
Aangeboren hartaandoeningen bij de Labrador Retriever  

 
Alhoewel de Labrador Retriever slechts zelden op latere leeftijd een hartziekte 

ontwikkeld, is de Labrador wel gepredisponeerd voor 2 aangeboren hartaandoeningen. 

Dit houd in dat de Labrador deze aandoeningen relatief vaker voorkomen dan bij andere 

rassen. Ondanks dat de Labrador gepredisponeerd is, komen beide aandoeningen 

gelukkig toch relatief zelden voor. Aangezien er sterk bewijs is dat beide aandoeningen 

een genetische achtergrond hebben, is het essentieel dat we proberen ervoor te zorgen 

dat deze aandoeningen zich niet verder verspreiden door het ras.  

 

Over welke aandoeningen gaat het?  

 

1) Tricuspidalisklepdysplasie 

 

Introductie 

De eerste en meest voorkomende aandoening is een niet goed aangelegde klep tussen 

de rechter boezem en de rechter kamer (de tricuspidaalklep).  Doordat deze klep niet 

goed is aangelegd lekt er bloed terug van de kamer naar de boezem wanneer het hart 

zich samentrekt (regurgitatie).  Dit heeft als gevolg dat de circulatie van bloed door de 

rechter harthelft veel minder efficiënt wordt en hierdoor moet het rechter hart harder 

werken. Indien de mate van lekkage (regurgitatie) ernstig is, zal uiteindelijk het rechter 

hart hier niet meer voor kunnen compenseren en zal het rechter hart sterk vergroten.  

In een studie uit 2004 bleek dat de Labrador 35 keer meer kans heeft op deze 

aandoening dan andere rassen. In een studie uit 2011 van een Italiaans dierenziekenhuis 

was dit 11 keer. Ook wij zien in Utrecht deze ziekte voornamelijk bij de Labrador (data 

wordt momenteel geëvalueerd). Het is ook beschreven bij andere, (grotere) 

hondenrassen.  

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons, aangepast door Marjolein 

den Toom 12-2-2019.  
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Symptomen  

Symptomen die kunnen optreden zijn;  

• de aanwezigheid van een hartruis aan de rechter zijde van het hart 

• algehele zwakte 

• verminderd uithoudingsvermogen 

• flauwvallen 

• vochtophopingen in de buik (ascites) 

• benauwdheid door vochtophopingen in de borstholte.  

Honden met deze ziekte hebben een verminderde kwaliteit van leven en een verkorte 

levensduur. Wanneer de symptomen optreden hangt sterk af van de ernst van 

afwijkingen aan de klep. Milde aangedane honden kunnen een normaal leven lijden. 

Ernstig aangedane honden kunnen op zeer jonge leeftijd (maanden- paar jaren) ernstige 

symptomen hebben, met als gevolg euthanasie.  

 

Hoe kan diagnose gesteld worden?  

Aangezien het defect aanwezig is vanaf de geboorte, kan er ook een hartruis worden 

gehoord bij de eerste (puppy) controles. Echter, zijn de hartruisjes vaak lastig te horen 

omdat ze vrij zacht kunnen zijn en de pups erg beweeglijk en/of vocaal kunnen zijn 

tijdens het onderzoek. Tevens dient dus niet alleen links, maar ook rechts aandachtig 

geluisterd te worden.  

Over het algemeen laat de pup geen symptomen zien, totdat de conditie zo ernstig is 

dat er hartfalen (vochtophopingen) optreden.  Een echo van het hart (echocardiogram) 

door een veterinair cardioloog is de meest betrouwbare manier om deze aandoening uit 

te sluiten of op te sporen en de evt. ernst in te schatten.  

 

Genetica van tricuspidalisklepdysplasie  

Deze aandoening komt evenveel voor bij reutjes als bij teefjes. Op basis van eerder 

onderzoek lijkt dit een mono genetische aandoening (probleem zit op slechts 1 gen) en 

lijkt het te gaan om een autosomaal dominante aandoening. Dit houdt in dat een hond 

slechts 1 kopie van het aangedane gen hoeft te hebben om toch de ziekte te krijgen. 

Vaak is het dan wel een stuk milder dan wanneer een hond 2 kopieën heeft. Honden 

met een milde variant van deze ziekte hoeven nooit klinische verschijnselen te vertonen 

en een ruisje kan dan erg zacht zijn. Dit heeft als gevolg dat er een reële kans bestaat 

dat met een aangedane hond gefokt kan worden.  

