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Inleiding
KWALIFICATIEDOSSIER DIERVERZORGING
De twee delen van de module ‘Houder van honden en katten’ zijn onderdeel van een serie modulen van het Ontwikkelcentrum voor het kwalificatiedossier Dierverzorging. Deze module geeft
inhoud aan het Keuzedeel ‘Houder van honden en katten’.
Daarnaast verplicht het Besluit Houders van Dieren uit 2014 mensen die bedrijfsmatig honden en
katten houden een cursus te volgen om het bewijs van vakbekwaamheid ‘Houder van honden en
katten’ te halen. Het certificaat dat hieraan verbonden is, is verplicht voor iedereen die bedrijfsmatig honden en/of katten houdt, opvangt, verhandelt, ermee fokt of verantwoordelijk is voor
tentoonstellingen en beurzen. De twee delen van de module ‘Houder van honden en katten’ dekt
de volledige leerstof voor de certificeerbare eenheid (CE) Houder van honden en katten af.

TWEE DELEN
De module ‘Houder van honden en katten’ is vanwege de omvang van de inhoud opgesplitst in
twee delen. Een deel A en een deel B. In deel A zijn de hoofdstukken 1 t/m 8 opgenomen. Deel
B gaat verder met hoofdstuk 9 t/m 13.

INHOUD DEEL A
De module ‘Houder van honden en katten, Deel A’ bestaat uit acht hoofdstukken. In hoofdstuk 1
en 2 leer je de kenmerken van verschillende rasgroepen en rassen bij honden en katten. Hoofdstuk 3 gaat over de verschillende wetten die van toepassing zijn op het bedrijfsmatig werken met
honden en katten. Ook besteden we aandacht aan de toezichthoudende instanties en komt de
illegale dierenhandel aan bod.
In hoofdstuk 4 komt dierenwelzijn en de objectieve beoordeling daarvan aan bod. Om het welzijn
van dieren te kunnen garanderen moet een paraveterinair of dierhouder het gedrag van honden
en katten kunnen lezen. Daarom staan gedrag en socialisatie centraal in de hoofdstukken 5 en 6.
Hoe de wetgeving over huisvesten en verzorgen van honden en katten vertaald kan worden naar
een bedrijfsinrichting die bijdraagt aan een goede gezondheid en welzijn van de gehouden dieren
wordt behandeld in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 gaat over het hanteren, fixeren en verzorgen van
dieren.

INHOUD DEEL B
Deel B van de module ‘Houder van honden en katten’ gaat verder waar deel A is gebleven, namelijk bij hoofdstuk 9. In dit hoofdstuk leer je de kwaliteit van diervoeding te beoordelen. Ook
wordt uitgelegd hoe je kan bepalen hoeveel en wat voor soort voeding een dier nodig heeft.
Hoofdstuk 10 geeft inzicht in de achtergronden van genetica en hoe eigenschappen overerven.
Wat er komt kijken bij fokken van honden en katten wordt in hoofdstuk 11 beschreven. Ook
wordt besproken welke problematiek er kan optreden bij het fokken van rasdieren en hoe je
problemen en ziekten kan voorkomen. Voor een fokker of iemand die werkt met bevallende,
zogende en opgroeiende dieren is het noodzakelijk om de voortplanting professioneel te kunnen begeleiden. Hoe dit te doen, komt in hoofdstuk 12 aan de orde.
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Hoofdstuk 13 tenslotte gaat over gezondheid. Er wordt uitgelegd hoe je een gezondheidscontrole bij honden en katten uitvoert, welke voorzorgsmaatregelen dieren gezond kunnen
houden en wat veel voorkomende ziektes zijn.
Wij wensen je veel leerplezier en succes bij het bestuderen van de inhoud van deze module.
Het Ontwikkelcentrum
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Leerdoelen
Aan het einde van dit hoofdstuk:
• Kun je uitleggen hoe verschillende rasgroepen en rassen zijn ontstaan.
• Kun je de uiterlijke en gedragsmatige kenmerken van de meest voorkomende
en verhandelde hondengroepen en hondenrassen benoemen.
• Kun je de behoeften van de verschillende gehouden rashonden benoemen.
• Kun je de taken van rasverenigingen benoemen.
• Kun je uitleggen wat een stamboek en een stamboom is.
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Hoofdstuk 1

