

12.4.1: Fokprogramma met een open nucleus: het CRV melkvee 
fokprogramma

Het fokdoel en de CRV selectie index
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Voor de nucleus hanteert CRV het volgende fokdoel (2014): “een gezonde en langlevende 

melkkoe die de optimale bijdrage levert aan de winst van de boerderij”. Voor de selectie van 

stiermoeders en stiervaders en voor (potentiele) nucleusdieren gebruikt CRV in Nederland een 

eigen index. In deze ‘CRV-index’ wordt veel nadruk gelegd op gezondheidskenmerken en 

levensduur zoals hieronder te zien is:

Elk van deze drie categorieën is een sub-index waarin een aantal productie kenmerken, 

kenmerken voor levensduur en gezondheid en een aantal exterieurkenmerken worden 

gecombineerd in één getal.

De kenmerken voor deze drie categorieën komen uit verschillende bronnen. Een belangrijke 

bron is de melkcontrole. Om management redenen willen boeren graag weten hoeveel melk 

elke koe geeft en wat de samenstelling van die melk is. Uiterlijke kenmerken worden verzameld 

door inspecteurs die de boerderij regelmatig bezoeken. Levensduur en gezondheidskenmerken 

worden samengesteld uit melkcontrole en keuringsgegevens.

Voor de stieren die geselecteerd worden om de genetische vooruitgang in de productie 

populatie te verspreiden, wordt een andere index gebruikt: de NVI. Deze NVI is de totale netto 

waarde index die gebruikt wordt in Nederland en Vlaanderen om stieren op rangorde te zetten 

met het doel om de topstieren dochters te laten produceren die het dichtst bij het nationale 

fokdoel komen. De NVI is afgeleid van een formule die drie verschillende componenten in acht 

neemt: productie, gezondheid en exterieur. Hieronder zie je de onderliggende kenmerken en 

hun bijdrage voor de NVI:
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De selectie respons die behaald wordt in de melk producerende populatie

In de tabel hieronder zie je de genetische vooruitgang (in fokwaarden) in de productie populatie 

die op NVI zijn geselecteerd na 1 generatie (bijvoorbeeld met selectie met de NVI formule zal 

de volgende generatie dieren een fokwaarde hebben voor melkproductie die 272 kg hoger is 

dan de fokwaarde voor melk in de huidige generatie)

Trait Gain Value

Milk 272 Kg

Fat 13 Kg

Protein 8.7 Kg

Longevity 200 Days

Udder health 2.3 Pnt

Udder 1.8 Pnt

Feet & Legs 2.2 Pnt
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Calving interval 0.8 Pnt

Interval from first to last 

insemination

1.0 Pnt

Calving ease (paternal) 1.4 Pnt

Maternal calving process 1.1 Pnt

Vitality (paternal) 0.7 Pnt

Maternal vitality 0.9 Pnt

De structuur van het CRV fokprogramma

CRV hanteert een fokprogramma voor zwartbonte en roodbonte Holstein-Friesians. De 

geselecteerde koeien komen uit de nucleus met dieren die CRV in bezit heeft (Delta donor) en 

van koeien in de productie populatie wereldwijd (Euro donor). De binnen de Euro donor 

geselecteerde koeien worden gecontracteerd met als doel dat de geselecteerde koe wordt 

geïnsemineerd met een stier naar CRV’s keuze en dat het kalf dat hieruit geboren wordt eerst 

aan CRV te koop wordt aangeboden. Dit Euro donor schema maakt van de CRV nucleus een 

‘open’ nucleus. De nakomelingen van geselecteerde Euro koeien op productie bedrijven met de 

hoogste CRV index worden toegevoegd aan de nakomelingen van de Delta koeien die 

eigendom zijn van CRV. In deze groep selecteert CRV de stieren en koeien om de volgende 

generatie potentiele fokdieren te produceren. Binnen het Delta schema wordt In Vitro 
 (IVF) toegepast. Bij pinken worden eicellen verzameld en bevrucht in een Fertilization

laboratorium met sperma van een geselecteerde stier. Op deze manier worden volle en 

halfbroers en –zussen van een donor geboren uit een draagmoeder. De beste stieren en 

koeien, diegene met de hoogste voorspelde waarde voor de CRV index, worden geselecteerd. 

Stieren worden geselecteerd om te gebruiken in de nucleus en in de productie populatie en om 

koeien te fokken voor de Delta nucleus. Wanneer er genoeg embryo’s beschikbaar zijn van een 

pink, wordt de pink geïnsemineerd en getransporteerd naar een van de testbedrijven van CRV. 

Hier worden de pinken gehouden tot de geboorte van hun eerste kalf en daarna getest onder 

uniforme omstandigheden voor melkproductie en exterieur gedurende hun eerste lactatie. De 

testresultaten (eigen prestatie) worden gebruikt om een gerealiseerde fokwaarde te berekenen. 

Jaarlijks worden 100 Delta pinken en 150 Euro donoren getest op boerderijen die onder 

contract staan van CRV. De beste pinken worden opnieuw als donor gebruikt in hun eerste 

lactatie en een deel van de embryo’s die hieruit voortkomen worden verkocht aan 

productiebedrijven.
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In het schema hieronder (2014) van de 150 zwartbonte proefstieren waren er maar 38 

afkomstig van donoren op productiebedrijven. Van de 50 roodbonte teststieren waren dit er 23. 

In de Delta nucleus wordt een strenge selectie toegepast in hun 1-jarige pinken donoren: 15-20 

worden later moeder van 90 test pinken en van 112 proefstieren. Zij worden geselecteerd op 

hun voorspelde fokwaarde, tegenwoordig is dat een genomische fokwaarde (zie verderop in dit 

hoofdstuk).

Jaarlijks produceert CRV 5700 embryo’s binnen het Delta programma en 3000 embryo’s 

binnen het Euro donor programma. En daarbij worden af en toe ook nog embryo’s gekocht in 

de Noord Amerikaanse markt. De selectie in de geboren stierkalveren is streng: 1 van de 15 

wordt gebruikt als jonge stier in de productie populatie.

Genomic selection in het CRV fokprogramma voor melkvee (personal communication 
Marieke de Weerd, November 2013)

Voor commerciële fokkerijorganisaties bestaat de aantrekkelijkheid van genomic selection uit 

twee factoren. Ten eerste is het mogelijk om de verschillen in fokwaarde tussen volle broers en 

zussen te berekenen voordat zij zelf een fenotype hebben of fenotypen hebben van 

nakomelingen. De SNP analyse maakt duidelijk welke allelen van de ouders zijn overgedragen 

aan elke broer en/of zus. Ten tweede kunnen dieren, die eerder geteste nakomelingen nodig 

hadden om een betrouwbare fokwaarde te krijgen, nu direct na de puberteit gebruikt worden. 

De nauwkeurigheid van de genomische fokwaarde komt dicht bij de nauwkeurigheid die je krijgt 

na nakomelingen te testen. Op deze manier kan het generatie interval in fokprogramma’s met 

genomic selection verkort worden. Dit versnelt de genetische vooruitgang van de 

fokprogramma’s.

In het verleden paste CRV nakomelingtesten toe om stieren te fokken die intensief gebruikt 

werden door de melkveehouders. Gemiddeld kochten zij ongeveer 25% van het nodige sperma 

van jonge proefstieren. Dit resulteerde vier jaar later in ten minste 50 dochters met een 
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volledige eerste lactatie van zo’n onbewezen stier. Dan vond de selectie van de beste stieren 

plaats en de beste bewezen stieren werden veelvuldig gebruikt door de melkveehouders (75% 

van de inseminaties uitgevoerd op melkveebedrijven).

In dit traditionele test schema (proef-wacht fokstiersysteem) vond de selectie van jonge 

stiermoeders en jonge stiervaders plaats in jaar 0, de geboorte van een jonge (latere) fokstier is 

in jaar 1, zijn sperma wordt verzameld en gebruikt in jaar 2, zijn kalveren worden in jaar 3 

geboren, zijn vaarzen produceren melk in jaar 5 en zij eindigen die eerste lactatie in jaar 6. Dan 

worden de fokstieren geselecteerd op basis van de eerste lactatie data van zijn dochters. Na 

jaar 6 worden zij intensief gebruikt en die nakomelingen wordt productief in jaar 10. In dit 

traditionele schema duurt het dus 10 jaar voordat de selectie van jonge stiermoeders en 

proefstieren leidt tot een toename in winst voor de melkveehouders.

Tegenwoordig (2014) wordt genomic selection gebruikt en dit leidt to een toename van het 

gebruik van jonge stieren door melkveehouders. Dit komt door het feit dat de nauwkeurigheid 

van de genomische fokwaarde de nauwkeurigheid van de fokwaarde op basis van nakomeling 

testen benadert. Zie de figuur hieronder waarbij je moet beseffen dat de betrouwbaarheid de 

(nauwkeurigheid)  is.2

Binnen het CRV fokprogramma verlaagt genomic selection van jonge stieren ook hun leeftijd 

waarop ze geselecteerd worden. Tegenwoordig is 75% van de jonge stiermoeders 1-jarige pink 

en 25% heeft hun eerste kalf gehad. In het traditionele schema hadden jonge stiermoeders in 

ieder geval één lactatie achter de rug op het moment van selectie. Een toenemend percentage 

jonge stieren met een genomische fokwaarde wordt gebruikt als vader van een nieuwe 
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generatie jonge stieren. In het traditionele schema konden alleen fokstieren vader worden van 

jonge proefstieren die getest mochten worden. Al deze feiten verlagen het generatie interval 

drastisch in het fokprogramma van CRV en dit versnelt de genetische vooruitgang ten minste 

met een factor twee.

Een ander effect van genomic selection wordt veroorzaakt door de relatief lage kosten voor 

genomische testen. Daarom worden jaarlijks 2600 stierkalveren getest op hun SNP varianten. 

Dan wordt, gebaseerd op hun genomische fokwaarde, één op de 15 stierkalveren geselecteerd 

voor het fokprogramma. Deze strenge selectie, zelfs in een groep met volle broers, is erg 

aantrekkelijk. In het fokprogramma neemt het aantal jonge stieren die geselecteerd worden 

voor een hoge fokwaarde toe. Het aantal stieren dat vier jaar moet wachten op melkproductie 

data van zijn dochters neemt snel af. Dit heeft een positief effect op de kosten van genomic 

selection fokprogramma’s in vergelijking tot traditionele schema’s met een groot aantal 

wachtstieren. CRV werkt samen met veel andere fokkerijorganisaties in andere Europese 

landen om een grote referentiepopulatie te creëren. Tegenwoordig (2014) bestaat de 

referentiepopulatie uit ongeveer 30.000 stieren met een nakomelingenonderzoek die ook 

gescreend zijn op hun SNP profiel. Dit hoge aantal is de reden waarom de nauwkeurigheid van 

de genomische fokwaarde van jonge (proef)stieren erg dicht komt bij die van (fok)stieren met 

nakomelingenonderzoek.

De waarde van genomic selection binnen melkveebedrijven

Op melkveebedrijven wordt een groot deel van de koeien gebruikt als moederdier voor de 

volgende generatie melkkoeien. Deze lage selectie intensiteit kan op 2 manieren worden 

vergroot: door de lengte van het leven van een koe te vergroten en daarmee het aantal 

kalveren te vergroten en door het gebruik van gesekst sperma, omdat de kans op een vaarskalf 

dan 90% is i.p.v. 50%. In een situatie met een hogere intensiteit door weinig vervanging van 

melkkoeien en het gebruik van gesekst sperma is berekend dat genomic selection van jonge 

vaarskalveren ook winstgevend is voor de melkveehouder.

12.5: Fokprogramma's met een pyramide structuur
In veel fokprogramma’s is de registratie van kenmerken duur en daarom is het aantal dieren 

waarvan kenmerken geregistreerd worden klein ten opzichte van het aantal dieren in de hele 

populatie. In dit geval wordt de genetische vooruitgang gerealiseerd met een beperkt aantal 

dieren waarin selectie plaatsvindt. Daarna worden geselecteerde dieren gebruikt om de 

gerealiseerde genetische vooruitgang te verspreiden over de gehele populatie. De selectie van 

een beperkt aantal dieren, de vermeerdering in de volgende generatie(s) met veel meer dieren 

en de productie van de ‘productiedieren’ in heel grote aantallen in de laatste generatie leidt tot 

een piramide structuur van een dergelijk fok- en productieprogramma.
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De verspreiding van de selectie resprons hangt af van de structuur van de fokprogramma’s. In 

commerciële varkens- en pluimveeprogramma’s vindt selectie plaats in de top van het 

fokprogramma. Via een paar ‘vermeerderingsgeneraties’ wordt de selectierespons, die behaald 

is in de top, verspreid onder de dieren die vlees of eieren produceren. Hieronder zie je de 

structuur van het pluimveefokprogramma van Hendrix-Genetics (ISA):

Binnen de commerciële fokprogramma’s, bijvoorbeeld voor kippen of varkens, wordt de selectie 

respons behaald in gespecialiseerde lijnen. In commerciële kippen (vlees) fokprogramma’s 

wordt vaak een vierwegkruising toegepast. De twee vrouwelijke lijnen worden geselecteerd op 

vruchtbaarheid en ei kwaliteit en de mannelijke lijnen op groei kenmerken. Kruisen resulteert in 

een groot aantal gezonde kippen door het volledige benutten van heterosis. In het kippen 

voorbeeld hierboven vindt de selectie plaats in de zuivere lijnen in een beperkt aantal 

overgrootouders. Wanneer de geselecteerde overgrootouders zich hebben vermeerderd, 

worden ze gekruist. Het generatie interval in de selectielijnen is zo laag mogelijk om de selectie 

respons te vergroten. De A*B kruisingslijn geeft de A*B F  nakomelingen die grootouders zijn 1

en de C*D kruisingslijn de C*D F  grootouders. De zuivere lijnen en de F  dieren zijn eigendom 1 1

van de fokkerijorganisatie om de eigenschappen van hun lijnen en de genetische vooruitgang 

te behouden. Zij hebben de mogelijkheid, door het onderhouden van verschillende 

selectielijnen, om dieren te creëren die voor verschillende markten optimaal zijn en het geeft de 

mogelijkheid om snel te reageren op de veranderende vraag van de markt.

In commerciële varken fokprogramma’s wordt gewoonlijk de driewegkruising toegepast. Zie 

bijvoorbeeld het programma van Hypor in 2014:
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12.5.1: Fokprogramma met een pyramide structuur: het Topigs 
varkensfokprogramma

De basis: een driewegkruising

Biggen van Topigs voor de vleesproductie komen voort uit een driewegkruising: zij zijn de 

nakomelingen van gekruiste zeugen en beren van een zuivere berenlijn. Topigs werkt met twee 

zeugenlijnen, de Topigs20 en Topigs40 welke gekruist worden om de F1 zeugen te produceren 

die vervolgens met een beer uit een van de vier berenlijnen (Tempo, Talent, Top Pi en Tybor) 

gekruist te worden. De Topigs20 lijn werd gecreëerd uit een kruising tussen Landras varkens 

en Groot Yorkshire varkens. De Topigs40 werd gecreëerd als een kruising tussen Groot 

Yorkshire varkens. De twee lijnen verschillen een beetje in fokdoel eigenschappen. Wanneer zij 

worden gekruist laten de moederlijke eigenschappen van de F1 zeug (Topigs zeug) heterosis 

zien. Dit is een belangrijke reden om een zeer goede zeug te krijgen die 1 big meer geeft in de 

F2 tomen dan het gemiddelde van de Topigs20 en Topigs40. Dit resulteert in een robuuste 

zeug welke in staat is om alle biggen te voeden en te spenen in de kruising met een van de 

berenlijnen. De fokdoel eigenschappen van de zeugenlijnen en berenlijnen zijn hiernaast 

weergegeven (de twee zeugenlijnen en de vier berenlijnen verschillen onderling in de nadruk 

die gegeven wordt aan verschillende fokdoel eigenschappen)

Structuur en prestatie testen in de Topigs zeugenlijnen

Gezondheidsstatus is erg belangrijk voor een fokkerijorganisatie. Transport van levende dieren 

of van sperma/embryo’s tussen boerderijen en landen mag nooit ziektes overbrengen. Daarom 

is binnen de fokkerijstructuur het proces gestart om te komen tot een internationale SPF 

(Specific Pathogen Free) fokkerijstructuur. Het doel is om 3 SPF nucleus bedrijven op te zetten 
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met ieder minimaal 250 overgrootouders per zeugenlijn en een minimum van 600 aanwezige 

zeugen. KI wordt hier intensiever gebruikt omdat sperma minder gezondheidsrisico’s met zich 

meebrengt dat levende beren, het wereldwijd gebruikt kan worden om genetische materiaal uit 

te wisselen en bedrijfs-KI wordt gebruikt om het generatie interval te verlagen. Hiernaast zie je 

de prestatietesten van zeugenlijnen (dam lines):

Een zeugenlijn bestaat uit meer dan 2000 over- en grootouderzeugen die getest worden op 

vruchtbaarheid en moederlijke eigenschappen. Zij produceren meer dan 7500 gelten van wie 

de prestatie voor groei en karkassamenstelling gemeten wordt. Ongeveer 1200 van de 7500 

gelten zullen de over- en grootouders vervangen. Jaarlijks worden 40 overgrootouderberen 

geselecteerd met een hoge intensiteit uit de 2500 beren die jaarlijks worden getest op hun 

eigen prestaties. Per lijn geven 20.000 gekruiste ouderzeugen toegevoegde informatie over 

vruchtbaarheid en robuustheid voor de selectie van grootouders en overgrootouders. Hiernaast 

zie je de prestatietesten van berenlijnen (sire lines):

Extra uitleg en meer informatie bij fokschema voor de berenlijnen: elke berenlijn bestaat uit 500 

overgrootouderzeugen welke ieder jaar worden vervangen (kort generatie interval). Zij 

produceren 3500 gelten welke worden getest op prestatie voor groei kenmerken en 

karkassamenstelling. Van hen worden 500 geselecteerd voor vervanging. Jaarlijks worden 40 

overgrootouderberen geselecteerd met een hele hoge intensiteit uit de 3500 beren welke zijn 

getest voor groei kenmerken, karkassamenstelling en voederopname. Van iedere nucleus beer 

is van 50-100 gekruiste nakomelingen (F ) de groeiprestatie bekend en van 25 zuivere 2

nakomelingen van deze beren wordt het karkas ontleed om de vleeskwaliteit te bepalen.

Fokwaardeschatting (breeding value stimation)

Topigs heeft een heel grote dataset van de verschillende lijnen. Wekelijks komt data van meer 

dan 300.000 zeugen binnen van meer dan 750 fokkerijbedrijven in meer dan 25 landen. De 

data wordt verzameld van alle lagen uit de piramide. Wekelijks worden de fokwaarden opnieuw 

berekend. De fokwaarden worden berekend in een meervoudige eigenschappen diermodel 

(Multi trait animal model) met een mixed-BLUP procedure. Voor ieder dier wordt de Topigs 

index waarde berekend om dieren te ordenen voor selectie. Topigs startte met genomische 

selectie specifiek voor vruchtbaarheid en karkaseigenschappen.

