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Disclaimer
-

I am Dutch

-

Much of the research has been done in the
UK
We still do not fully understand the
pathogenesis.
We still do not have convenient tools to
screen the dogs

-
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The breed was and is an easy target
Ø several PhD’s were written
Ø 90 peer reviewed publications
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Diseases within the breed
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Chiari-like-malformation / syringomyelia
Myxomateous mitral valve dysplasia
Patellar luxation
Eyeproblems
Primary Secretory Otitis Media – middle ear
effusion
Blood platelets aggregation
Pancreatitis
Head nodding / epilepsy
Episodic falling
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‘De documentaire Pedigree Dogs Exposed kon ik niet aanzien. Het
bracht alleen uitwassen in beeld.’

reageren?
nieuwsredactie@wegener.nl

Jeroen Duyster, directeur van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied

Kruistocht tegen de rashond
Dove honden, epileptische honden,
honden die altijd
hoofdpijn hebben:
gevolgen van het
fokken van rashonden. De Dierenbescherming wil er
een eind aan.
door Dewi Gigengack
en Chris Halkes

D

Een eigenaar draagt zijn hond tijdens een internationale rashondententoonstelling in Zwolle.

foto Robin Utrecht/ANP

Redelijk gezond

‘Wie niet scant, is een
moordenaar van het ras’

H

et begon Dana Schuller, een Nederlandse
fokker van Cavalier
King Charles Spaniels,
vijftien jaar geleden op te vallen:
de vele krabbende cavaliers op
hondenshows. Het krabben bleek
een symptoom van een ernstige
neurologische aandoening. Mede
dankzij Schuller kwam er een onderzoek, waarvan de gegevens werden gebruikt in de BBC-documentaire Pedigree Dogs Exposed.
De oorzaak van de aandoening (syringomyelie) is dat cavaliers een te
klein schedel hebben, waardoor de
hersenen naar achteren worden gedrukt, tegen de hersenstam aan.
Dat bezorgt de hond bijna permanent een brandende hoofdpijn en
kan tenslotte tot verlamming leiden. Alleen een MRI-scan kan de
ziekte opsporen.
Terwijl andere fokkers hun kop in

het zand staken, zorgde Schuller
er samen met veterinair neuroloog
Clare Rusbridge voor dat honden
scans konden ondergaan in het
Diaconessenziekenhuis in Meppel.
Ze schreef fokkers aan en organiseerde scansessies. Het kostte haar
een bestuursfunctie in de rasvereniging Cavaliers Club Nederland.
Driehonderd honden werden gescand, 80 procent bleek een abnormale schedelbouw te hebben.
Daarvan had de helft syringomyelie. In 2007 promoveerde Rusbridge aan de Universiteit Utrecht
met het onderzoek. „Tijdens het diner zat ik rechts van haar, de hoogleraar zat links. Dat brokje erkenning kan me nu nog ontroeren.”
Schuller richtte een gilde op binnen de vereniging, om de gezondheid van het ras te bevorderen.
Schuller: „Het ras is te redden, als
we maar scannen, selecteren en

 Geen enkel hondenras is vrij van

Cavalier King Charles Spaniel, bekend als ‘Pim-Fortuynhondje’.
niet meer met zieke honden fokken. Wie niet scant, is een moordenaar van het ras.”
Dat de populatie in Nederland
niet groot genoeg zou zijn, zoals
de Dierenbescherming stelt, is volgens Schuller niet juist. „Maar de
10.000 cavaliers in Nederland stammen af van vier hondjes. Dus fokkers die zeggen ‘bij mij komt het
niet voor’, zijn gek.”

(erfelijke) ziekten. Toch zijn er
rassen die het relatief ‘goed
doen’. Hier een aantal voorbeelden.
 De Belgische Herder wordt relatief oud en heeft weinig ziektes.
Heupdysplasie komt incidenteel
voor. Wel heeft de Belgische
herder soms karakterproblemen.
 Het Markiesje is één van de
acht Nederlandse hondenrassen. Het is pas tien jaar geleden
officieel erkend als Nederlands
ras, waardoor het in aantal nog
klein is. Omdat het ras nog in
opbouw is, let de rasvereniging
goed op de gezondheid en
heeft het inteelt verboden.
 De Kooikerhond is ook een Nederlands ras. Deze hond kent relatief weinig gezondheidsproblemen.
 De Beagle is een ras dat veel
voorkomt. Mede door de grote
populatie is het een relatief gezond ras.

Echt ziek
 De Cavalier King Charles

Spaniel heeft 50 procent
kans op hartfalen. Acht op de
tien hebben een te kleine
schedel.
 Bij de Chihuahua komt extreme dwerggroei voor en worden pups geboren die een
stuk schedel missen.
 Bulldogs hebben ademhalingsproblemen. Door de
grote kop en het smalle bekken kunnen pups alleen met
een keizersnee ter wereld komen.
 Boxers hebben vaak hartproblemen, kanker (vooral hersentumoren) en epilepsie.
 De helft van de Berner Sennens gaat dood aan tumoren.
 Duitse Herders hebben vaak
heupproblemen en doorgezakte achterpoten.
 Labradors hebben vaak oogen gewrichtsproblemen.
 Onder Golden Retrievers
komt dikwijls kanker voor.
 Veel Dalmatiërs zijn doof.

e Nederlandse Dierenbescherming heeft de
lat hoog gelegd. Directeur Frank Dales, die
deze week opriep tot het stoppen met fokken van rashonden,
mikt op niets meer of minder
dan een revolutie binnen de hondenwereld. Immers, de wereld
van de rashondenfokkerij, rashondenverenigingen en rashondenshows is internationaal ingesteld; met internationale regels,
eisen en standaarden.
Toch is Dales niet van mening
dat de Dierenbescherming te
veel hooi op de vork neemt,
noch dat een binnenlands succes
op dit gebied wereldwijd een
druppel is op een gloeiende
plaat. „Nederland is vaker voorhoedeland geweest op het gebied
van dierenwelzijn. Bijvoorbeeld
bij de kistkalveren. Dit wordt
een beweging die niet meer te
stuiten is. Er zijn tal van signalen
dat de samenleving de misstanden bij het fokken van rashonden, niet meer tolereert.” Als eerste stap moeten hondenshows
en tentoonstellingen worden afgeschaft, stelt Dales. „Dat zijn de
grote boosdoeners.”
Al jaren is bekend dat bij het fokken van rashonden, waarbij de
nadruk op het uiterlijk van het
dier ligt, problemen ontstaan.
Door inteelt en doorfokken krijgen de dieren last van tal van erfelijke kwalen en ziekten. Het
protest ertegen kreeg vorig jaar
een impuls door de BBC-documentaire Pedigree Dogs Exposed
(Rashonden onder de loep). De
schokkende documentaire, die
het lijden van honden als gevolg
van hun erfelijke kwalen en lichamelijke misvormingen meedogenloos in beeld brengt, leid-

de in Groot-Brittannië vorig jaar
tot consternatie. Deze week was
Pedigree Dogs Exposed op de Nederlandse televisie te zien.
„Wij hoorden dat de documentaire deels was gebaseerd op informatie uit Nederland. Toen
hebben wij een onderzoeker erop gezet”, vertelt Dales. Op basis
van tal van bronnen, concludeert de Dierenbescherming nu
dat de situatie in Nederland net
zo erg is als in Groot-Brittannië.
Sommige rassen zijn inmiddels
zo ziek, dat ze in de ogen van de
Dierenbescherming niet meer
zouden mogen bestaan. Een
voorbeeld is de Berner Sennenhond, waarvan vijftig procent
voortijdig overlijdt aan tumoren.
Dales wil dat de rasverenigingen
hun stamboeken voortaan ook
openstellen voor honden die
niet volledig raszuiver zijn. „Nu
wordt gestreefd naar een zuivere
bloedlijn. Alle honden in het ras
moeten pure rashonden zijn.
Dat maakt de populatie waarmee gefokt wordt, veel te klein.”
De Dierenbescherming beseft
dat dit voorstel in de praktijk het
einde betekent van het begrip
‘rashond’; en de doodsteek voor
de fokkers die nu nog grote bedragen kunnen vragen voor een
‘zuivere rashond’. „Maar die rassen zijn kunstmatig, ze zijn door
mensen bedacht. Is het erg dat je
straks geen honderd procent zuivere Duitse Herder kunt kopen?
Je kunt altijd een hond kopen
die erop lijkt en je weet tenminste dat die niet honderd procent
arbeidsongeschikt is”, aldus Dales.
Dierenarts Paul Mandigers, die