Honden, soorten en rassen

1.1

ORIËNTATIE

In Nederland komen ruim 400 hondenrassen voor. Als toekomstig professioneel houder van
honden is het belangrijk om veel te weten over de belangrijkste rassen, rasstandaarden en de
verschillen ten aanzien van uiterlijk en gedrag. Je moet hier namelijk rekening mee houden bij
het houden, verzorgen en huisvesten van honden maar ook als je voorlichting geeft aan eigenaren en aan mensen die van plan zijn om een hond te nemen.
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1.2

HONDENRASSEN
OORSPRONG
De hond behoort net als de wolf tot de familie van de Canidae. Dat is de
Latijnse naam voor hondachtigen. Onze huishond is een ondersoort van de
wolf. De wetenschappelijke naam van de wolf is Canis lupus. De wetenschap-

Canis lupus familiaris

pelijk naam van de hond is Canis lupus familiaris. Bij sommige hondenrassen
is nog goed te zien dat de hond een ondersoort is van de wolf. Bijvoorbeeld
bij de husky en de saarlooswolfhond.

Afb. 1.2 Een saarlooswolfhond (links) vergeleken met een wolf (rechts).

Andere hondenrassen lijken helemaal niet meer op de wolf. Denk bijvoorbeeld aan de Engelse bulldog en de chihuahua. De verschillen tussen hondenrassen zijn ontstaan doordat in het verleden op bepaalde eigenschappen
bij honden is geselecteerd. Om tot een chihuahua te komen is bijvoorbeeld
steeds met kleine honden gekruist. Er is niet alleen geselecteerd op het
uiterlijk van honden, maar ook op gedrag en karaktereigenschappen. Zo is bij
Rashond

bepaalde rashonden geselecteerd op jachtkwaliteit, bij andere rassen op het
hoeden van schapen, het bewaken van eigendommen of het functioneren als
gezelschapshond. De selectie op deze kenmerken (uiterlijk, gedrag en karakter) heeft rassen en rasgroepen doen ontstaan.

BELANGRIJKE ORGANISATIES
Er zijn in Nederland zo’n 1,5 miljoen honden en ruim 400 hondenrassen.
FCI: Fédération
Cynologique
Internationale

Meer dan 300 rassen zijn erkend door de Fédération Cynologique Internationale (FCI). Dit is een internationale, overkoepelende organisatie voor
rashonden. Ruim 80 landen zijn bij de FCI aangesloten, maar Groot-Brittannië
en de Verenigde Staten niet. Elk land heeft daarnaast zijn eigen organisatie
die verantwoordelijk is voor het bewaken van de regels voor rashonden in dat

Raad van Beheer op
Kynologisch gebied

land. In Nederland is dat de Raad van Beheer op Kynologisch gebied. Vaak
wordt de naam van deze organisatie afgekort tot Raad van Beheer of RvB.
Daarnaast zijn er in Nederland, onder toezicht van de RvB, een of meerdere

Rasvereniging

rasverenigingen per ras. Een rasvereniging is een organisatie die de belangen van fokkers en/of houders van een of enkele hondenrassen behartigt.
Een rasvereniging brengt verslag uit aan de RvB, die weer in contact staat met
de FCI.
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RASSTANDAARD
Hondenrassen ontstaan door het selecteren op bepaalde kenmerken, die
per ras verschillen. Deze specifieke kenmerken van een hondenras zijn door
Rasstandaard

de rasvereniging vastgelegd in een zogenaamde rasstandaard. De rasstandaarden van rasverenigingen zijn weer gebaseerd op de standaarden van de
overkoepelende organisatie FCI. In de rasstandaard staat bijvoorbeeld wat
voor vacht, oren, bouw een hond van een bepaald ras heeft. Fokkers van
rashonden moeten bij het fokken van honden voldoen aan deze raskenmerken om raspapieren voor hun pups te kunnen krijgen. Tussen het moment
dat de hondenrassen officieel erkend werden en het heden is er vaak veel
veranderd aan de rasstandaard van verschillende rassen. Kijk maar eens naar
de volgende afbeeldingen van een bull terriër uit 1915 en een moderne bull
terriër.

