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EEN 'HISTIO' GESCHIEDENIS EN DE Berner Sennenhond 'KANKERTEST' 
 
Steve Green (BMD Co-Ordinator Gezondheid) november 2018 
 
(N.B. Deze pagina begon als grotendeels een uitgebreide, aangepaste versie van een 
oorspronkelijk artikel dat werd gepubliceerd in het BMDC van GB magazine van december 
2017. Het introduceert elementen die in deze context niet in het oorspronkelijke artikel 
waren opgenomen, maar waarover elders in het tijdschrift van december 2017 is 
geschreven, bijv. zie paragraaf 6.9. evenals extra informatie en argumenten die vanwege 
ruimtegebrek uit het origineel moesten worden weggelaten.  
De auteur dankt de presentatoren zowel van de Universiteit van Rennes, Benoit Hedan, als 
van Antagene, dr. Anne Thomas, voor hun toestemming om de dia's uit hun presentaties te 
gebruiken. Een ander punt is dat sommige afbeeldingen in het artikel zeker baat hebben bij 
kleur en dit was niet mogelijk bij publicatie in het tijdschrift, dus deze full colour webversie 
heeft verschillende voordelen ten opzichte van het origineel). 
 
Ik heb de pagina verder bijgewerkt naarmate nieuwe informatie aan het licht kwam om hem 
te houden als de Britse referentiepagina voor "Histio". 
 
Als u op deze pagina alleen informatie zoekt over hoe u de test kunt gebruiken, klik dan hier 
voor een stap-voor-stap handleiding. 
 
Onderaan deze pagina vindt u links naar meer informatie en naar de Histio-test bij Antagene. 
 
Ik heb veel verwarde verhalen gehoord over deze ziekte, en in het bijzonder de test ervoor, 
dus het oorspronkelijke doel van dit artikel was om een paar dingen te verduidelijken. 
Hoewel het in eerste instantie alleen bedoeld was als een snelle uitleg van de test en de 
mogelijk opwindende updates erover van het Internationale BMD Seminar van september 
2017 in Frankrijk, is de grondgedachte en het doel van de test echter zeer verweven met de 
bedrieglijke kenmerken en geschiedenis van deze gecompliceerde ziekte. Dit betekent dat de 
test niet kan worden besproken zonder een behoorlijke waardering van de achtergrond en 
kenmerken van de ziekte om de juiste context te geven en hopelijk begrip. Dus, dit artikel 
werd een veel vollediger verslag van deze ziekte en haar relatie met ons ras, meer een 
allesomvattende lekengids voor 'Histio' misschien met het oog op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen, niet alleen met de test zelf, maar ook de wettelijke aspecten van het fokken 
van honden in het Verenigd Koninkrijk. Er is zeker iets voor te zeggen om het volledige 
verhaal over zo'n belangrijke ziekte voor ons ras samen te brengen en beschikbaar te maken 
op één plaats, dus misschien moet u deze pagina zelfs bookmarken in uw browser. 
 
Ik verontschuldig me hier niet voor, omdat 'Histio' is bewezen door onderzoeken in vele 
landen gedurende vele jaren dat het de grootste ernstige gezondheidsprobleem is voor ons 
ras en het is tijd dat we er meer aandacht aan besteden in het Verenigd Koninkrijk. In elke 
rationele en logische beoordeling is 'Histio' een groter gezondheidsprobleem voor ons ras 
dan heupen, ellebogen en DM bij elkaar. Hoewel individuele gevallen allemaal tragisch zijn, 
veroorzaakt 'Histio' voor het ras meer pijn en lijden bij honden, meer sterfgevallen onder 
honden en meer angst bij eigenaren dan deze drie andere problemen bij elkaar en het wordt 
tijd dat we in het Verenigd Koninkrijk ons gaan bezighouden met de mogelijkheden om dit 
aan te pakken. Deze situatie zal niet vanzelf verbeteren, zonder de tussenkomst van fokkers 
en alle redenen en benodigde informatie is hier opgenomen, dus doe dit alstublieft niet af 
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als het zoveelste voorbeeld van 'idealistische Steve die weer over gezondheid begint'. Histio' 
is verreweg het meest voorkomende en ernstigste gezondheidsprobleem van ons ras, maar 
het is een probleem waar WIJ iets aan KUNNEN doen en het herziene hoofddoel van dit 
artikel is geworden om duidelijk te maken dat de tijd voor actie is gekomen. 
 
