
 
 

 

 

 

 

 

Onderstaande is belangrijk om grondig 
door te lezen!!!! 
In ons verenigings fokreglement staat reeds dat het fokken met honden die lijden aan epilepsie verboden 
is. Om alles nog beter in de hand te houden stelt de Raad de volgende punten voor en vraagt aan de 
rasvereniging hierover mee te denken en eventueel vragen te stellen over genoemde punten zoals 
hieronder beschreven. Verder in plaats van de DNA-test die men nu gebruikt een andere test te gebruiken 
die ondanks de meerdere voordelen slechts € 3,-- meer  zal gaan kosten. 
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Gezondheidsbeleid - Epilepsie  

 
Epilepsie  
•Potentieel levensbedreigende aandoening                                                                    
•Ontwrichting van het leven van zowel de hond als de eigenaar –ook van de fokkerij?                    
•Risico                                                                                                                          
•Iedereen kent de schokkende voorbeelden 

Achtergrond epilepsie 
•Afwijking in de hersenen                                                                                              
•Genetische aanleg                                                                                                               
•Trigger                                                                                                                                   
•Leeftijd eerste aanval verschilt                                                                                            
•Probleem voor de fokkerij   

Wie is verantwoordelijk? 
•Fokker                                                                                                                                      
•Dierenarts                                                                                                            
•Rasvereniging(en)                                                                                                                    
•Raad van Beheer                                                                                                             
•Overheid 

Epilepsie –overzicht stappen 
•Ontwikkelen beleid terugdringen primaire epilepsie 
–Onder leiding van Paul Mandigers 

–November 2019 
•Eerste concept plan (maart 2020)                                                                                      
•BV mei 2020                                                                                                                   
•Ledensessie juni 2020                                                                                                          
•Vererving van epilepsie nog niet bekend                                                                              
•Erfelijke component wel bewezen                                                                                             
•Elk dier risico om epilepsie te ontwikkelen                                                                          
•Omgeving + erfelijke aanleg bepalen of epilepsie tot ontwikkeling komt.                             
•Met de fokkerij willen we erfelijke aanleg minimalisen                                                    
•Sommige rassen / populaties hebben verhoogde aanleg voor epilepsie                            
•Hoe identificeer je deze dieren?                                                                                              
–De erfelijke factoren zijn (nu nog) onbekend                                                                                   
–De enige indicator is nu nog “de lijder”  

Prevalentie en omgevingsfactoren 
•Gemiddelde geschat op 0,6 –0,75 % (Mandigers 2017)                                                          
•0,79 -0,84% in 455.553 honden (Erlenet al. (2018)                                                                  



•1,01 % in het “KC Survey of 2014” een enquête uitgevoerd door The Kennel Club              
Rassen waarbij de gemiddelde incidentie rond de 0,8% ligt, zitten dus op het gemiddelde. 

Er zijn 2 duidelijke erfelijke factoren te onderscheiden: 
1.Het ras                                                                                                                                    
2.De familierelatie / verwantschap 

1.Het ras: 
•Ras met incidentie hoger dan gemiddeld (> 0,8%) erfelijkheid speelt een rol           
•Significantie = gemiddelde incidentie binnen een populatie                                        
•Grens geadviseerd:1, 

Lijst van rassen met een verhoogde erfelijke 
component 
2. De familierelatie / verwantschap 
–De mate van verhoogd risico -mate van verwantschap tussen dieren                                
–Ouders, nakomelingen en volle broers en zussen worden ‘directe familie’ genoemd.                        
•Ouders en nakomelingen: 50% van hun DNA overeenkomstig met lijder                          
•Volle broers en zussen: gemiddeld 50% van hun DNA overeenkomstig met lijder 

Drie verschillende maatregelen in te zetten: 
1.Directe uitsluiting van de fokkerij                                                                                 
2.Eénmalig een nest toestaan vanaf de leeftijd van 5 jaar, zijnde de leeftijd waarop de 
epileptische aanval meestal al heeft plaatsgevonden.                                                    
3.Vermijden van verwantschap door het niet paren met risicodragers van een lijder tot en 
met de 3egraad. 

Maatregelen voor alle rassen: 
•Lijders en ouders van lijders uitsluitenvoor de fokkerij                                                     
•Volle broers/zussen en directe nakomelingen van een lijder mogen éénmaligworden 
ingezet voor een nest vanaf de leeftijd van 5 jaar.                                                            
•Wanneer in dezelfde directe familie (ouders, volle broers/zussen, nakomelingen) een 
tweede epilepsie lijder wordt geconstateerd, dan worden volle broers/zussen en 
nakomelingen van de lijder(s) direct uitgeslotenvoor de fokkerij.                                   
•Vermijden van verwantschap door het niet paren met risicodragers van een lijder tot en 
met de 3egraad. 