Gecombineerde zuivere en kruisingsprestaties

In de hele fokkerij piramide wordt de stamboomregistratie zorgvuldig bijgehouden. Dit is heel 

belangrijk in verzameling van data van alle nakomelingen van de overgrootouders in de drie 

generaties naar de onderste laag van de piramide. Omdat in de onderste generaties het aantal 

nakomelingen steeds toeneemt komt er heel veel data per overgrootouder beschikbaar binnen 

een paar jaar. Al deze data wordt opgeslagen en gebruikt voor fokwaardeschatting. Relevante 

data is de levensduur van zeugen, groei onder praktijkomstandigheden, slachtdata, met name 
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karkassamenstelling en vleeskwaliteit. Om een betere voorspelling te krijgen voor deze 

eigenschappen en voor vruchtbaarheids- en levensduureigenschappen is genomic selection 

ontwikkeld en dit kan gebruikt worden om overgrootdieren te selecteren met een hogere 

nauwkeurigheid in een eerdere fase in de fokkerijpiramide.
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3.  

4.  

5.  

12.6: Belangrijke punten over fokkerijprogramma’s
Een fokkerijprogramma of een fokschema is een programma dat zich richt op 

gedefinieerde fokdoelkenmerken voor de productie van een volgende generatie dieren. 

Het is de combinatie van de verzameling van informatie over selectiekandidaten, 

schatting van fokwaarden, selectie van ouderdieren in combinatie met een 

paringsschema voor deze ouderdieren.

In een fokprogramma is de vasthoudendheid en de discipline van de actieve fokkers 

cruciaal. Cruciaal zijn: vasthoudendheid aan het fokdoel, de nauwkeurigheid in het 

registreren van fenotypen, genotype en stamboom en niet in de laatste plaats de 

discipline in het selecteren en paren. Het zijn allemaal belangrijke menselijke factoren die 

onder controle moeten blijven.

Bij de diersoorten die voor de hobby gehouden worden is de controle over het 

fokprogramma door fokkerijorganisaties erg klein. Deze programma’s hebben een platte 

structuur: bijna alle vrouwelijke dieren kunnen worden geselecteerd en in de meeste 

gevallen heeft de fokkerijorganisatie alleen een vinger in de pap bij het selecteren van 

mannelijke dieren voor de fokkerij.

In de varkens- en pluimveefokkerij (varkensvlees, eieren en kippenvlees) hebben 

commerciële fokkerijorganisaties de volledige controle over alle fokkerij activiteiten. Zij 

hebben een beperkt aantal fokdieren die deel zijn van hun selectielijnen. In deze lijnen 

bepalen de organisaties het fokdoel, zij verzamelen data en schatten de fokwaarde en ze 

zorgen voor selectie en kruising van ouderdieren om een nieuwe generatie te 

produceren.



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

277

5.  De fokprogramma’s met een open nucleus zitten tussen de hiervoor genoemde (3 en 4) 

scenario’s in. In deze open nucleus programma’s is een deel van de dieren eigendom 

van een beperkt aantal fokkers of een fokkerijorganisatie. De nucleus wordt gebruikt om 

de mannelijke dieren te selecteren evenals de moeders van de mannelijke dieren voor de 

volgende generatie.
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13.0: Evaluatie van het fokprogramma

Na het ontwerpen en het uitvoeren van het fokprogramma is het essentieel om de resultaten te 

evalueren: hoe groot is de genetische respons op selectie? Als alles volgens plan is verlopen, 

weerspiegelt dit de voorspelde genetische respons. Echter, in sommige situaties zullen de 

voorspelde en gerealiseerde genetische respons verschillen. In dat geval is het essentieel om 

uit te zoeken hoe dit komt en aanpassingen te doen waar nodig. We hebben stap 7 uit de 

cyclus van het fokprogramma bereikt: de evaluatie van het fokprogramma. In dit hoofdstuk 

zullen we een aantal zaken bediscussiëren welke je in acht moet nemen om het succes vast te 

houden of te verbeteren in de volgende generatie. Een belangrijk onderdeel van de evaluatie is 

natuurlijk om te zien of de respons die je behaald hebt ongeveer gelijk is aan wat je hebt 

voorspeld. Als dit niet het geval is moet je uitzoeken waarom dit zo is. Is de kwaliteit van de 

stamboom- en fenotypen registratie goed? Zijn dieren die geselecteerd werden voor de fokkerij 

inderdaad gebruikt? Is de selectie omgeving een goede weergave van de omgeving waarin de 

nakomelingen moeten presteren? Met andere woorden: hebben we de juiste dieren 

geselecteerd? Zou het kunnen zijn dat de populatie een selectielimiet heeft bereikt? Een ander 

punt van de evaluatie is om te zoeken naar veranderingen waarop je geen invloed hebt gehad. 

Heeft de selectie om de eigenschappen in het fokdoel te verbeteren ook gezorgd voor een 

(ongewilde) respons op andere eigenschappen? Evaluatie van een fokprogramma houdt niet 

alleen in dat je de alleen fokkerij evalueert. Je moet ook verder kijken. Hebben er 

veranderingen plaatsgevonden in wetgeving of in marktsituatie, of zijn dit type veranderingen te 

verwachten in de toekomst? Wat doet je concurrent? Wat zou je doen om je marktaandeel te 

behouden/vergroten? Je ziet dat, ondanks dat je fokprogramma goed en soepel loopt, je nog 

steeds moeite moet doen om dat ook zo te behouden.
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Naast de genetische vooruitgang moet het fokprogramma ook geëvalueerd worden op andere 

punten: in hoeverre is de genetische diversiteit behouden gebleven? Is de inteelttoename 

onder controle? Als dit niet het geval is, wat zou je kunnen veranderen om dat te verbeteren? 

De evaluatie van de genetische diversiteit is erg belangrijk in het evalueren van het 

fokprogramma. Zonder genetische diversiteit is er geen toekomst voor het fokprogramma en 

een afname in genetische diversiteit resulteert in inteelt depressie en de frequentie van 

genetische afwijkingen in de populatie. De evaluatie van het fokprogramma vanuit het oogpunt 

van genetische diversiteit wordt in het volgende hoofdstuk besproken (Hoofdstuk 14).

13.1: Hoe meet je genetische vooruitgang?
Genetische vooruitgang geeft aan hoeveel beter je dieren genetisch zijn in de huidige generatie 

vergeleken met de vorige. Om in staat te zijn om de genetische vooruitgang te bepalen moet je 

de genetische aanleg van je dieren weten. De echte genetische aanleg kan niet worden 

gemeten. Maar als de fokwaarden van de dieren (de EBV, estimated breeding value) met een 

hoge nauwkeurigheid kunnen worden geschat, door het gebruik van nakomelingeninformatie 

bijvoorbeeld, kunnen deze EBVs gebruikt worden als een goede schatting van de echte 

genetische aanleg. Naast een hoge nauwkeurigheid moet de EBV ook geschat worden zonder 

systematische fouten. Bijvoorbeeld, dieren die gevoerd worden met een voer van hoge kwaliteit 

zullen systematisch beter presteren dan dieren die slechte kwaliteit voer krijgen. Als de EBVs 

hiervoor niet gecorrigeerd worden, zal de EBV van de dieren met goede voeding hoger zijn dan 

hij eigenlijk is. Hun prestatie was weliswaar beter, maar niet door hun genetische aanleg. Om 

de beste schatting van de EBV te krijgen moet je BLUP gebruiken, welke al deze 

systematische effecten zoals voeding, huisvesting, seizoen, of andere invloeden uit de 

omgeving meeneemt in de berekeningen (zie het hoofdstuk over rangschikken van dieren).

Samenvattend is het mogelijk om een goede benadering van de genetische vooruitgang over 

generaties te krijgen wanneer de EBV's nauwkeurig zijn geschat met behulp van BLUP. De 

gerealiseerde genetische vooruitgang of de gerealiseerde genetische respons kan worden 

bepaald door het verschil tussen de gemiddelde EBVs uit beide generaties te nemen:

Gerealiseerde respons op selectie = gemiddelde EBV  – gemiddelde EBV generatie (t+1) generatie t

Deze eenvoudige formule geeft de beste benadering van de gerealiseerde genetische respons. 

Onthoud dat de voorspelde genetische respons als volgt wordt berekend:
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Het verschil tussen de gerealiseerde en de voorspelde respons vereist evaluatie. Hoe kleiner 

het verschil, des te beter komt de gerealiseerde respons overeen met de voorspelde respons, 

en des te minder evaluatie is nodig. Echter, als het verschil groot is, is het essentieel om uit te 

zoeken wat dit veroorzaakte.

Dus: De gerealiseerde genetische vooruitgang kan worden bepaald door het verschil tussen 
de gemiddelde EBVs uit beide generaties te berekenen

13.2: Genetische trend
Om een indruk te krijgen van een gerealiseerde respons op de lange termijn is het mogelijk om 

 over generaties te evalueren. Een genetische trend is een verzameling van genetische trends
gemiddelde EBVs per generatie en het geeft de richting van de verandering over generaties 

aan. Het wordt vaak weergegeven in een grafiek en het is erg nuttig om te checken of er 

onverwachte afwijkingen zijn van rechtlijnigheid, bijvoorbeeld door een selectie limiet. Figuur 1 

laat de genetische trend voor melkproductie van Nederlandse zwartbonte melkkoeien zien 

tussen 1995 en 2013, uitgedrukt per geboortejaar en dus niet per generatie. De reden hiervoor 

is dat generaties in koeien niet afgebakend zijn, maar ze overlappen omdat sommige koeien 

ouder worden dan andere. Door de genetische trend uit te drukken per geboortejaar wordt 

gecorrigeerd voor de overlap in generaties. Het geeft ook meer inzicht in wat er is gebeurd 

tijdens een relevante tijdsperiode. De EBV's werden geschat relatief ten opzichte van de 

gemiddelde EBV in 2009. In technische omschrijving: 2009 was het referentiejaar. Dieren met 

een hogere genetische aanleg dan het gemiddelde van 2009 hebben een EBV groter dan 0 en 

dieren met een lagere genetische aanleg dan het gemiddelde van 2009 hebben een EBV 

kleiner dan 0. In het figuur zijn de EBV jaarlijkse gemiddelden. Het feit dat er een toename in 

EBV is geeft een positieve genetische trend aan. Dieren zijn genetische verbeterd over 

geboortejaren, dus selectie is succesvol geweest. In hetzelfde figuur zie je ook de fenotypische 

trend in melkproductie (de groene lijn start net onder de genetische trend in 1995). Het feit dat 

beide trends ongeveer dezelfde richtingscoëfficiënt hebben geeft aan dat omgevingsfactoren 

zoals management, voer en huisvesting een ondersteunende, en geen afremmende, kracht zijn 

geweest voor de genetische vooruitgang.
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Figuur 1. De toename in melkproductie in Nederlandse melkkoeien tussen 1995 en 2013 en de 

toename in EBV sinds 1995. Ook al is de schaal verschillend, beide nemen toe met ongeveer 

1500 kg.

Definitie

Een genetische trend geeft de gerealiseerde genetische respons over een tijdsperiode 
weer

13.3: Wat zou de gerealiseerde respons op selectie 
kunnen beïnvloeden?
De voorspelde genetische respons op selectie wordt gebruikt om een plan te maken, om het 

fokschema op te stellen. Achteraf wordt de genetische toename geregistreerd, maar dit wordt 

vaak niet vergeleken met de voorspellingen. Dat is zonde, omdat het verschil tussen 

voorspelde en gerealiseerde selectie respons een aanwijzing geeft over het succes van het 

fokprogramma. Het is daarom erg verstandig om dit te monitoren, omdat het inzicht geeft in het 

succes van het fokprogramma en in aspecten die anders gingen dan je had gepland.

Aannames worden niet gerealiseerd

Waarom zou er een verschil zijn tussen geschatte en gerealiseerde genetische respons? Neem 

de formule voor het voorspellen van genetische respons op selectie en evalueer alle 

componenten. Waren de echte waarden hetzelfde als die werden gebruikt in de voorspelling?

Selectie intensiteit i

Om te beginnen kan de gerealiseerde selectie intensiteit lager zijn dan die gebruikt is voor de 

voorspelde respons. Bijvoorbeeld, sommige dieren die je hebt geselecteerd konden om een of 

andere reden niet meedoen met de fokkerij. Dit betekent dat gemiddeld minder superieure 
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dieren gebruikt zijn, wat de gerealiseerde genetische respons op selectie verlaagt. Of sommige 

van de geselecteerde dieren werden veel vaker als ouderdier gebruikt dan andere. Dit zal ook 

de selectie respons beïnvloeden.

Nauwkeurigheid van selectie rIH

De volgende component is de nauwkeurigheid van selectie. Deze wordt beïnvloed door de 

erfelijkheidsgraad en de informatiebronnen, bijvoorbeeld eigen prestatie versus broer- en 

zusterprestaties. De informatiebronnen worden nogal gemakkelijk beïnvloed. Als in de 

voorspelde formule werd aangenomen dat de EBV van alle dieren gebaseerd kan worden op 5 

nakomelingen en in de realiteit hadden sommige dieren er minder, dan zal dit de 

nauwkeurigheid verminderen. Het kan ook dat een dier 8 i.p.v. 5 nakomelingen heeft. Dit zal de 

nauwkeurigheid verhogen en dus de kans verhogen dat de genetisch beste dieren 

geselecteerd worden. De waarde van de erfelijkheidsgraad kan niet gemakkelijk worden 

beinvloed. Zoals we hebben gezien in het hoofdstuk over genetische modellen is een mogelijke 

manier om de erfelijkheidsgraad te verhogen het verbeteren van de methode voor het meten 

van een fenotype. De erfelijkheidsgraad kan ook veranderen door een verandering in additief 

genetische variatie.

Additief genetische standaard afwijking a

De volgende component in de formule is de additief genetische standaard afwijking, welke de 

wortel is van de additief genetische variantie. Deze variantie wordt geschat door de 

fenotypische en de additief genetische relaties tussen dieren te combineren. Zie het hoofdstuk 

over genetische modellen. Het maakt dus gebruik van het feit dat dieren die verwant zijn aan 

elkaar meer op elkaar lijken dan niet verwante dieren. Echter, als de stambomen niet correct 

zijn geregistreerd, kan het zijn dat op papier verwante dieren niet meer zoveel op elkaar lijken. 

Minder overeenkomsten tussen de dieren kunnen worden toegeschreven aan genetische 

relaties. Stamboom fouten verminderen dus de grootte van de geschatte additief genetische 

variantie.

Zelfs als de stamboom correct geregistreerd is en de geschatte additief genetische variantie zo 

nauwkeurig mogelijk is, kan de schatting nog steeds wat veranderen over generaties. Zoals we 

hebben gezien in het hoofdstuk over relaties en inteelt, zijn er een paar krachten die invloed 

hebben op de additief genetische variatie, ook al zullen de veranderingen niet direct groot zijn 

van generatie op generatie. Op de lange termijn maakt het wel verschil. Daarom is het 

belangrijk om de additief genetische variatie zo nu en dan opnieuw te schatten. Mogelijke 

redenen voor veranderingen zijn dat selectie de frequentie van gewenste allelen verhoogt. 

Genetische drift kan echter zorgen dat allelen die onder selectie waren afnemen in frequentie, 

in plaats van toenemen in frequentie. Mutaties creëren nieuwe variatie die niet van tevoren 

voorspeld had kunnen worden.

Generatie interval L
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De laatste component in de voorspelling formule is het generatie interval. Dit doet er alleen toe 

als je de respons per jaar uit wil drukken en niet per generatie. Het generatie interval bepalen 

kan erg lastig zijn, zoals we hebben gezien in het hoofdstuk over genetische respons op 

selectie. Het is bijna nooit hetzelfde voor alle families dus je moet een gemiddelde aannemen. 

In de realiteit kan de generatie interval langer of korter zijn dan bedacht, wat zorgt dat de 

gerealiseerde genetische respons per jaar verschilt van de voorspelde.

Dus: Wanneer je faalt om de voorspelde genetische respons op selectie volledig te 
realiseren: zijn alle aannames over de componenten van de voorspelling formule wel waar 
gemaakt?

13.4: Selectie limieten
Een reden dat je de verwachtte respons op selectie niet behaalt, kan zijn dat de populatie een 

selectie limiet bereikt. Een selectie limiet geeft aan dat de populatie een punt heeft bereikt waar 

verdere genetische verandering niet mogelijk is. Dit kan zijn door het feit dat er geen 

genetische variatie meer is, maar er zijn ook andere redenen.

Limiet door een tegengestelde natuurlijke selectie

In figuur 2 zie je een voorbeeld van een populatie die duidelijk een selectie limiet heeft bereikt. 

De hoge lijn reageert nog steeds op selectie en de kippen worden groter en groter. De lage lijn 

is rechtlijnig afgenomen in gewicht over 25 generaties, maar daarna was verdere afname niet 

mogelijk. Ook al werden steeds de lichtste kippen geselecteerd, de volgende generatie werd 

niet lichter dan de huidige. Het is niet duidelijk waarom dit zo is. Selectie resultaten worden 

altijd uitgedrukt op fenotypisch niveau. Het kan zijn dat de genetisch kleinste kippen hetzelfde 

fenotype hebben als de genetisch grotere kippen, waardoor gerichte selectie niet meer mogelijk 

is. In dat geval geeft dit selectie limiet een fysiologisch limiet aan in plaats van een limiet in 

genetische variatie. Welke van de twee oorzaken aan de orde is, zou je kunnen testen door 

vanuit de populatie van kleine kippen weer voor grote kippen te selecteren. Als dat nog steeds 

lukt dan is genetische variatie nog steeds aanwezig. Een andere reden voor het bereikte 

selectie limiet kan zijn dat de kleinste kippen niet meer in staat waren om zich te voort te 

planten. Dat zou een typisch voorbeeld zijn van natuurlijke selectie die in de tegenovergestelde 

richting werkt van de kunstmatige selectie. Selectie limieten door natuurlijke selectie zijn 

moeilijk te omzeilen. In sommige gevallen kan verbetering van de omgeving hierbij helpen.



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

284

Figuur 2. Fenotypische gemiddelden over generaties van tegengestelde selectie bij legkippen. 

