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Wat komt aan de orde?
1. Inleiding

2. Verschillende termen: wat betekenen ze eigenlijk?
a. Verwantschap

b. Inteelt(coëfficiënt)

c. AVK

3. Hoe kun je dit zien in Zooeasy?
a. Bij de dieren die je op stal hebt

b. Op voorhand bij dieren die nog geboren moeten worden



Inleiding

• De universiteit van Wageningen heeft onderzoek gedaan naar de NOG 
rassen. Verwantschap binnen de populatie is voor elk ras een 
aandachtspunt, voor het ene ras meer dan voor het andere. 

• Advies: voorkom toename van verwantschap binnen de populatie. 
Zooeasy biedt hierbij een hulpmiddel

• Voordat je een paring uitvoert kun je in ZooEasy bekijken hoe het met 
de verwantschap zit, zodat je je keuze mede kan baseren op het 
voorkomen van inteelt

• We komen in dit kader in ZooEasy verschillende termen tegen 
(inteeltcoëfficiënt, verwantschapspercentage en AVK), maar wat 
betekenen ze eigenlijk?



AVK
• AVK is een Duitse term, die staat voor AhnenVerlust-Koeffizient, ofwel 

voorouderschapsverlies

• Daarbij wordt voor 5 generaties bekeken hoeveel voorouders dubbel voorkomen in een 
stamboom

• Als iedere voorouder uniek is (dus nul dubbelingen) dan is de AVK 100%

• 5 generaties compleet bekende voorouders zijn 62 dieren. Als twee dieren dubbel 
voorkomen, dan zijn er nog 60 unieke dieren over, de AVK is dan 60 gedeeld door 62, 
maal 100% = 96,77%.

• AVK < 100% betekent altijd inteelt in de stamboom, maar hoeft niet te betekenen dat er 
sprake is van inteelt van het dier zelf (als vader en moeder totaal onverwant zijn is voor 
het dier zelf geen sprake van inteelt, terwijl de AVK kleiner dan 100% is)

• De AVK staat vermeld bij ieder dier

• Als je klikt op stamboom en je ziet dieren met een geel, blauw en groen bolletje voor de 
naam, dan komen ze meerdere keren voor in de stamboom en is de AVK dus lager



In zooeasy de AVK van Marijke 175: 83,87%
• Oorzaak:

• Generaties terug veel dieren 
die bubbel voorkomen in 
stamboom
• Ellies Hampie

• Klazien 43

• Doortje

• Gerko 3

• Freark K

• Marijke 63

• Walperter Elevation

• Hedser K

• Corrie 85



Verwantschap
• Geeft aan in hoeverre twee dieren genetisch op elkaar lijken

• Elk dier is 50% verwant aan vader en 50% aan moeder

• Eeneiïge tweelingen zijn 100% verwant aan elkaar

• Volle broers en zussen 50%

• Halfbroers en halfzussen 25%

• Dier en grootouder 25%

• Dier en overgrootouder 12,5%

• Oom, tante, neef, nicht 25%

• Geen familieband 0%

• In het tabblad bloedverwanten zie je eenvoudig alle familieleden van het 
dier

• Verwantschapspercentage van elke combinatie kun je op voorhand al 
berekenen in ZooEasy



Hoe werkt  dit in in ZooEasy?

• Ga naar Dekkingen

• Klik op proefdekking 
(Voorbeeld Hircus Donjuan x 
Marijke 175)

• Klik op proefstamboom

• Bij Donjuan zie je nu voor de 
naam de bolletjes staan (komt 
vaker voor in de stamboom, 
aan beide kanten)

• Klik op 
verwantschapspercentage 
berekenen

• Percentage is 25,27%



Inteelt(coëfficiënt)

• Van inteelt is sprake als je twee verwante dieren aan elkaar kruist

• De inteeltcoëfficiënt berekent hoe groot de kans is dat het dier twee 

exact dezelfde genen meekrijgt van beide ouders

• 0 = geen inteelt

• 0,25 als je volle broer en zus kruist

• 1 = volledige inteelt, alle genen van vader en moeder zijn exact hetzelfde

• Het inteeltpercentage staat in ZooEasy vermeld bij de basisgegevens 

van ieder dier



Hoe kun je dit zien in Zooeasy?



Hoe verwantschap 
bekijken vóór dekking: 
meerdere proefdekkingen 
tegelijk?

• Klik in het menu “dekkingen” op 
“proefdekking”

• Door nu een vader- en een 
moederdier te selecteren via het 
icoontje kun je de verwantschap 
bekijken voordat je de werkelijke 
dekking toepast



Bouwen 
verwantschapsmatrix
• In het menu “verslagen” kun je 

meerdere bokken en geiten 
selecteren

• Selecteer bijvoorbeeld meerdere 
bokken bij één geit via de zoek-
ikoontjes en door te klikken op 
“selecteer geiten” (NB: hij vindt 
alleen dieren die niet als dood 
geregistreerd staan). In voorbeeld: 
Marijke 175 koppelen aan 4 
verschillende bokken

• Klik op “tonen verwantschapsmatrix”
(resultaat: zie volgende dia) 



Verwantschapsmatrix



Ondersteuning bij vragen
• www.zooeasy.nl

• Tabblad ondersteuning

• Veelgestelde vragen

http://www.zooeasy.nl/