‘Die hondenrassen zijn
kunstmatig, ze zijn door
mensen bedacht’
zich in de rashondenfokkerij
heeft verdiept, is het wel eens
met het voorstel van de Dierenbescherming. „Ik houd mijn hart
vast voor diverse rassen. Daarvoor is er alleen toekomst als er
nieuw bloed bijkomt; dus als
zo’n ras gekruist wordt met een
ander ras of met bastaardhonden. Die hebben het inteeltprobleem niet, en zijn dus over het
geheel genomen gezonder.”
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
(RvB) is de overkoepelende organisatie van rasverenigingen

(waarin de fokkers vertegenwoordigd zijn). De RvB houdt onder
meer de stamboeken bij, stelt de
regels voor tentoonstellingen en
leidt keurmeesters daarvoor op.
Onder de 2,1 miljoen honden in
Nederland zijn bijna 900.000 rashonden. Daarvan is 84 procent
afkomstig van fokkers die zijn
aangesloten bij de RvB.
Directeur Jeroen Duyster van de
RvB voelt zich overvallen door
de oprisping van de Dierenbescherming. „Wij werken veel
met hen samen en hebben dit zo
nooit van hen gehoord. Hun cijfers en beweringen zijn ook niet
onderbouwd.”
Duyster heeft ook Pedigree Dogs
Exposed gezien. „Het was verschrikkelijk. Als hondenliefhebber kon ik het niet aanzien. Maar
de documentaire bracht de uitwassen in beeld. Dat is niet door
te trekken naar het geheel.”
Hij bestrijdt daarbij ten zeerste
dat de situatie in Nederland net
zo erg is als die in Groot-Brittannië. „Hier wordt goed gescreend
op erfelijke ziekten. En in Nederland hebben we een veel minder
extreme kijk op raskenmerken.
Onze keurmeesters mogen overtypering niet belonen.”
De RvB heeft alleen invloed op
de rasstandaard van de acht Nederlandse nationale rashonden.
„Onmiddellijk na het uitkomen
van de BBC-documentaire hebben we onze standaarden tegen
het licht gehouden of er toch
nog iets in stond dat tot overtypering zou kunnen leiden. We
hebben echter niets gevonden.”
Volgens dierenarts Mandigers is
het in Nederland inderdaad niet
zo erg gesteld als in Engeland.
„De RvB is zich bewust van de risico’s. Maar er zijn wel degelijk
problemen. Sommige rasverenigingen onderkennen dit en doen
er iets aan, middels onderzoek
en voorlichting aan fokkers. Andere verenigingen en fokkers ontkennen echter de problemen.”
Een hond fokken waarvan bekend is dat die een erfelijke ziekte heeft die veel pijn veroorzaakt
- zoals bijvoorbeeld door de te
kleine hersenpan bij de ‘Pim Fortuyn-hondjes’ -, is mishandeling”, vindt Mandigers. „ Die situatie is in- en intriest. Natúúrlijk is dat dierenmishandeling.
Maar het is ook eigenaarmishandeling. Het publiek is onwetend.
Als eigenaar wil je een leuke, lieve hond die gezond is. Niemand
wil zijn hond zien lijden en ermee om de haverklap bij de dierenarts zitten.”

‘Evolutie’ van de Basset
De rasstandaard leidt tot het fokken
van honden die in extreme mate aan de
beschrijving voldoen. Het gevolg van
dergelijke overtypering is te zien aan
de ‘evolutie’ die de Basset heeft
ondergaan.
Langere oren

Basset eind 19de eeuw

Lossere huid
Buik lager
bij de grond

Kortere poten

Raspunten voor de Basset Artésien Normand
De rasstandaard bestaat uit raspunten die beschrijven
hoe een ideaal exemplaar van het ras eruit zou
moeten zien. Bij tentoonstellingen beoordeelt
een keurmeester een hond aan de hand van
die raspunten.
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Lendenen licht gewelfd

2

Brede rug.

12 Schouders rond en sterk.

3

Schofthoogte 26-36 cm.

13 Wat keelhuid.

4

Vrij lange hals.

14 Vooruitstekend borstbeen.

5

Achterhoofdknobbel soms zichtbaar.

15 Voorbenen kort, zwaar en krom.

6

Gewelfde schedel.
Grote donkere ogen, het rood van
onderlid soms zichtbaar.
8 Snuit licht gebogen en vrij breed.
9 Neusspiegel zwart en breed.

16 Grote voeten.

7

17 Brede borst.

10 Eén of twee wangplooien.

20 Dijen en flanken diep en gevuld.

11 Oor zo laag mogelijk aangezet.

21 Heupen iets schuin.

18 Ronde ribben.
19 Staart lang, zwaar bij de aanzet,

geleidelijk verdunnend.

Andere voorbeelden van gevolgen van overtypering

Bulldog

Bull terrier
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Mooie kop, jammer dat de
hersens er niet in passen
Door het
fokken op uiterlijke
kenmerken hebben
heel veel rashonden
erfelijke gebreken –
van epilepsie tot
angststoornissen.

B I O LO G I E

Lucas Brouwers

H

ukkeltje was een rashond, een vrolijke Chow
Chow, compleet met
stamboom en een hondenshowkampioen als moeder. Ze
was twee jaar oud toen ze werd afgemaakt. Ze had pijn bij elke stap. Een
dierenarts stelde de diagnose patellaluxatie, een ontwrichte knieschijf.
Opereren kon wel, maar het dier zou
daarna nooit meer mogen rennen.
Ook had ze een zwik aan huidproblemen. Hukkel beet haar flanken kaal
en rood.
Hukkels voorname afstamming
was geen garantie voor een gezond
hondenleven. Integendeel. Uit een
gezondheidsenquête onder Nederlandse hondenbezitters blijkt dat
veertig procent van de rashonden in
de eerste helft van zijn leven te maken krijgt met een genetisch defect.
De lijst met aangeboren aandoeningen is lang. Hartruis, epilepsie, doofheid, diabetes, heupdysplasie en
kanker staan erop, maar ook gedragsproblemen als nervositeit en diverse
angststoornissen.
“Erfelijke afwijkingen horen nu
eenmaal bij het leven”, zegt populatiegeneticus Ed Gubbels van het adviesbureau Genetic Counselling Services, die het onderzoek uitvoerde.

“Ook bij de mens zijn genetische defecten niet te vermijden, maar wat we
bij rashonden zien, overschrijdt alle
grenzen.” Gubbels neemt al jaren enquêtes af onder hondenbezitters, in
opdracht van verschillende rasverenigingen. Het onderzoek van Gubbels is niet in een peer reviewed tijdschrift gepubliceerd, de rapporten
staan op de website van Genetic
Counselling Services.
“Sommige hondenrassen hebben
geen bestaansrecht”, zegt dierenarts
dr. Paul Mandigers, die als veterinair
neuroloog werkzaam is. Hij noemt
de mopshond als voorbeeld. Het ras
wordt geplaagd door erfelijke hersenontstekingen, huidproblemen en
wervelafwijkingen. “Het is best een
koddig hondje hoor, maar genetisch
gezien is het een gedrocht.”