Van Johanssen et al., 2010 Genome wide effect of long-term divergent selection DOI: 10.1371

/journal.pgen.1001188

Beperkingen vanuit de omgeving die de genetische aanleg onderdrukken

Bijvoorbeeld, om groei aanleg te laten zien, moeten dieren voldoende voer opnemen. Als deze 

nutrienten niet beschikbaar zijn, kunnen dieren hun genetische aanleg niet laten zien en alleen 

zo goed groeien als het voedsel toelaat. Dit is aangetoond in een lange termijn selectie 

experiment in kwartels, waar op een zeker moment een selectie limiet ontstond (figuur 3 

gesloten lijn). Een selectie plateau lijkt hetzelfde als een selectie limiet, alleen kan het worden 

veranderd door de omgeving te veranderen. Dit is niet mogelijk met een echt selectie limiet. 

Het selectie plateau in de kwartels werd verhoogd door de voeding te verbeteren. Met dit 

experiment werd duidelijk aangetoond dat limieten in selectie soms gevallen zijn van plateaus, 

omdat zij worden veroorzaakt door limieten opgelegd door de omgeving en niet door de 

erfelijke aanleg.
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Figuur 3. Selectie op toenemend lichaamsgewicht op 4 weken onder verschillende 

voedingsomstandigheden bij kwartels. De T-lijn bereikt een selectie limiet rond generatie 25. 

Die limiet verdween na het verbeteren van het rantsoen (R- en S-lijn). Naar Marks, 1996. 

Poultry Science 75:1198-1203.

Dus: er zijn drie redenen voor het ontstaan van een selectie limiet:

 

- Verlies van genetische diversiteit (onomkeerbaar)

- Tegengestelde natuurlijke selectie door verminderde vruchtbaarheid of sterfte (gewoonlijk 
onomkeerbaar)

- Beperkingen in de omgeving om de genetische aanleg te uiten (vaak omkeerbaar)

13.5: Praktische zaken die de respons op selectie 
beïnvloeden
De gerealiseerde genetische trend is niet altijd hetzelfde als de voorspelde genetische trend. In 

de praktijk is het over het algemeen niet hoger dan voorspeld, maar het kan lager zijn. Als het 

lager is dan verwacht, is het essentieel als fokkerijorganisatie om uit te zoeken waarom dit zo 

is. We hebben de mogelijke problemen die het verschil tussen voorspelde en gerealiseerde 

respons op selectie veroorzaken al besproken. Als deze problemen blijven bestaan over 

meerdere generaties dan zal het een invloed hebben op de genetische trend. Maar er zijn een 

paar aanvullende zaken die we willen bespreken.

Een duidelijke reden zou kunnen zijn dat de dieren die werden geselecteerd en gebruikt als 

fokdieren niet zo goed waren als verwacht werd. Dit kan worden veroorzaakt door het feit dat 

sommige dieren systematisch beter scoorden dan anderen door een behandeling waarvoor niet 

gecorrigeerd werd in de fokwaardeschatting (de details gaan te ver voor dit hoofdstuk). Deze 

betere score wordt toegekend aan de genetische aanleg. Daarom hebben al deze dieren een 

te hoge EBV, wat hun hoger in de ranglijst plaatst dan wanneer ze de correcte EBV zouden 

hebben. Wanneer het duidelijk is geworden wat het systematische effect is waardoor de EBVs 

werden overschat, kan dit vrij makkelijk worden gefikst.

Een andere reden zou een verandering in fokdoel kunnen zijn tussen het moment van 

voorspellen van de respons op selectie en de uitkomst van de gerealiseerde respons. Dit zorgt 

voor een verschil tussen beide. De voorspellingen werden gedaan aan de hand van het oude 

fokdoel, maar de dieren werden geselecteerd aan de hand van een nieuw, ietwat veranderd, 

fokdoel. Natuurlijk resulteert dit in een verschil tussen voorspelde en gerealiseerde respons op 

selectie. Hieraan gerelateerd kan een verandering in fenotype registratie hetzelfde effect 

hebben, ook al blijft het fokdoel nu hetzelfde. Bijvoorbeeld, introductie van nieuwe en 

verbeterde meetapparatuur zullen de nauwkeurigheid van de metingen verbeteren, welke een 
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verhogend effect kan hebben op de erfelijkheidsgraad (zie hoofdstuk over genetische 

modellen). dat heeft weer een verhogend effect op de nauwkeurigheid van selectie en dus op 

de gerealiseerde respons op selectie. De oplossing van beide problemen is om de voorspelde 

respons aan te passen aan de nieuwe situatie en de nieuwe voorspelde respons met de 

gerealiseerde selectie respons te vergelijken.

Dus: afwijkingen van de verwachte genetische trend kunnen worden veroorzaakt door een 
overschatte fokwaarde, een verandering in fokdoel of verandering in fenotypen registratie

13.6: Interactie tussen genotype en milieu
Soms is de selectie van ouderdieren gebaseerd op de prestaties van dieren die in een andere 

omgeving worden gehouden dan waar de nakomelingen zullen leven. Dit houdt in dat er een 

risico is om de dieren te selecteren die het beste presteren in hun huidige omgeving, maar dat 

niet zullen doen in de omgeving van de nakomelingen. Dit risico is verwaarloosbaar wanneer 

ouders en nakomelingen in dezelfde omgeving worden gehouden. Het kan echter een 

probleem worden als beide omgevingen sterk verschillen. Een fokstier van een melkras kan 

bijvoorbeeld geselecteerd zijn op basis van de prestaties van zijn Nederlandse dochters. Hij 

wordt ook als vaderdier gebruikt voor koeien in Spanje. Zijn dochters in Spanje kunnen echter 

de hitte niet goed verdragen en presteren daarom minder dan verwacht omdat melkproductie in 

Spanje hittebestendigheid vereist. Een andere stier wordt ook in Spanje gebruikt. Hij heeft een 

lagere EBV in Nederland omdat zijn dochters hier niet zo goed presteerden. Echter, hij is in 

Spanje erg populair omdat zijn dochters het daar juist erg goed doen. Met andere woorden: om 

in staat te zijn om dezelfde eigenschap tot expressie te brengen moet de genetische potentie 

voor melkproductie van Spaanse koeien iets ander zijn dan die van Nederlandse koeien. De 

beste stier in Spanje is dus niet de beste stier in Nederland omdat beide omgevingen andere 

genotypen vereisen. Deze verschuiving in de rangorde van dieren die je ziet in de specifieke 

combinaties van genotype en omgeving wordt (Engels: Genotype bij Omgevings Interactie 
Genotype by Environment, GxE) genoemd. Het ‘genotype’ kan betrekking hebben op 

individuele dieren, zoals deze twee stieren, maar het kan ook op populatiegemiddelden slaan.

Dus: Genotype bij Omgevings Interactie (Engels: Genotype by Environment, GxE) treedt op 
wanneer het verschil in prestatie van twee genotypen afhangt van de omgeving waarin die 
prestatie wordt gemeten. GxE kan wijzen op een verandering in het verschil in prestatie, of 
op een verandering in de rangorde van dieren in verschillende omgevingen

13.6.1: Eisen van het dier bepalen de omgeving

De omgeving kan worden gezien als een set eisen van het dier. Een dier presteert op zijn best 

als alle eisen van het dier in die omgeving zitten. Als sommige eisen missen vermindert de 

prestatie. Elke omgeving heeft zijn set eisen voor het dier. Echter, sommige omgevingen lijken 
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zoveel op elkaar dat dieren ook hetzelfde presteren. Hoe meer de twee omgevingen van elkaar 

verschillen, des te belangrijker wordt het om de specifieke eisen van het dier te kennen om in 

één van beide omgevingen goed te presteren. Soms zijn de eisen van het dier zelfs 

tegenovergesteld: als je de één hebt, kun je de ander niet hebben. Bijvoorbeeld, als je als dier 

een dikke vacht hebt om kou te tolereren, kun je de hitte moeilijk verdragen. Deze 

tegengestelde eisen van het dier worden Een dier kan met een eis trade-offs genoemd. 
omgaan, bijvoorbeeld voer van slechte kwaliteit verteren, maar dat vereist een type 

verteringssysteem dat niet geschikt is om hard te groeien als het voer ineens heel goed is. Je 

kunt goed zijn in één ding, maar dat betekent automatisch dat je minder goed bent in iets 

anders. Vaak veroorzaakt een goede omstandigheid in de ene omgeving maar een klein 

negatief effect op de prestatie in een andere omgeving. Het tegenovergestelde is een groter 

probleem: niet resistent zijn tegen een infectie is nogal problematisch in een omgeving waar die 

infectie volop voorkomt.

De grootte van GxE interactie

Om inzicht in de grootte van de GxE te krijgen kun je de prestatie van verschillende genotypen 

plotten over verschillende omgevingen in een grafiek. Op de x-as van zo’n grafiek zie je de 

verschillende omgevingen, bijvoorbeeld gekarakteriseerd door temperatuur, of eiwitgehalte in 

het rantsoen, of een ander component in de omgeving van dieren. Op de y-as zet je de 

prestatie van de dieren in de omgevingen. De resulterende plot wordt een  reactie norm
genoemd. De richtingscoëfficiënt zegt je hoe gevoelig het genotype is. Een horizontale 

richtingscoëfficiënt geeft de afwezigheid van de gevoeligheid voor de omgevingen aan. Een 

richtingscoëfficiënt geeft aan dat de prestatie in één omgeving beter dan in een andere. 

Parallelle reactie normen geven aan dat twee genotypen even gevoelig zijn voor de 

veranderingen in omgeving. Echter, als de ene reactie norm steiler is dan de andere, dan is dit 

een indicatie dat een genotype gevoeliger is voor de verandering in omgeving dan de andere 

en alleen dan noemen we het GxE. In de extreme situatie kunnen de reactie normen elkaar 

zelfs kruisen. Dat betekent dat de ene populatie beter presteert in omgeving A en de andere 

beter is omgeving B.

In figuur 4 zie je een voorbeeld van beide types reactie normen die een GxE aangeven. Boven 

zie je dat de reactie normen niet parallel zijn, maar ze kruisen niet, wat aangeeft dat de ene 

populatie onder alle omstandigheden beter blijft presteren dan de andere. Onder zie je dat de 

reactie normen elkaar kruisen, wat aangeeft dat de genetisch superieure populaties veranderen 

met de verandering in omgevingen. De reactie normen in deze figuren zijn rechte lijnen omdat 

slechts twee omgevingen werden meegenomen. Ze kunnen ook niet rechtlijnig zijn wanneer 

meer omgevingen worden meegenomen en dus meerdere prestaties worden vergeleken. Niet 

horizontale reactie normen geven aan dat sommige rassen beter in staat zijn om met minder 

optimale omgevingen om te gaan dan anderen.
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Figuur 4. Twee voorbeelden van GxE in schapenrassen Dorper en Rode Masai. Boven zie je de niet 

parallelle reactie normen welke een hogere gevoeligheid aangeven van de Dorper voor drogere 

condities dan de Rode Masai, uitgedrukt in sterfe. Maar de sterfte van de Dorper blijft hoger in beide 

omgevingen. Onder zie je dat de GxE sterker is en het geeft aan dat de Dorper het zwaarst is qua 

gewicht in een droge omgeving en de Rode Masai in een natte omgeving.

Dus: een reactie norm geeft de prestatie van genotypen (bijv. dieren of populaties) weer in 
verschillende omgevingen. Niet parallelle reactie normen geven GxE aan.
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13.6.2: Gevolgen van GxE voor het fokprogramma

GxE interactie komt voor in iedere situatie waar één populatie gevoeliger is voor veranderingen 

dan de andere, wat aangegeven wordt door een steilere richtingscoëfficiënt in de reactie 

normen. Wat zijn de gevolgen voor het fokprogramma? Wanneer moet je in je berekeningen 

rekening houden met dat de nakomelingen anders kunnen presteren in een andere omgeving?

Een antwoord op deze vraag ligt in de genetische correlatie tussen prestaties in beide 

omgevingen. Als de correlatie laag is, of zelfs negatief, dan kan selectie op prestatie in één 

omgeving resulteren in een slechte prestatie in een andere omgeving. Bijvoorbeeld, als je zou 

selecteren voor de best presterende dieren in een omgeving die is geoptimaliseerd op alle 

mogelijke manieren (perfecte huisvesting, voer, gezondheid etc.), dan krijg je dieren met de 

beste genetische aanleg voor je eigenschap van interesse IN DIE SPECIFIEKE OMGEVING. 

Echter, als je deze dieren zou gebruiken als ouders voor nakomelingen in een meer 

gemiddelde omgeving, dan zouden zij slecht kunnen presteren omdat zij de omstandigheden 

missen die nodig zijn om te presteren in die gemiddelde omgeving. De genetische correlatie 

tussen prestaties in twee omgevingen is een maatstaaf voor hoe bruikbaar het genotype in één 

omgeving is om te presteren in een andere omgeving. Met andere woorden, deze genetische 

correlatie geeft een indicatie of hetzelfde fokprogramma gebruikt kan worden voor beide 

omgevingen of niet. Natuurlijk is het testen van broers en zussen en nakomelingen in de 

omgeving waarin de nakomelingen terecht komen heel waardevol om selectiebeslissingen te 

optimaliseren.

Als verwacht wordt dat hetzelfde fokprogramma gebruikt kan worden voor veel omgevingen, is 

het misschien verstandiger om het fokprogramma op te splitsen. Deze beslissing zal afhangen 

van het antwoord op een paar vragen. Wat is de genetische vooruitgang nu en hoe zal dat 

verbeteren wanneer het fokprogramma wordt opgesplitst? Daarbij is je concurrentie positie ten 

opzichte van anderen op dezelfde markt heel belangrijk. Als fokkerijorganisatie kun je geld 

besparen door één fokprogramma te behouden, maar je kunt veel geld verliezen als je 

genetische vooruitgang mist en dus marktaandeel verliest aan je concurrent. Natuurlijk is dit het 

geval in fokkerij van boerderijdieren, maar dit kan ook bij paarden voorkomen! Het KWPN 

bijvoorbeeld heeft besloten om zijn fokprogramma in tweeën te splitsen: één voor dressuur en 

één voor springen. De selectie criteria voor beide specialisaties zijn verschillend. Hengsten 

voor dressuur worden niet meer getest op hun springkunsten, maar ze moeten uitmuntend 

kunnen lopen en een goede aanleg in de prestatie test laten zien. Hengsten voor het springen 

worden niet gestraft als ze minder mooi lopen, maar ze moeten wel een heel goede aanleg 

hebben voor springen. Het idee is dat dit voor meer genetische vooruitgang zou zorgen. Het 

kostte veel geld, maar het idee was dat de opbrengst hoger zou zijn dan de kosten en dat het 

marktaandeel vergroot zou kunnen worden. Omdat de splitsing van het fokprogramma nog 

maar recent is gebeurd, zijn de resultaten nog niet geëvalueerd. Maar de voorspelling is dat het 

een goede beslissing is geweest.
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Een algemene regel bij het runnen van een fokprogramma is dat als de genetische correlatie 

tussen de prestatie in beide omgevingen onder de 0,6 valt, het goed is om je fokprogramma in 

tweeën te splitsen. Een correlatie hoger dan 0,6 geeft aan dat, ook al is de selectie van de 

ouders niet optimaal, het de kosten dekt om één fokprogramma aan te houden. Kosten zijn niet 

alleen financiële gevolgen, maar ook verlies van genetische respons op selectie als de 

populatie wordt verkleind en de moeite voor het behouden van de genetische diversiteit.

Dus: twee omgevingen vragen om aparte fokprogramma’s als de correlatie tussen de 
prestaties in beide omgevingen onder de 0,6 komt

13.6.3: Gecorreleerde respons

Zoals we hebben gezien in het hoofdstuk over respons op selectie is het soms mogelijk om de 

prestatie voor een kenmerk als indicator te gebruiken voor een ander, mogelijk duurder of 

moeilijker te meten, kenmerk. Dit kenmerk wordt dan indicator kenmerk genoemd en door de 

correlatie met het kenmerk in het fokdoel verbetert selectie op het indicator kenmerk direct het 

kenmerk in het fokdoel. Hoe sterker de correlatie, des te hoger is de respons op selectie in het 

fokdoelkenmerk. Dit is een voorbeeld van gebruik maken van het bestaan van correlatie tussen 

kenmerken met een duidelijk voordeel voor het fokprogramma. De correlatie wordt gebruikt 

voor selectie.

Linkage 

Correlaties bestaan om een aantal redenen. Eén reden is dat de genen die betrokken zijn bij 

het gecorreleerde kenmerk dicht bij de genen liggen die het kenmerk onder selectie aansturen. 

Daarom is recombinatie tussen beide zeldzaam en het allel van het gecorreleerd kenmerk 

wordt vaak samen overgeërfd met het allel voor het kenmerk onder selectie. In technische 

termen wordt dit genoemd: allel combinaties van beide genen worden linkage disequilibrium 
samen overgeërfd. Bijvoorbeeld, als een gen dat betrokken is bij het volwassen gewicht dicht 

ligt bij een gen dat betrokken is bij heup dysplasie (HD) bij honden, worden genen voor gewicht 

en HD samen overgeërfd (figuur 5). Als het allel voor ‘zwaar zijn’ dicht bij het allel voor ‘HD 

hebben’ ligt, dan is er een negatieve correlatie tussen HD en gewicht. Dit wordt veroorzaakt 

voor het feit dat deze allelen bijna altijd samen worden overgeërfd. De combinatie van allelen is 

niet gewenst in een ras dat wordt geselecteerd op lichaamsgewicht.

Pleotropische effecten

Een genetische correlatie kan ook bestaan omdat het gen beide kenmerken aanstuurt. Dit 

wordt het  van een gen genoemd. Bijvoorbeeld, als een gen dat het gewicht pleotropische effect
in honden bepaalt ook het risico op het ontwikkelen van HD bepaalt, en het allel dat resulteert 

in zware honden resulteert ook in een hoger risico, dan zal selectie voor zware honden 

resulteren in een slechte heupkwaliteit (figuur 5).
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Figuur 5. Twee oorzaken van genetische correlaties. Linkage disequilibrium, waar genen die 

verschillende kenmerken aansturen niet onafhankelijk worden overgeërfd, en het pleiotropische 

effect, waar een gen verschillende kenmerken aanstuurt.