Zonder ook maar één minuut te willen pleiten voor zelfgenoegzaamheid over al het andere, 
is het misschien toch zo dat we de laatste jaren onze blik een beetje van de bal hebben 
afgehaald met "Histio". Deze ziekte is complex en ingewikkeld om zelfs maar te herkennen, 
laat staan aan te pakken, en daarom accepteren veel mensen het gewoon en spreken ze nog 
steeds van "pech" wanneer de ziekte toeslaat. Door het algemene gebrek aan een 
nauwkeurige diagnose kiezen sommigen ervoor de ziekte te negeren, te vergeten en het 
bestaan ervan te ontkennen. We moeten dit standpunt achter ons laten, anders komen we 
nooit vooruit. 
 
Als u geen tijd hebt om dit artikel in zijn geheel te lezen, gaat u gewoon naar de rubrieken 
waarin u geïnteresseerd bent, hoewel sommige rubrieken naar andere verwijzen, zodat het 
misschien beter is om het in fasen te lezen om goed geïnformeerd te zijn over waar we 
vandaag staan. Ik hoop dat iedereen op zijn minst de laatste paragrafen 9 en 10 leest, de 
Samenvatting en de Conclusie en, als hij problemen heeft met dit algemene concept, dan 
kan paragraaf 6 deze misschien behandelen. 
 
Als u niet de moeite kunt nemen om ook maar iets te lezen, accepteer dan, als u een Berner 
fokker bent, deze samenvattende verklaring en handel ernaar. 
 
DE BMD "KANKERTEST" IS ECHT ZINVOL EN HARD NODIG VOOR ONS RAS OM EEN 
MEEDOGENLOZE ZIEKTE MET EEN COMPLEXE VERERVING TE BESTRIJDEN, DUS GEBRUIK 
HEM ALSTUBLIEFT OM UW EIGEN LIJNEN EN HET RAS ALS GEHEEL TE VERBETEREN. 
 
1] WAAR HEBBEN WE HET OVER? 
Ten eerste, voor alle duidelijkheid, de ziekte waar we het hier over hebben is door de 
veterinaire wetenschappelijke gemeenschap in de loop der jaren op een aantal manieren 
aangeduid, Maligne Histiocytose (MH), Histiocytair Sarcoom (HS) en Systemisch 
Histiosarcoom (SH) zijn er slechts enkele van. Zoals u al gemerkt zult hebben, zal ik het in dit 
artikel hoofdzakelijk houden bij de algemeen gebruikte term "Histio", omdat ik denk dat dat 
voor iedereen het gemakkelijkst zal zijn, en minder typewerk voor mij! 
 
Ik heb al meer dan tien jaar regelmatig over de ziekte geschreven in clubpublicaties en op 
deze website, maar, om het voor dit artikel kort samen te vatten, het is een ernstige 
agressieve kankeraandoening, die altijd fataal is en meestal binnen slechts enkele weken 
nadat de symptomen voor het eerst worden opgemerkt. Het wordt ook gevonden bij 
mensen, maar veel, veel zeldzamer en specifieke andere rassen zijn bekend met 
verschillende versies ervan, maar over het algemeen is het zeldzaam in de algemene 
hondenpopulatie, maar veruit een ernstiger manifestatie wanneer het zich voordoet bij 
Bernerachtigen dan bij enig ander ras. 
 