Ruggen verzakt
Inteelt en selectie op overdreven
raskenmerken hebben de rashond
gemaakt tot het kwakkelende dier
dat hij nu is. Dierenartsen, genetici
en dierenbeschermers roepen fokkers en hondenrasverenigingen al jaren om schadelijke fokpraktijken
aan te pakken, met weinig resultaat.
Op 1 februari vergadert de kamercommissie dierhouderij met staats-

secretaris Bleker over het Nederlandse fokkerijbeleid.
Hondenfokkers fokken in eerste
instantie op uiterlijke kenmerken
die de keurmeesters van de hondenshow moeten behagen. De gezondheid van de hond komt op de tweede
plek.“Elke hondenfokker wil op de
volgende hondenshow weer achter
bordje 1, 2 of 3 staan”, zegt Gubbels.
Honden met een stamboom en
met ouders van hetzelfde ras heten
‘raszuiver’. Om op de hondenshow te
scoren moeten rashonden aan lang
geleden bedachte rasstandaarden
voldoen. Is de keurmeester tevreden,
dan krijgt een hond het keurmerk
‘uitmuntend’. Een vacht met de verkeerde tint of een vlekje te veel wordt
door de keurmeester bestempeld als
‘grote fout’.
Rasstandaarden zijn zelden in het
belang van de rashond zelf. Zo vraagt
de rasstandaard van de Engelse bulldog om een ‘relatief kort gezicht’ en
die van de Duitse herder om een ‘licht
afvallende rug’. Na jaren van selectie
op korte neuzen en scheve ruggen is
de snuit van de bulldog zo plat dat
het dier niet meer normaal ademhalen kan, en zijn de ruggen van de
Duitse herder compleet verzakt.
Omdat vooral met de ‘raszuivere
kampioenen’ wordt gefokt, raken
bloedlijnen met elkaar verknoopt en
droogt de genenpoel uit. Fokkers
kruisen nauw verwante dieren om
snel en eenvoudig de gewenste raskenmerken ‘vast te leggen’. Maar
met de genen voor die rechte staart of
mooie krul liften ook onzichtbare
gendefecten mee. Zolang een dier
één recessieve genmutatie draagt is
er nog niets aan de hand. Pas zodra
hij twee defecte genen van zijn ouders erft, wordt de hond ziek.
In een gezonde populatie vormen
recessief overervende mutaties geen
groot probleem. De kans dat een partner toevallig dezelfde genmutatie
draagt is klein. Maar door inteelt verschraalt de genetische variatie binnen de hondenrassen. Elke nieuwe
generatie loopt daardoor meer risico
op een dubbele dosis gendefecten.

H a r t a f w ij k i n g e n
Brits onderzoek laat zien hoe zeer
de genenvoorraad van de rashond de
afgelopen jaren is geslonken. De genetici publiceerden een stamboomanalyse van twee miljoen honden die
tussen 1970 tot 2006 waren ingeschreven bij de Britse Kennel Club
(Genetics, mei 2008). Voor zeven van
de tien hondenrassen die zij bestudeerden, gold dat 90 procent van de
unieke genetische variatie binnen
zes generaties verloren was gegaan.
De genetische kaalslag verergert
doordat een gering aantal dek-reuen
veel nakomelingen verwekken. Uit

‘Elke hondenfokker wil
op de hondenshow
weer achter bordje 1, 2
of 3 staan’
Populatiegeneticus Ed Gubbels

Poedel wacht bij een hondenshow in Groot-Brittannië op verzorging. F O T O R E U T E R S

de stamboomstudie bleek bijvoorbeeld dat één op de tien Golden retrievers met geregistreerd nageslacht
meer dan honderd nakomelingen
had. Eén retriever was de vader van
1.386 in Engeland geregistreerde
honden.
Mede daardoor is de ‘effectieve populatiegrootte’ van de bestudeerde
hondenrassen treurig klein. De effectieve populatiegrootte zegt niets
over de totale omvang van een ras,
maar geeft aan hoe veel reutjes en
teefjes zich per generatie gemiddeld
voortplanten. Voor zes van de tien
Britse rassen bedroeg dat getal 50 of
lager. Zoals bij de Boxer, terwijl de
Britse populatie van dit ras toch meer
dan 44.000 honden omvat.
Biologen die zich bekommeren
om bedreigde diersoorten zien een
effectieve populatiegrootte van 50
als een kritische ondergrens. Is de effectieve populatie kleiner, dan is de
genetische variatie zo laag dat een
soort bijna niet meer te redden is.
Volgens dit ecologische vuistregeltje
zouden de Britse populaties van de
Akita Inu, Boxer, greyhound, Engelse Bulldog, Chow Chow en de langharige collie (‘Lassie’) met uitsterven
worden bedreigd.
Voor sommige rassen is het misschien al te laat. De BBC-documentaire Pedigree Dogs Exposed (2008) bracht
het lot van de Cavalier King Charles
spaniels (‘Pim Fortuynhondjes’) onder de aandacht. De schoothondjes
betalen een grote prijs voor hun kleine kop en bolle ogen.
Op YouTube plaatsen Cavalierbezitters schrijnende filmpjes van hun
lijdende
huisdieren
(zie
http://nrch.nl/54v). Die kermen,
krabben, en schuren over de grond.
Niet omdat ze jeuk hebben, maar uit
pijn. Hun kop is zo klein gefokt dat
hun hersenen niet meer in hun schedel passen. Ze puilen uit het achterhoofdsgat van de schedel (Chiarimalformatie). De doorstroming van
het hersenvocht kan hierdoor geblokkeerd raken, in het ruggenmerg
vormen zich holten (syringomyelie).
Meer dan 97 procent van de Cavaliers
heeft een te kleine kop, ongeveer 12
procent heeft syringomyelie. Daar
bovenop komen nog hartafwijkingen, bloedziekten en oogproblemen.
Toch wordt geprobeerd om met
screening en selectief fokken de erfelijke ziekten van de Cavalier uit te
bannen. De Raad van Beheer, de koepelorganisatie van Nederlandse rasverenigingen, voerde vorig jaar samen met de Cavalier Club een fokprotocol voor de Cavalier in. Het protocol is gebaseerd op een advies van
Paul Mandigers. Elke fokcavalier
moet, voordat ermee gefokt wordt,
met een MRI-scan op Chiari-malformatie en syringomyelie worden gescand. Wijken de ouderdieren te veel
af, dan krijgen hun puppies geen
stamboom.
Zelf noemt Mandigers de maatregelen “een doekje voor het bloeden”.
In theorie zijn ze goed, maar ze zijn
nog steeds te omzeilen. “Sommige
fokkers laten de scan maken als de
Cavalier pas één jaar oud is. Dat
klinkt heel nobel, maar je weet pas
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‘Idee van rashond is
absurd. Alsof mensen
uit Heerlen alleen met
elkaar mogen paren’
Dierenarts Paul Mandigers

Van de Cavalier King Charles Spaniels heeft meer dan 97 procent een te klein hoofd. Bij een flink aantal puilen de hersenen uit de schedel. F O T O A P