13.6.4: Limiterende voorraden

Een derde reden voor het bestaan van een, vaak negatieve, correlatie tussen het kenmerk 

onder selectie en gevoeligheid voor de omgeving heeft niet veel te maken met de locaties op 

het genoom of met meerdere functies van een individueel gen. Het heeft veel meer te maken 

met het feit dat de dieren ‘keuzes’ moeten maken over waar ze hun voorraden, bijvoorbeeld 

hun energievoorraad, aan besteden. Dit zijn natuurlijk geen bewust gemaakte keuzes. We 

noemen ze keuzes omdat voorraden die besteed worden aan één proces of kenmerk niet meer 

aan iets anders besteed kan worden. Het mechanisme achter het ‘keuzes maken’ is nog niet 

helemaal duidelijk, maar het bestaat waarschijnlijk gedeeltelijk uit genetica en factoren zoals 

stadium van leven, conditie, gezondheid en een aantal andere factoren. Of de voorraden die 

nodig zijn voor verschillende processen beschikbaar zijn, zal afhangen van de beschikbaarheid 

en de kwaliteit van de beschikbare voorraden, maar ook op de voeropname capaciteit van het 

dier. Denk maar aan melkvee. Sommige koeien kunnen niet genoeg eten om hun 

lichaamsgewicht op peil te houden. Zij gebruiken al hun energievoorraden voor melkproductie, 

maar hebben een beperkte voeropname capaciteit, dus ze moeten hun eigen lichaamsreserves 

ook gebruiken voor de melkproductie.
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Dus: genetische correlaties bestaan voor de volgende redenen:

 

- Linkage disequilibrium

- Pleiotropische effecten

- Concurrentie tussen levensprocessen in het gebruik van voorraden

Dieren zijn gedeeltelijk flexibel in het verschuiven van hun voorraden naar verschillende 

levensprocessen. Het lijkt dat sommige dieren hier beter in zijn dan andere en er zijn 

aanwijzingen dat dit erfelijk is. Het is duidelijk dat er een erfelijke component zit aan 

voeropname capaciteit. Dus als we een heel eenvoudig model zouden samenstellen, zouden 

we kunnen zeggen dat voeropname verdeeld moet worden over alles wat gerelateerd is aan 

overleving aan de ene kant en voortplanting aan de andere kant. Dit wordt weergegeven in 

figuur 6a. We plaatsen dieren nu in een omgeving met meer eisen. Om te overleven moeten 

meer voorraden beschikbaar komen voor overleving. Als het mogelijk is zal de voeropname 

toenemen. Echter, als dat al op zijn maximum zit, zal het dier zijn voorraden moeten 

verplaatsen van voortplanting naar overleving (figuur 6b). In deze omgeving is er een negatieve 

correlatie tussen overleving en voortplanting. Betere overleving wordt behaald ten koste van 

voortplanting.
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Figuur 6. Het eenvoudige model voor verplaatsing van voorraden. 6a laat het basis model zien: 

voorraden worden verdeeld over kenmerken gerelateerd aan overleving (survival) en 

voortplanting. 6b laat een situatie zien waar meer voorraden nodig zijn om te overleven. Om 

dat te behalen, worden voorraden weggehaald bij voortplanting. Dit kan leiden tot een 

verminderde voortplanting prestatie. 6c laat de tegenovergestelde situatie zien: voorraden zijn 

nodig voor voortplanting en die worden weggehaald bij overleving om de vereiste hoeveelheid 

te behalen. Dit kan leiden tot een conflict tussen overleving en voortplanting.

Bij gedomesticeerde dieren kunnen selectie criteria worden gezien als een deel van de 

‘overleving’. Wanneer dieren niet goed genoeg zijn, worden ze niet geselecteerd en zijn ze niet 

langer onderdeel van de fokpopulatie. Vanuit fokkerij oogpunt zijn ze dan ‘dood’. Melkkoeien 

worden bijvoorbeeld geselecteerd op een hoge melkproductie. Veel producerende koeien 

hebben vaak meer vruchtbaarheidsproblemen dan koeien die minder produceren. We kunnen 

het model voor voorraadverplaatsing gebruiken om inzicht te krijgen in waarom dat gebeurt. De 

koeien kunnen hun voorraden niet tegelijkertijd op overleving (melkproductie) én voortplanting 

toepassen. De koeien die het meest gebruiken voor melkproductie hebben een voordeel voor 

de selectie en dus een hogere kans op overleven. Zij kunnen dit voor elkaar krijgen door de 

voeropname te verhogen, maar ook door de voorraden weg te halen bij voortplanting, wat 

resulteert in een negatieve correlatie tussen melkproductie en voortplanting.
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13.6.5: De rol van de omgeving

De omgeving kan ook worden verbeterd zodat minder voorraden verplaatst hoeven te worden 

vanuit overleving, wat resulteert in een verschuiving naar voortplanting (figuur 6c; zie 13.6.4). 

Dieren die het grootste deel van hun voorraden aan voortplanting geven hebben dan het 

grootste aandeel in de volgende generatie. Dus de selectiedruk zal dus automatisch op de 

voorraden voor voortplanting zijn. Je kunt je voorstellen dat na een aantal generaties de dieren 

die hun voorraden meer aan overleving geven zijn verminderd. In deze omgeving is dat geen 

probleem, omdat slecht een beperkt deel van de voorraden nodig zijn voor overleving. Echter, 

als je deze dieren in een slechtere omgeving stopt, zullen ze dat niet kunnen hebben. Een 

negatieve correlatie heeft zich ontwikkeld tussen voortplanting en overleving. Dit is een ander 

type negatieve correlatie dan met de melkproductie en voortplanting, ook al zijn de redenen 

voor de ontwikkeling van deze negatieve correlatie hetzelfde. In dit geval zijn de dieren heel 

sterk in voortplanting, maar ze moeten wel een goede omgeving hebben voor een goede 

overleving. In het vorige geval hadden de dieren een goede kans om geselecteerd te worden 

vanwege hun melkproductie, maar dit ging ten koste van voortplanting.

Bij onze moderne boerderijdieren komen beide vormen van negatieve correlaties voor. We 

hebben geselecteerd op dieren met een heel goede prestatie en tegelijkertijd probeerden we 

hun omgeving te optimaliseren zodat zij hun aanleg konden laten zien. Door dit te doen hebben 

we dieren gecreëerd die goed presteren onder geoptimaliseerde condities. Echter, zij zijn ook 

gevoeliger geworden voor een afname van de kwaliteit van de omgeving. Bijvoorbeeld, 

vleeskippen zijn erg gevoelig voor fluctuaties in luchttemperatuur. De range waarin zij zich nu 

comfortabel voelen is veel kleiner dan die van, bijvoorbeeld, legkippen. Natuurlijk heeft dit met 

meer te maken dan alleen de verdeling van de voorraden, maar het principe van niet hoeven 

om te gaan met moeilijkere omgevingen zodat alle voorraden benut kunnen worden in het 

selectie criterium (groei) is hier van toepassing.

13.6.6: Bewijs voor het model voor de verdeling van voorraden

Ook al is het een eenvoudig model, de richtingen van selectie respons zie je in werkelijkheid. 

Om dat te illustreren zie je in figuur 7 de resultaten van een selectie experiment in muizen. Een 

populatie muizen was verdeeld in tweeën en ze kregen twee verschillende rantsoenen wat 

betreft eiwitgehalte over 6 generaties. Daarna werden zij in tegenovergestelde omgevingen 

geplaatst en hun groeiprestatie werd gemeten. Beide subpopulaties presteerden het beste in 

hun eigen omgeving. Echter, de groep die werd geselecteerd op het hoge eiwit rantsoen leed 

meer in de andere omgeving dan de andere groep. De resultaten zijn weergegeven als reactie 

normen in figuur 7. Het feit dat ze niet parallel zijn en zelfs kruisen geeft aan dat GxE interactie 

gecreëerd kan worden binnen een aantal generaties. Populaties, of rassen, passen zich aan 

aan hun omgeving.
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Figuur 7. Een populatie muizen werd in tweeën gedeeld en gefokt aan de hand van 2 

rantsoenen met verschillende eiwitgehaltes. In generatie 7 werd hun prestatie getest op beide 

rantsoenen. Elke populatie presteerde het beste met hun eigen rantsoen.

13.6.7: Correlaties en GxE interactie

Een laatste punt, gerelateerd aan GxE interactie is dat correlaties tussen kenmerken kunnen 

verschillen tussen omgevingen. Zij kunnen zelfs veranderen van teken (+/-). Bijvoorbeeld, de 

leeftijd van volwassen worden (wanneer ze zich kunnen voortplanten) is positief gecorreleerd 

met groei in een omgeving van goede kwaliteit. Dieren die groter worden, worden later 

volwassen dan dieren die kleiner blijven. In een slechte omgeving kan dit omgekeerd zijn. Ook 

al is er geen herordening op grootte, er is herordening op welke dieren eerder volwassen 

worden. De reden kan zijn dat de slechte groeiers in een goede omgeving eerder de volwassen 

grootte bereiken en dus eerder in voortplanting kunnen investeren. In de slechte omgeving 

kunnen ze het moeilijk gehad hebben om tot een volwassen grootte te groeien en daarom 

starten ze later met voortplanten. Dit is een extreem voorbeeld waar de tekens van de 

correlatie zelfs veranderen. Maar het is goed om je te realiseren dat correlaties tussen 

kenmerken kunnen veranderen over omgevingen. Het is ook goed om je dit te bedenken als je 

indicator kenmerken gebruikt. Resultaten in één omgeving kunnen niet automatisch worden 

vertaald in andere omgevingen.

Samenvattend zijn er verschillende redenen voor de aanwezigheid van genetische correlaties. 

Sommige kunnen zich ontwikkelen als een gevolg van selectie strategie, waar andere zijn 

gebaseerd op genetische feiten. Het is belangrijk je bewust te zijn van deze genetische 

correlaties, omdat het kan betekenen dat selectie voor één kenmerk consequenties kan 

hebben voor andere kenmerken. We gebruiken dat bewust met indicator kenmerken, maar wat 

doen we met ongewenste correlaties?
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13.7: Oplossing voor ongewilde correlaties
Soms zijn twee kenmerken ongewenst met elkaar gecorreleerd. Bijvoorbeeld melkproductie bij 

koeien (maar ook bij andere diersoorten) is negatief gecorreleerd met vruchtbaarheid. 

Hoogproductieve melkkoeien hebben het vaak moeilijker met opnieuw drachtig worden. Echter, 

er zijn ook dieren die een hoge melkproductie combineren met een hoge vruchtbaarheid. Als 

die worden geselecteerd voor de fokkerij kan de melkproductie toch worden verhoogd zonder 

de vruchtbaarheid te verminderen. Het feit dat twee kenmerken ongewenst met elkaar 

gecorreleerd zijn betekent niet automatisch dat ze niet alle twee tegelijk verbeterd kunnen 

worden in de populatie. Als de correlatie niet gelijk is aan 1 of -1, dan zijn er altijd een paar 

dieren die het gewenste genotype voor beide kenmerken dragen. Natuurlijk is de genetische 

vooruitgang voor elk van de kenmerken kleiner dan als hun correlatie de gewenste zou zijn. 

Omdat sommige van de beste dieren voor één kenmerk niet erg goed zijn in het andere 

kenmerk worden zij niet geselecteerd. Dus de selectie intensiteit wordt lager.

Zoals we hebben gezien in het hoofdstuk over het rangschikken van dieren kan het selecteren 

op meerdere kenmerken tegelijk toegepast worden voor de kenmerken die in het fokdoel zitten. 

In hoofdstuk 2 over het definiëren van het productie systeem en het fokdoel heb je geleerd hoe 

kenmerken kunnen worden gewogen in een index (in één kengetal). De wegingsfactoren 

kunnen de economische waarde van het kenmerk zijn: hoeveel winst kan er worden gemaakt 

als het kenmerk met één eenheid toeneemt? Soms is de economie niet de beste manier om 

kenmerken onder selectie te wegen en dan is gewenste vooruitgang in elk van de kenmerken 

een betere optie. Bijvoorbeeld, als er veranderingen in de markt of wetgeving worden verwacht 

in de toekomst, dan kunnen de wegingsfactoren worden vastgesteld op basis van de snelheid 

waarmee een kenmerk moet veranderen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Ook kan de 

sociale druk soms groot zijn om het resultaat van een fokprogramma te veranderen. 

Bijvoorbeeld: vleeskippen moeten minder snel groeien, sommige hondenrassen moeten weer 

vrij kunnen ademen of kalveren moeten geboren kunnen worden zonder keizersnede. Ook al 

zou de waarde van de genetische verandering vanuit economisch perspectief klein zijn, de 

samenleving wil het anders. Naast dat je de consumenten wil dienen, zij zijn immers de markt, 

is het ook slim om een goede reputatie te behouden. En een goede reputatie is weer heel 

belangrijk om een groeiend marktaandeel te krijgen.

Dus: zelfs als de genetische correlatie tussen kenmerken ongewenste effecten heeft, is 
selectie op beide kenmerken nog steeds mogelijk. Toch zal de genetische respons van elk 
kenmerk beïnvloed worden door een lagere selectie intensiteit
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13.8: Verwachtingen voor de toekomst: waar gaat 
het naar toe?
Fokkerij gaat over het voorspellen van de toekomst. Veranderingen in je fokprogramma die 

vandaag gemaakt worden geven pas resultaat na een paar generaties. Natuurlijk is het niet 

mogelijk om de toekomst in detail te voorspellen, maar het is mogelijk om de algemene 

veranderingen te voorzien. Bijvoorbeeld, zullen er veranderingen in wetgeving plaatsvinden die 

je product beïnvloeden? Veranderingen in wetgeving over huisvesting zullen het type dier dat je 

zult moeten produceren beïnvloeden. Dieren die altijd geselecteerd zijn om alleen gehuisvest te 

worden moeten ineens in groepen gaan leven en dit is meestal geen succes. Hetzelfde geldt 

voor transportwetten. Fokkerijorganisaties moeten voorbereid zijn op veranderingen. Als 

onthoorning, staarten decouperen of snavelkappen niet meer wordt toegestaan,moeten de 

fokkerijorganisaties dieren hebben geselecteerd die goed zonder die ingrepen kunnen leven en 

produceren.

Wetgeving

Een verandering van de wet wordt vaak vroeg aangekondigd. Echter, veranderingen in de 

markt zijn veel minder voorspelbaar. Wat zal de economische situatie van je klanten zijn in de 

toekomst? En zal de markt kippenborst blijven vragen of willen ze straks hele karkassen? Zal 

dressuur net zo populair blijven als vandaag of is springen straks meer in trek in de 

paardensport? De markt voorspellen is een heel apart beroep op zich.

Gerelateerd aan de vraag van de markt is het marktaandeel. Als je fokprogramma succesvol is 

kan je markt zich uitbreiden. Ben je voorbereid op de nieuwe eisen van die markt? 

Bijvoorbeeld, als je begint met het verkopen van je fokproducten in andere delen van de 

wereld, zijn de eisen die aan kenmerken van dieren daar gesteld worden hetzelfde als hier? Is 

er een GxE interactie te verwachten? Zo ja, hoe groot is die? Moet je een nieuwe fokpopulatie 

creëren voor dat doel of kun je het bijhouden met je huidige populatie? Is het mogelijk om je 

dieren hier te selecteren of moet je de dieren selecteren in de omgeving waar je ze in dat 

werelddeel worden gehouden?

Marktontwikkelingen

En wat is jouw positie in de markt vergeleken met die van je concurrent? Werk je in dezelfde 

markt of kun je naar een andere markt gaan? Wat zijn je sterke punten en wat zijn de sterke 

punten van het product van je concurrent? Het is belangrijk om een goede indruk te hebben 

van de gehele markt: wat is de vraag, wie spelen mee, wat zijn hun plannen, wat is de kwaliteit 

van je product, etc.

Wetenschap en technologie
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1.  

2.  

a.  

b.  

Een laatste component waarop je moet letten zijn nieuwe ontwikkelingen in de technologie. 

Nieuwe technologieën kunnen dingen mogelijk maken die eerder onmogelijk waren. Maar, en 

minstens zo belangrijk, als je concurrent de technologie gebruikt en jij niet kun je je voordeel in 

het marktaandeel verliezen en failliet gaan. Het is daarom belangrijk om technologieën 

gerelateerd aan, bijvoorbeeld het meten van complexe fenotypen of fokwaardeschatting aan de 

hand van genomische informatie, toe te passen, zelfs voordat het helemaal duidelijk is wat de 

voordelen zijn. Als jij het niet gebruikt en je concurrent wel, en het wordt een succes, ben je te 

laat! Je hebt de voorsprong verloren die je misschien zou krijgen als je ook direct de nieuwe 

techniek had gebruikt. In de praktijk zie je dit heel veel gebeuren. Nieuwe technologieën 

worden gebruikt voordat het helemaal duidelijk is hoe goed ze zijn, omdat de concurrenten ze 

ook gebruiken. Om te voorkomen dat je te laat bent, moet je direct meedoen!

Dus: de toekomst wat betreft beperkingen (wetten) en kansen (marktvergroting) kan tot op 
zekere hoogte worden voorspeld. Het is belangrijk om dat ook te doen.

13.9: Succes van een fokprogramma: balans tussen 
vooruitgang en genetische diversiteit
Zoals we hebben gezien in het hoofdstuk over het evalueren van genetische diversiteit zijn er 

een aantal conflicten tussen het behouden van genetische diversiteit en het behalen van 

genetische respons. De meest duidelijke is de selectie intensiteit. Een hogere selectie 

intensiteit betekent dat je relatief weinig dieren selecteert voor de fokkerij. Weinig dieren 

aanwijzen voor de fokkerij resulteert in een hogere mate van inteelt en dus een verlies van 

genetische diversiteit. Daaraan gerelateerd: de beste fokdieren intensiever gebruiken dan 

andere fokdieren kan resulteren in een grotere genetische vooruitgang, maar het is slecht voor 

het behoud van de genetische diversiteit in de toekomst. Elk fokprogramma moet zich bewust 

zijn van de negatieve aspecten. Er is geen kant-en-klare oplossing voor alles, specifieke 

situaties vereisen specifieke methoden om genetische vooruitgang en genetische diversiteit te 

balanceren.

13.10: Belangrijke punten bij de evaluatie van het 
fokprogramma

Gerealiseerde genetische vooruitgang kan worden berekend door het verschil in 

gemiddelde EBV tussen generaties uit te rekenen.

Er zijn drie redenen voor het optreden van een selectie limiet:

Verlies van genetische diversiteit (onomkeerbaar)
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2.  

b.  

c.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

a.  

b.  

c.  

9.  

10.  

Tegengesteld werkende natuurlijke selectie door verminderde vruchtbaarheid of 

sterfte (gewoonlijk onomkeerbaar)

Beperkingen in de omgeving waardoor de hogere genetische aanleg niet tot uiting 

kan komen.

Een genetische trend laat de gerealiseerde genetische respons over een tijdsperiode 

zien.

Afwijkingen van de verwachte genetische trend kunnen worden veroorzaakt door een 

verandering in het fokdoel of in de registratie van fenotypen.

Genotype bij omgeving interactie treedt op wanneer de rangorde van dieren gebaseerd 

op hun EBV verschilt tussen omgevingen.

Een reactie norm beschrijft de prestatie van genotypen in een range van omgevingen.

Twee verschillende omgevingen vereisen verschillende fokprogramma’s als de correlatie 

tussen prestaties in beide omgevingen kleiner is dan 0,6.

