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Mijn naam is Maureen Polman en in deze
folder wil ik jullie graag informeren over de
gezondheidsproblematiek van de Franse
Bulldog en een aantal zaken waar u op zou
moeten letten voordat u overgaat tot de
aanschaf van een puppy.
Omdat ik zelf deze gezondheidsproblemen
heb meegemaakt ben ik me hierin gaan
verdiepen, heb ik diverse opleidingen en
lezingen gevolgd en heb ik hierover
gesprekken gevoerd met docenten en
andere fokkers.
Dit heeft geleid tot een andere manier van
denken over het fokken met Franse
Bulldoggen.

De ademhalings- en rugproblematiek zijn de meest dringende, maar helaas
niet de enige problemen die het ras kent.
Om zo veel mogelijk problemen te voorkomen zijn twee zaken belangrijk:
1) de juiste onderzoeken/testen bij de ouderdieren waarmee gefokt wordt,
en 2) de Franse Bulldog zou een iets ander uiterlijk moeten gaan krijgen.
Ik ben overtuigd in een wat meer atletische bouw.
Gelukkig zijn er steeds meer fokkers die denken en handelen zoals wij,
maar omdat het ras momenteel nogal populair is, is het ras ook gewild bij
fokkers die slechts uit zijn op geldelijk gewin (de zogenaamde broodfok),
en het welzijn van de honden niet in acht nemen. Ik wil met deze folder
voorkomen dat u met mooie verhalen en misleidende teksten in hun
handen valt, of anderszins met een ongezonde bulldog thuiskomt.
Ik heb de overtuiging dat als de vraag naar ongezonde bulldoggen
afneemt, het aanbod ook zal afnemen. Uiteindelijk zullen er, met uw hulp,
alleen nog maar gezonde bulldoggen gefokt en aangeboden worden omdat
daar slechts nog een markt voor zal zijn.
In april 2018 ben ik lid geworden van
www.gesunde-bulldoggen.de Deze club
stelt veel strengere eisen als het gaat om
de verplichte gezondheidsonderzoeken
alvorens er met de honden gefokt mag
gaan worden. Deze eisen vindt u hierna
terug.

Wanneer er alleen naar de pup gekeken wordt is het nog erg lastig te
voorspellen hoe de pup zich zal ontwikkelen tot een volwassen hond. Soms
kun je bij de pups, als je ze onderling vergelijkt vaak al wel enig verschil
zien, bijvoorbeeld in de lengte van de neus en rug. De nadruk ligt dus
eigenlijk op het onderzoeken of de ouderdieren voldoen aan de gestelde
eisen.
Het is belangrijk dat bij de ouderdieren middels de juiste testen en
onderzoeken gekeken wordt naar een aantal elementen:

• zacht weefsel dat voor de luchtpijp kan
zitten, (dmv een keelinspectie of het
liefst een ct-scan),
• of de luchtpijp groot genoeg is, en
geen afwijkende vorm heeft, (dmv
rontgenfoto's of ct-scan),
• hoe open of dicht de neusgaten zijn en
het liefst ook hoe open of dicht de
holtes achter de neusgaten zijn (dit
laatste kan alleen dmv ct-scan)
• of er zich afwijkingen bevinden in de
wervels/wervelkolom en in welke mate
en hoedanigheid, (dmv rontgenfoto's
of ct-scan),
• patella luxatie (knieproblemen),
• HD (heupproblemen),
• ED (Elleboogdysplasie),
• hartafwijkingen,
• DNA-onderzoek zodat er een goede
combinatie gemaakt wordt en de
puppy's geen erfelijke ziektes zullen
hebben (althans dit in redelijkheid zo
veel mogelijk voorkomen wordt),
• COI (inteelt-coëfficiënt, zo laag
mogelijk gehouden wordt),
• ECVO-onderzoek.

(Deze informatie willen we dus ook allemaal van onze eigen honden
hebben voordat we ze inzetten voor de fok.)
Geen hond, en ook geen Franse bulldog zal perfect zijn, maar op deze
manier is er zoveel mogelijk uitgesloten en is de kans het grootst dat de
ouderdieren gezonde pups krijgen.

Het Cambridge onderzoek zoals in beeld gebracht in deze folder toont de
relatie aan tussen de bouw/vorm van de Franse Bulldog en de
ademhalingsproblematiek.

Onze filosofie omtrent het fokken van Franse Bulldoggen is als volgt:
Wij zijn van mening dat we toe moeten werken naar een iets
gewijzigde bouw van de Franse Bulldog:
• De vorm van de schedel zou wat meer de vorm van een
baksteen moeten hebben, en wat minder de vorm van een
voetbal. Dit om ademhalingsproblemen te voorkomen (De kans
is anders groter dat er te weinig ruimte is voor het zachte
weefsel achter in de keel en/of dat er sprake is van
Syringomyelia (SM/CM genoemd, dit is een te klein
achterhoofdsbeen)),
• De snuit/neuslengte moet langer,
• De neusgaten moet opener,
• De nek zou wat langer moeten,
• De rug moet langer, vanwege meer ruimte voor de wervels en
niet onbelangrijk, meer kans op zelfwerpende teefjes,
• De staart moet langer, zodat de kans kleiner is op afwijkende
wervels,
Bij de aanschaf en het aanhouden van hondjes waar we van plan zijn
mee te gaan fokken, is dit waar we op letten. Tegerlijkertijd raden wij
u ook aan om hier op te letten bij de zoektocht en aanschaf van een
pup.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de universiteit van Cambridge aan
een populatie van 214 Franse Bulldoggen. Het onderzoek is uitgevoerd
door Nai-Chieh Liu, Eileen L. Troconis. Lajos Kalmar, David J. Price,
Hattie E. Wright, Vicki J. Adams, David R. Sargan, Jane F. Ladlow aan
de Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge,
Madingley Road, Cambridge CB3OES, E-mail: boavse@
t.cam.ac.uk.
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