Waar op te letten bij aanschaf van een rashond
Wie een hond wil kopen, doet er goed
aan zich te informeren over de erfelijke aandoeningen die vaak voorkomen in het ras. Dat kan veel verdriet
en geld besparen. Aangeboren afwijkingen zijn vaak duur om te behandelen, en kunnen de leeftijd van een dier
dramatisch verkorten.
Om consumenten voor te lichten over
rashonden en hun kwalen, heeft de
dierenorganisatie Dier en Recht de
website www.rashondenwijzer.nl opgezet. “In de Rashondenwijzer zijn de
80 rassen die het meest voorkomen
in Nederland met 250 veelvoorkomende aandoeningen opgenomen”,
zegt Hans Baaij, directeur van Dier en
Recht. Elk ras heeft een score gekregen, al naar gelang welke ziekten ze

krijgen en hoe vaak ze voorkomen.
Die informatie is afkomstig uit wetenschappelijke publicaties en databanken. “Het is opvallend dat de dieren
die het beste scoren ook het minst
goed zijn onderzocht.” Op basis van
de score geeft de website een koopadvies. Dat varieert van ‘weinig bezwaren’ tot ‘zeer af te raden’.
De Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie van hondenrasverenigingen, is ongelukkig met de website. “De Rashondenwijzer is suggestief”, zegt John Wauben, bestuurslid
van de Raad van Beheer. “De rekenmethode van de Rashondenwijzer is
niet wetenschappelijk. Bovendien komen de hondenrassen waar weinig
mis mee is niet in de wijzer voor.”

zeker wat de syringomyelie-status is
als de hond gescand wordt na zijn
derde levensjaar.” Daar komt bovenop dat Cavalierfokkers in het buitenland zich niet houden aan het Nederlandse protocol.
De dierenorganisatie Dier en
Recht dreigde het afgelopen jaar met
een rechtszaak tegen de Raad van Beheer, om een fokverbod op de Cavalier af te dwingen. Vanwege de invoering van de Cavaliertoets zag de organisatie daar uiteindelijk van af. “Ik
geloof totaal niet in het protocol,
maar een rechter zal door dit nieuwe
initiatief voorzichtiger zijn en liever
willen afwachten hoe de situatie zich
ontwikkelt”, zegt directeur Hans
Baaij.

nog iets voor de rashond betekenen
kan. Onder veel rassen ligt het inteeltniveau al op 30 procent. Ja, er worden
wel genen geïdentificeerd die aangeboren ziekten veroorzaken. En ja,
daar kan systematisch op gescreend
worden, zoals de Raad van Beheer
voor een aantal rassen van plan is.
Maar wat als blijkt dat elke hond binnen een ras dezelfde defecten heeft?
Neem de Engelse springerspaniël.
Veel van deze honden lijden aan een
erfelijke vorm van blindheid, waarbij
de lichtgevoelige cellen in het netvlies langzaam afsterven (progressieve retinale atrofie). Genetici ontdekten een mutatie in het RPGRIP1-gen
die de kans dat een springerspaniël
blind wordt twintig maal vergroot.
Toen duizend springerspaniëls werden getest op de mutatie, bleek dat 42
procent van de dieren lijder is, en 38
procent drager. Slechts 20 procent
was mutatievrij. “Zo’n ziekte fok je er
niet meer uit. Dan sluit je te veel dieren uit”, zegt Mandigers. “Je moet
dan toch gaan fokken met lijders en
dragers.”
Zelfs hondenrassen waar niets mis
mee lijkt, komen in de genetische
problemen. Zoals de Berner sennenhond, op het oog een kerngezond
hondenras. Fors postuur, golvende

Blindheid
Toch is de rechtszaak nog niet van
de baan. Baaij heeft hoop dat een
nieuwe conceptwet over gezelschapsdieren die nog bij de Eerste en
Tweede Kamer ter beoordeling ligt,
een steun in de rug gaat zijn. Daarin
staat dat ‘de wijze waarop met gezelschapsdieren wordt gefokt het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of nakomelingen niet mag benadelen’.
Het is de vraag of de wetenschap

haren en een vriendelijke kop. “Toch
gaan deze honden geen hondenleven
lang mee”, zegt Gubbels. De meeste
dieren sterven aan een erfelijke kanker voordat ze goed en wel tien jaar
oud zijn. Gemiddeld wordt een Berner sennen zeven jaar.
De Raad van Beheer heeft een aantal algemene maatregelen voorgesteld om inteelt onder rashonden te
beperken, maar die initiatieven komen maar langzaam van de grond.
“Met de Wageningen Universiteit
starten we binnenkort een pilotproject hoe we de verwantschap tussen
twee honden het beste kunnen meten”, zegt John Wauben, bestuurslid
van de Raad van Beheer. “In de toekomst zouden we dan alleen een
stamboom uit kunnen geven als de
verwantschap tussen de twee ouderdieren laag is.” Gubbels reageert:
“Met die aanpak kun je de inteelttoename hooguit vertragen. Je blijft nog
steeds zitten met het huidige niveau
van erfelijke ellende.”

Echte kampioenen
De Raad verleent inmiddels geen
stambomen meer aan honden waarvan de ouders zeer nauw verwant
zijn, zoals vaders en dochters. Maar
het kruisen met ooms, tantes, neven
en nichten wordt nog altijd toegestaan. “Dat komt waarschijnlijk dit
jaar nog aan de orde op een ledenvergadering”, zegt Wauben.
Ook is de Raad van plan gezondheidsgegevens van meer rassen dan
alleen de Cavalier te koppelen aan
stambomen. Daarbij balanceert de
organisatie tussen de wensen van
fokkers en de belangen van de hond.
Want wordt de drempel voor een
stamboom te hoog, dan draaien fokkers en rasverenigingen de Raad de
rug toe. Dat is al eens eerder gebeurd,
toen rottweilers verplicht een gedragstest moesten afleggen voordat
zij een stamboom kregen. “Vóór de
koppeling werden er jaarlijks nog
een paar duizend rottweilers ingeschreven. Daarna waren het er een
paar honderd, terwijl er niet minder
Rottweilers werden gefokt”, zegt
Wauben.
De FCI (Fédération Cynologique
Internationale), de internationale

vereniging waarin de nationale kennelclubs verenigd zijn, stelde onlangs voor dat geen enkel fokdier
meer dan 5 procent van de geregistreerde nakomelingen binnen een
ras op zijn naam mag hebben staan.
“Dat is een leuk begin, maar het
gaat niet werken”, zegt Gubbels.
“Zolang je verwante dieren blijft
kruisen, blijft de inteelt toenemen.
En wat als een topreu in Nederland
binnen die 5 procent blijft, en daarna
Europa ingaat? Je kan de genetische
variatie alleen herstellen als je het
stamboek openzet en er met een ander ras vers bloed inkruist.” Voor veel
hondenfokkers is dat ondenkbaar.
Het kruisen met een ander ras staat
voor hen gelijk aan het opheffen van
hun eigen ras.
Ook Mandigers ziet de rashond
liever verdwijnen. “Als dierenarts

vind ik dat de rashond verboden zou
moeten worden”, zegt hij. “Het hele
idee is natuurlijk absurd. Het is alsof
mensen uit Heerlen alleen nog maar
met elkaar zouden mogen paren.”
Op een dag heeft iedereen in Heerlen
een genetische aandoening. “Veel
rassen kunnen alleen gered worden
als je het idee van raszuiverheid laat
gaan. Maar ik zie ook wel dat zo’n
verbod er nooit gaat komen. Mensen
willen een rashond, net zoals ze een
Mercedes willen.”
Zowel Gubbels als Mandigers verwachten weinig van de vergadering
tussen de Kamer en Bleker die over
een paar weken plaatsvindt. “Bleker
laat zich vooral adviseren door
droogzwemmende dierenartsen”,
zegt Mandigers. “Ik ben bang dat ze
noch de markt, noch de motivatie van
kopers snappen. Ze zien de slachtoffers niet. En dan bedoel ik zowel
mensen als honden. ”
Als de overheid geen paal en perk
stelt aan gevaarlijke fokpraktijken,
moet de consument het doen, denkt
Mandigers. “Het is wachten totdat
een stel hondeneigenaren zo boos
wordt dat hun huisdieren zo jong
doodgaan, dat ze zich bundelen en
een fokker voor de rechter slepen.”
Zolang dat niet gebeurt, draait de
molen van hondenshow, inteelt en
selectie door. Zieke dieren of niet.
“De meeste fokkers hebben hun
hart ongetwijfeld op de goede plaats,
maar letten ze wel op gezondheid en
karakter? Ze hopen toch vooral dat er
in hun nestje één of twee pups zitten
waar ze de bloedlijn mee voort kunnen zetten, de rest zetten ze op de
markt”, zegt Mandigers. “En de consument trapt er in.”
Net zoals de kopers van Hukkeltje.
Met de broertjes en zusjes van Hukkel is gewoon doorgefokt. Het zijn
echte kampioenen geworden.