Genetische correlaties bestaan voor de volgende redenen:

Linkage disequilibrium

Pleiotropische effecten

Concurrentie tussen lichaamsfuncties om lichaamsvoorraden (bijvoorbeeld energie 

of eiwit)

Zelfs als de genetische correlatie tussen eigenschappen ongewenst is, is selectie op 

beide eigenschappen nog steeds mogelijk. Toch zal de genetische respons voor elk van 

de kenmerken beïnvloed worden door een lagere selectie intensiteit.

De toekomst wat betreft beperkingen (wetten) en kansen (marktvergroting) kan tot op 

zekere hoogte worden voorspeld. Het is belangrijk om dat ook te doen.
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14.0 Behoud van genetische diversiteit

In de vorige hoofdstukken hebben we geleerd dat fokprogramma’s worden opgezet om 

populaties genetisch te verbeteren. De genetische variatie in de kenmerken die we willen 

verbeteren speelt daarin een cruciale rol. Dat is ook in het vorige hoofdstuk gebleken bij het 

evalueren van de gerealiseerde genetische verbetering. Naast de gerealiseerde verbetering is 

de genetische relatie tussen de dieren in de populatie, hun onderlinge verwantschap, 

belangrijk. Als die verwantschap toeneemt, heeft dat gevolgen voor de selectie van de 

ouderdieren, want dan kunnen er in de toekomst alleen nog maar sterk verwante dieren met 

elkaar gepaard worden. Dan komen de effecten van inteelt te voorschijn: inteeltdepressie en 

erfelijke gebreken worden zichtbaar. De genetische variatie in kenmerken en de variatie in de 

opbouw van de stambomen is heel belangrijk in de evaluatie van een fokprogramma. Het zijn 

aspecten van genetische diversiteit die continue geëvalueerd moeten worden wanneer er een 

fokprogramma uitgevoerd wordt. De genetische variatie in kenmerken in een fokprogramma, of 

in een productieprogramma in het geval van een piramide structuur in de varkens- en 

pluimveefokkerij, beperkt zich niet tot de genetische diversiteit binnen een ras. Het kan 

uitgebreid worden tot de genetische variatie in de soort die benut kan worden in een 

fokprogramma met kruisingen van rassen. De aandacht voor de genetische diversiteit beperkt 

zich dus niet tot de genetische diversiteit binnen een ras, maar omvat de genetische diversiteit 

binnen en tussen de rassen. Daarom is het behoud van rassen belangrijk voor het behoud van 

de genetische diversiteit in de diersoort. In dit hoofdstuk willen we achtereenvolgens 

bespreken: wat is genetische diversiteit, hoe kunnen we het meten, wat is de waarde van het 

conserveren van rassen, het belang van de verwantschap tussen dieren bij het voorkomen van 

inteelt binnen een ras en hoe kunnen we onnodige toename in verwantschap tussen dieren 

voorkomen in een fokprogramma?
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Bij het schrijven van dit hoofdstuk zijn twee boeken gebruikt: “Utilization and conservation of 

farm animal genetic resources” (redacteur Kor Oldenbroek; uitgever Wageningen Academic 

Publishers, 2007) en “Het fokken van rashonden” (auteurs Kor Oldenbroek en Jack Windig; 

uitgever Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, 2012).

14.1 Genetische diversiteit
Wereldwijd heeft de mens meer dan 30 diersoorten gedomesticeerd voor agrarische 

doeleinden. Veertien van deze diersoorten zijn verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van 

het voedsel dat door dieren wordt geproduceerd. Daarnaast zijn er andere diersoorten 

gedomesticeerd voor bijvoorbeeld recreatieve doeleinden of voor diensten waar mensen 

behoefte aan hadden: hobby, bewaking, natuuronderhoud, de jacht etc. In deze diersoorten is 

een grote variatie aan rassen aanwezig. De dieren van één ras verschillen ook nog steeds in 

meer of minder mate in veel kenmerken. Hoewel ze tot een ras behoren, laten ze ook nog 

steeds een stuk diversiteit zien voor bijna alle kenmerken. Een diversiteit die een genetische 

basis heeft.

Binnen diersoorten onderscheiden we landrassen: binnen een landras lijken de dieren op 

elkaar, maar tussen de individuen van een landras zie je nog steeds veel diversiteit voor 

fenotypische kenmerken. Uit deze landrassen hebben mensen de gestandaardiseerde rassen 

gefokt (en nog later uit deze rassen de meer gespecialiseerde lijnen). In de gestandaardiseerde 

rassen lijken de dieren onderling meer op elkaar dan in de landrassen. De dieren van 

gestandaardiseerde rassen zijn meer uniform, maar toch zie je ook hier nog steeds verschillen 

tussen de individuen. Samengevat: binnen populaties van dieren (diersoorten, landrassen, 



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

302

gestandaardiseerde rassen of selectielijnen) bestaat een diversiteit die een genetische basis 

heeft. Dat komt omdat de dieren onderling verschillen in de samenstelling van hun DNA: 

binnen een diersoort meer dan binnen een landras, binnen een landras meer dan binnen een 

gestandaardiseerd ras en binnen een gestandaardiseerd ras meer dan binnen een selectielijn. 

Genetische diversiteit heeft een brede definitie.

Definitie

Genetische diversiteit is het geheel van de verschillen binnen een diersoort, de rassen 
binnen een diersoort en de individuen binnen een ras die tot uiting komen als gevolg van 
de verschillen in de samenstelling van hun DNA.

14.1.1 Genetische diversiteit bij honden

De hond is een heel goed voorbeeld om het begrip genetische diversiteit uit te leggen. De 

mens heeft de wolf gedomesticeerd. Na de domesticatie hield de mens “dorpshonden” 

(zwerfhonden die in en rond de dorpen hun kostje opscharrelden) die tot de landrassen 

gerekend kunnen worden. Ze zijn ontstaan door natuurlijke selectie en ze hebben zich 

aangepast aan de omgeving waarin ze werden gehouden. Op deze manier ontstonden er 

verschillen tussen de landrassen door verschillen in de samenstelling van hun DNA. In de 

afgelopen 150-200 jaar zijn uit deze landrassen de gestandaardiseerde rassen gefokt. Ze 

verschillen heel sterk in hun fenotypische eigenschappen: bijvoorbeeld in volwassen gewicht 

van 1-100 kg, de vorm en de kleur van de vacht en in gedrag. Wereldwijd zijn er honderden 

gestandaardiseerde hondenrassen gefokt. Dit kon vrij gemakkelijk omdat in de diersoort hond 

slechst een paar genen met veel verschillende allelen verantwoordelijk zijn voor de 

lichaamsbouw en het uiterlijk. De honden hebben dus allemaal een deel van hun DNA 

gemeenschappelijk omdat ze van de wolf afstammen en tot de diersoort hond behoren, maar 

ze verschillen ook in allelen van een aantal genen waardoor de diversiteit aan rassen is 

ontstaan en waardoor er ook binnen een ras nog verschillen gezien worden.

14.1.2 Concentratie op een beperkt aantal rassen binnen een diersoort

Bij het begin van een fokprogramma of meer in het algemeen een agrarische activiteit met 

dieren is het van belang om goed te kijken naar de verschillen in mogelijkheden van de 

verschillende rassen van boerderijdieren. Wat is het beste ras om te kiezen onder bepaalde 

omstandigheden en welk ras past het beste bij het fokdoel? In de afgelopen vijftig jaar hebben 

de grote verschillen tussen de rassen, in het bijzonder bij rundvee, varkens en kippen, ertoe 

geleid dat er een scherpe selectie tussen rassen is geweest die nog steeds doorgaat. In dit 

selectieproces worden veel rassen en selectielijnen aan de kant gezet en niet verder gebruikt. 

Er heeft een sterke specialisatie plaats gevonden in de dierlijke productie en daarin werden 

maar een paar rassen geacht de beste te zijn in de productie van melk, rundvlees, 

varkensvlees, eieren en kippenvlees. Wereldwijd heeft er een sterke concentratie op een klein 
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aantal rassen plaats gevonden die nog eens versterkt is door de toepassing van moderne 

technologieën in fokprogramma’s die grote investeringen vragen. Dergelijke investeringen 

brengen alleen hun geld weer op wanneer ze leiden tot een genetische verbetering die breed 

verspreid kan worden: wanneer er veel fokmateriaal verkocht kan worden en de genetische 

vooruitgang tot uitdrukking komt in veel dieren die uit het fokprogramma geboren zijn. De 

wereldwijde concentratie op een beperkt aantal rassen heeft ertoe geleid dat een steeds groter 

aantal rassen als minder rendabel worden beschouwd en het risico lopen te zullen uitsterven.

14.1.3 Het belang van variatie tussen rassen

De kernvraag bij de concentratie op een beperkt aantal rassen is: welk deel van de genetische 

variantie binnen een soort is toe te schrijven aan de variantie tussen rassen? Als dat deel klein 

is, dan mag je verwachten dat de genetische variantie binnen een ras ook benut kan worden 

om de zwakke punten van een ras weg te fokken. Wanneer de variantie tussen rassen groot is 

en binnen rassen betrekkelijk klein, is het niet erg realistisch om te denken dat selectie binnen 

een ras alle problemen van het ras oplost. Dit is een belangrijke reden om alert te zijn op het 

risico van het uitsterven van rassen.

Voorbeeld: Op dit moment beginnen veel fokkers van Holstein Friesian koeien met het kruisen 
van hun dieren met Zwitserse, Duitse, Franse en Scandinavische rassen om de gezondheid en 
de vruchtbaarheid van hun koeien te verbeteren. Ze vinden dat deze kenmerken verslechterd 
zijn en hebben niet de indruk dat ze dit proces kunnen stoppen wanneer ze raszuivere Holstein 
Friesian koeien blijven fokken. De Franse en Scandinavische rassen hebben betere 
gezondheids- en vruchtbaarheidskenmerken en in een stabiel (rotatie) kruisingschema krijgen 
deze kenmerken ook nog eens een extra “boost” door heterosis. 

Wanneer het dierlijke productiesysteem zich snel moet aanpassen aan nieuwe uitdagingen dan 

kan de variantie tussen rassen van groot nut zijn. Daarom is het behoud, het conserveren, van 

rassen met een variantie aan eigenschappen een verstandige en strategische reactie op de 

onzekerheden over toekomstige productieomstandigheden en marktontwikkelingen.

Grofweg blijkt dat de variantie tussen rassen ongeveer 50 procent uitmaakt van de totale 

variantie in een diersoort. In formulevorm:

 = 0.5  + 0.5 , waarbij2
S

2
B

2
W

= genetische variantie binnen een diersoort2
S 

 = genetische variantie tussen rassen2
B

 = genetische variantie binnen rassen2
W
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14.1.4 Waar zijn de verschillen tussen rassen door ontstaan?

De verschillen tussen rassen zijn ontstaan door een combinatie van vier verschillende krachten 

die een rol speelden bij de ontwikkeling van de rassen: genetische of random drift, migratie, 

selectie en mutatie.

Genetische of random drift is een term voor de toevallige verandering in de frequenties van 

allelen die optreden bij de toevalsprocessen die een rol spelen bij de doorgifte van genen van 

ouders naar nakomelingen. Het is een verschijnsel dat ook effect heeft op de inteelt in een ras. 

Het speelt vooral een rol in kleine populaties. In de loop van de tijd leidt genetische drift tot een 

groter verschil tussen twee rassen die uit dezelfde populatie zijn ontstaan maar die sinds het 

ontstaan volledig geïsoleerd zijn.

De  van dieren die verplaatst worden van de ene naar de andere populatie leidt tot migratie
minder grote verschillen tussen de rassen. De genetische variatie in de ontvangende populatie 

neemt toe en daardoor neemt de inteelt af.

Wanneer er  plaatsvindt hebben de dieren die drager zijn van de gunstige allelen een selectie
selectief voordeel bij het leveren van nakomelingen in de volgende generatie. Selectie kan 

leiden tot het vergroten of verkleinen van de verschillen tussen rassen afhankelijk van de 

fokdoelen die in de rassen gehanteerd worden. In de populaties van boerderijdieren kan de 

selectie zowel kunstmatig als natuurlijk zijn. Bijvoorbeeld: natuurlijke selectie heeft een 

belangrijke rol gespeeld bij het verbeteren van de vitaliteit in het bijzonder bij rassen die vele 

generaties onder extreme omstandigheden zijn gehouden, bijvoorbeeld ernstige droogte. Het 

selectieve voordeel van gunstige allelen wordt geïllustreerd in het onderstaande plaatje:

Wanneer gekleurde muizen (schutkleur) een selectief voordeel hebben dan zullen de allelen 

voor egaal gekleurde muizen geleidelijk aan verdwijnen in toekomstige generaties. Wanneer 

bruine muizen in het nadeel zijn, zullen de bruine allelen verdwijnen en zullen witte en grijze 

muizen overleven. Maar wanneer bruine muizen in het voordeel zijn, zullen de allelen voor wit 

en grijs verdwijnen.
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In het algemeen zal  in het DNA leiden tot een groter verschil tussen rassen en zal de mutatie
genetische diversiteit toenemen. Maar omdat mutaties zelden plaatsvinden en wanneer er niet 

op geselecteerd wordt, zal het effect van een mutatie pas meetbaar of zichtbaar zijn na een 

aantal generaties. Maar in een ver verleden zijn mutaties wel verantwoordelijk geworden voor 

de vele genetische verschillen die we nu tussen en binnen rassen zien. Mutaties staan aan de 

basis van de genetische diversiteit.

14.1.5 Waar zijn de verschillen binnen rassen door ontstaan?

Binnen de rassen spelen de genetische drift, de migratie, de selectie en de mutaties ook een 

rol. Daarnaast wordt de genetische variatie binnen een ras ook bepaald door de 

ontstaansgeschiedenis van een ras.

Bijvoorbeeld: de gestandaardiseerde hondenrassen zijn meestal gevormd door het kruisen van 

een klein aantal ouderdieren afkomstig uit een beperkt aantal rassen. Vervolgens werden hun 

nakomelingen streng geselecteerd met het oog op de rasstandaard. Een hondenras kent 

meestal maar een beperkt aantal basisdieren als voorouders en dit is een belangrijke reden dat 

de genetische variatie in een hondenras beperkt is.

Bijvoorbeeld: de varkens- en kippen rassen zijn gevormd uit landrassen door die dieren van de 

landrassen niet te selecteren als ouderdier die niet overeenkwamen met de opgestelde 

rasstandaard. Dat waren dieren die niet de juiste kleur of de juiste lichaamsbouw hadden. 

Tegelijkertijd werd de inzet als ouderdier gepromoot bij dieren die wel aan de rasstandaard 

beantwoordden.

Genetische drift kan sterk ingeperkt worden in een ras wanneer het in grote aantallen wordt 

gehouden.

Migratie van dieren heeft vaak een positief effect op de genetische variatie in een ras. In 

praktijktaal: wanneer de regels van een stamboek het toelaten dat onder bepaalde 

voorwaarden dieren van een ander ras ingezet kunnen worden, heeft dat een gunstig effect op 

de genetische variatie in het ras. Daarom is het sterk aan te raden stamboeken open te 

houden. Gesloten stamboeken lopen veel sneller het gevaar inteeltproblemen te krijgen.

Selectie van dieren als ouders voor de volgende generatie heeft een negatief effect op de 

genetisch variatie in een ras, zeker wanneer de selectie heel intensief is. Dan worden maar een 

beperkt aantal dieren de ouders van de volgend generatie en zij bepalen de genetische variatie 

in de volgende generatie.

Mutatie is op de korte termijn van weinig belang voor de genetische variatie in een ras. De 

frequentie waarin mutaties optreden lijkt zo laag te zijn en het aantal dieren in een ras is vaak 

ook zo klein dat kans op het vinden van mutaties klein is.
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14.2 De wereldwijde aanpak van de FAO om 
zeldzame rassen te bewaren
In de zestiger jaren van de vorige eeuw trokken veel wetenschappers en boerenorganisaties 

aan de bel. Ze vreesden een genetische erosie, omdat veel rassen hun functie verloren in de 

voedselproductie. Veel boeren stopten met hun werk op het platteland waar een 

verscheidenheid aan rassen voorkwam. In dat veranderingsproces werden veel lokale rassen 

vervangen door een beperkt aantal hoogproductieve rassen. Deze intensief geselecteerde 

rassen werden ook geëxporteerd naar ontwikkelingslanden. Ze vervingen daar de lokale 

rassen die heel goed aangepast waren aan de omstandigheden en de management systemen 

die sterk verschilden van die in de ontwikkelde landen. In 1992 lanceerde de FAO een actie 

programma voor “The Global Management of Farm Animal Genetic Resources”en voegde daar 

in 2007 een “Global Action Plan” aan toe na een uitvoerige inventarisatie. De FAO vertaalt 

“Animal Genetic Resources” (Dierlijke Genetische Bronnen) als het aantal rassen binnen een 

diersoort. De hiernaast staande figuur laat de situatie zien van de rassen in de wereld.

De FAO heeft veel aandacht besteed aan het definiëren van de risico status van een ras. Dat is 

niet alleen een kwestie van aantallen. Dat is weliswaar belangrijk, maar er is meer. Worden 

vrouwelijke dieren alleen benut voor de zuivere fokkerij of worden ze ook gekruist? Een heel 

belangrijke factor is de voortplantingscapaciteit van een diersoort. Produceert een vrouwelijk 

dier honderden nakomelingen per jaar zoals bij de kip of produceert een vrouwelijk dier één 

vervangend fokdier in tien jaar zoals bij het paard? De FAO gebruikt de criteria: geen risico, 

kwetsbaar, bedreigd en kritiek voor de kwalificatie van het risico. In de hiernaast staande figuur 

is dit uitgewerkt voor diersoorten met een hoge en met een lage voortplantingssnelheid.

Gebaseerd op het ingeschatte risico voor een ras heeft de FAO een aantal management 

strategieën ontwikkeld voor een verantwoord gebruik van het ras en om het behoud, de 

conservering van het ras veilig te stellen. Het hiernaast staande stroomdiagram helpt bij het 

vinden van een goede strategie afhankelijk van de risico status van het ras.

Voor de rassen die een risico lopen op uitsterven wordt eerst de waarde van het ras ingeschat. 

Is het een uniek ras en weinig verwant aan andere rassen? Heeft het zich speciaal aangepast 

aan specifieke omstandigheden? Heeft het nu een functie in de samenleving of is het van 

belang voor de cultuurhistorie? Het antwoord op die vragen kan men doen besluiten het ras 

actief te behouden en daar een plan voor te maken. Er kan dan voor gekozen worden het ras 

levend te bewaren ( conservering) of in een genenbank ( conservering).in vivo in vitro 

Definities



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

307

In vivo conservering is het behouden van rassen in levende populaties waarbij de dieren 

onder normale boerderij omstandigheden worden gehouden in het gebied waar ze 

thuishoren en zich ontwikkeld hebben.

In vitro conservering is het bewaren van spermacellen, eicellen en embryos in vloeibare 

stikstof.