Afb. 1.3 Een bull terriër uit 1915 (links) en een moderne bullterriër (rechts).
© Wikipedia

RASSTANDAARD EN DIERENWELZIJN
Door de jaren heen zijn veel rasstandaarden extremer geworden. Dat is bij
de bull terriër goed te zien. Bij dit ras heeft de snuit een opvallend andere
vorm gekregen. Helaas leiden strengere en extremere rasstandaarden soms
tot welzijnsproblemen bij de honden. Om te kunnen voldoen aan de geëiste
Erfelijke aandoening
Schadelijke raskenmerk

raskenmerken zijn bij sommige rassen erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken ontstaan.
Kijk maar eens naar de volgende afbeelding van de Duitse herder. De linker
afbeelding is van een Duitse Herder in 1904, rechts zie je een moderne Duitse
herder (showtype). Zoals je kunt zien is het uiterlijk behoorlijk veranderd en
valt de sterk aflopende rug direct op. Dit is een gewenste eigenschap volgens

Showlijn

de rasstandaard van een Duitse Herder uit een showlijn. Qua gezondheid en
welzijn kan hierbij wel een kanttekening worden geplaatst. De sterk aflopende rug kan al snel leiden tot pijnlijke afwijkingen van de rugwervels en heupdysplasie. Over schadelijke raskenmerken en erfelijke aandoeningen lees je
meer in het hoofdstuk 'Duurzaam fokken'.
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Afb. 1.4 Duitse herder uit 1904 (links) en moderne Duitse herder uit een showlijn (rechts).

VRAGEN
1.

Zet de onderstaande personen en organisaties in de juiste volgorde, beginnend bij de koper van een rashond.

A.

Koper van rashond 1 / 2 / 3 / 4 / 5

B.

FCI 1 / 2 / 3 / 4 / 5

C.

Rashondenfokker 1 / 2 / 3 / 4 / 5

D.

Raad van beheer op Kynologisch gebied 1 / 2 / 3 / 4 / 5

E.

Rasvereniging 1 / 2 / 3 / 4 / 5

2.

Wat wordt bedoeld met een ‘rasstandaard’?

3.

Wat kunnen nadelige gevolgen zijn van steeds extremere rasstandaarden?

1.3

RASGROEPEN
TIEN RASGROEPEN
Door de FCI zijn ruim 300 erkende hondenrassen onderverdeeld over tien

Rasgroep

rasgroepen. De hondenrassen binnen deze rasgroepen hebben iets met
elkaar gemeen, bijvoorbeeld hun afkomst, uiterlijk of het doel waarvoor ze
vanuit het verleden werden gebruikt.
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De tien rasgroepen zijn:
1.

Herdershonden en veedrijvers

2.

Pinchers, schnauzers, molossers en Zwitserse sennenhonden

3.

Terriërs

4.

Dashonden (ook wel teckels genoemd)

5.

Spitzen en oertypes

6.

Lopende honden, zweethonden en verwante rassen

7.

Staande honden

8.

Retrievers en waterhonden

9.

Gezelschapshonden

10. Windhonden
Hieronder worden deze tien rasgroepen beschreven, met de bijbehorende
rassen die je moet kennen. De rasomschrijvingen zijn gebaseerd op de omschrijvingen zoals die op de website van de Raad van Beheer zijn te vinden.
Bedenk wel dat er veel individuele verschillen zijn en dat niet elke hond van
een bepaald ras alle kenmerken in dezelfde mate bezit.

RASGROEP 1: HERDERSHONDEN EN VEEDRIJVERS
Rasgroep 1 bestaat uit herdershonden en veedrijvers. Oorspronkelijk werden de honden uit deze rasgroep gebruikt voor het werken met kuddes vee:
schapen, geiten, koeien of paarden. Afhankelijk van wat voor werk er gedaan
moest worden, ontwikkelde zich een bepaald type hond. De honden die vooral de kuddes moesten drijven (zoals de bordercollie) zijn vaak wat kleiner,
lenig en lawaaiig. De bewakers (zoals de kuvasz) en herders (zoals de Hollandse herder) moesten de kuddes bewaken en bij elkaar houden. Zij zijn daarom
meestal rustiger.