Fokkers hebben
de schedel van
de bullterriër in
een paar decennia compleet
vervormd. Deze
schedels komen, van boven
naar beneden,
uit 1931, 1950 en
1976. F O T O F O N D O N
EN GARNER
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Horrorhonden
Veertig procent van de rashonden
heeft genetische defecten.
Het fokken is ontspoord. pagina 4&5
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Lex: een optelsom van
erfelijke kwalen
Door ongebreidelde
inteelt is een groot
deel van de
rashonden ziekelijk of
gehandicapt. Maar
wat zijn ze toch
schattig.
DICK WITTENBERG

M

arijke en Tom Somberg uit Enschede
schuifelen met gebogen ruggen de
spreekkamer binnen. Tom heeft vrij
genomen. Franse bul Lex knort als een big.
Hun dierenarts heeft Lex doorverwezen naar
de specialistische dierenkliniek WagenRenk in
Wageningen. De bul heeft chronische ademhalingsproblemen. Zoals veel soortgenoten waarvan de korte snuit de afgelopen decennia steeds
korter is gefokt. Een van vele erfelijke aandoeningen waarmee dierenarts Paul Mandigers in
de dierenkliniek voortdurend wordt geconfronteerd.
Mandigers werkt ook als neuroloog aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Hij ageert
al jaren tegen het fokken van rashonden op uiterlijke kenmerken, al dan niet met stamboom.
Ongebreidelde inteelt heeft volgens hem op
grote schaal tot verziekte honden geleid.
De baasjes van Lex sommen zijn klachten op.
Hij heeft veel last van oprispingen. Hij kokhalst. Hij spuugt. Soms valt hij zomaar om. Dan
laat hij zijn urine lopen.
Er zijn dagen dat hij maar in zijn mand ligt.
Knorrend. Zwaar ademhalend. Hij heeft het erg
benauwd. Hun dierenarts heeft gezegd dat zijn
huig te lang is en misschien kan worden inge-

kort.
„Weet u uit wat voor nest hij komt? Weet u
iets van zijn ouders, van zijn broertjes en zusjes.” Specialist Mandigers aan het woord.
„Nee.” En hij heeft geen stamboom. Ze hebben hem via Marktplaats gekocht. Van een
vrouw die een vreemd verhaal vertelde over een
fokker die afwilde van die hond. Ze vertrouwden het al niet. Maar ze vonden de hond zo zielig. „Hij keek zo lief. Dat spreekt je aan.” Ze wilden hem niet achterlaten bij die vrouw. We nemen hem mee. Dat wisten ze zeker.
Mandigers onderzoekt de hond. De neusgaten staan open. Dat valt mee. De neusholte is gelukkig nog ruim genoeg. Dat heeft hij erger gezien. Die oprispingen zijn waarschijnlijk het gevolg van het ‘BOSsyndroom’ zoals het in de
volksmond wordt genoemd. Een combinatie
van ademhalingsmoeilijkheden en spijsverte-

Kokhalzen. Spugen.
Soms valt Lex zomaar
om. Dan laat hij zijn
urine lopen
ringsproblemen die bij Franse buldoggen veel
voorkomt. „Een erfelijke handicap”, zegt Mandigers, „door mensen gecreëerd.”
Mandigers pakt Lex’ kop vast. „Hij is scheel.”
Zijn baasjes grinniken. „Niet zo’n beetje ook.”
Mandigers, aarzelend: „Maakt uw hond een
slimme indruk?” Nou, nee. Mandigers legt uit:
„Scheel en dom wijst bij kortsnuitige honden
vaak op ontwikkeling van een waterhoofd. Dat
is op korte termijn niet erg. Dat kan later wel
een probleem worden als de ziekte progressief
is. Dan is hij binnen drie jaar dood.”
Eerst kijkt de dokter wat aan benauwdheid
en oprispingen valt te doen. Dat kan alleen met
inwendig onderzoek. Lex ligt op de behandelta-

fel in de operatiekamer. Onder narcose aan het
beademingsapparaat. Een assistente legt zijn
tong opzij en houdt zijn bek met beide handen
open. Lex’ hartslag schiet omhoog.
Het zachte gehemelte hangt voor Lex’ strottehoofd. Inkorten van die huig zou het leven voor
Lex weer heel leefbaar maken, zegt Mandigers.
Voorlopig. Maar aan het gezwollen strottehoofd dat te nauw is, kan hij niets doen. Net zomin als aan de luchtpijp van een halve centimeter doorsnee die twee keer zo groot zou moeten
zijn. Als hij in de maag kijkt, ziet hij een ribbelige wand, wat op maagslijmvliesontsteking
wijst.
Mandigers vertelt Lex’ baasjes wat hun hond
te wachten staat. En dus ook hun. „Lex is een optelsom van erfelijke aandoeningen. Inkorten van
de huig zal hem goed doen. Dan is pas één probleem getackeld. Al die andere problemen blijven. Hij zal de dierenarts nog regelmatig zien.”
Een van de baasjes snift. „Ik was er al bang
voor”, zegt ze. Ze wrijft in haar ogen. „Als hij
aan zijn huig wordt geholpen, hoe lang heeft hij
dan nog?”
„Dat hangt ervan af hoeveel hij vergt van
zichzelf”, zegt Mandigers. „Hoe drukker hij
doet, hoe sneller hij meer problemen krijgt.”
Lex is een rustige hond, weten zijn baasjes.
„Zo’n lieve hond. Daar doe je toch voor wat je
kunt.” Volgende week komen ze terug voor de
operatie. Lex moet een zo dragelijk mogelijk leven krijgen in „de tijd die hij nog heeft”. Over
kosten wordt niet gepraat.
Ze hebben Lex voor 500 euro gekocht. Consult en onderzoek vandaag kosten 475 euro. De
ingreep volgende week nog eens 500 euro.
Eenmaal thuis krijgen ze een telefoontje van
de arts die de operatie uitvoert. Ze kan niet garanderen dat Lex nog dezelfde zal zijn na de ingreep. Dat heeft te maken met zijn waterhoofd.
Marijke en Tom nemen volgende week allebei vrij voor de operatie. Ze willen er zijn als Lex
bijkomt uit narcose.
Dierenleed en mensenleed.
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Hoe een schoonheidsideaal
volledig ontspoorde
4 OP DE 10 ERFELIJK GEHANDICAPT
Van de 750.000 rashonden in Nederland,
met of zonder stamboom, zijn er 300.000
erfelijk gehandicapt door inteelt. Vier op
tien. Van de 60.000 raspuppies die dit jaar
in Nederland worden geboren, krijgen er
24.000 binnen vijf jaar last van genetische
aandoeningen, zoals kanker, hartruis, loophandicaps, blindheid, doofheid en huidproblemen.
Dat blijkt uit onderzoek van de W.K. Hirschfeld Stichting, de raad van beheer op kynologisch gebied en Genetic Counselling Services. De honden leven korter, zijn vaker
ziek en hebben meer gedragsproblemen.
Dat komt door decennia van fokken op uiterlijk, ten koste van gezondheid. Nederland telt naar schatting 1,5 miljoen honden
waarvan 500.000 rashonden met stamboom en zeker 250.000 ‘rashonden’ zonder
(lookalikes).

