
De kruistocht van Raskattenwijzer.nl 

Een aantal maanden  geleden werd er met de nodige ophef een nieuwe website gelanceerd: 

Raskattenwijzer.nl. Een website waar liefhebbers van raskatten terecht kunnen als ze informatie over 

bepaalde kattenrassen wilden hebben. Een hulp bij het maken van de juiste keuze. Maar al snel bleek 

dat de gedachte achter deze Raskattenwijzer heel wat anders was dan toekomstige baasjes 

informeren. Het gebeurt niet snel dat een website of Facebook pagina mij echt kwaad krijgt. Meestal 

blijft het bij ergernis. Maar Raskattenwijzer.nl is een ander verhaal. 

Onjuiste informatie 

Fokkers van diverse rassen ontdekten al snel dat de informatie op Raskattenwijzer wel erg negatief 

was. Alle raskatten waren volgens de mensen achter deze website ongezond en hadden een hele lijst 

met aandoeningen. En ja, deze aandoeningen KUNNEN voorkomen bij de genoemde kattenrassen. 

Maar de suggestie wordt wel heel sterk gewekt dat alle raskatten aan deze aandoeningen lijden. En 

de fokkers van de kittens van deze rassen zijn per definitie onverantwoord bezig, want die gaan maar 

door met het vermeerderen van een ras waarvan ze zelf toch ook wel moeten weten dat het super 

ongezonde katten zijn?! Het is een schande dat er nog fokkers bestaan en dat geen enkele instantie 

daar nu eens wat aan deed. Dit is de boodschap die Raskattenwijzer probeert uit te dragen, en helaas 

niet zonder succes. 

Midas Dekkers 

Als deskundige werd onder andere Midas Dekkers opgevoerd. En ja, Midas Dekkers is een kenner als 

het gaat om dieren. En ja, bepaalde uitspraken over (ras)katten zal hij ongetwijfeld hebben gedaan. 

Maar niet op verzoek van en binnen de context van Raskattenwijzer. Het was dan ook niet vreemd 

dat alle items waarin zijn naam werd genoemd rap van de website werden gehaald toen er via 

Facebook werd gemeld dat de heer Dekkers op de hoogte was gesteld van het feit dat hij onjuist 

werd geciteerd. 

Onnodig leed 

Maar het ging de beheerders van Raskattenwijzer nog nier ver genoeg. Er moest nog meer leed 

worden veroorzaakt en dus kozen ze nu maar voor een wat hardere aanpak. Er werden twee foto’s 

van Maine Coons in een bericht gebruikt. Het bericht suggereerde dat tenminste één van de twee 

aan HCM, een (meestal) erfelijke hartaandoening, was overleden. Deze informatie bleek pertinent 

onjuist. De eigenaar, gealarmeerd via Facebook  toen dit bericht daar door Raskattenwijzer werd 

gedeeld, reageerde furieus. Niet alleen had hij absoluut geen  toestemming gegeven voor het 

plaatsen van afbeeldingen van zijn katten, noch de kunstenaar die de portretten had gemaakt, maar 

bovendien klopte het gepubliceerde verhaal over de doodsoorzaak van zowel de kater als de poes 

absoluut niet. Na dreigementen met juridische stappen en een storm van kritische berichten bij dit 

Facebookbericht besloot Raskattenwijzer de publicatie maar snel te verwijderen. Niet alleen is hier 

sprake van laster, er werd immers pertinent onjuiste en niet geverifieerde informatie verspreid, ook 

waren de eigenaren van beide Maine Coons zeer aangedaan en gekwetst over de publicatie, die al 

het verdriet over hun inderdaad jong overleden katten weer oprakelde. En dat allemaal omdat 

Raskattenwijzer een punt wilde maken. De kater uit dit verhaal is namelijk volgens de schrijver van 

het artikel “het voorbeeld waarom men geen Maine Coons meer zou moeten fokken”.  

“Perzen fokken is misdadig” 

Een volgend ras dat de volle laag krijgt is de Perzische Kat. Ook dit ras moet in de ban want fokken 



met Perzen is volgens Raskattenwijzer.nl bijna een misdaad. Evenals bij het verhaal over de 

zogenaamd aan HCM overleden Maine Coon werden ook hier foto’s gebruikt van Perzen waarbij de 

eigenaren en fokkers van niets wisten en dus al helemaal geen toestemming hadden gegeven om 

foto’s van hun katten te gebruiken, of moeten we zeggen “misbruiken”, voor een kruistocht tegen 

één van de oudste kattenrassen ter wereld. En ja, ik vind die platte neuzen bij de Pers ook niet 

gezond. Maar er zijn gelukkig steeds meer fokkers die terug willen naar het oude type van dit mooie 

ras. Met veel liefde en geduld komt het dus hopelijk wel goed met de Pers. Maar daar wil 

Raskattenwijzer.nl blijkbaar niet op wachten. De berichten en foto’s werden ijlings van de website 

verwijderd toen ook hier met juridische stappen werd gedreigd. Ik ben benieuwd welk ras binnenkort 

de volle laag krijgt en van welke website of Facebookpagina dan foto’s worden “geleend” om het 

verhaal kracht bij te zetten.  