Wanneer deze hond gekruist wordt met een gezonde hond dan zal 50 % van de pups 

ook drager zijn en evt. de aandoening zelf ontwikkelen (in meer of minder ernstige 

vorm) en 50 % gezond zijn. Wanneer deze hond wordt gekruist met nog een drager dan 

zal 25 % 2 kopieën krijgen (en dus de meest ernstige variant), 50 % ook drager zijn en 

25 % gezond zijn. Onderzoekers hebben een potentieel interessant gebied op het DNA 

van de Labrador beschreven in 2003. Echter, is het noodzakelijke vervolgonderzoek 

niet verder uitgevoerd. Ons doel is het gen op te sporen en een DNA test te ontwikkelen 

waarmee we het gebruik van dragers terug kunnen brengen en zo deze hartziekte uit het 

ras kunnen bannen. 

 

Screenen voor tricuspidalisklepdysplasie?  

Bij honden met een meer ernstigere vorm zou een hartruis vastgesteld moeten kunnen 

worden door de dierenarts bij de routinematige controles van de pups. Toch gebeurt het 



ook dan geregeld dat het gemist is, waardoor de pup reeds naar een nieuwe eigenaar is 

gegaan voordat het ontdekt wordt.  

Bij een mildere vorm kan het ruisje erg zacht zijn. Hoewel honden met een milde vorm 

van deze ziekte zelf een kleine kans hebben om hier ooit last van te krijgen, is het toch 

zeer belangrijk deze honden te identificeren. Zij kunnen deze aandoening namelijk wel 

in een ernstigere vorm doorgeven aan hun nakomelingen en de ziekte onder het ras 

verder verspreiden.  

Eenmalige screening door auscultatie en echocardiografie bij fokdieren is geadviseerd 

om deze aandoening uit het ras te kunnen elimineren zolang er nog geen DNA test 

beschikbaar is. Wanneer een aangedane hond geïdentificeerd wordt is het advies deze 

uit te sluiten voor de fok, DNA van deze hond op te slaan, de familie van deze hond 

ook te controleren en alle gegevens op te slaan in een centrale database.  

 

 

2) Atrioventriculaire accessoire paden  

 
Introductie 

De tweede aangeboren aandoening die relatief vaker wordt gezien bij de Labrador is 

een aandoening waarbij er veel ritmestoornissen optreden. Dit wordt veroorzaakt door 

een of meerdere extra aangelegde elektrische geleidingspaden tussen de kamers en de 

boezems.  Dit heeft als gevolg dat er vaak aanvalsgewijs hartritmestoornissen kunnen 

optreden, waarbij het hart zeer snel klopt (meestal rond de 300 keer per minuut).  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), via Wikimedia Commons, aangepast door Marjolein den Toom 12-

2-2019.  
 

Symptomen 

Tijdens een aanval van ritmestoornissen zal de hond zich anders gedragen; 

lusteloosheid, onrust, slecht eten, braken, diarree en “met het lijf of de kop 

meebewegen” met de hartslag zijn alleen beschreven. Honden vallen hier doorgaans 

niet van flauw en het leidt gelukkig meestal ook niet tot een hartstilstand. Tussen de 

aanvallen door is de hond meestal volledig normaal.  

Echter, wanneer deze aanvallen regelmatig optreden en langer aanhouden dan zal het 

hart hier schade van ondervinden. Het hart wordt dan groter en kan minder goed 

samentrekken. Uiteindelijk kan, zonder behandeling van de ritmestoornissen, ook 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


hartfalen (vochtophopingen in longen, borstholte of de buik) optreden. In een recente 

studie was de gemiddelde leeftijd wanneer honden aan de cardioloog worden 

gepresenteerd met symptomen 2,3 jaar (met een spreiding van 4 maanden tot 9,7 jaar).  

 

 

Hoe kan de diagnose gesteld worden?  

Het is erg lastig deze diagnose te stellen omdat de symptomen zo vaag en verschillend 

kunnen zijn. Het zou dus goed kunnen dat deze diagnose regelmatig gemist wordt in de 

praktijk. Op een routinematig hartfilmpje (elektrocardiogram) dat gemaakt wordt 

wanneer de hond geen aanval heeft is soms wel een aanwijzingen zichtbaar 

(zogenoemde pre-excitatie), maar in de meeste gevallen is het ECG normaal. Pas als er 

een ECG gemaakt wordt ten tijde van een aanval kan de diagnose gesteld worden. 