Voor de rassen die geen of in het geheel geen risico op uitsterven lopen, is genetische 

verbetering in een fokprogramma nog steeds mogelijk. Natuurlijk zijn de fokkerijmogelijkheden 

beperkt in rassen die een risico lopen, omdat er betrekkelijk weinig dieren zijn die de volgende 

generatie vormen. Voor dergelijke rassen kunnen conserveringsprogramma’s ontwikkeld 

worden. Dit zijn fokprogramma’s waar het minimaliseren van de verwantschap tussen 

ouderdieren de eerste prioriteit vormt in plaats van de genetische verbetering. Zoals later in 

detail zal worden uitgelegd, moeten in conserveringsprogramma’s een relatief hoog aantal 

vader en moederdieren geselecteerd worden als ouders voor de volgende generatie. In 

conserveringsprogramma’s wordt gestreefd naar lange generatie intervallen en stieren uit de 

genenbank kunnen benut worden, wanneer blijkt dat er nog weinig dieren in het ras over zijn 

met deze stieren in de stamboom.

Het levend bewaren van rassen kan alleen in zorgvuldig opgezette fokprogramma’s waarin 

rekening wordt gehouden met het kleine aantal dieren, waarbij fokkers nauwgezet de adviezen 

opvolgen en het programma regelmatig wordt geëvalueerd. Het belangrijkste doel van het 

levend bewaren is dat de rassen een rol kunnen vervullen in het natuurbeheer, een unieke 

bijdrage leveren aan streekproducten en als levend erfgoed iets van de cultuur historie kunnen 

laten zien.
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14.2.1 Voorbeeld multifunctionele benutting van een zeldzaam ras

Verdubbeling van de prijs van Drentsche heidelammeren

Het Drentse heideschaap komt al 6000 jaar in het Noordoosten van Nederland voor. Het werd 

gehouden en overleefde op de zandige heidegrond die in dit gebied veel voorkomt. Door 

aanpassing en natuurlijke selectie ontwikkelde het Drentsche Heideschaap zich tot een klein 

ras met stevig beenwerk en een geringe bespiering. Dat heeft tot gevolg dat het karkasgewicht 

van de lammeren en hun vlees-been verhouding veel lager is dan van de echte 

vleesrasschapen. Het ras is het enige heideschaap met horens. De kuddes worden nu gebruikt 
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om door begrazing de heidevelden in stand te houden. Het zijn kuddes met een herder. Dat 

vinden toeristen een mooi gezicht. In het stamboek zijn ongeveer 2000 ooien geregistreerd. 

Onlangs zijn drie kuddes begonnen om hun lammeren gezamenlijk te verkopen als een 

biologisch product onder de naam “Drènts Heideloam”. De prijs van hun lammeren is in korte 

tijd verdubbeld. De lammeren worden “biologisch” gevoerd en gehouden onder goed 

omschreven omstandigheden die regelmatig gecontroleerd worden.

De productie van het “Drènts Heideloam” is als volgt opgezet: eerst werden de eisen voor het 

biologisch houden en voeren van de lammeren en hun moeders uitgevoerd. Dit wordt 

gecontroleerd door de Skal, de organisatie die in Nederland de biologische veehouderij 

controleert. Vervolgens werd er een slachthuis gecontracteerd waarin de dieren goed 

behandeld worden en netjes worden geslacht. Daarna werd het transport van de karkassen 

van het slachthuis naar een slager professioneel geregeld. Deze biologische slager maakt van 

de karkassen karbonade, lamsham en lamsworstjes. De slager verkoopt deze producten op 

een biologische weekendmarkt in het westen van het land. Na het organiseren van deze korte 

keten werd de “Slow Food” beweging geraadpleegd die het “Drènts Heideloam” opgenomen 

heeft in de “Ark van de Smaak” en aan de samenwerkingsvorm van de schaapskuddes het 

predicaat “Presidium” heeft toegekend. Hiermee wordt de natuurlijke productie en de originele 

("wild" smaak) van de producten erkend. Dit draagt bij aan de verkoopmogelijkheden van het 

“Drènts Heideloam” op biologische markten en aan restaurants. Al deze maatregelen hebben 

ertoe geleid dat lammeren tweemaal zoveel opbrengen dan in het verleden.

Het bewaren van een ras in een genenbank vraagt methoden en faciliteiten om in grote 

hoeveelheden sperma te verzamelen, in te vriezen en te bewaren (de opslag van sperma is de 

meest gebruikte methode). Het bewaren in een genenbank maakt het mogelijk om het ras weer 

te benutten wanneer de productie- of marktomstandigheden zich wijzigen; het beschermt het 

ras tegen uitsterven wanneer er besmettelijke ziekten de kop opsteken, in tijden van oorlog of 

bij natuurrampen en het biedt mogelijkheden om onderzoek te doen met het “oude” opgeslagen 

erfelijke materiaal.
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14.2.2 Voorbeeld waarde van een zeldzaam ras voor onderzoek

De witrik aftekening bij runderen

De witrik aftekening bij runderen is een dominante eigenschap die er toe leidt dat de flanken, 

de kop en de punten van de oren kleur (pigment) hebben en de rug wit is. Dat wordt ook wel 

een aalstreep genoemd. In veel landen worden runderen speciaal op deze kleur gefokt. Al 

sinds de middeleeuwen is deze kleuraftekening bekend en komt voor bij het Belgische 

Witblauwe ras, een aantal Scandinavische rassen, het Nederlandse Witrik kleurslag, de 

Amerikaanse Randall Line back en bij het Brown Swiss ras. Belgische onderzoekers hebben 

dieren van deze rassen gegenotypeerd, onderzocht op een groot aantal SNP’s, en de 

resultaten vergeleken met die van dieren die de aftekening niet hadden. Zo konden ze 

vaststellen dat in een ver verleden een stuk van chromosoom 6 was gedupliceerd en verplaatst 

was in de vorm van een cirkel naar chromosoom 29 (Durkin et al, 2012). Zo werd voor het eerst 

vastgesteld dat ook bij zoogdieren stukken chromosoom zich kunnen verplaatsen van het ene 

naar het andere chromosoom. Dit erfelijke mechanisme kon bepaald worden omdat de 

runderen met deze unieke aftekening in de loop der eeuwen bewaard waren gebleven.
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14.3 Het bewaren van rassen in Nederland
In vivo

In Nederland stimuleert de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) het levend bewaren van 

oorspronkelijke Nederlandse rassen. Er bestaan meer dan 70 rasverenigingen en stamboeken 

die in meer of minder mate met de SZH verbonden zijn. Oorspronkelijke Nederlandse rassen 

zijn rassen die al meer dan 40 jaar en 6 generaties in Nederland zijn. Het gaat om 7 

runderrassen, 2 varkensrassen, 4 paardenrassen, 8 schapenrassen, 3 geitenrassen, 9 

hondenrassen en 7 konijnenrassen. Daarnaast is er nog een heel groot aantal kippen, duiven, 

ganzen en eendenrassen.

De SZH helpt de rasverenigingen en de fokkers op drie verschillende manieren: 1) het 

monitoren van de rassen en de ontwikkeling en evaluatie van fokprogramma’s, 2) het verhogen 

van de bewustwording in de politiek en de maatschappij voor de waarde van oorspronkelijke 

Nederlandse rassen onder andere door het maken van onderwijsmateriaal en 3) het stimuleren 

van het gebruik van deze rassen in natuurbeheer en in het produceren van streekproducten 

voor een kleinschalige markt.

Het grootste genetische probleem van de zeldzame rassen is de(hoge) verwantschap tussen 

de dieren van het ras en het gevaar van inteelt. In nauwe samenwerking met het Centrum voor 

Genetische bronnen Nederland (CGN) krijgen rasverenigingen advies hoe ze de toename in 

verwantschap en inteelt kunnen afremmen. In deze samenwerking zorgen SZH en CGN er ook 

voor dat van de mannelijke dieren van de zeldzame rassen sperma wordt ingevroren in de 

genenbank van het CGN en dat zo nodig dit sperma ook weer actief wordt gebruikt in de 

fokprogramma’s.

In vitro
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In Nederland is het CGN verantwoordelijk voor het bewaren van de genetische diversiteit in 

een genenbank. Het gaat hierbij om de genetische diversiteit van alle rassen van 

landbouwhuisdieren (boerderijdieren) die op dit moment in Nederland aanwezig zijn en benut 

worden. Het gaat dus niet alleen om de oorspronkelijke Nederlandse rassen, maar ook om de 

rassen en selectielijnen die door fokkerijorganisaties momenteel volop gebruikt worden. In de 

genenbank is vooral sperma opgeslagen in vloeibare stikstof. Bij runderen betreft het de stieren 

van fokkerijorganisaties (25 doses per stier) en de stieren van de zeldzame rassen (400 doses 

per stier, meestal verzameld op het bedrijf waar ze staan). Bij de varkens wordt elke 10 jaar 

een steekproef genomen van beren van selectielijnen die op KI-stations staan en zo mogelijk 

wordt er sperma ingevroren van KI-beren van de twee zeldzame rassen. Bij de kippen en de 

andere vogelsoorten wordt sperma gewonnen op een centrale plaats en ingevroren en 

opgeslagen bij het CGN. Bij de honden is een begin gemaakt met het invriezen van sperma 

van reuen van de oorspronkelijke Nederlandse rassen. De onderstaande tabel geeft een 

overzicht van de genenbankcollectie in 2013:

Het levend bewaren van een ras en het bewaren van een ras in een genenbank vormen samen 

de beste strategie. Op deze manier kun je het ras nu gebruiken en je stelt het ras veilig mocht 

de levende populatie om welke reden dan ook te klein worden of uitsterven. De genenbank kan 

een belangrijke steun in de rug zijn voor zeldzame rassen en kan helpen een zeldzaam ras 

weer beter op de kaart te zetten.
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14.3.1 De herintroductie van Roodbont Fries Vee

De genenbank kan een belangrijke steun in de rug zijn voor zeldzame rassen en kan helpen 

een zeldzaam ras weer beter op de kaart te zetten. Dat blijkt uit het voorbeeld van het 

Roodbont Fries Vee.

Rond 1800 bestond de veestapel in Friesland hoofdzakelijk uit roodbonte koeien. Ze waren 

geïmporteerd uit Denemarken en Duitsland nadat in Friesland veel runderen gestorven waren 

aan de runderpest. Sinds 1879 registreerde het Fries Rundvee Stamboek ook roodbonte 

koeien. Maar toen de vraag voor de export van zwartbonten steeg, nam het aantal roodbonten 

geleidelijk aan af. Voor de echte zwartbontfokkers was het uiteindelijk een schande, een teken 

van een niet raszuivere fokkerij, wanneer er uit een zwartbonte koe nog een roodbont kalf werd 

geboren. Een dergelijke stierkalf werd eens te vondeling gelegd, kreeg vervolgens de naam 

Vondeling en werd later veel gebruikt binnen het veel kleiner geworden roodbonte ras.

In 1970 stichten 50 fokkers met samen 2500 runderen de Vereniging van Roodbont fokkers in 

Friesland. Kort daarna begon een periode van intensiveren en specialisatie in de Nederlandse 

melkveehouderij en nam het gebruik van Holstein Friesian stieren in de zwartbont- en 

roodbontfokkerij een grote vlucht. In 1993 bleken er nog maar 17 raszuivere koeien en 4 

raszuivere stieren van het Roodbont Fries Vee te zijn. Toen werd de Stichting Roodbont Fries 

Vee opgericht en die zocht contact met de genenbank.

Samen werd een fokprogramma ontwikkeld. Daarin werden “oude” stieren waarvan sperma 

aanwezig was in de genenbank opnieuw gebruikt. In een contract werd geregeld dat wanneer 

er een stierkalf geboren werd uit sperma van een genenbank stier, dit stierkalf opgefokt werd 

en er sperma ingevroren werd om de voorraad Fries Roodbont sperma in de genenbank weer 

aan te vullen. Met hulp van genenbanksperma is het ras weer gegroeid tot ongeveer 500 

koeien en een tiental stieren. De genenbank bevat meer dan 12000 dosis sperma van bijna 50 

verschillende stieren. Een klein deel van de koeien van dit ras wordt weer gebruikt voor het 

oorspronkelijke doel: melk- en vleesproductie. Het merendeel wordt gehouden als zoogkoe.
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14.4 Het gebruik van stambomen om de genetische 
diversiteit te meten
Theoretisch kunnen we de variantie tussen rassen het beste meten door van die rassen grote 

aantallen dieren met elkaar te vergelijken wanneer ze onder gelijke omstandigheden worden 

gehouden. Maar dit kost veel geld. Een dergelijke rassenvergelijking vereist nogal wat: 1) het 

aantal dieren per ras moet zo groot zijn dat het rasgemiddelde betrouwbaar kan worden 

berekend, 2) de dieren die in de rassenvergelijking zijn opgenomen moeten representatief zijn 

voor het ras zodat de rasgemiddelden een goede schatting opleveren van de genetische 

variantie tussen de rassen. Een belangrijke vraag is dan ook nog onder welke omstandigheden 

houd je de rassen en hoe representatief zijn de uitkomsten wanneer je de dieren onder andere 

omstandigheden houdt? Het is belangrijk om de prestaties van de rassen te kennen onder de 

relevante lokale omstandigheden. In de 70-jaren van de vorige eeuw zijn er heel veel 

rassenvergelijkingsproeven uitgevoerd met melkvee, vleesvee en varkens. Maar de meeste 

experimenten zijn uitgevoerd met een beperkt aantal rassen en de verschillende experimenten 

waren veelal niet vergelijkbaar qua omstandigheden. Dit maakte de berekening van de 

variantie tussen rassen minder betrouwbaar.

Het kwantificeren van de genetische diversiteit in een ras is ook niet zo eenvoudig. Het komt er 

op neer dat je de overeenkomst en verschillen in genotype van de dieren moet vaststellen 

vanuit de verschillen in fenotype. Maar de stambomen van de dieren vormen ook een 

belangrijke bron van informatie om de verwantschap tussen de dieren vast te stellen: weinig 

overeenkomst in voorouders wijst op veel genetische diversiteit en veel overeenkomst op 

weinig. Het is wel belangrijk om zover mogelijk terug te gaan in de stambomen, want dan kan 

de verwantschap tussen de dieren betrouwbaar worden geschat. Een vuistregel is dat er 

tenminste vijf generaties aan voorouders bekend moeten zijn. Als kengetal voor de 

betrouwbaarheid van de verwantschap wordt vaak de compleetheid van de afstamming 

(pedigree completeness) gebruikt. Dat kengetal geeft aan in hoeverre alle voorouders 

bijvoorbeeld in vijf generaties bekend zijn. Wanneer er geen stambomen beschikbaar zijn of 

onvoldoende betrouwbaar zijn dan kan tegenwoordig DNA-analyse een goed inzicht geven in 

de genetische diversiteit in een ras.
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1.  

2.  

3.  

14.5 De mogelijkheden van DNA-analyse om 
genetische diversiteit te meten
In de afgelopen tien jaar zijn de kosten van DNA-onderzoek enorm teruggelopen. Dat maakt dit 

onderzoek aantrekkelijk voor wetenschappelijk onderzoek en voor praktische toepassingen. 

Het opent nieuwe mogelijkheden om de genetische diversiteit tussen en binnen rassen te 

onderzoeken. In wetenschappelijke studies zijn verschillende typen genetische merkers 

gebruikt. Hun populariteit wisselt als gevolg van de technologische ontwikkelingen.

Informatieve genetische merkers worden op twee manieren toegepast om de genetische 

diversiteit vast te stellen. De eerste is om het probleem op te lossen dat in sommige 

diersoorten het onmogelijk of erg kostbaar is om de afstamming direct vast te leggen, zoals het 

geval is bij veel vissoorten. Met 10 tot 20 informatieve microsatellieten is het mogelijk om vast 

te stellen wie de vader en moeder zijn van een individu. De tweede manier is door na een 

uitgebreide typering met bijvoorbeeld 50.000 SNP’s vast te stellen hoeveel DNA volle broers en 

zussen of andere familieleden echt gemeenschappelijk hebben in plaats van dat te schatten 

aan de hand van de stambomen.

De resultaten van DNA-analyses maken het mogelijk om de diversiteit op verschillende 

manieren te meten. We kunnen nu immers de nucleotide volgorde van individuen vaststellen in 

specifieke gebieden van het genoom en we kunnen de allelen bepalen die in een populatie op 

een locus aanwezig zijn inclusief het genotype op dat locus.

De mogelijkheden om de genetische diversiteit te beschrijven met deze informatie zijn de 

volgende:

Het beoordelen van de diversiteit in frequentie van allelen, door de allelfrequentie van 

een individu vast te leggen als 0, 0,5 of 1 afhankelijk van het feit of dat individu 0, 1 of 2 

kopieën van het allel heeft. Op deze manier kan dit kenmerk behandeld worden als een 

kenmerk met een continue verdeling en kan de diversiteit tussen en binnen rassen 

gemeten worden. In deze benadering is het rasgemiddelde de schatting voor de 

allelfrequentie in het ras. Wanneer bijvoorbeeld twee rassen gefixeerd zijn voor 

verschillende allelen dan is er geen diversiteit binnen de rassen en wordt alle diversiteit 

tussen rassen gemeten.

Het rasgemiddelde voor de frequentie van de verschillende allelen, meestal van loci die 

niet op hetzelfde chromosoom liggen, worden met elkaar gecombineerd met een 

wiskundige formule en dat levert op. Er zijn een genetische afstand tussen rassen 
verschillende formules voor deze berekening van de afstanden, maar die worden hier 

niet behandeld.
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3.  In plaats van het meten van de allelfrequentie, kan de frequentie van de heterozygoten 
gemeten worden. Een heterozygoot heeft twee verschillende allelen op een locus en is 

een functie van de allelfrequenties, het paringsschema en de overlevingskansen. Veel 

diversiteit zal gepaard gaan met relatief veel heterozygotie. Vergelijkingen tussen rassen 

zijn betrouwbaar vast te stellen met deze methode wanneer er gebruik gemaakt wordt 

van veel merkers, bijvoorbeeld 50.000 SNP’s.

Een eenvoudige maar minder goed toepasbare methode is het tellen van het aantal 
 in de populatie voor een set van loci ervan uitgaande dat wanneer er meer verschillende allelen

allelen zijn, het ras meer divers is. Door het aantal allelen in een ras te tellen en na te gaan wat 

de overeenkomst in aantal is met andere rassen kan de diversiteit tussen rassen gemeten 

worden. Een variant op deze methode is het tellen van het aantal “private alleles”, waar “private 
allele” gedefinieerd is als een allel dat gevonden wordt in een ras, maar niet in andere rassen. 
De benaderingen waarbij allelen geteld worden is minder waardevol dan de methoden die 

allelfrequenties meten. Het bepalen van “private alleles” kan heel waardevol zijn in een 

onderzoek naar het bewaren van rassen (“private alleles” bepalen mede in hoeverre een ras 

uniek is) en deze allelen zijn handig in studies waar je bijvoorbeeld vast wilt stellen of het vlees 

echt afkomstig is van een dier van het ras in kwestie.

