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niet zo ingewikkeld als je denkt 
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Hoofdlijnen 

• DNA 
– Wat is het? 
– Wat doet het? 

• DNA technieken 
– Hoe werkt het? 
– Een voorbeeld 
– Hoe snel gaat het? 
– Wat kost het? 



DNA 
wat is het? 

2.384.996.543 blokjes 
4 kleuren 
 
= sequentie 



1,75 x de wereld rond 
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wat is het? 



DNA 
wat is het? 

Hoe stop je 2 meter in 1/50ste van 
een millimeter? 



DNA 
wat is het? 

“niet zo ingewikkeld als je denkt” 
 

Wel omgewikkeld! 



DNA 

RNA 

eiwit 

DNA 
wat doet het? 



“Genen op locatie” 

Afbreken van toxische stoffen Veelal spierweefsel 

lever hart 



DNA 
variatie in de hond? 



DNA variaties 
wat doen we ermee? 

 
 

19th century 

Gedrag 
Vachtkleur/type 
Grootte 
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DNA variaties 
wat doen we ermee? 



DNA 
variatie in de hond? 

3.263.077 SNPs bekend 



DNA 
lokalisatie mutatie 

epilepsie 



   

Allele frequencies in population 

gevonden verwacht gevonden verwacht 

ziek 27 14 3 15 

gezond 4 16 30 17 

P = 4.11 * 10-10 

Ofwel: een hele kleine kans dat dit bij toeval gebeurt 
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DNA 
lokalisatie mutatie 

Slechte SNP 

Redelijke SNP 

Goede SNP 



DNA 
lokalisatie mutatie 

Betrokken bij botvorming Betrokken bij doorgeven stimuli 



DNA 
lokalisatie mutatie 

Andere rassen 



DNA 
lokalisatie mutatie 

Andere rassen 



MC1R 

TYRP1  

DNA technieken 
lokalisatie mutatie 



The genetic background of 
congenital portosystemic shunts in 

dogs 

DNA technieken 
een voorbeeld 



Adapted from van Steenbeek et al. Mamm. genome 2012 

Normale lever 
Extrahepatische shunt 

DNA technieken 
een voorbeeld 



DNA technieken 
een voorbeeld 

A T 

C G 

lokalisatie 
 

Zoektocht naar onbekende 
verschillen tussen gezonde 
en zieke dieren 
 



Andere rassen? 



Ziektebeeld Rasvereniging Start samenwerking 
(voldoende DNA`s) 

koperstapeling NLV 2003 
(2010) 

Extrahepatische shunt NCTC 1990 
(2010) 
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DNA technieken 
hoe snel gaat het? 

A T 

C G 

2012 
170.000 

2008 
55.000 

2005 
4.500 

       Tasha 

2009 
ontdekking 

Heden 
diagnostiek 



DNA technieken 
hoe snel gaat het? 

A T 

C G 

1 week voorbereiden 
3 weken verzending en experiment 
2 weken analyse 
 
Totaal 6 weken 
 

8 weken wachttijd voor 
labbenodigdheden 
3 weken experiment 
3 weken wachttijd 
4 weken analyse 
 
Totaal 18 weken 

Tijd voor bevestigen afhankelijk van complexiteit  



DNA technieken 
wat kost het? 

A T 

C G 

€180 / sample 
Complex (75 vs 75): €27.000 
 

Complex (48 vs 48): €20.000 
Bevestiging (384 samples): €8.000 
 
 
 
Totaal €55.000 
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DNA technieken 
niet zo ingewikkeld als je denkt 

• Binnen een jaar 
• €55.000 
 

DNA van voldoende goed 
gefenotypeerde zieke en 

gezonde honden 



Hubrecht instituut 
 
UMCU 
 

Royal Veterinary College London 
 
University of Bern 
 
University of Helsinki 
 
Novosibirsk state University (Rusland) 
 
University of Minnesota 
 
University of Melbourne 
 
 

samenwerkingen 



Nederlandse Cairn Terrier Club 
Nederlandse Labrador Vereniging 
Vereniging "Het Nederlandse Kooikerhondje" 
Alle andere vereniging alle eigenaren 
 
 
 
 

Met dank aan 

Peter Leegwater Hille Fieten 
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