Omdat het niet goed te voorspellen is wanneer de ritmestoornissen optreden kan het 

soms helpen om bij een verdachte hond een zgn. Holter ECG uit te laten voeren.  

Hiermee kan over een langere periode het hartritme gemonitord en opgeslagen worden 

(1-3 dagen), waarmee de “pakkans” wordt verhoogd.  

Bij een echo van het hart (echocardiogram) kan het hart volledig normaal zijn (nog niet 

veel aanvallen gehad) of er ernstig aan toe zijn. Het echografische beeld is niet te 

onderscheiden van een andere ziekte, die dilaterende cardiomyopathie (DCM) wordt 

genoemd.  Bij een jonge Labrador met een echografisch beeld van DCM is het dus altijd 

verstandig om ook deze optie in overweging te nemen. Dit, aangezien blijkt dat de 

afwijkingen aan het hart toch door de vele ritmestoornissen is veroorzaakt, de 

veranderingen meestal nog terug te draaien (reversibel) zijn, mits de ritmestoornissen 

goed behandeld worden. In tegenstelling tot bij een “echte” DCM, waarbij de ziekte 

progressief is en uiteindelijk vaak tot de dood zal leiden.  

 

Genetica van atrioventriculaire accessoire paden 

Deze aandoening komt 2 keer zo vaak voor bij reuen dan bij teven en wordt veruit het 

meeste gezien bij de Labrador. Ook in Utrecht zien we het vooral bij de Labrador. 

Verder is bij de hond niet veel bekend. Bij de mens betreft het ook hier waarschijnlijk 

een mono genetische aandoening (dus veroorzaakt door een gen) die autosomaal 

dominant overerft. Meest waarschijnlijk geldt dit ook voor honden. Bij mensen wordt 

ook regelmatig een combinatie van beide ziektes gezien, dus er zijn aanwijzingen dat 

beide ziektes wellicht een overlappende genetische achtergrond hebben.  

 

Screenen voor accessoire paden?  

Helaas is screening voor deze aandoening erg lastig. Het gaat waarschijnlijk te ver om 

bij alle jongen honden die voor de fok gebruikt worden een Holter ECG te plaatsen. 

Wel dient men bedacht op deze aandoening te zijn bij jonge honden met vage 

symptomen zoals eerder beschreven. Een overweging zou kunnen zijn om bij het 

uitvoeren van de echo ook een ECG te laten maken om de evt. aanwezigheid van pre-

excitatie te kunnen beoordelen. Echter, dit is slechts het geval bij +/- 30 % van de 

Labradors.  

Wanneer een aangedane hond geïdentificeerd wordt is het advies deze uit te sluiten voor 

de fok, DNA van deze hond op te slaan, de familie van deze hond ook te controleren 

en alle gegevens op te slaan in een centrale database.  

 

 



Huidig onderzoek: 

 Momenteel doet Marjolein den Toom (Dierenarts, EBVS®, Europees specialist 

cardiologie voor gezelschapsdieren) samen met Frank van Steenbeek (Onderzoeker, 

assistent Professor Genetica) onderzoek naar beide ziektes bij de Labrador Retriever. 

Doel is om de genen die deze ziektes veroorzaken op te sporen en een genetische test 

te ontwikkelen zodat we samen deze ziektes uit het ras kunnen elimineren.  

We hebben reeds aardig wat monsters voor DNA analyse en zijn er ook in geslaagd 

cellijnen van cellen van gezonde tricuspidaalkleppen en aangedane tricuspidaalkleppen 

op te zetten in het laboratorium.  

Om verder te kunnen hebben we echter nog meer DNA monsters nodig van aangedane 

honden en zijn we ook hard op zoek naar externe financiering.  

 

 

Hoe kunt u helpen? 

➢ Indien u zelf een hond heeft met een van deze ziektes en bereid zijn wat bloed te 

laten afnemen voor DNA analyse dan horen we het heel graag.  Alle onderzoeken 

zijn kosteloos voor u.  

 

➢ Indien een hond overlijdt of geëuthanaseerd wordt met een van deze aandoeningen 

zouden we ook heel erg geholpen zijn als u bereid zou zijn DNA en/of het hart af te 

staan voor onderzoek.  

 

➢ Verder zouden we natuurlijk een financiële bijdrage ook erg waarderen.  

 

Voor meer informatie omtrent het onderzoek kunt u contact opnemen met:  

Marjolein den Toom via M.L.denToom@uu.nl  

Frank van Steenbeek via F.G.vanSteenbeek@uu.nl.  
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