14.5.1 Genoom brede patronen van diversiteit

In alle studies met genetische merkers wordt de belangrijke veronderstelling gemaakt dat de 

merkers neutraal zijn. Merkers liggen meestal op een stuk van een chromosoom dat niet 

codeert voor een eiwit. Daarom wordt er vanuit gegaan dat ze ook niet direct gekoppeld zijn 

aan genen voor eigenschappen die onder selectiedruk staan. In de studies van populaties 

wordt er vanuit gegaan dat de frequentie van deze neutrale merkers alleen verandert door 

genetische drift en niet door de combinatie van drift en selectie. Tussen rassen kan de mate 

van neutraliteit verschillend zijn: 1) in het ene ras kunnen belangrijke allelen gefixeerd zijn en in 

het andere niet en 2) in verschillende rassen worden verschillende fokdoelen en selectiecriteria 

gehanteerd.

De erfelijke aanleg van dieren, het genoom, is vastgelegd in de chromosomen. Daarom zijn 

allelen van verschillende loci gekoppeld. Wanneer er geen recombinatie optreedt tussen loci 

worden deze allelen als één combinatie overgedragen van de ene generatie naar de volgende. 

Een gevolg van deze koppeling is dat allelen op één en hetzelfde chromosoom en dichtbij een 

nieuwe gunstige mutatie liggen in frequentie zullen toenemen samen met de mutatie. Dat wordt 

genoemdhitch-hiking .

Het is ook erg waarschijnlijk dat allelen die dichtbij een gunstige mutatie liggen uiteindelijk 

gefixeerd worden in een populatie. Daarom zal het gebied op het chromosoom, dat dichtbij een 

locus ligt waar selectiedruk op rust, binnen het ras weinig variatie in allelen laten zien. Wanneer 

je de variatie van allelen over het genoom bestudeert, zal je daarom gebieden zien met 

betrekkelijk veel diversiteit in allelen en gebieden met heel weinig diversiteit. Dit patroon van 
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diversiteit binnen het genoom wordt of genoemd. Het signature of selection  selection footprint 
kan gaan om loci die van groot belang waren in de domesticatie, voor de specifieke kenmerken 

van een ras of van een diersoort. De zoektocht naar deze selection footprints is begonnen en 

de eerste resultaten worden nu gepubliceerd.

Definities

Hitch-hiking is de verandering van de frequentie van een allel door de selectie op een 

gunstig allel op een dichtbij liggende (nauw gekoppelde) locus.

Signature of selection or selection footprint is een patroon met weinig variatie in 

allelen op een stuk van het chromosoom dichtbij een locus die onder grote selectiedruk 

staat in een populatie.

Naar verwachting komt er steeds meer informatie beschikbaar over de diversiteit in allelen op 

verschillende gebieden van de chromosomen. De diversiteit wordt niet alleen bepaald door de 

frequentie van allelen, maar ook door de mate van koppeling van loci op chromosomen. Deze 

koppeling, de overdracht van een gefixeerde combinatie van allelen, kan tot stand gekomen 

zijn bij de vorming van de populatie en/of door het management van de populatie. Deze 

gefixeerde combinatie van allelen kan al aanwezig zijn geweest in de dieren waar indertijd de 

populatie mee gevormd is of in een vaderdier dat veel invloed heeft gekregen (flessehals in de 

populatie) of gebruikt is om een eigenschap in de populatie in te brengen (introgressie).

Definities

Koppeling (Linkage) is het verschijnsel dat allelen op loci die dichtbij elkaar liggen op een 

chromosoom gezamenlijk overerven van ouder op nakomeling. Hoe kleiner de afstand 

tussen loci des te sterker is deze koppeling. Wanner loci op verschillende chromosomen 

liggen, is de koppeling volledig afwezig.

Linkage disequilibrium is een vaste combinatie van allelen in  In de loop haplotypen.
van de tijd zullen door recombinaties deze haplotypen verdwijnen, waarbij dit het eerst zal 

gelden voor loci die verder van elkaar liggen.

Flessehals (bottleneck) is een periode waarin het aantal ouderdieren in het ras erg klein 

was. In die periode is de genetische drift hoog omdat de populatie van fokdieren erg klein 

is.

Inkruising (introgressie) is de overdracht van een allel of een combinatie van allelen van 

het ene ras naar het andere. Dit wordt bereikt door een aantal dieren van het donor ras te 

kruisen met dieren van het ontvangende ras. Dit wordt gevolgd door een systematische 

terugkruising naar het ontvangende ras met dieren die het gewenste allel of de gewenste 

combinatie van allelen hebben. Genetische merkers kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren aan het identificeren van deze dieren.
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14.5.1.1 Bloedgroepen bij runderen als voorbeeld van haplotypen

Voorbeelden van combinaties van gekoppelde allelen, van haplotypes, die aanwezig zijn in een 

beperkt aan tal veel gebruikte ouderdieren, kunnen gevonden worden in de literatuur over het 

voormalige bloedgroepenonderzoek. Bij rundvee wordt de bloedgroep B bepaalt door 

gekoppelde allelen van loci op chromosoom 12. Elk van de 20 loci is verantwoordelijk voor de 

productie (of het niet produceren) van een antigene factor, een eiwit in het bloed, die bepaalt 

kan worden in een laboratorium. Er zijn meer dan 300 verschillende B groepen gevonden die 

verschillen in de combinatie van antigene factoren (verschillende haplotypen). Herhaaldelijk is 

gebleken dat de B groepen van een invloedrijke stier en zijn zonen een sterke toename gaf van 

de frequentie van zijn B groepen in de populatie. De loci voor de verschillende antigene 

factoren liggen in de volgende volgorde op chromosoom 12:

__Q__Y G__D __G __G”__F __F BKP __I J __K’__I __O __O A__I”__I’__2__
’ ’ ' ’

1__
’

1__
’

2 1 3

Wanneer bijvoorbeeld een stier met het haplotype BO Y D’ veel gebruikt is zal de frequentie 1 2

van deze combinatie van allelen in de populatie sterk toenemen.

14.5.1.2 Voorbeeld inkruising van het Booroola allel in Texelaar schapen

Een voorbeeld van de inkruising, de introgressie van gekoppelde allelen, kan gevonden worden 

in het Texelaar schapenras. Daar zijn het Merino schapen die het Booroola allel hadden 

ingekruist. Dit allel heeft een gunstig effect op de worpgrootte: een heterozygoot dier werpt één 

lam meer en een homozygote drager werpt er twee meer. In een proef werden Texelse ooien 

gekruist met Merino rammen die het Booroola allel hadden. De F ’s werden teruggekruist met 1

Texelaars. Het was de bedoeling om alleen het Booroola allel “in te bouwen” in het genoom en 

verder alle eigenschappen, alle allelen van de Texelaar te behouden. Dit inkruisingsprogramma 

kon versneld worden door een genetische merker voor het Booroola allel te gebruiken. In de 

beginfase van het experiment bleken de dragers van het Booroola allel een fors verhoogd 

percentage dode lammeren te geven. In latere generaties verdween dit effect heel geleidelijk. 

De verklaring hiervoor is dat blijkbaar in de Merino schapen dichtbij het Booroola gen een gen 

ligt dat verantwoordelijk is voor meer dode lammeren. Door in het inkruisingsproces te 

selecteren op worpgrootte en tegelijkertijd tegen dode lammeren kon de koppeling tussen het 

Booroola allel en het allel voor dode lammeren geleidelijk aan verbroken worden.

14.6 Het monitoren van populaties
Het is heel belangrijk om fokprogramma’s niet alleen regelmatig te beoordelen op de 

gerealiseerde genetische vooruitgang, maar ook op de inteelttoename. Inteelt treedt op 

wanneer twee dieren, die een additief genetische relatie hebben groter dan nul, met elkaar 

gepaard worden. Hun nakomelingen zijn ingeteeld. Hun inteeltcoëfficiënt is gelijk aan de helft 
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van de additief genetische relatie van de ouders. Inteelt kan leiden tot het optreden van 

recessieve erfelijke aandoeningen en tot inteeltdepressie. Inteelt leidt tot homozygotie op een 

groot aantal loci en daarmee verdwijnen gunstige effecten van dominantie die kunnen optreden 

op heterozygote loci. In dit opzicht is inteelt het tegenovergestelde van kruising. Bij kruising 

hebben we gezien dat het leidt tot heterosis, speciaal voor gezondheids- en 

vruchtbaarheidskenmerken. De signalen van inteeltdepressie zijn voor deze kenmerken ook 

meer uitgesproken. Voorbeelden van inteeltdepressie staan hieronder.

14.6.1 Vrijwillige en gedwongen inteelt

Inteelt kan in een populatie op twee manieren optreden: 1) fokkers paren met opzet een 

mannetje en een vrouwtje die meer aan elkaar verwant zijn dan gemiddeld in de populatie. Dat 

noemen we vrijwillige inteelt. 2) Fokkers ontkomen er niet aan op mannetjes en vrouwtjes met 

elkaar te paren die aan elkaar verwant zijn, omdat alle dieren in de populatie in meer of 

mindere mate aan elkaar verwant zijn. Dit noemen we gedwongen inteelt en deze vorm zullen 

we vooral bespreken bij het monitoren van populaties. Gedwongen inteelt wordt veroorzaakt 

door de kleine omvang van gesloten fokpopulaties zoals we bij veel rassen zien.

In elke generatie verder in de stamboom groeit het aantal voorouders exponentieel. 

Bijvoorbeeld in de tiende generatie heeft een dier 2  = 1024 voorouders. Bij de meeste rassen 10

waren er 10 generaties geleden niet eens 1024 fokdieren aanwezig. Hoe dieper je een 

stamboom induikt, des te vaker zal je daar eenzelfde vader- of moederdier tegenkomen. Op 
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deze manier zijn dieren aan elkaar verwant en zijn hun nakomelingen ingeteeld. Dit houdt ook 

in dat hoe meer voorouders er bekend zijn, des te beter we de verwantschap en daarmee de 

inteelt kunnen schatten. Gedwongen inteelt is een veel voorkomend fenomeen in veel 

hondenrassen en daarom zullen in het vervolg veel voorbeelden afkomstig zijn van honden.

14.6.1.1 Outcross werkt effectief in het terugdraaien van inteelt

Inteelt treedt dus op wanneer twee verwante dieren met elkaar gepaard worden. Hun 

nakomelingen zijn ingeteeld. Wanneer een vader en een moeder zelf ingeteeld zijn, maar 

samen geen gezamenlijke voorouders hebben, dan zijn hun nakomelingen niet ingeteeld! Met 

andere woorden: . Wanneer er een vader van een ander ras wordt gebruikt inteelt is niet erfelijk
in een populatie dan heeft dit vaderdier geen voorouders gemeenschappelijk met de 

vrouwelijke dieren in de populatie. Zelfs wanneer de populatie een hoge gemiddelde 

inteeltcoëfficiënt heeft, zijn de nakomelingen van het vaderdier in de ontvangsterpopulatie niet 

ingeteeld. Een dergelijke “outcross” werkt dus heel goed om de inteelt in een populatie terug te 

dringen. De “outcross” kan geïllustreerd worden met de hiernaast staande stamboom

Toelichting: in de stamboom van de hengst Naen is zijn vader Ferdinand ingeteeld. Ferdinand 

zijn ouders Tsjalling en Crisje hebben Ritske P en Bouke P als gemeenschappelijke 

voorouders. De moeder van Naen, Truus, is ook ingeteeld: haar ouders Kerst en Klasine 

hebben Ynte als gemeenschappelijke voorouder. Maar op basis van deze stamboom met vijf 

generaties is zoon Naen van Ferdinand en Truus niet ingeteeld, omdat Ferdinand en Truus niet 

één gemeenschappelijke voorouder hebben. Praktische fokkers noemen een dergelijke paring 

vaak een “outcross”.

14.6.2 Populatiegrootte
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14.6.2 Populatiegrootte

De populatie die we kunnen en willen monitoren bestaat uit alle dieren die we zouden kunnen 

paren: dat is de maximale omvang van de fokpopulatie. Wanneer we terugkijken in de 

geschiedenis van een ras zien we vaak dat de populatiegrootte in de loop van de tijd varieert. 

Dat maakt dat de  het eerste kengetal is dat we gebruiken bij het monitoren populatiegrootte
van populaties. Een grote populatie heeft weinig kans op het optreden van random 

(genetische) drift en gedwongen inteelt. In strak geleide commerciële fokprogramma’s wordt de 

omvang van de populatie van te voren bepaald en deze omvang wordt ook vastgehouden in 

latere generaties. Maar in minder strak geleide fokprogramma’s, zoals bij honden en paarden, 

hangt het van verschillende factoren af hoe de populatiegrootte zich ontwikkelt. Bij honden kan 

de populariteit van het ras veranderen; bij paarden kan een lage prijs van de veulens leiden tot 

minder dekkingen en leiden een populatie die geleidelijk aan kleiner wordt.

Het aantal  is het tweede kengetal dat we gebruiken nakomelingen dat per jaar geboren wordt,
om de populatiegrootte te monitoren. Over de jaren heen geeft dit kengetal aan hoe stabiel een 

ras is: neemt het aantal dieren toe (gunstig) of af (ongunstig)? Maar in de fokkerij weten we 

vooraf niet of alle dieren die geboren zijn ook voor de fokkerij gebruikt worden. Ze kunnen 

bijvoorbeeld niet worden geselecteerd als ouderdier of de eigenaar wil niet fokken met het dier. 

Dat laatste wordt nogal eens gezien bij diersoorten die niet voor commerciële doeleinden 

worden gehouden: honden en paarden.

14.6.3 De ideale populatie

In de ideale populatie is de inteelt laag, komen er geen mutaties met een slechte uitwerking 

naar boven en treedt het verlies van allelen, die een lage frequentie hebben, niet op. Daarom is 

de ideale populatie een grote populatie en worden veel mannelijke en vrouwelijke dieren 

ingeschakeld als ouders voor de volgende generatie. Hierdoor wordt het gedwongen paren van 

verwante dieren voorkomen, produceren de dragers van zeldzame allelen inderdaad 

nakomelingen en behoeven dragers van mutaties met een slechte uitwerking niet gebruikt te 

worden in de fokkerij.

De ideale populatie is groot: de wetenschappelijke literatuur pleit ervoor om meer dan 100 

dieren te gebruiken als ouders voor de volgende generatie. Dit geeft de natuurlijke selectie de 

kans om de lijders aan erfelijke aandoeningen (door mutaties met een slechte uitwerking) uit te 

selecteren. Ook voorkomt dit grote aantal het verlies aan zeldzame allelen en zo wordt er een 

grote genetische variatie bewaard in de populatie.

Naast de omvang is  heel belangrijk in de ideale populatie. De de structuur van de populatie
structuur hangt onder andere af van de bijdrage die de ouders leveren aan de volgende 

generatie. Wanneer ze allemaal in gelijke mate nakomelingen geven (goed verdeeld) dan stijgt 
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de verwantschap in de populatie niet meer dan nodig is. Als een paar vaderdieren domineren 

als ouderdier dan stijgt de verwantschap in de volgende generaties snel met als gevolg dat 

vervolgens de inteelt ook snel gaat stijgen. Zie ook de uitleg over genetische contributies in het 

hoofdstuk over paring (hoofdstuk 10).

Het aantal vader- en moederdieren en de variatie in de aantallen van hun nakomelingen 

bepalen voor een belangrijk deel de genetische samenstelling in de volgende generatie. De 

variatie in het aantal nakomelingen is van groot belang. In strak geleide fokprogramma’s wordt 

er naar gestreefd deze variatie zo klein mogelijk te houden: per geselecteerd ouderdier wil men 

hetzelfde aantal nakomelingen. Maar in veel diersoorten geven de moederdieren meer dan één 

nakomeling en dan is er meteen al sprake van een variatie in worpgrootte. In minder strak 

geleide fokprogramma’s bestaat er vaak een grote variatie in het aantal nakomelingen per 

vaderdier. Dat wordt veroorzaakt door een verschil in populariteit: kampioenen op keuringen 

worden vaak breed en ongelimiteerd ingezet als vaderdier. Het aantal dieren dat in 

verschillende mate bijdraagt aan de volgende generatie is van groot belang voor het 

management van een populatie wanneer je de inteelt terug wilt dringen.

14.6.4 Het monitoren van de inteelttoename

De inteelttoename per generatie mag niet hoger zijn dan 0,5%, anders is de kans op het 

optreden van erfelijke aandoeningen en op inteeltdepressie te groot. Internationaal bestaat er 

een brede wetenschappelijke overeenstemming over deze 0,5 %. De geschatte inteelttoename 

per generatie heeft een directe relatie met de kans op het optreden van erfelijke aandoeningen, 

zoals uit onderstaande tabel blijkt:
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De inteelttoename per jaar (vaak gepresenteerd als F) kan eenvoudig berekend worden door 

de gemiddelde inteeltcoëfficiënt per jaar te berekenen van alle dieren die in twee 

opeenvolgende jaren geboren zijn en deze van elkaar af te trekken.

De inteelttoename per generatie kan berekend worden door eerst de gemiddelde 

inteeltcoëfficiënt per jaar te berekenen. Daarna bereken je het gemiddelde generatie interval, 

dat is de leeftijd van de ouders op het moment dat hun nakomelingen geboren worden die zelf 

weer fokdier worden. Het is dus de tijd die nodig is om een generatie te vernieuwen.

Definitie

Het  voor vader- en voor moederdieren is de gemiddelde leeftijd van de generatie interval
ouders wanneer hun vervangers, hun opvolgers in het fokprogramma, geboren worden. 
Het generatie interval voor de populatie is dan het gemiddelde van het generatie interval 
van de vaders en dat van de moeders, omdat vaders en moeders elk 50% van hun genen 
doorgeven aan de volgende generatie.

De inteeltcoëfficiënten worden gemiddeld over generatie 1 en de daaropvolgende generatie 2. 

Het verschil wordt gedeeld door het gemiddelde generatie interval:

F = (F  –F ) / GI,2 1

Waarbij F  en F  de gemiddelde inteeltcoëfficiënten zijn en GI het generatie interval is.2 1

Een kort generatie interval versnelt niet alleen de genetische vooruitgang in een 

fokprogramma, maar ook de inteelttoename per jaar! In kleine populatie waar genetische 

vooruitgang niet de hoogste prioriteit heeft, wordt het realiseren van een lang generatie interval 

aanbevolen. Dan is er meer tijd beschikbaar om de populatie goed te monitoren en kunnen er 

ook nog paringen uitgevoerd worden die onbedoeld nog niet in nakomelingen hebben 

geresulteerd.

