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Hoe los ik dat probleem nou op? 
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Genetics: the power of selection 

                                  
wolf 



Genetica van de hond 

• Door selectie/inteelt op gewenste eigenschappen (uiterlijk, 
gedrag) toename van erfelijke ziekten 

• Ziekten zijn erin of eruit gefokt: ieder ras heeft eigen 
rasgebonden ziekten 

• Door selectie zijn in ieder ras veel erfelijke ziekten 
verdwenen, dus gunstig effect 

• Maar: frequentie van klein aantal erfelijke ziekten is zeer ras 
zeer hoog 

• (1-50% van de populatie;1000-10.000 x mens) 



Hoge frequentie van enkele ziekten per ras 

• Erfelijke ziekten herken je doordat ze frequenter in een ras zijn dan in 
andere rassen/ kruisingen 

• Meting  van incidentie (frequentie) van ziekten is essentieel om gezond 
fokbeleid te ontwikkelen 
– Hoe frequent is de ziekte 
– Hoe ernstig zijn de klinische effecten 

• Maak prioriteit van de ernstigste top 1 of 2 per ras  
• Maak beleid om die terug te dringen en meet het resultaat 
• Rashonden zijn een genetisch vergrootglas 
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Complexe erfelijke ziekten: hond helpt mens  

Leverontsteking (drs. Hille Fieten): 
• Labrador retrievers hebben gemuteerde genen  
• Interacties met omgeving (voeding) 
• Diagnose op jonge leeftijd maakt  preventie mogelijk 
Levershunt (dr. Frank van Steenbeek): 
• Komen bij veel hondenrassen voor (1-5% vd pups) 
• Complexe storing in de bloedvatontwikkeling 
• Genen zijn ontdekt en zijn oorzaak bij alle kleine rassen 

 
 



Ook complexe  ziekten zijn oplosbaar 

• Rashonden zijn een genetisch vergrootglas 
• Hond helpt mens: wat bij de mens niet zichtbaar is zie je bij de hond 

 
• Complexe ziekten zien er vaak niet uit als erfelijk (geen logische vererving) 
• Genen zijn in (bijna) de hele populatie van een ras aanwezig 
• Gezond fokken kan alleen met goede DNA test 
• Honden hoeven niet genetisch gezond te zijn, maar wel klinisch ziektevrij 
• Met DNA test kan je ziektevrij fokken terwijl de genen er nog zijn 
• Daarmee hoef je ouderdieren niet uit te sluiten, alleen slim in te zetten 
• Behoud genetische variatie (komt terug) 
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Hondenrassen 

• Gesloten populaties met een toenemende mate van 
inteelt 

• Behoud van genetische variatie  is goed voor de 
toekomst maar lost het huidige probleem niet op 

• Met goede DNA diagnostiek kunnen ook de huidige 
populaties gezond gefokt worden 

• Klinisch gezond worden is het doel, niet per se 
uitbannen van ziektemutaties 

 



Welke oplosmiddelen? 
• Meting incidentie van erfelijke ziekten in populaties 

• Nu onbekend waardoor discussie speculatief en niemand echt 
verantwoordelijk 

• Maakt prioriteiten duidelijk 
• Maakt  resultaten van beleid meetbaar 
• Maakt publieksvooorlichting mogelijk 
• Biedt dierenarts kansen voor begeleiding (en veel meer!) 

• DNA technologie 
• Ontdekken van de oorzakelijke mutatie(s) 
• Snelle en precieze diagnostiek 
• Gezonder fokken in huidige populaties 

• Klinische diergeneeskunde 
• Centraal in alle oplossingen 
• Essentieel voor meting incidenties, specifieke diagnostische tests, 

ontwikkelen van DNA tests, begeleiding van fokkerij daarmee 



Meting incidenties 

• Combinatie ziektegegevens van alle eerstelijns dierenartsen 
• Centrale database in Utrecht (Expertisecentrum Genetica GD) 
• Alle dierenartsen via internet verbonden 
• Centrale online database met continue input 

 
Wat vind je er mee: 
• Hoe vaak komen ziekten nu echt per ras voor? 
• Welk beleid is mogelijk? 
• Heeft het beleid ook een meetbaar effect? 