.

Een paar voorbeelden:
De Engelse en Franse buldog zijn zo gefokt dat ze met hun afgeplatte snuit moeite hebben met ademhalen. Voor sommige
luchtvaartmaatschappijen reden de dieren niet meer te vervoeren. Er stierven te
veel honden onderweg.

.voorVeelhunBerner
sennenhonden sterven
achtste levensjaar aan een erfe-

lijke vorm van kanker. Daarvoor krijgen ze
meestal te maken met gewrichtsproblemen aan heup of elleboog. Ze lijden chronisch pijn.

.metTweederde
van de chowchows kampt
gezondheidsproblemen. Een op de

acht heeft knieproblemen. Bijna een kwart
lijdt aan entropion, een naar binnen krullend ooglid waardoor het hoornvlies kan
beschadigen.

– is niet meer mogelijk. De meeste pupGrote honden moeten teefje
pies komen met een keizersnee ter wereld. Te
groot voor het geboortekanaal.
nog groter worden,
leine hondenrassen gaan gebukt onder de
kleine honden nog
K ongewenste bijeffecten van steeds verder
krimpen. Bij de ‘Pim Fortuynhondjes’, de Cavakleiner. Dat gaat
lier King Charles spaniel, is de schedel zo klein
gefokt dat de hersenen er niet meer inpassen.
wringen, van binnen.
Een op de acht krijgt een neurologische aandoe-

DICK WITTENBERG

O

oit waren honden gebruiksdieren. Ze
werden geselecteerd op gezondheid en
sociaal gedrag. Om werk te doen waar ze
goed in waren: waken, beschermen, trekken, jagen, hoeden van vee.
Het was de Britse adel die in de tweede helft
van de negentiende eeuw honden begon te houden voor het plezier. Ze moesten mooi zijn. Een
sieraad voor hun baasje. Gezondheid en dierenwelzijn werden ondergeschikt.
Zo ontstonden honderd jaar geleden de eerste
rasverenigingen. Ze wilden een bepaald ras niet
alleen behouden, ook verbeteren. Verbeteren
betekende uiteindelijk verminken: opvallendste uiterlijke kenmerken steeds verder uitvergroten. Grote honden moesten groter. Kleine
moesten kleiner. Kortsnuitigen kortsnuiteriger.
Voor het fokken gebruikten ze liefst de exemplaren die het meest aan het schoonheidsideaal
voldeden. Erfelijke handicaps stapelden zich
op. Het inteeltniveau bij veel hondenrassen
loopt volgens populatiegeneticus Ed Gubbels
inmiddels tegen de 30 procent. Hij is ook secretaris van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit. Elke 10 procent inteelt betekent gemiddeld een jaar korter leven.
Het karkas van grote rassen dijde uit, zoals bij
de New Foundlander, de Ierse Wolfshond, de
Sint-Bernhard. De rest van het lijf bleef achter.
Alle grote hondenrassen kampen met gewrichtsproblemen, aan heupen, ellebogen,
knie. Rennen, zelfs lopen, doet pijn.
Organen kregen te veel ruimte in het uitvergrote lijf. De kans op maagtorsie is bij alle grote
rassen sterk verhoogd. Dat is een acute, levensbedreigende aandoening. De maag klapt om.
Maaggassen hopen zich op. De bloedvoorziening knelt af. Zonder ingreep sterft het dier binnen twee uur een vreselijke dood.
Engelse buldoggen vermeerderen zich nog
vrijwel uitsluitend via kunstmatige inseminatie. Natuurlijke bevruchting – een reu dekt een

ning waarbij de druk in de hersenen oploopt.
Anders dan veel mensen denken is een stamboom alleen maar een bewijs van afstamming.
Geen keurmerk van kwaliteit en gezondheid.
Eerder een garantie voor genetische aandoeningen. Bij de zogeheten lookalikes, de goedkopere
rashonden zonder stamboom, zijn gezondheidsklachten net zo wijdverbreid.
Overheid en dierenartsen weten al tientallen
jaren dat fokken op uiterlijke kenmerken tot
ernstige erfelijke handicaps leidt. Alarmerende
rapporten genoeg. Fokkers en rasverenigingen
bagatelliseren ziektes en dierenleed al net zo
lang. Pas de laatste jaren kondigden sommige
verenigingen en fokkers maatregelen aan.
Dat gebeurde onder druk van overheid en
kleinere dierorganisaties, zoals de Koningin Sophia-Vereeniging en de Stichting Dier en Recht.
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied,
verantwoordelijk voor de uitgifte van stambomen aan rashonden, kwam twee jaar geleden
met een plan van aanpak. Er moest een eind komen aan het fokken van vaders met dochters,
broers met zussen, opa’s met kleindochters.
Nichten met neven mag nog wel.

V

olgens deskundigen en kritische dierorganisaties maakt de aanpak geen einde aan de
wanpraktijken in de hondenfokkerij. Ook het
ontwerpbesluit Gezelschapsdieren dat staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw, CDA) eind vorige maand naar de Kamer stuurde, laat misstanden ongehinderd voortbestaan, zeggen zij.
Fokken mag het welzijn en de gezondheid
van de dieren niet benadelen, staat in het ontwerpbesluit. Voorkomen moet worden dat
„ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten aan
nakomelingen worden doorgegeven”. Dat
„voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt”. „Voor zover mogelijk.” Die laatste drie
woorden, zegt Hans Baaij van stichting Dier en
Recht, halen de hele wetgeving onderuit. En de
dus makkelijk te omzeilen regels gelden ook alleen voor zogeheten beroepsfokkers. Niet voor
kleine rashondenfokkers. Zeker driekwart van
de gefokte rashonden, met en zonder stamboom, blijft sowieso onbeschermd.

De beelden op deze pagina’s en de voorpagina
zijn onderdeel van het afstudeerproject ‘Control Freaks’ van fotograaf Vincent van Gaalen
(27). Hij studeerde vorig jaar af aan de kunstacademie in Den Haag. „De hond is het dier dat
het dichtst bij de mens staat. Daarmee is het
dier ook het meest onderhevig aan onze drang
te manipuleren tot hoe wij het willen zien”,
vertelt hij. Hij is tegen het doorfokken van honden. „We kijken niet meer naar het belang van
het dier zelf.” Van Gaalen fotografeerde zestien populaire rashonden en bracht daarbij de
meest voorkomende gebreken in kaart. Links
de Basset hound, hiernaast de chihuahua en
op de voorpagina de Duitse herder.

meer over het werk van Vincent van
 Lees
Gaalen op: www.vincentvangaalen.nl
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CM/SM in CKCS and toy breeds
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Humans
(± 20.000 genes)
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Tasha
(± 19.700 genes)

Lindblad-Toh et al
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The dog
= The genome of the dog has an
average nucleotide heterozygosity of
8 * 10-4
= This is comparable with humans!