Volgens de website van Antagene, waarnaar hieronder wordt verwezen, is 'Histio' " ... een 
belangrijke doodsoorzaak bij de Berner Sennenhond. Het is een kanker van de histiocyten, 
cellen verantwoordelijk voor de immuunfunctie, die aanwezig zijn in de lymfeklieren en een 
aantal organen. Tot op heden is geen enkele behandeling effectief, en de ziekte is dodelijk." 
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Dit is een beknopte samenvatting van wat een vreselijke ziekte is voor ons ras, die voor de 
meeste ervaren mensen nog steeds het ernstigste gezondheidsprobleem is dat we in het ras 
hebben, omdat het massaal veel wijder verbreid is dan bijvoorbeeld DM en veel moeilijker 
aan te pakken is. DM kan als klinisch probleem in één generatie praktisch worden 
geëlimineerd, maar "Histio" zal een aanhoudende en consistente inspanning van het hele ras 
gedurende verschillende generaties vergen om grote vooruitgang te boeken, maar dit is 
geen reden om te negeren wat we zouden kunnen doen. In feite is het een reden om zo snel 
mogelijk en zo hard mogelijk te beginnen. 
 
 

 
 
 
 
 
Wat zijn de Symptomen? Zoals reeds gezegd, is een van de grootste problemen met 'Histio' 
dat het zich kan presenteren met een verscheidenheid aan symptomen waardoor het 
moeilijk is om zeker te weten waar je mee te maken hebt, vooral in het begin. In 
tegenstelling tot andere vormen van de ziekte die bij andere rassen voorkomen, kan de 
gedissemineerde vorm die bij Berners voorkomt bijzonder moeilijk te diagnosticeren zijn, 
omdat de ziekte zich op veel verschillende plaatsen in het lichaam manifesteert. Dit betekent 
dat de symptomen van 'Histio' veelvoudig zijn, afhankelijk van welk deel van het 
immuunsysteem, functie of orgaan een bepaald geval het meest aantast, zie figuur 2, het 
valt agressief zowat elk deel van het lichaam van de hond aan. 
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Dit betekent dat het vaak alleen wordt beschouwd als kanker van het gebied waar de 
tumoren worden ontdekt, waarschijnlijk het meest typisch, maar zeker niet uitsluitend, de 
longen, maar het kan tumoren veroorzaken in alle organen. Een ander veel voorkomend, 
maar ook weer niet exclusief symptoom is ernstige bloedarmoede die extreem bleek 
tandvlees veroorzaakt. Zoals bij vele andere ernstige ziekten is er altijd sprake van 
lusteloosheid, gebrek aan eetlust, weinig energie en een algemene, steeds ernstiger 
wordende malaise, die waarschijnlijk gepaard gaat met, als onze honden het ons konden 
vertellen, pijn in de gewrichten en spieren. Het soort dingen dat bij mensen vaak wordt 
aangeduid als 'algemene griepachtige' symptomen. 
 
Histio' kan fataal zijn in slechts enkele dagen na het opmerken van de symptomen bij uw 
geliefde huisdier. Als u zeker weet dat u met deze ziekte te maken heeft, dan is de prognose 
voor uw Berner gezinslid, om het maar eens ronduit te zeggen, uiterst slecht. De gemiddelde 
levensduur na diagnose is zeer kort en hoewel er soms een korte bemoedigende reactie kan 
zijn op een behandeling met steroïden, is dit meestal van korte duur en stelt het helaas het 
onvermijdelijke slechts een beetje uit. 
 
Meestal, maar niet uitsluitend, treft "Histio" honden van wat moet worden beschouwd als 
honden van middelbare leeftijd, met een gemiddelde leeftijd van 6½ - 7 jaar, maar oudere 
en, nog tragischer, jongere honden kunnen het ook krijgen, en doen het ook. Als we ervoor 
kiezen niets te doen, is het niet meer dan logisch te verwachten dat het erger wordt 
naarmate de honden jonger worden. 
 
