Bestuursmededelingen 2016
1 januari 2016
Het bestuur, gehoord de adviescommissie, heeft besloten per 1 januari 2016 het lidmaatschap van
Mw. E.B.A. Renes, Dhr. C.F. de Bas en Dhr. A. Vollendam op te zeggen.
21 mei 2016
Puppybemiddeling:
Het bestuur heeft in haar laatst gehouden vergadering besloten om met directe ingang weer een
(gratis) puppybemiddeling in te stellen. Deze bemiddeling is van toepassing voor alle nesten die
binnen onze vereniging geboren worden die gefokt zijn conform het verenigingsfokreglement, dus
alleen reglementaire nesten! Wij vragen onze fokkers wel om even te laten weten wanneer een
nestje dat bemiddeld wordt verkocht is!
Gelukkig hebben wij mevrouw Tonny de Brouwer (die dit in het verleden ook voor onze vereniging
gedaan heeft) weer bereid gevonden deze taak op de schouders te nemen, hartelijk dank hiervoor!
Tonny zorgt ook al jaren ervoor dat onze herplaatsers een gouden mand vinden.
Onderzoek naar epilepsie:
Bij een aantal Nederlandse Sint Bernards is inmiddels bloed en haren (door erkende dierenartsen)
afgenomen en opgestuurd naar de Uni in Hannover (Dld.). Uiteraard zal dit onderzoek niet snel
afgesloten zijn, zulke onderzoeken vergen heel veel tijd en het is nog maar gissen naar het tijdstip
waarop we eindelijk de honden (alvorens ze in de fokkerij gaan) kunnen laten testen. Echter het
begin is gemaakt en dat is het belangrijkste!
Momenteel komen er op internet publicaties voorbij in de trend van: “DNA getest en vrij van
epilepsie”! Echter er is wereldwijd nog geen enkele gevalideerde test die dit voor de Sint Bernard kan
bepalen!!! Laat u dus niet misleiden door zulke publicaties.
Oproep voor district Oost:
Graag willen wij hier nogmaals een oproep plaatsen voor mensen die district Oost kunnen gaan
bemannen! Zoveel werk is het echt niet. Op jaarbasis een aantal leuke wandelingen organiseren,
misschien in combinatie met een barbecue of picknick zou voorlopig al voldoende zijn. Als u echt
actief mee wilt draaien binnen onze vereniging, neem dan voor meer informatie, even contact op
met het secretariaat, telefoon 043-3643867 email quadromacho@planet.nl
29 juni 2016
Onderzoek naar epilepsie bij de Sint Bernard
Naar aanleiding van een aantal vragen die wij als bestuur mochten ontvangen, langs deze weg een
klein beetje uitleg m.b.t. deze zeer moeilijke materie.
Laat ons voorop stellen dat onze vereniging veerleden jaar is “ingestapt” bij de Duitse Sint Bernard
Club i.v.m. genoemd onderzoek. Dit hebben wij ook gepubliceerd in ons clubblad en op de website.
Echter zulke onderzoeken vergen ontzettend veel tijd en momenteel is er van de kant van Professor
Distl (Uni Hannover) ook nog niets nieuws te melden, de onderzoeken zijn in volle gang.
Nadat op een aantal plekken op internet meldingen kwamen in de geest van Sint Bernards die vrij
zijn van epilepsie, en dit onderzocht zou zijn d.m.v. heet opgeslagen DNA bij de Raad van Beheer,
hebben wij eerst contact opgenomen met de Raad van Beheer. Hier is niets bekend over een
onderzoek naar epilepsie bij de Sint Bernard. Wel is het mogelijk dat het (bij de RvB) opgeslagen
DNA-profiel (door de eigenaar van de hond) naar het Dr. Van Haeringen Laboratorium in Wageningen
gestuurd wordt. Bij dit laboratorium zou, volgens publicaties op internet, mogelijk zijn om de Sint
Bernard te laten testen op epilepsie. Echter dit laboratorium geeft duidelijk aan dat dit een, voor
ons ras, niet gevalideerde test is. Genoemde test is duidelijk ras afhankelijk en zeker niet
ontwikkeld voor de Sint Bernard. (Zie verder voor het antwoord van het laboratorium).

Inmiddels is de rasvereniging van de Drentse Patrijshond (Nederland) een samenwerking aangegaan
met de Universiteit van Gent (België) ook om te komen tot een gevalideerde test. Hieruit blijkt eens
te meer dat genoemde onderzoeken echt ras afhankelijk zijn!!!
Genoemde DNA-test naar epilepsie geeft geen garantie op GEEN epilepsie. De test sluit niet uit dat
de geteste hond het kenmerk nooit zal ontwikkelen op grond van een nog onbekende variatie in het
DNA. Natuurlijk zegt de test wel iets maar nogmaals: het sluit eventuele epilepsie niet uit, het is een
momentopname!
Namens het bestuur,
Myriam Nelissen-Franssen, secretaris
Het antwoord van het Dr. Van Haeringen Laboratorium te Wageningen:
“Beste mevrouw,
De klant maakt zelf een keuze voor een bepaalde test op basis van zijn eigen criteria. Als
onafhankelijk laboratorium geven wij geen advies over de keuze van de test. Wanneer klanten er
niet uitkomen met de informatie op onze website verwijzen wij altijd door naar een dierenarts of
ras/fokvereniging.
Het is niet eenvoudig om te bepalen hoe betrouwbaar een bepaalde test voor een bepaald ras is.
Deze betrouwbaarheid wordt bepaald door validatie door de wetenschap en aangetoonde
mutaties in andere rassen.
Op onze website geven wij enkel een test voor een bepaald ras aan indien deze wetenschappelijk
gepubliceerd is of omdat de mutatie in dit ras vastgesteld is door een laboratorium. Zie ook
onderstaande informatie over deze onderwerpen.
 Validatie door de wetenschap:
De wetenschap koppelt variatie in het DNA aan ziektebeelden/kenmerken. Door vergelijking van de
symptomen van een ziekte/kenmerk met variatie in het DNA wordt een diagnostische test bewezen.
Dit leidt normaal gesproken tot publicatie in een wetenschappelijk artikel. Vaak zijn deze artikelen
gebaseerd op een enkel ras.
 Mutaties in andere rassen.
Mutaties die beschreven en gevalideerd zijn in één ras kunnen ook voorkomen in andere rassen. Vaak
wordt dit niet meer gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen. Het voorkomen van deze mutaties in
andere rassen wordt vastgesteld door laboratoria die de testen uitvoeren.
 Conclusies
Wanneer de uitslag van een DNA-test aangeeft dat een dier drager is van een mutatie is dit geen
garantie dat dit dier de ziekte of het kenmerk nooit zal ontwikkelen op basis van nog onbekende
variatie in het DNA.
Wanneer de uitslag van een DNA-test aangeeft dat een dier drager of lijder is van een mutatie, dan
bepaalt de vererving (dominant, recessief of geslachtsgebonden) of een dier de ziekte of het kenmerk
zal ontwikkelen.
De eigenaar beslist of hij/zij een test uit wil laten voeren o.b.v. bovenstaande criteria.
Met vriendelijke groeten,
Administratie & Rapportage Team
Dr. Van Haeringen Laboratorium B.V.