From: Shearin & Ostrander (2010) Canine Morphology:
Hunting for Genes and Tracking Mutations. Plos Biology
© P.J.J. Mandigers 2011

Variation in genome-wide mutation rates within
and between human families.
Conrad DF, Keebler JE, DePristo MA, Lindsay SJ, Zhang
Y, Casals F, Idaghdour Y, Hartl CL, Torroja C, Garimella
KV, Zilversmit M, Cartwright R, Rouleau GA, Daly M,
Stone EA, Hurles ME, Awadalla P;
1000 Genomes Project.
Nat Genetics
2011
12;43(7):712-4

Conclusion
We are all carriers of
10 to 20 inherited disorders

Conclusion
Dogs are carriers of
appromimately 5 inherited
disorders

CKCS _____________________________________________________________________________

The dog
= The genome of the dog has an
average nucleotide heterozygosity of
8 * 10-4
= This is comparable with humans!

From: Shearin & Ostrander (2010) Canine Morphology:
Hunting for Genes and Tracking Mutations. Plos Biology
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Dog versus wolf
The dog has a loss of 5%
nucleotide diversity

From: Shearin & Ostrander (2010) Canine Morphology:
Hunting for Genes and Tracking Mutations. Plos Biology
© P.J.J. Mandigers 2011
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Dog versus pedigreedog
Each breed has a 35% loss!

From: Shearin & Ostrander (2010) Canine Morphology:
Hunting for Genes and Tracking Mutations. Plos Biology
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CM/SM in CKCS and toy breeds

____________________________________________________

What are we going to discuss?
CKCS / Toy breeds
= Re-evaluation of the scanning results
Dutch CKCS 2002-2012
= Scanning results Toy breeds 2002-2012
= Covenant Dutch Kennelclub / CCN 2011
= Breeding results 2011-2012
= Briefly: pathogenesis
© P.J.J. Mandigers 2013

CM/SM in CKCS and toy breeds

____________________________________________________

Scanning results of 866 CKCS
Time frame: 2002-2012
= Not a prevalence or incidence study!!
= Only scans made in the Netherlands
= Pedigree and non-pedigree CKCS
(look-a-like)
= Best, Utrecht, Drachten, Dordrecht and
(Meppel)
= Scans were made for either breeding
or clinical purpose
© P.J.J. Mandigers 2013
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Scanning results of 866 CKCS
Pedigree dogs?
= Exact status unknown (privacy)
= Most likely over 800 CKCS with
pedigrees

© P.J.J. Mandigers 2013

CM/SM in CKCS and toy breeds
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Scanning results of 866 CKCS
Why this study?
= All scans are re-evaluated using the
new BVA/Kennelclub scheme
= Clinical cases are included.
= Data will be used for a retrospective
treatment evaluation study and the
EBV of ‘friends for life’
© P.J.J. Mandigers 2013
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First (adapted) system
Grade
A

Age
≥ 2,5 years

C

≤ 2,5 years

D
E
F

≥ 2,5 years
≤ 2,5 years
Any age

SM status
Absent of central canal dilatation
less than 2 mm
Absent of central canal dilatation
less than 2 mm
Present but asymptomatic
Present but asymptomatic
Present and with clinical signs
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BVA / Kennelclub scheme
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BVA / Kennelclub scheme
Chiari-like malformation (CM), graded as follows:
Grade 0, no CM – the cerebellum has a rounded shape
with signal consistent with cerebrospinal fluid (CSF)
between the caudal cerebellar vermis and the foramen
magnum

© P.J.J. Mandigers 2013
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BVA / Kennelclub scheme
Chiari-like malformation (CM), graded as follows:
Grade 1 CM – the cerebellum does not have a rounded
shape, i.e. there is indentation by the supraoccipital bone,
but there is a signal consistent with CSF between the
caudal vermis and the foramen magnum.
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BVA / Kennelclub scheme
Chiari-like malformation (CM), graded as follows:
Grade 2 CM – the cerebellar vermis is impacted into or
herniated through the foramen magnum.

© P.J.J. Mandigers 2013

CM/SM in CKCS and toy breeds

____________________________________________________

BVA / Kennelclub scheme
Syringomyelia (SM), graded as follows:
Grade 0, normal.
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BVA / Kennelclub scheme
Syringomyelia (SM), graded as follows:
Grade 1, central canal dilation which has a internal
diameter of less than 2mm.
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BVA / Kennelclub scheme
Syringomyelia (SM), graded as follows:
Grade 2, syringomyelia (central canal dilation which has an
internal diameter of 2mm or greater), separate syrinx, or
pre-syrinx with or without central canal dilation.
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Age groups
UK age groups for scanning results:
a
1-3 yrs
b
3 yrs-5 yrs
c
after 5 yrs
NL age groups for scanning results:
nl-a 1-2.5 yrs
nl-b 2.5 yrs-5 yrs
nl-c after 5 yrs
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Scanning results of 866 CKCS
CM status
Age group

nr

CM 0

CM 1

CM 2

nl-c
c
nl-b
b
nl-a
a

290
509
416
195
132
132

1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

289
508
416
195
132
132
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Scanning results of 866 CKCS
SM status UK age group
80

75,5

70
60
50

57,3

54,4

44,1

42

40

c
b

30

23,5

a

20
10

0,9 1,5 0,7

0
SM 0

SM 1

SM 2
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Scanning results of 866 CKCS
SM status NL age group
90
80
70

79
63,2
57

60
50

c

42
36

40
30

19,7

20
10

b
a

1 0,9 0,1

0
SM 0

SM 1

SM 2
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Scanning results of 866 CKCS
Conclusions?
= This was done to facilitate a retrospective study (dogs are comparable
with new cases)
= Info for the EBV system
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Toy breeds
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What toy breeds?
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

French bulldog
English bulldog
Miniature schnauzer
Japanese spaniel
Staffordshire terrier
Pekinese
Griffon Bruxellois
Miniature pinscher
Chinese crest dog
Chihuahua
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Why were all these scans
made?
= Various clinical reasons except for
the Griffon (screening)
= Scans were only included if made
according to the SM scanning
protocol
= Time frame: 2002-2012
= >2000 scans only 400 were suitable
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English bulldog
9 dogs
Nr

Nr

CM 0

8

SM 0

8

CM 1

-

SM 1

-

CM 2

1

SM 2

1
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Miniature schnauzer
6 dogs
Nr

Nr

CM 0

4

SM 0

4

CM 1

-

SM 1

-

CM 2

2

SM 2

-
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Japanese spaniel
5 dogs
Nr

Nr

CM 0

5

SM 0

5

CM 1

-

SM 1

-

CM 2

-

SM 2

-
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Staffordshire terrier
1 dog
Nr

Nr

CM 0

1

SM 0

1

CM 1

-

SM 1

-

CM 2

-

SM 2

-
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Chinese crested dog
1 dog
Nr

Nr

CM 0

-

SM 0

-

CM 1

1

SM 1

-

CM 2

-

SM 2

1
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Toy poodle
1 dog
Nr

Nr

CM 0

-

SM 0

-

CM 1

1

SM 1

1

CM 2

-

SM 2

-
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These six breeds
Conclusions?
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French bulldog
86/57 dogs
Nr (%)

Nr (%)

CM 0

47 (55%)

SM 0

47 (82%)

CM 1

31 (36%)

SM 1

2 (4%)

CM 2

8 (9%)

SM 2

8 (14%)
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French bulldog
CM-SM relation
CM group

Nr

SM result

Number (%)

0

47

SM 0

33 (70%)

SM 1

1 (2%)

SM 2

9 (19%)

SM 0

12 (39%)

SM 1

1 (3%)

SM 2

18 (58%)

SM 0

2 (25%)

SM 1

-

SM 2

6 (75%)

1

3

31

8
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Griffon bruxellois
27/26 dogs
Nr (%)

Nr (%)

CM 0

6 (22%)

SM 0

14 (54%)

CM 1

7 (26%)

SM 1

7 (27%)

CM 2

14 (52%)