Overige eigenschappen
De overige eigenschappen van herders en drijvers zijn:
•

Deze honden zijn actief en hebben veel beweging nodig. Vooral de honden uit de werklijnen hebben een enorme werklust. Deze zijn daarom niet

Werklijn

altijd geschikt als huishond. De honden uit een showlijn zijn wat rustiger.
•

Herders en drijvers hebben de neiging om achter bewegende dingen,
mensen en dieren aan te gaan. Bij de opvoeding moet je dus goed trainen
om dit gedrag onder controle te houden.

•

Deze honden zijn erg op de baas gericht en hebben een sterke band met
het gezin waarbij ze wonen en andere huisdieren in hetzelfde huis.

•

Herders en drijvers willen graag het gezin beschermen en kunnen erg
waaks zijn. Dit geldt vooral voor de honden die van oorsprong als bewakers werden gefokt. Deze honden zijn terughoudend naar onbekende
mensen en moeten daarom goed worden gesocialiseerd als pup.

•

Vooral de bewakers zijn erg zelfstandig. Er moet dus goed getraind worden op gehoorzaamheid.
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RASSEN BINNEN DE RASGROEP HERDERSHONDEN EN VEEDRIJVERS
Uit de rasgroep ‘Herdershonden en veedrijvers’ moet je de volgende rassen
kunnen herkennen en benoemen.

Bearded collie
Een slanke, actieve hond met een lange vacht. Is vooral lang en niet zo hoog,
vrolijk en leergierig. Een intelligente werkhond die niet agressief of nerveus is,
blaft graag.

Afb. 1.5 Bearded collie

Mechelse herdershond
Kortharige herdershond met een zwart masker. Heeft een sterke werkdrift,
waardoor het ras niet voor iedereen geschikt is.

Afb. 1.6 Mechelse herdershond
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Briard
Middelgrote, stevig gebouwde en langharige herdershond. Van de kop zie je
vaak niet meer dan zijn donkere neus en tong. Deze hond is zelfstandig en
vaak dominant, maar verder zeer trouw.

Afb. 1.7 Briard

Bordercollie
Atletische en gespierde veedrijver met een sierlijke bouw en een groot uithoudingsvermogen. Zeer intelligente en gevoelige hond, die een consequente
opvoeding nodig heeft.

Afb. 1.8 Bordercollie
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Duitse herdershond
Middelgrote, krachtige en gespierde hond met zadelaftekening. Kan als
werkhond vele taken verrichten en is een gemakkelijk te verzorgen sociale
gezinshond.

Afb. 1.9

Hollandse herder
Middelgrote, goed gespierde en krachtige hond. Komt voor als kort-, lang- en
ruwharig. Groot uithoudingsvermogen, intelligent, trouw en levendig. Gewilde
werkhond, maar ook een geschikte gezinshond.

Afb. 1.10 Hollandse herder

Old English sheepdog (Bobtail)
Sterke, stevig bespierde herdershond. Intelligente uitdrukking. Groot uithoudingsvermogen. Goede veehoeder en drijver. Trouw en makkelijk op te
voeden.

Afb. 1.11 Old English sheepdog
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Nederlandse schapendoes
Lichtgebouwde, langharige hond. Opvallend soepel en goede springer. Goede
veehoeder en drijver. Intelligent, moedig en waaks. Heeft een consequente
opvoeding nodig.

Afb. 1.12 Nederlandse schapendoes

Shetland sheepdog (Sheltie)
Doet denken aan een mini collie (Schotse herder). Herder en drijver. Sierlijke
hond met dikke, zachte en korte ondervacht en lange, rechte en harde haren
in de bovenvacht. Actief, vrolijk, vriendelijk en gevoelig. Trouw aan de baas.
Waaks en soms lawaaiig.

Afb. 1.13 Shetland sheepdog
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Bouvier des flandres
Veel gebruikt als veedrijver en waakhond. Heeft een ruwharige grijs-zwarte
vacht. Kalm, waaks en energiek. Heel geschikt als gezinshond, maar heeft
door zelfstandige karakter een consequente opvoeding nodig.

Afb. 1.14 Bouvier des flandres

Zwitserse witte herder
Krachtig, goedbespierde, middelgrote hond met staande oren. Er zijn twee
vachttypes: langstokhaar en stokhaar. Zachtaardig en aanhankelijk, maar wil
ook graag werken en actief zijn met de baas.