De meeste niet-gespecialiseerde dierenartsen hebben geen of weinig kennis van de ziekte, 
noch van de presentatie ervan. Tegen de tijd dat de tumoren worden ontdekt door een scan, 
röntgenfoto of chirurgisch onderzoek is de hond meestal al te ziek om verdere behandeling 
of onderzoek mogelijk te maken, dus worden ze vaak, en dat is volkomen begrijpelijk, niet 
onderworpen aan een goede histologie of diagnose. In de antwoorden op onze UK Berner 



 5 

Sterfgevallen Enquête worden veel honden beschreven als honden met tumoren aan hun 
hersenen, longen, nieren, lever enz. zonder dat de dierenarts het woord "histio" gebruikt. 
Deze tumoren worden vaak niet onderworpen aan een biopsie of verder onderzoek en 
worden dus gewoon geregistreerd als "kanker", maar het is zeker dat ten minste een 
aanzienlijk deel van deze gevallen "histio" gevallen zijn, dus het is even zeker dat "Histio" 
een grotere impact heeft op ons ras dan de cijfers in feite zeggen. Ondanks de inspanningen 
van bijna twee decennia bestaat er momenteel geen enkele effectieve behandeling, niets 
anders dan een soms tijdelijk effect op de symptomen, en zeker geen genezing voor 
aangetaste honden. De enige kleine genade, als dat het juiste woord is, is dat het lijden 
normaal gesproken niet langer duurt dan enkele weken, waarbij volgens Frans onderzoek de 
gemiddelde tijd tot de dood ongeveer 7 weken is vanaf het moment dat de eerste 
symptomen worden opgemerkt. Mijn ervaring is dat deze tijd meestal korter is. 
 
Het is misschien belangrijk te vermelden dat dit niet de enige vorm van kanker is die Berner 
Sennen treft, maar ook al wordt hij zeker te weinig gediagnosticeerd, het is nog steeds de 
ziekte die het vaakst voorkomt en dat is al jaren zo. Het is verwoestend in zijn impact op de 
hond en hartverscheurend voor de eigenaars en hun familie om hun geliefde Berner te zien 
lijden aan deze wrede, agressieve en snelwerkende ziekte. 
 
Het is een algemeen aanvaard feit, in de hondenwereld als geheel, dat, zoals weergegeven in 
figuur 3, in het algemeen, hoe groter de hond hoe korter de verwachte levensduur, maar 
Berners passen niet in het algemene patroon met een gemiddelde leeftijd bij overlijden die 
lager is dan wat zou worden verwacht met hun grootte. De algemene hondenpopulatie laat 
zien dat de Berner, gezien zijn grootte, gemiddeld zo'n 9 - 9,5 jaar oud zou moeten worden, 
maar het (ik denk Franse) onderzoek in figuur 3 laat zien dat hij iets minder dan 7 jaar oud 
wordt. Onze eigen UK Death Survey geeft tot nu toe een gemiddelde van ongeveer 7,5 jaar. 
Welk cijfer je ook wilt gebruiken het is bij lange na niet hoog genoeg, Berners zijn geen 
reuzenras en zouden niet de kortere levensduur van een reuzenras moeten hebben en 
zouden langer moeten leven zoals de grafiek laat zien. Histio" is de belangrijkste 
doodsoorzaak bij Berner rasdieren en is dus een belangrijke factor in de reden waarom 
Berners gemiddeld niet zo lang leven als ze zouden moeten en heeft zonder twijfel een grote 
invloed op de reputatie van ons ras als een ras dat niet lang leeft. 
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In september (2017) woonde ik het International Health Seminar en Berner International 
Working Group meeting bij, in Frankrijk, waar naast andere interessante presentaties de 
laatste, potentieel uiterst opwindende, updates waren over de 'Histio test' die ons ras zo 
dringend nodig heeft. Echter, voordat ik bij het laatste nieuws kom, vind ik dat ik iedereen 
op de hoogte moet brengen van de situatie en hoe we zijn gekomen waar we nu zijn, want 
het is noodzakelijk om de geschiedenis en de problemen te begrijpen om het potentieel van 
de ontwikkelingen ten volle te kunnen waarderen EN welke rol iedereen te spelen heeft in 
het terugvechten tegen deze vloek op ons ras. 
 