Om een betrouwbare berekening van de inteelttoename te krijgen is het belangrijk dat de 

stambomen minstens in vijf generaties compleet zijn. Wanneer voorouders niet bekend zijn, 

leidt dit tot een onderschatting van de inteeltcoëfficiënten en de inteelttoename. Dat effect is 

groter wanneer een voorouder in de eerste generaties onbekend is.

14.6.5 De relatie tussen verwantschap en inteelt

Op dezelfde manier als voor de inteelttoename kan de toename in verwantschap berekend 

worden in een populatie. Ook op populatieniveau is de inteelt de helft van de verwantschap van 

de ouders. Wanneer de ouderdieren volgens toeval met elkaar gepaard worden, is de 

gemiddelde verwantschap tweemaal de gemiddelde inteeltcoëfficiënt. Maar wanneer fokkers 

bewust (vrijwillig) dieren intelen, is de gemiddelde inteeltcoëfficiënt hoger dan de helft van de 

gemiddelde verwantschap.
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Wanneer inteelt wordt vermeden door fokkers, is de gemiddelde inteeltcoëfficiënt lager dan 

geschat op basis van de gemiddelde verwantschap van de ouders. Dat zien we nogal eens in 

populaties waar inteelt als een probleem gezien wordt. De logische reactie van fokkers is dan 

om minder aan elkaar verwante dieren met elkaar te gaan paren. Dan dalen de 

inteeltcoëfficiënten aanvankelijk, maar de gemiddelde verwantschap in de populatie niet en 

deze zal meestal zelfs nog stijgen. Dat verschijnsel zien we in het onderstaande plaatje 

afkomstig van een hondenras:

Wanneer inteelt wordt vermeden, kun je na een paar generaties geen weinig verwante dieren 

meer vinden. Het beste paringssysteem komt later nog aan de orde.

14.7 Het voorkomen van inteelt
Op de lange termijn bepaalt de gemiddelde verwantschap in een populatie de gedwongen 

inteelt. Daarom hangt het effect van maatregelen om de gedwongen inteelt te beperken af van 

de methoden die gebruikt worden om de gemiddelde verwantschap zo laag mogelijk te houden. 

In commerciële fokprogramma’s wordt hier veel aandacht aan besteed, maar door toeval 

(bijvoorbeeld: geselecteerde dieren blijken onvruchtbaar te zijn) kunnen goede bedoelingen 

mislukken. In minder strak geleide fokprogramma’s is het heel moeilijk om de gemiddelde 

verwantschap in de hand te houden. Dan kan het verstandig zijn om de fokkers voor te lichten 

over de gevolgen van het paren van verwanten. En hen te stimuleren dieren met elkaar te 

paren op een zodanige manier dat het een gunstig effect heeft op de gemiddelde 

verwantschap. Een paringsadvies, welke mannelijke dieren kunnen het beste gepaard worden 

met dit vrouwelijke dier zodat het een gunstig effect heeft op de gemiddelde verwantschap, kan 

dan van groot nut zijn.
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1.  

2.  

3.  

Welke maatregelen kunnen helpen om de toename van de gemiddelde verwantschap af te 

remmen in een gesloten populatie en een gunstig effect hebben op de inteelttoename?

Drie maatregelen kunnen effectief zijn:

Het vergroten van de populatie

Beperkingen opleggen aan het aantal nakomelingen per ouderdier

Paringsschema’s introduceren om verwantschap te sturen

14.7.1: Het vergroten van de populatie

De eerste maatregel om de populatie te vergroten, is het verlagen van de selectie intensiteit. Je 

selecteert dan meer vader- en moederdieren als ouders voor de volgende generatie. Dat maakt 

het mogelijk om ouderdieren vanuit de volle breedte van de populatie te selecteren en dat is 

een garantie om de beschikbare variatie in stambomen te behouden. Een hoge selectie 

intensiteit werkt in tegenovergestelde richting: het leidt heel gemakkelijk tot een klein aantal 

geselecteerde ouderdieren die niet de totale variatie in afstamming vertegenwoordigen. Met 

name het kleine aantal geselecteerde vaderdieren in minder strak geleide fokprogramma’s 

(paarden en honden) heeft een ongunstig effect op de gemiddelde verwantschap. Het leidt tot 

gedwongen paringen van verwanten van deze vaderdieren in toekomstige generaties, die 

resulteren in meer inteelt. Het gebruik van meer vader- en moederdieren als ouders van de 

volgende generatie heeft dus een gunstig effect op de gemiddelde verwantschap, maar je moet 

je wel realiseren dat de genetische vooruitgang minder is door de lagere selectie intensiteit.

De tweede mogelijkheid om de populatie uit te breiden is het importeren in de eigen populatie 

van dieren van hetzelfde ras uit een ander land. In buitenlandse populaties zou je dieren 

kunnen vinden met een stamboom die voorouders bevat, die in de eigen populatie niet of 

relatief weinig voorkomen. Door de opkomst van voortplantingstechnieken is het mogelijk om 

sperma of embryo’s te importeren en kunnen er in de eigen populatie dieren geboren worden 

met een “vreemde” stamboom. Dankzij deze dieren wordt de gemiddelde verwantschap in de 

eigen populatie lager. Deze methode wordt soms gebruikt in honden- en paardenrassen, maar 

wanneer je diep in de stamboom kijkt, zie je vaak toch weer dezelfde voorouders te voorschijn 

komen. Rassen zijn meestal gevormd uit een beperkt aantal voorouders en daarna zijn hun 

nakomelingen over meerdere landen verspreid.

De derde methode is het kruisen van een klein aantal geselecteerde ouderdieren met 

ouderdieren van een ander ras. In de meeste situaties is het dan handig om sperma te kopen 

van een beperkt aantal vaderdieren van een ander ras. Daarmee worden een klein aantal 

vrouwelijke dieren van het eigen ras geïnsemineerd. De keuze van het “vreemde” ras is 

cruciaal: wanneer het verschil in lichaamsbouw en -grootte, in aanpassingseigenschappen en 
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in fokdoelkenmerken te groot is, zal het veel generaties kosten voordat uit de kruising 

acceptabele dieren geboren worden. En het zal dan zeker moeilijk zijn om de steun van fokkers 

te krijgen voor deze inkruising. Bij veel diersoorten en rassen is raszuiverheid een belangrijk 

doel waar men naar streeft en vindt men de rasstandaard onaantastbaar.

De tweede en derde maatregel om de populatie groter te maken kunnen gehinderd worden 

door grote genetische verschillen tussen de populaties in fokdoelkenmerken (niveau en 

combinatie van kenmerken).

De aanbevolen kruisingsmethode heeft de structuur van een inkruising (introgressie schema; 

zie hoofdstuk 11.6.6 over deze kruising).

A * B

F  (AB) * A1

 

F  * A etc2

In dit schema is A het oorspronkelijke zuivere ras en B is het geselecteerde buitenlandse ras. 

Dieren van ras B worden alleen gebruikt om de eerste kruising (F ) te produceren. In de F  en 1 1

in de F  worden de dieren zoveel als mogelijk is geselecteerd op de fokdoelkenmerken van het 2

oorspronkelijke ras A. Het kan verstandig zijn dat het stamboek of de rasvereniging de 

volledige zeggenschap houdt over het gebruik van de F  en de F  dieren. Dan blijft het altijd 1 2

nog mogelijk om, wanneer de kenmerken van de kruisingsdieren wel heel sterk afwijken van 

die van het zuivere ras, de introgressie te beëindigen.

Deze kruisingsmethode wordt alleen aanbevolen wanneer de inteelttoename zo hoog is dat het 

optreden van erfelijke aandoeningen een directe bedreiging is voor het uitsterven van het ras. 

In een aantal hondenrassen wordt deze inkruising geprobeerd en in het Gelderse paard heeft 

in het verleden deze inkruising een aantal keren plaats gevonden.

Waarom vergroten al deze drie maatregelen nu de effectieve fokpopulatie? Alle drie hebben ze 

tot gevolg dat de variatie in voorouders in de stambomen van de fokdieren toeneemt en dat 

daarom er minder sprake is van gedwongen inteelt in hun nakomelingen. Het inkruisen van 

dieren van een ander ras is echt een effectief middel voor dit doel. Dan hebben vader- en 

moederdieren helemaal geen gezamenlijke voorouders is hun stamboom en dat laat de 

gemiddelde verwantschap in een ras scherp dalen en het resulteert in een inteeltcoëfficiënt van 

nul in de F  dieren.1
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14.7.2: Beperkingen in het gebruik van ouderdieren

In strak geleide fokprogramma’s wordt er naar gestreefd om de geselecteerde vader- en 

moederdieren in dezelfde mate in te zetten. In de volgende generaties krijgen ze allen 

hetzelfde aantal nakomelingen. Op die manier wordt de genetische variatie in de populatie op 

peil gehouden. Alle voorouders in de stambomen van de ouders komen zo ook terug in de 

stambomen van de dieren in de nieuwe generatie. Dergelijke fokprogramma’s zijn optimaal en 

duurzaam: in de volgende generaties zijn alle mogelijkheden voor selectie nog steeds open. In 

minder strak geleide fokprogramma’s, bij melkkoeien, paarden en schapen, bestaan veel 

voorbeelden van vaderdieren die in het verleden heel veel gebruikt zijn. Dergelijk intensief 

gebruik van een paar fokdieren heeft een groot effect op de gemiddelde verwantschap in een 

populatie en dat leidt tot inteeltproblemen in volgende generaties. Deze fokdieren creëren 

flessenhalsen (bottlenecks) in populaties.

Het uitzonderlijk hoge gebruik van populaire vaderdieren leidt automatisch tot het beperkt 

gebruik van andere geselecteerde vaderdieren of soms worden deze helemaal niet gebruikt. 

Dat draagt in belangrijke mate bij aan de gevolgen van bottlenecks.

De eerste reactie om het uitzonderlijk hoge gebruik van populaire vaderdieren te voorkomen, is 

het opleggen van beperkingen: een voorbeeld is het maximale aantal dekkingen dat met een 

vaderdier verricht mag worden. In minder strak geleide fokprogramma’s leidt dit meestal tot 

verzet van individuele fokkers en eigenaren van vaderdieren. Als vuistregel kan gehanteerd 

worden dat een vaderdier niet meer dan 5 % van het totale aantal nakomelingen in de 

volgende generatie mag geven.

Een betere reactie op het uitzonderlijk hoge gebruik van individuele fokdieren is het maken van 

een plan waarin alle vaderdieren een zelfde aantal nakomelingen krijgen. Dat benadert het 

optimale en duurzame fokprogramma zoals we dat zien bij strak geleide fokprogramma’s.

14.7.3: Fokprogramma's gericht op het managen van verwantschap

In strak geleide fokprogramma’s worden paringsschema’s gehanteerd die over veel generaties 

gebruikt worden. Ze zijn als volgt te typeren: 1) elke vader en elk moeder levert nakomelingen, 

waarvan er tenminste één (mannetje of vrouwtje) geselecteerd wordt als ouderdier voor de 

volgende generatie en 2) voor paringen wordt een “cirkelvormig” schema gebruikt, wat inhoudt 

dat wanneer er 25 vaderdieren worden gebruikt, het 25 generaties duurt voordat zijn 

nakomelingen onderling gepaard worden en er inteelt op dit vaderdier plaatsvindt. Dergelijke 

paringssystemen worden toegepast in commerciële fokprogramma’s voor vleesvarkens en 

kippen om de selectielijnen in stand te houden en te ontwikkelen in de richting van het fokdoel.



Leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO

330

Ook in minder strak geleide fokprogramma’s, bijvoorbeeld voor heideschapen, worden 

“cirkelvormige” schema’s gebruikt bij de paringen. In een cirkelvormig schema worden rammen 

uitgewisseld tussen kudden en daarom heet dit paringssysteem een . In de rammencirkel
kudden worden grote aantallen ooien met een aantal rammen gehouden. Van elk individueel 

schaap is dus niet bekend wie de vader is. Hieronder is het schema uitgebeeld:

In dit voorbeeld vormen 6 verschillende kudden een rammencirkel. Dit houdt in dat het zes 

generaties duurt voordat een ram met 1/6 deel van de genen van de rode kudde, die geboren 

is in de donker gele kudde, opnieuw gebruikt wordt in de rode kudde en er voor het eerst 

sprake is van inteelt. Wanneer er meer kudden deelnemen duurt het langer (meerdere 

generaties) voordat de inteelt optreedt en daardoor wordt het niveau van de inteelt lager. Een 

rammencirkel is een heel effectief schema om de inteelt en de inteelttoename laag te houden. 

Voordat een dergelijk schema ingevoerd gaat worden, is het verstandig om de erfelijke 

verschillen tussen de kudden te bestuderen en goed na te denken over de vaste volgorde 

waarin de rammen uitgewisseld gaan worden. Een fokker moet accepteren dat hij over de hele 

looptijd de rammen krijgt uit dezelfde kudde.

Voor de selectie en paring in een kernfokbedrijf voor melkvee is indertijd de methode van 

 ontwikkeld. Het maakt een optimale afweging tussen de fokwaarden van optimale contributies
de stieren en koeien met hun verwantschap ten opzichte van de gemiddelde verwantschap in 

het kernfokbedrijf. Voor elke stier en elke koe geeft het programma aan hoe vaak het dier 

nakomelingen mag leveren voor de volgende generatie. De stieren en koeien worden 

vervolgens met elkaar gepaard op basis van hun onderlinge verwantschap, waarbij een 

minimale verwantschap nagestreefd wordt. Buiten het kernfokprogramma worden stieren en 

koeien gepaard met hulp van een . Dit programma gaat uit van stieradviesprogramma
 zwakke punten in de fokwaarde van een koe worden gecompenseerd compensatieparingen:

door een stier te kiezen met een hoge fokwaarde voor dat zwakke kenmerk van de koe.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Voor individuele paringen is er een praktische richtlijn om geen dieren met elkaar te paren die 

één of meerdere gemeenschappelijke voorouders hebben in de eerste drie generaties. Dit 

betekent dat de verwantschap tussen de vader en de moeder lager is dan 12,5 % en de 

nakomelingen een inteeltcoëfficiënt hebben die lager is dan 6,25 %.

Opmerking: de waarde van een genenbank bij paringsschema’s

Voor kleine populaties bieden genenbanken de mogelijkheid om vaderdieren opnieuw te 

gebruiken, wanneer blijkt dat zij om de een of andere reden geen nakomelingen meer hebben 

die in de fokkerij gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld in Zweden heeft men sinds de 

introductie van kunstmatige inseminatie van alle KI-stieren sperma bewaard in een genenbank. 

Daar hebben KI-verenigingen altijd de mogelijkheid om terug te vallen op een stier wanneer ze 

dat nodig vinden.

14.8 Kernpunten bij het omgaan met genetische 
diversiteit

Genetische diversiteit is de verzameling van verschillen tussen diersoorten, tussen 

rassen binnen diersoorten en tussen individuen binnen een ras die we kunnen zien en 

meten als gevolg van verschillen in hun DNA.

Bij de start van een fokprogramma voor boerderijdieren is de variatie tussen rassen 

belangrijk. Wat is het beste ras wanneer we naar de productieomstandigheden kijken en 

welk ras past het beste bij het fokdoel? Wereldwijd neemt de concentratie op een klein 

aantal rassen toe. Dat maakt dat een steeds groter aantal rassen niet meer als rendabel 

worden gezien en het risico lopen uit te sterven. Dit verkleint de variatie tussen rassen.

De variatie tussen rassen is het gevolg van genetische (random) drift, migratie, selectie 

en mutatie. Gestandaardiseerde rassen zijn gefokt uit landrassen. Selectielijnen zijn 

gefokt uit gestandaardiseerde rassen die gekruist zijn gevolgd door selectie op een 

beperkt aantal kenmerken.

Het levend bewaren van rassen vraagt om weloverwogen fokprogramma’s waarin 

rekening wordt gehouden met het kleine aantal dieren. Het fokprogramma moet strikt 

gevolgd worden door de fokkers en dient regelmatig geëvalueerd te worden. De 

belangrijkste doelstelling van het levend bewaren is de mogelijkheid te bieden het ras in 

te zetten voor: 1) natuurbeheer, 2) de productie van streekproducten met een hoge 

toegevoegde waarde en 3) het in stand houden van culture activiteiten met een 

historische achtergrond.
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Het levend bewaren van rassen en het bewaren in een genenbank zijn complementair 

aan elkaar. Wanneer je beide doet, kun je de rassen nu blijven inzetten en tegelijkertijd 

biedt het de mogelijkheid om ze echt veilig te stellen en te behoeden voor een calamiteit. 

Genenbanken kunnen een belangrijke rol vervullen in het fokprogramma van een 

zeldzaam ras en kunnen helpen een dergelijk ras weer op de kaart te zetten en te 

houden.

Een belangrijke bron van betrouwbare informatie over genetische diversiteit in een ras is 

de stamboom: een overzicht van de vader en de moeder van elk individu in meerdere 

generaties. Daaruit kan de verwantschap tussen dieren worden afgeleid, wanneer er 

tenminste sprake is van voldoende generaties. Dan kunnen de voorouders 

geïdentificeerd worden die verantwoordelijk zijn voor de verwantschap tussen dieren. 

Hoe meer generaties voorouders er bekend zijn, des te betrouwbaarder kan de 

verwantschap berekend worden.

Informatieve DNA-merkers kunnen ook helpen om de genetische diversiteit te bepalen. 

Een eerste voorbeeld is een situatie waarin het niet mogelijk of erg kostbaar is om de 

stambomen vast te leggen. Door een beperkt aantal genetische merkers te typeren van 

alle nakomelingen en alle mogelijke ouders, is het vrijwel voor alle nakomelingen 

mogelijk te bepalen wie de ouders zijn. Een tweede voorbeeld is om met veel (SNP’s) 

genetische merkers de genetische variatie op alle chromosomen vast te leggen en te 

bepalen bij volle broers en volle zussen of andere familieleden, welk deel van het DNA 

ze werkelijk gemeenschappelijk hebben. Dat meet de verwantschap nauwkeuriger dan 

door de gebruikelijke schatting op basis van de stamboom, omdat je nu kunt zien welk 

DNA ze werkelijk gemeenschappelijk hebben.

Fokpopulaties dienen gemonitord te worden op grootte, de inteelttoename en het 

generatie interval.

De inteelttoename kan afgeremd worden door de fokpopulatie groter te maken, door 

beperkingen op te leggen aan het aantal nakomelingen per ouderdier en door 

paringsschema’s te gebruiken die de verwantschap in de hand houden. Een “outcross” 

kan hier een belangrijke rol spelen.

Voor kleine populaties kan een genenbank een belangrijke rol spelen. Vaderdieren 

kunnen opnieuw gebruikt worden, wanneer achteraf blijkt dat zij geen nakomelingen 

meer hebben in de populatie die gebruikt kunnen worden als fokdier.
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