Afb. 1.15 Zwitserse witte herder

RASGROEP 2: PINSCHERS EN SCHNAUZERS, MOLOSSERS EN ZWITSERSE SENNENHONDEN
Deze rasgroep is in drie subgroepen verdeeld: (a) pinschers en schnauzers,
(b) molossers en (c) Zwitserse sennenhonden.

PINSCHERS EN SCHNAUZERS
Schnauzers zijn eigenlijk de ruwharige variant van de pinschers. Vooral de
lange beharing aan de snuit (schnauze) geeft de Schnauzer zijn naam. De
meeste honden van deze rasgroep zijn oorspronkelijk gefokt voor het bestrijden van klein ongedierte, zoals muizen en ratten. Daarnaast werden ze gebruikt voor het bewaken van het erf. Pinschers en schnauzers zijn erg trouw
aan hun gezin en aan het eigen terrein gehecht. Voor het eigen gezin zijn het
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vrolijke en levendige honden maar naar buitenstaanders kunnen ze wantrouwig en waaks zijn.

Overige karaktereigenschappen
De overige karaktereigenschappen van pinschers en schnauzers zijn:
•

alert en snel,

•

groot uithoudingsvermogen en moedig,

•

zelfstandig,

•

snelle leerling,

•

kunnen veel blaffen,

•

jachtinstinct waardoor je moet oppassen met kleine dieren in en buiten
het huis, de honden kunnen hierop gaan jagen. Bij de opvoeding dus goed
trainen om dit in ieder geval binnenshuis onder controle te houden.

MOLOSSERS
De molossers zijn eigenlijk het tegenovergestelde van de pinschers en schnauzers. Molossers zijn groot, voorzichtig en rustig terwijl de andere groep
klein, snel en druk is. Molossers stammen af van oorlogshonden die met het
leger meetrokken. De taak van deze honden was het dragen van spullen,
helpen bij het jagen en het bewaken van het kamp. Molossers zijn sterk en
laten zich niet snel kwaad maken. Maar als een molosser bijt dan laat hij niet
zomaar meer los.

Overige eigenschappen
De overige eigenschappen van Molossers zijn:
•

Moedig en zelfstandig.

•

Ongevoelig voor pijn.

•

Hecht zich en is beschermend naar de baas.

•

Houdt van rust en kalmte en is geen snelle leerling.

•

Is tolerant naar mensen maar minder naar andere honden en moet dus
als pup goed gesocialiseerd worden met andere honden.

ZWITSERSE SENNENHONDEN
De oorspronkelijke taak van de Zwitserse sennenhonden was het vee van
en naar de zomerweides (de Sen, vandaar de naam) te drijven. Daarnaast
beschermden ze het huis. De sennenhonden lijken veel op de molossers,
maar zijn wat aanhankelijker naar mensen. Ze zijn echter wel waaks en kunnen daardoor wantrouwend zijn naar onbekenden. Verder is het ene ras wat
actiever dan het andere ras binnen deze groep.
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Honden, soorten en rassen

Overige eigenschappen
De overige eigenschappen van de Zwitserse sennenhonden zijn:
•

zelfstandig en rustig,

•

groot uithoudingsvermogen,

•

graag buiten,

•

snelle leerling.

RASSEN BINNEN DE RASGROEP PINSCHERS EN SCHNAUZERS, MOLOSSERS EN ZWITSERSE SENNENHONDEN
Uit de rasgroep ‘Pinschers en schnauzers, molossers en Zwitserse sennenhonden’ moet je de volgende rassen kunnen herkennen en benoemen.

Appenzeller sennenhond
De Appenzeller sennenhond is de op één na kleinste van de vier sennenhonden. Korte, glanzende vacht. Zwart met wit en bruine aftekeningen. Actief en
levendig. Erg aan baas en gezin gehecht. Leert snel en heeft een consequente
opvoeding nodig.

Afb. 1.16 Appenzeller sennenhond

Berner sennenhond
Grootste sennenhond. Krachtige en bewegelijke hond met een lange, glanzende vacht. Zwart met wit en bruine aftekeningen. Waakzaam en moedig.
Aanhankelijk naar bekende personen.

Afb. 1.17 Berner sennenhond
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