De Noorse Boskat 

Omdat ik zelf Noorse Boskatten fok ging mijn interesse vooral uit naar wat Raskattenwijzer over 

“mijn” ras had te melden. Het zijn er niet zo veel als bij de Maine Coon, maar ook de Noorse Boskat 

heeft op Raskattenwijzer.nl een heel rijtje erfelijke aandoeningen. En ja, een aantal daarvan komt 

inderdaad bij Noren voor. Maar zijn ze een gevaar? Lang niet allemaal. GSD IV en PKdef kunnen door 

middel van een DNA-test eenvoudig worden opgespoord. Lijders aan deze aandoeningen worden 

niet of nauwelijks gefokt. Lijders aan GSD IV komen bovendien sowieso nooit bij nieuwe eigenaren 

terecht omdat ze of levenloos worden geboren of zeer kort na de geboorte overlijden. Dragers van 

GSD IV en PKdef worden niet ziek en vormen dus geen gevaar, mits er niet of zeer zorgvuldig mee 

wordt gefokt. Op nummer 1 staat bij de Noorse Boskat de aandoening Hereditaire Congenitale 

doofheid. Dit betreft doofheid die optreedt bij witte katten. Alleen heeft dit niets met het ras Noorse 

Boskat te maken, maar is het een probleem dat bij alle rassen en ook bij rasloze huiskatten kan 

voorkomen. Voor witte katten moeten fokkers dan ook verplicht een BAER test laten uitvoeren om 

aan te tonen of de kat al dan niet horend is. Op de tweede plaats staat als groot risico PKDef, maar ik 

gaf al aan dat de kans op een kat die deze ziekte daadwerkelijk heeft minimaal is als je een kitten bij 

een fokker koopt met hart voor het ras die zijn fokdieren test.  

HCM en diabetes 

We gaan nog even verder met het lijstje aandoeningen bij de Noorse Boskat. HCM staat op nummer 

3. En ja, HCM komt voor bij dit ras, dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar Raskattenwijzer.nl wil, net 

als bij de Maine Coon, de suggestie wekken dat een zeer hoog percentage Noorse Boskatten aan 

deze aandoening lijdt. Welnu, dat is pertinent niet waar. Want was dit wel het geval, dan zouden er 

toch jaarlijks tientallen, zo niet honderden Noorse Boskatten aan HCM overlijden. Iedere keer als ik 

hoor dat een Noor aan HCM is overleden, en zeker als het een jong dier is, dan schrik ik weer en voel 

mee met de eigenaren en de fokker. Maar gelukkig overkomt me dat niet zo heel vaak. Er zijn goede 

testen, en goed onderzoek van de lijnen verkleint de kans op HCM aanzienlijk. Diabetes is volgens 

Raskattenwijzer ook een aandoening die specifiek is voor de Noorse Boskat. En ja, ik ken Noren met 

suikerziekte. Maar ik ken nog veel meer huiskatten met deze aandoening. En het verschil is dat een 

raskat, waarvoor mensen ooit een redelijk bedrag hebben neergelegd, in ieder geval naar de 

dierenarts gaat als er gezondheidsklachten zijn. Sommige huiskatten en katten die half verwilderd 

buiten lopen hebben deze mazzel niet en sterven dus een vroege dood als ze aan diabetes of een 

andere goed te behandelen aandoening lijden.  



Niet rasspecifieke aandoeningen 

Mijn Noorse Boskat kittens kunnen volgens Raskattenwijzer ook nog doodgaan aan Feline Infectieuze 

Peritonitis (FIP). Dat klopt, FIP is een aandoening die vooral bij jonge en soms bij oudere katten 

voorkomt als gevolg van onvoldoende weerstand tegen het Corona-virus, een virus dat vrijwel iedere 

kat bij zich draagt. Maar rasspecifiek? Nee, dat is FIP zeker niet. Als je maar lang genoeg fokt 

overkomt het je als fokker geheid een keer dat een “fokje” aan FIP overlijdt. Maar als dat er 1 in de 

tien jaar is dan kun je toch moeilijk stellen dat in dit geval de Noorse Boskat een verhoogd risico geeft 

op overlijden aan FIP. Wel is het zo dat in een cattery vaak meerdere katten leven. Dit verhoogt de 