 



DNA technologie 

• Mutatie  wordt  gevonden door vergelijking gezond met ziek 
• DNA van voldoende dieren nodig, met specifieke onderlinge 

verwantschap 
• DNA technieken van handwerk naar high throughput technologie 

• SNP arrays: 170.000 DNA varianten per dier 
• High Throughput Sequencing: Snelle  DNA volgorde analyse van grote 

stukken chromosoom/gehele genoom 

• Handwerk van zes jaar kan nu in enkele maanden 
• Toenemende snelheid en lagere prijzen (vgl. computers) 
• Ontwikkeling DNA test kost nu 30.000 euro (10x verlaagd) 
• Ontwikkeltijd ongeveer 6 maanden 

 



DNA technologie 

Techniek is niet meer de beperking 
• Geld wordt steeds minder beperkend 

 
• De beperkende factor wordt: 

• Kennis van incidentie  en populatieverdeling van ziekten 
• Beschikbaarheid van het goede DNA 
• Goed gefenotypeerde dieren 

 
• Samenwerking Raad van Beheer en Expertisecentrum Genetica 

• Incidentiemetingen 
• DNA bank en DNA tests 
• Klinische screening 

 

 



Hoe zet je incidentiemetingen om in een DNA test?  

• Eerst cases (ziekte) en controles (gezond) zichtbaar maken 
• Iedere ziekte heeft een specifieke diagnostiek nodig 

  
• Klinische populatie screening 
• Zonder ziektediagnose is DNA test onmogelijk 

 
• Expertisecentrum Genetica GD heeft specialistische 

klinische kennis beschikbaar 
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Hoe werkt het nu: samengevat 

• Meet incidentie van ziekte in een ras 
• Maak een beleid op grond van keuzes top 1-2 
• Ontwikkel klinische test voor screening van het ras (cases-controles) 
• Gebruik cases en controles voor DNA onderzoek 
• Gebruik DNA test voor snel gezond maken van de nieuwe pups 
• Ga naar klinisch gezond, door slimmer combineren van ouderdieren 
• Sluit zo weinig mogelijk ouderdieren uit, houdt basis breed 
• Blijf resultaat meten en publiceer het succes! 

 
• Maak dieren met stamboom het voorbeeld voor gezond fokken! 

13 



14 

Infrastructuur voor gecombineerde expertise en technologie: 
• Kwantitatieve ziektekundige data van raspopulaties 
• Continue meting van incidenties van ziekten 
• Klinische analyse (UKG) 
• Moleculaire (DNA) analuse (Research DNA lab ism Hubrecht Instituut en ULS) 
• Bioinformatica 
• Populatie genetica 

 
Centrum voor samenwerking van GGG/KNMvD, Raad van Beheer en Faculteit 
• DNA bank van alle rashonden in Nederland 
• Verbinding eerstelijns praktijkdata met specialistische UKG data 

 
Feedback naar de sector 
• Dierenartsen/ KNMvD-GGG 
• Fokkerij/ RvB 
• Publieksvoorlichting/  LICG 

 
 

Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren 
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Wie zijn het: 
• Drs. Liesbeth Meijndert, dierenarts 
• Dr(s). Hille Fieten, genetisch epidemioloog, dierenarts, SIO interne geneeskunde 
• Dr.  Peter Leegwater, moleculair geneticus 
• Dr. Frank van Steenbeek, moleculair geneticus, bioinformaticus 
• Prof. dr. Mirjam Nielen, epidemioloog, hoogl. Evidence Based Veterinary Medicine 
• Prof. dr. Jan Rothuizen, coordinator 

 

U kunt bij ons terecht! 

Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren 



Nederland is uniek wat betreft 
• Grote populatie (mens en dier) in een klein land 
• Eén sterke centrale Kennel Club (RvB) 
• Eén sterke Diergeneeskunde faculteit (wereld top 4), expertisecentrum 

in prioriteiten beleidsplan 
• Goed georganiseerde centrale organisatie van dierenartsen 

KNMvD/GGG 
• Hoog niveau diergeneeskunde in praktijk 
En…. 
• Het momentum is er nu 
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Waarom kan dat hier? 



Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren 

Partners: 
• Ministerie van Economische Zaken 
• ICT producenten voor PMS systemen 
• Faculteit Diergeneeskunde 
• KNMvD/GGG 
• Raad van Beheer op Kynologisch Gebied/ Individuele 

rasverenigingen 
• LICG 

 
Potentiële toekomstige partners 
• Industrie 

• Voedingsindustrie 
• Pharma 

• Verzekeringsbedrijven 
• Nationale en international research organisaties 

 
Ook partners in lange termijn financiering 
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