SM 2

5 (19%)
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Griffon bruxellois
CM-SM relation
CM group

Nr

SM result

Number (%)

0

6

SM 0

4 (67%)

SM 1

2 (33%)

SM 2

-

SM 0

2 (40%)

SM 1

-

SM 2

3 (60%)

SM 0

7 (54%)

SM 1

4 (31%)

SM 2

2 (15%)

1

3

5

13
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Chihuahua
34/24 dogs
Nr (%)

Nr (%)

CM 0

12 (35%)

SM 0

14 (58%)

CM 1

7 (20%)

SM 1

7 (29%)

CM 2

15 (44%)

SM 2

5 (21%)
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Chihuahua
CM-SM relation
CM group

Nr

SM result

Number (%)

0

11

SM 0

8 (73%)

SM 1

-

SM 2

3 (27%)

SM 0

1 (20%)

SM 1

-

SM 2

4 (80%)

SM 0

5 (38%)

SM 1

2 (16%)

SM 2

6 (46%)

1

3

5

13
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Conclusions?
= Results are, except for the Griffon,
from clinical cases!
= CM/SM does occur in other breeds.
= The pathogenesis of SM might be
different (from the CKCS) as currently
thought.
= How do we define our phenotype?
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MRI scanning results NL CKCS
Nov 2011 – April 2013
Dr. Paul Mandigers
DVM, MVM, PhD, DECVN, DipRNVA

University Utrecht
Department of clinical Sciences of Companion Animals
Internal medicine – section neurology
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Covenant of 2011
-

-

The Cavalier Club Nederland (CCN), Dutch
Kennel club (RvB), Utrecht University (UU)
decided on a working plan.
Primary objectives: obtain proper health
data
Secondary objectives: to get grips on the
health problems of the CKCS and obtain
data for an European EBV
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Covenant of 2011
All CKCS intended for breeding must be
screened before mating.
- MRI scans between 1-2.5 yrs, 2.5 yrs-5 yrs
and after 5 yrs
- Evaluation using the BVA/Kennel club*
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Modified Dutch system
Age
< 2,5
≥ 2,5 < 5
≥5

Group
Normal
CDD < 2 mm
CDD ≥ 2 mm
Normal
CDD < 2 mm
CDD ≥ 2 mm
Normal
CDD < 2 mm
CDD ≥ 2 mm

SM grade
0b
2
3b
0a
2
3a
0a
1
3a
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Covenant of 2011
All CKCS intended for breeding must be
screened before mating.
Cardiac examination
- Ultrasound around the first year or prior to
breeding
- Cardiac auscultation each year (prior to
mating) (by a specialist)
- If a murmur is detected before the age of 5
à fail
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MRI scanning protocol
Syringomyelia protocol
= Sagital T1 and T2 weighted images from the
thalamic adhesion to C5
= Transverse T1 weighted images from the
bulla to C5
= Scan at the lesion
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Origin of the dogs
Evaluation period 1½ years
(november 2011 to may 2013)
A total of 289 scans were submitted
= 14 from South Africa
= 22 from Belgium
= 24 from Germany
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CM results
A total of 289 scans
CM status:
= Only 1 was classified as CM 1
= All others CM 2
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204
197
190
183
176
169
162
155
148
141
134
127
120
113
106
99
92
85
78
71
64
57
50
43
36
29
22
15
8
1
0,00

uk-c
uk-b
uk-a

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00
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211
204
197
190
183
176
169
162
155
148
141
134
127
120
113
106
99
92
85
78
71
64
57
50
43
36
29
22
15
8
1
0,00

nl-c
nl-b
nl-a

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00
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50

47,4

45
40
35
30
c

25

b

20

a

15,9

15
10
5

8,66

8,3
5,8
3,11

3,1

4,2

2,8

0
Grade 0

Grade 1

Grade 2

SM grading for UK age groups (in %)
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30
26,6
25
22,1
20

Grade 0

15

Grade 1
11,1

Grade 2

10
6,6

5,5
5

7,6

3,113,11

2,5

3,1 2,8 2,8

1,7
0,3

0

0
1-2 yrs

2-3 yrs

3-4 yrs

4-5 yrs

5- yrs

SM grading divided for age (in %)
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Modified Dutch system
Age
< 2,5
≥ 2,5 < 5
≥5

Group
Normal
CDD < 2 mm
CDD ≥ 2 mm
Normal
CDD < 2 mm
CDD ≥ 2 mm
Normal
CDD < 2 mm
CDD ≥ 2 mm

SM grade
0b
2
3b
0a
2
3a
0a
1
3a
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35
30

28,7 28 28,7

25
20

nl-c
14,8

15

nl-b
nl-a
9,64 10

10

7,9

7,9

5

2,4

0
Grade 0

Grade 1+2

Grade 3

SM NL grading for age groups (in %)
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60

49,1

50
43,8
40

36

<2011

30
25,4

>2011

23
20
12,1
10
3,5 2,4

4,2
0,01

0
A

C

D

E

F

Former grading <2011 283 dogs & > 2011 289 dogs (in %)
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Dr. Paul Mandigers
DVM, MVM, PhD, Dip ECVN
Dip RNVA (Internal Medicine)
European Veterinary Specialist Neurology EBVS
Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
Sectie neurologie
Utrecht
&
Veterinair Specialistisch Centrum “De WagenRenk”
Wageningen
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Hypothesis 1
= Cerebellar herniation
= Pushes on the myelum
= Blocks cerebrospinal fluid (especially
behind the foramen magnum)
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Critics 1
Is herniatian always necessary?
No!
= We see SM also in dogs with minor CM and
without.
= We see this in French bulldogs, Griffons,
Chihuahua and CKCS
Role of CM?
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Critics 2:
Loderstedt and others
Veterinary Journal
2011
= 76% of all CKCS with a cervical syrinx have
elsewhere in the spinal cords syrinx
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Chiari-like malformation / syringomyelia:
Hypothesis 2
= Too much brain tissue
= A short os basissphenoidalis bone
= And a too short and straight supraoccipital
bone
= Smaller frontal sinus
= Longer parital bone
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Chiari-like malformation / syringomyelia:
Cross and others JSAP 2009
= CKCS have, compared to the labrador, more
brain tissue.
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Chiari-like malformation / syringomyelia:
Driver and others, BSAVA, 2010:
= CKCS with syringomyelia have a smaller
caudal fossa
= CKCS with syringomyelia have more
parenchymal tissue compared to CKCS
without syringomyelia
= This difference is more clear between young
dogs with SM and old dogs without SM
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Chiari-like malformation / syringomyelia:
Driver and others, BSAVA, 2010:
= The more brain the bigger the syrinx (r=0437)
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Chiari-like malformation / syringomyelia:
Schmidt, M and others, Journal of Veterinary
radiology and ultrasonography, 2012:
= CKCS with SM have a smaller jugular
foramen compared to those without
= Stenotic foramen à increased intracranial
pressure à increased pressure in the central
canal
= Role of the chiari-like malformation?
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What we need to do!
Primary objectives:
= Define our phenotype correctly
– For breeding purpose (f.i. EBV)
– For our GWAS study
– For the clinics
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What we need to do!
Secondary objectives:
= Breeding with a MRI device is ridiculous
– For now we need to get the correct info
(combine MRI with CT to get our primary
objectives)
– We need to find a simple suitable tool to get
away from scanning
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What did I talk about?
=
=
=
=

Preliminary results of our 866 scans
Effect of breeding
Toy breeds and CM/SM
Briefly something about pathogenesis
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Plan for the future
= Follow up study
= Retrospective study clinical signs/drug
efficacy
= Incidence
= Support EBV project
= Support a project RVC
= Define phenotype correctly à GWAS
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