infectiedruk en daarmee de kans op FIP. Maar dat geldt ook voor een asiel, waar katten soms met 

tientallen tegelijk dicht op elkaar worden gehuisvest. En dan wordt er nog gewaarschuwd voor 

neonatale iso-erytrolyse, in de volksmond beter bekend als “rhesus-kittens”. Als gevolg van een 

verkeerde bloedgroep van de vader of moeder kunnen kittens hier inderdaad aan overlijden. Maar 

het overgrote deel van de katten heeft bloedgroep A of AB en heeft dit risico dus niet. En ook hier 

geldt, net als bij GSD IV, dat nieuwe eigenaren hiervoor niet hoeven te vrezen. Een kitten dat met dit 

probleem wordt geboren wordt doorgaans maar een paar dagen oud. Snel ingrijpen kan het leven 

van zo’n kitten redden, en dan is het verder gewoon gezond en zal een nieuwe eigenaar zich dus ook 

geen zorgen hoeven maken.  

Zijn huiskatten dan zo heilig? 

Volgens de mensen achter Raskattenwijzer moeten we allemaal massaal stoppen met het kopen van 

raskatten. Je kunt veel beter een “htk’tje” in huis nemen. Een huis-, tuin- en keukenkat is veel 

gezonder en bovendien puilen de asielen uit met lieve katjes die een thuis zoeken dus waarom zou je 

zo’n dure raskat kopen? Oké, dan hebben we het nu even over die lieve kittens die bij buurvrouw, 

vriendin of collega ineens in de schuur of in de keuken lagen omdat poes zwanger bleek te zijn. Deze 

poes liep blijkbaar los buiten. Blootgesteld aan gevaren als Fiv (Katten-aids) en Felv (Katten-leucose), 

ongedierte en parasieten. Door wie ze is gedekt weet vaak alleen de poes. Dus of er erfelijke ziektes 

zijn overgedragen is niet bekend. Of er sprake is van inteelt al helemaal niet, en dat is ook een punt 

waar Raskattenwijzer op hamert: het hoge percentage inteelt bij raskatten. Het verschil is alleen dat 

fokkers aan de hand van de stamboom kunnen ZIEN of er inteelt is en dus dat percentage zo laag 

mogelijk kunnen houden. Maar als Muis van de buurvrouw op straat is gedekt, kan dat heel goed 

door haar eigen vader zijn geweest. Of haar broer, of haar opa. Niemand zal het weten. En als de 

baasjes van Muis besluiten om één van haar dochters te houden omdat alle katjes weg doen wel heel 

sneu is voor de kinderen, dan herhaalt dit ritueel zich een jaar later wellicht.  

Asielkatjes verdienen een goed thuis 

Raskattenwijzer geeft op de website en de Facebookpagina aan zich sterk te maken voor het vinden 

van een goed thuis voor asielkatten. En daarom promoten ze regelmatig asielkatten om zo een 

handje te helpen bij het vinden van een gouden mandje. En natuurlijk is dat een goede zaak. Geen 

enkel dier verdient het om zijn leven in een kooi in het asiel te moeten slijten. Maar de intentie van 

Raskattenwijzer is om bezoekers van hun website ervan te weerhouden een raskat te kopen en toch 

vooral te gaan voor een rasloos asielkatje. Dat zo’n kat een relatief even grote kans heeft op 

suikerziekte, HCM, FIP of welke aandoening dan ook, wordt voor het gemak maar niet vermeld. Zelfs 

goede en opbouwende feedback van een dierenarts wordt zonder enige uitleg genegeerd, evenals de 

kritiek van fokkers van diverse kattenrassen. Inmiddels loopt er een petitie om de website 

Raskattenwijzer.nl uit de lucht te krijgen. Ik heb hem ook getekend, hoewel ik niet het idee heb dat 

het wat zal uithalen. Het zou veel beter zijn als Raskattenwijzer een keuze maakt: Of deze website 



wordt een eerlijk platform met correcte informatie over raskatten, of ze wijzigen de naam in 

Kattenwijzer en gaan door met het afbranden van raskatten en hun fokkers, die in de meeste 

gevallen met veel liefde en zorg hun nestjes fokken, en het promoten van asielkatten en andere 

rasloze katten die, al dan niet behept met allerlei aandoeningen die pas later aan het licht gaan 

komen omdat er van hun achtergrond niets bekend is, op zoek zijn naar nietsvermoedende baasjes.  

Ik klim normaal gesproken niet zo snel op de barricades. Maar in dit geval gaat het me gewoon aan 

alle kanten te ver. Wat op internet staat is lang niet altijd waar. En in het geval van de informatie op 

Raskattenwijzer.nl is dit een waarheid als een koe. 

 

 


