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Curriculum Vitae 

 Maart 2008: afgestudeerd dierenarts 

 Juli 2008 – mei 2013: practicus gezelschapsdieren 

 Juni 2013: onderzoeker Expertisecentrum Genetica 

Gezelschapsdieren i.o. Ministerie EZ 

 Incidentie van erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken 

 Meetmethode 

 Informatie kynologie en geneeskunde gezelschapsdieren 

 
 



 29 miljoen gezelschapsdieren 

 1,5 miljoen honden (5%) 

 500.000 met stamboom? 

 44% afkomstig van fokker 

Honden in NL 



Honden in NL 

Look-alike: uiterlijk als 
ras, lijkt op rasstandaard, 
géén stamboom. 
 
Erfelijke ziekten: meer of 
minder…? 



Selectie 

                                  
wolf 



Gevolgen selectie 

Aandoeningen gerelateerd aan selectiebeleid: 

1. Problemen door uiterlijke raskenmerken 

 84 ziekten direct of indirect gevolg* 

 Kenmerk rasstandaard in extreme mate doorgevoerd 

2. Erfelijke ziekten  

 

*Asher, L., Diesel, G., Summers, J. F., McGreevy, P. D. & Collins, L. M. Inherited defects in 
pedigree dogs. Part 1: disorders related to breed standards. Vet. J. 182, 402-411 (2009). 



Schadelijke raskenmerken 

 Bewust vastgestelde en nagestreefde kenmerken 

 In te ver doorgevoerde vorm nadelig voor gezondheid en 

welzijn 

 Ook erfelijk; maar direct zichtbaar 

 Glijdende schaal (afbeelding) 

 Consultatie dierenarts 



Rasgebonden erfelijke ziekten 



Wanneer erfelijk? 

 Erfelijk ≠ aangeboren! 

 Aanleg wel aanwezig maar niet zichtbaar 

 Verhoogde incidentie in gesloten populatie 

 Familiair  

 Afstammingsregistratie 

 Genetisch onderzoek (DNA-test) 



Erfelijke ziekten 

 Selectie uiterlijk  selectie ziektemutaties (gekoppeld) 

 Open vs. gesloten populaties 

 Effectieve populatiegrootte: invloed op heterogeniteit 

 Afstamming: klein aantal (nauw) verwante dieren 

 Beperkte genetische variatie 

 ‘Founder effect’ 
 

Genetische ‘bottle neck’ = risico 

 
 



Erfelijke ziekten 

‘Popular sire’ effect: 

 Toevallige mutatie 

 Veel gebruikt fokdier (klinisch 

gezonde drager)  verspreiding in 

populatie: 

 Koppelen dragers  hoge incidentie 

ziekte in ras 

 



Erfelijke ziekten 

 Recessief / polygenetisch 

 Dragers niet fenotypisch herkenbaar 

 Polygenetisch 

 Overervingspatroon moeilijk herkenbaar/ingewikkeld 

 Hoge frequentie dragers in populatie 

 Ontbreken adequate ziekteregistratie 
 Verspreiding genetische risicofactoren 



Aanleiding onderzoek 

 Publieke en politieke aandacht ‘rashondenproblematiek’ 

 Maatschappelijke bewustwording en toenemende druk 

 

 Hoe is het gesteld met gezondheid van rashonden in NL? 

 Verschil tussen rashonden mèt en zonder stamboom? 
 

Wetenschappelijke cijfers hierover ontbreken! 



Doel project 

 Frequentie van voorkomen van 

erfelijke ziekten en schadelijke 

raskenmerken bij honden (en katten) 

in NLse populaties vaststellen 

 

 Objectief omvang 

‘rasdierenproblematiek’ duidelijk 

 



Per raspopulatie 

 Prioriteren ziekten 

 Grote mate van welzijnsaantasting 

 Hoge frequentie van voorkomen 

 Hoge dierziektelast in populatie 

 Gericht gezondheidsbeleid ontwikkelen en monitoren 

 



Meten = Weten! 
 

Hoe? 



Methodiek 



Methodiek 

Incidentie meten 

 Bron: 1e-lijns dierenarts 

 Waarschijnlijkheidsdiagnose 

 Aanvullende stappen  

 

 



1e-lijns dierenarts 

Standaard gegevens: 

 Diersoort en ras 

 Geslacht 

 Gewicht  

 Geboortedatum 

 Chipnummer  stamboom? 
 

Consultdatum  leeftijd 



1e-lijns dierenarts 

 Waarschijnlijkheidsdiagnose 

 Gestandaardiseerd 

 Niveaus van nauwkeurigheid 

 Orgaansysteem / anatomische lokalisatie 

 Specifieke ziekte 

 



Aanvullende stappen 

 Analyse data orgaansysteem / anatomische lokalisatie 

 Per raspopulatie: orgaansystemen vaker ziekte 

Welke aandoeningen? 

 Diagnose met zekerheid gesteld 

 Specialistische kliniek (UKG) 

 

 

 



Database UKG 

 Orgaansysteem koppelen aan discipline 

 Heup = orthopedie 

 Schildklier = endocrinologie etc. 

 Binnen discipline: specifieke diagnose? 

 

 Verifiëren middels literatuurstudie en overleg specialisten 

 
 



Database UKG 
 Doorverwijs-bias 
 Economische status eigenaar 
 Emotionele en geldelijke waarde 
 Houding t.o.v. veterinaire zorg 
 Aard aandoening en prognose 

 Gevallen lastiger te diagnosticeren / behandelen 

 Welzijnsoogpunt ernstigere ziektevormen 

 Kwalitatieve informatie 



Aanvullende stappen 

 Niet alles in specialistische kliniek behandeld 

 Specifieke diagnoses uit 1e-lijns praktijk analyseren 

 Minder hoge betrouwbaarheid data 



Orgaansystemen Ziekten 
 

 Leeftijd, geslachtsgebondenheid 

 Populaties vergelijken 

Totaalbeeld 



Methodiek 

 Uniek in de wereld! 

 Nauwkeurig en betrouwbaar 

 Signaleren minder frequente ziekten 

 Effect fokbeleid zichtbaar 

 



Pilot studie 
 Klein deel honden deze rassen heeft stamboom! 
 Chihuahua 6,4% 
 Franse Bulldog 12,4% 
 Labrador Retriever 20,5% 

 Onderscheid gezondheid dieren met/zonder stamboom 

 



Aanpak erfelijke ziekten 

 Afstammingsregistratie 

 DNA-testen ontwikkelen 

 Behoud genetische variatie  voorkomen: 

 Meer erfelijke ziekten 

 Verhogen incidentie erfelijke ziekten 

 



Erfelijke afwijkingen bij de hond 

Luc J. Peelman (2009) 



De tussenstand is… 



Vragen? 
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