Bewezen lijders                                                                                                             
•Beleid is afhankelijk van bewezen lijders aan primaire epilepsie                                         
•Belang van melden                                                                                                    
•Consequenties aan meldingen 

Consequenties van melden 
Zorgvuldige fokkerij 
–Risico verminderen                                                                                                               
–Fokverbod bij bewezen vererving van epilepsie 

Onzorgvuldige fokkerij (niet voldoen aan richtlijnen) 



–Afstamming vastleggen, maar geen officiële stamboom                                                         
–Afstamming vastleggen maar aantekening op stamboom (normenmatrix methode) 

 
Meldpunt erfelijke aandoeningen 
•Toegankelijk voor fokkers en  hondeneigenaren                                                              
•Gepromoot via mediakanalen                                                                                    
•Laagdrempelig                                                                                                                     
•Goede follow-up vanuit RvB:                                                                                                        
–Onderbouwing melding                                                                                                                          
–Registratie                                                                                                                                     

Taak Raad van Beheer 
•Registreren melding                                                                                                           
•Opvolging van melding                                                                                                    
•Vastleggen van lijder, familie aanmerken als verhoogd risico                                                           
•Kynologisch Reglement geldt voor elke fokker –onafhankelijk lid RV 

Nieuwe IT = nieuwe mogelijkheden 
•Familieleden 
–Voorkomen van inzetten lijders: minimale leeftijd voor inzet fokkerij omhoog                             
–Maximale leeftijd oprekken                                                                                                      
–Slim combineren: risico verkleinen                                                                                         
•Tonen van risico: aan eigenaar hond -via online account. Via website RvB?                    
•Fokverbod op hond 

Verminderen risico 
De dieren kunnen gekenmerkt worden: 
–Lijder (op basis van melding eigenaar/fokker met dierenartsverklaring)                                              
–Risicodrager 1egraad verwantschap                                                                                                     
–Risicodrager 2egraad verwantschap                                                                                                    
–Risicodrager 3egraad verwantschap 

Familie verband                                                                                                          
•Eerste graad                                                                                                                           
–Ouders                                                                                                                                                   
–Kinderen                                                                                                                                     
•Tweede graad                                                                                                                                  
–Grootouders                                                                                                                                              
–Kleinkinderen                                                                                                                                             
–(half)broers en (half)zussen                                                                                                 
•Derde graad                                                                                                                                 
–Overgrootouders                                                                                                                            
–Achterkleinkinderen                                                                                                               
–neven en nichten (kinderen van broers of zussen)                                                                                
–ooms en tantes (broers of zussen van de ouders) 

Aanpakken = samenwerken 



•Alleen door dit met zijn allen aan te pakken is verbetering mogelijk                            
•Eerlijke/centrale registratie                                                                                               
•Acceptatie van ziekte                                                                                                              
•Slim inzetten van dieren 

Vervolgstappen 
•Aanvullend wetenschappelijk advies                                                                                  
•Bespreken werkgroep F&G                                                                                                  
•(Online) inspraakavonden                                                                                                     
•Reacties verzamelen, eventuele aanpassing beleid                                                                  
•BV bekrachtiging aanpassingen                                                                                                   
•AV bekrachtiging 

 

 

DNA  
•Code of “blauwdruk” van het lichaam                                                                                
•Gebruikt om de opgegeven afstamming te bevestige                                                   
•Opgeslagen DNAgebruikt door eigenaarvoor DNA testen                                                             
DNA afstammingscontrole                                                                               
•Mei 2012 AV besluit                                                                                                                        
•Juni 2014 gestart                                                                                                               
•ISAG2006                                                                                                                                      
•ISO accreditatie van laboratorium 

 
 



Variatie in DNA 
•Variatie in het DNA geeft: 
–Kenmerken  
•Uiterlijk 

•Ziektes 
–Verandering in het DNA kan  
•Niks betekenen 

•Eiwit veranderen 
–Ziekte 

–Eigenschap veranderen 
SNP analyse 
•Nieuwe ontwikkelingen 
–Prijs –betaalbaar geworden 

–Internationaal –ISAG richtlijnen voor controle ouders 

–Mogelijkheden 
•Vraagt investeringen 
50.000 datapunten 
•400 voor ISAG ouderschap 

•200-500 kenmerken/mutaties 
–Ziektes 

–Kleuren, haarlengte, etc. 
•40.000 heterogeniciteit? Rasbepaling? Partnerkeuze (Mate select)? 
Waarde  
•SNP analyse krijgt pas meerwaarde als je het individu kan vergelijken met de populatie 
 
Gebruiksrecht van data nodig voor de Raad van Beheer 
ISAG2006 naar SNP 
•Níet opnieuw testen 

•ISAG2006 versus SNP 
–Twee talen 

–Geen vertaling mogelijk 
•Dubbel testen = 
 
extra kosten,slechts 3 euro 
Opbouw database 
•Pups krijgen SNP profiel 

•Pups groeien uit tot nieuwe fokdieren 

•Uitfaseren van ISAG2006 

•In uitzonderlijke gevallen blijft ISAG2006 nodig 



Tijdspad 

•Welke 50.000 SNP willen we (wetenschappers) (~1-2 maanden) 
–Aansluiting op bestaande programma’s (zoals Fit2Breed) 
•“Design” van de chip (~1 maand) 

•Productie en vervoer (~3 maanden) 

•September 2020 –Januari 2021 
Vragen  
•Vragen stellen gaat centraal via de aangesloten (ras)verenigingen 

•Wij vragen onze verenigingen om uiterlijk 1 augustus de vragen in te sturen.  

•Wij zullen dan alle vragen collectief  beantwoorden via onze website uiterlijk 20 augustus. 
 
 
Misschien is  het voor U allemaal abacadabra maar wij hopen toch wat feedback uit onze 
leden te krijgen zodat wij straks niet zomaar voor een voldongen feit komen te staan en 
ons fokreglement moeten aanpassen. 
 
 