2] ENIGE ACHTERGROND 
Om een volledig beeld te schetsen en de noodzaak van deze test te begrijpen, moet ik enige 
historische achtergrond schetsen van het BMD ras met betrekking tot deze ziekte en enig 
begrip geven voor de hopeloze situatie die de basis vormde voor de ontwikkeling van de 
test. Mensen die betrekkelijk recent in de situatie komen, begrijpen misschien niet hoezeer 
het ras zich met deze test moet bezighouden als ze de diepte van het probleem niet 
begrijpen. 
 
Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw was er in sommige landen bezorgdheid over de 
prevalentie van kanker in ons ras. Toen we in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst gingen 
geloven/beseffen dat ons ras in het algemeen vatbaar was voor verschillende vormen van 
"kanker", waarschijnlijk zo'n 30 jaar geleden, werd door velen algemeen aanvaard dat deze 
kwetsbaarheid iets van een erfelijke invloed leek te hebben, dat wil zeggen dat bepaalde 
lijnen net iets vatbaarder leken te zijn dan andere, maar het was een zeer onduidelijk 
verband en onmogelijk om in enige mate van betekenis te kwantificeren, zodat niemand het 
al te serieus nam omdat we er toch niets aan konden doen. Het was zeker geen 
identificeerbaar recessief gen type autosomaal overervingsmechanisme dat we hadden 
kunnen aanpakken met populatiegenetica-analyse, maar iets veel vager dan dat. 
 
Men realiseerde zich dat de hoeveelheid "kanker" die men aantrof een wijdverbreid 
schadelijk effect had op het ras en er werd veel gesproken over onze lage gemiddelde 
leeftijd bij overlijden en "kanker" werd alom geciteerd en geaccepteerd als de grootste 
factor hierin. Het probleem was dat we niet naar één soort kanker keken. Terwijl andere 
rassen met specifieke problemen te kampen hadden, leek het bij ons te gaan om een 
algemene vatbaarheid voor verschillende vormen van de ziekte in alle delen van het lichaam. 
In die tijd kwam de behandeling van kanker bij de mens steeds meer in de publieke 
belangstelling en werden we aangemoedigd om kanker niet als één enkele ziekte te 
beschouwen, "de grote C" was tot het eind van de jaren tachtig een gangbare term, maar als 
een generieke term die honderden technisch verschillende ziekten omvat die elk een 
andere, zeer specifieke en steeds doeltreffender aanpak vereisen. Kortom, de algemene 
opvatting was dat je een specifieke ziekte moest identificeren om haar naar behoren te 
kunnen aanpakken en omdat we dat niet konden, was het onmogelijk om ons op een 
zinvolle manier met het probleem bezig te houden. Dus eigenlijk leerden we er gewoon mee 
te leven en de slechte dingen te accepteren als onderdeel van het Berner pakket. 
 
Zoals hieronder uitgelegd, denk ik nu, achteraf gezien, dat veel van deze verschillende 
kankers werden geïnitieerd door de, nog niet geïdentificeerde, Maligne Histiocytose. De 
echte (onbekende) vijand was 'Histio' en veel van de andere kankers die we identificeerden 
waren eigenlijk secundaire gevallen. Ik heb ook het gevoel dat dit de oorzaak is van de 
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reputatie van de Berner als iemand die "gemakkelijk opgeeft" en "niet veel weerstand biedt" 
tegen ziektes. Het leek erop dat Berners heel snel stierven aan, weliswaar ernstige, ziekten, 
terwijl andere rassen het veel langer uithielden na de diagnose en beter reageerden op de 
behandeling. We behandelden de secundaire problemen en realiseerden ons niet eens dat 
het echte onderliggende probleem anders was dan het schijnbare probleem dat we zagen. Ik 
ben de eerste om toe te geven dat dit een persoonlijke theorie is die nooit bewezen of 
weerlegd kan worden, maar als ik er nu op terugkijk, is het zo logisch voor mij. In die tijd 
dachten we in het Verenigd Koninkrijk dat we vatbaar waren voor allerlei vormen van kanker 
en zo was het, helaas, nu eenmaal. Door de niet specifieke dreiging wisten we niet goed wat 
we moesten doen, dus gingen we ervan uit dat als je in ons fantastische ras wilde blijven, je 
de dingen moest accepteren zoals ze waren, omdat we er toch niets aan konden doen. 
Helaas is deze houding zo ingesleten geraakt dat we vandaag de dag, al die jaren later, heel 
veel moeite moeten doen om deze houding te laten varen, nu er wel iets aan te doen is! 
 
In sommige andere landen, met name de Verenigde Staten en Frankrijk, werd het bestaan 
van Histio en de bedreiging ervan voor en de gevolgen ervan voor het ras veel sneller 
begrepen en, wat nog belangrijker is, erkend en aanvaard door de eigenaars en de fokkers. 
In deze landen werd de strijd tegen "Histio" veel eerder aangegaan. Hoewel andere landen 
zich sindsdien hebben aangesloten, zijn deze twee landen nog steeds de belangrijkste 
frontlinie voor het ras tegen dit verraderlijke probleem en, naar mijn mening, heeft ons ras 
veel aan hen te danken. 
 
Via de Rasraad en in samenwerking met Dr Jane Dobson van de Cambridge Veterinary 
School heb ik in de jaren negentig een onderzoek naar tumormonsters gelanceerd om te 
proberen ons probleem voor het ras in kaart te brengen, samen met een fonds om de kosten 
te dekken, maar dit werd nooit goed gesteund door het ras en moest na een paar jaar 
worden stopgezet als gevolg van onverschilligheid. Iets daarna financierden de Northern 
Carters met name een apart kankeronderzoeksprogramma met Dr Matthew Breen aan de 
AHT, Dr Breen vertrok later om dit werk in Amerika voort te zetten en is nog steeds 
verbonden met het rasonderzoek in de USA. In het algemeen hebben we in Engeland echter 
nooit een bepaald type kanker vastgesteld om te onderzoeken en zijn we er niet in geslaagd 
om de ziekte echt onder de aandacht te brengen bij de Berner bevolking in Engeland. We 
bleven meestal gewoon accepteren dat het ras werd getroffen door kanker en dat Berners 
gemiddeld niet zo lang leefden als ze zouden moeten. Zoals ik al zei, was dat de manier 
waarop tegen de situatie werd aangekeken, en voor velen lijkt dat nog steeds zo te zijn. 
 
In een paar andere landen was deze houding niet het geval en werd het onderzoek 
voortgezet en ondersteund door steekproeven en informatie. De eerste artikelen die ik kan 
vinden waarin de eerste gevallen van Histiocytair Sarcoom bij Berners worden beschreven, 
dateren uit het midden van de jaren tachtig, maar dit was geen wijdverbreide kennis over de 
hele wereld. Tegen het midden van de jaren negentig was er veel meer erkenning voor deze 
ziekte in ons ras en er begonnen documenten te verschijnen die een "familiaire" overerving 
beschreven, van onderzoekers zoals Dr Padgett in de USA, gesteund door de BMDC van 
Amerika. Dr Padgett presenteerde zijn onderzoek aan het ras op het tweede BMD 
International Seminar in Zwitserland in 2002. In het VK spraken we nog meestal over 
"kanker" op een zeer vage, algemene en aanvaardende manier. 
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Duidelijke Erfelijke Invloed 
In het begin van de jaren '90, gesteund door hun grote Franse Berner populatie, begon de 
AFBS (Franse Zwitserse Rassen Club) de situatie aan te pakken en benaderde Dr Catherine 
Andre aan de Universiteit van Rennes om onderzoek te doen. Dit was de eerste fase van wat 
een enorm baanbrekend wereldwijd project werd, en nog steeds is, om stambomen van 
getroffen Berners te onderzoeken en dit bewees dat er erfelijke connecties waren met deze 
ziekte. Duizenden honden werden bekeken en ik herinner me een presentatie (in Italië in 
2006 denk ik) met een enorme stamboom uitgelegd met (ik denk) ongeveer 900 
voornamelijk Franse Berners erop en een spoor van verbindingen met de 'Histio' gevallen 
kon worden gevolgd langs de generaties, terwijl andere gebieden van deze massa van Berner 
lijnen waren vrijwel duidelijk. Het erfelijke aspect wordt dus al meer dan een decennium 
aanvaard en is door mijzelf in de loop der jaren talloze malen gerapporteerd in handboek- en 
tijdschriftartikelen. 
 
Ik verzin dit erfelijke aspect niet voor mijn eigen doeleinden en het is geen recente 
ontdekking. De allereerste gepubliceerde wetenschappelijke studies, die teruggaan tot de 
reeds genoemde jaren '80, vermoedden vanaf het allereerste begin een erfelijk element en 
er werd commentaar geleverd op de familiaire banden met de zeer weinige honden die in de 
eerste studies werden onderzocht. Naarmate de tijd verstreek, werd dit steeds meer 
aanvaard en tegen de tijd dat we in deze eeuw aanbelandden, twijfelde niemand met enige 
kennis van de ziekte hieraan. Er is een samenvatting van een aantal van deze papers via een 
van de links hieronder aan het eind van dit artikel. 
 
Ondanks wat sommigen je zullen vertellen zijn er eenvoudigweg geen links naar 
gepubliceerde artikelen die zeggen dat Histio niet erfelijk is, omdat niemand die de kwestie 
wetenschappelijk heeft onderzocht dit heeft geconcludeerd. Elk onderzoeksproject dat op 
enigerlei wijze betrekking heeft op de genetica van "histio" komt tot de conclusie dat er een 
erfelijk aspect aan verbonden is. Er worden vragen gesteld over dit verband om de details 
ervan vast te stellen, maar het feit dat de ziekte een erfelijk verband heeft, wordt niet in 
twijfel getrokken. Het is mogelijk dat er naast de erfelijke factor nog andere factoren een rol 
spelen en u zult verwijzingen zien dat Histio multifactorieel is, d.w.z. dat er andere invloeden 
zijn wanneer de ziekte zich voordoet, omdat dit de enige manier is om de schijnbare 
inconsistenties bij het optreden ervan te verklaren. Hoe meer men echter te weten komt 
over de genetica van de ziekte en welke genen er nog meer bij betrokken zijn, des te meer 
zullen deze tegenstrijdigheden begrepen, verklaard en, wat het belangrijkste is, voorspelbaar 
worden. 
 
De hele basis van het onderzoek naar de strijd tegen histio in de afgelopen 12-15 jaar is het 
basisprincipe geweest dat er een duidelijke erfelijke invloed is. Het zou geen zin hebben 
gehad de enorme hoeveelheden tijd en geld te steken in verschillende 
onderzoekprogramma's over de hele wereld, vooral in Frankrijk en de VS, als er geen 
genetisch element was dat kon worden benut bij de pogingen om histio te verslaan. Indien 
dit niet het geval was, had het onderzoek zich volledig op de behandeling moeten richten. 
 
Ondanks deze al lang bestaande kennis, in een ras rubriek in een van onze wekelijkse 
hondenmagazines in de zomer (2017), droegen verschillende fokkers bij aan een "vraag de 
fokker" type rubriek waarin ze onvermijdelijk werden gevraagd naar gezondheidsproblemen 
met het ras. Allemaal noemden ze kanker, wat, (soort van - vanuit een eerlijkheidsoogpunt) 
een goede zaak is, maar uit mijn geheugen, en excuses als dit verkeerd is, zeiden ze allemaal 



 9 

woorden in de trant van dat er geen patroon of vererving voor was en of je hond het wel of 
niet ontwikkelde volledig aan geluk te wijten was, wat naar mijn mening een zeer slechte 
zaak is om te zeggen. Ik was een beetje teleurgesteld om dit te lezen, maar niet verbaasd 
omdat ik dit al jaren uit vele Britse bronnen hoor, ondanks het feit dat het in strijd is met al 
het bewijsmateriaal uit onderzoek en studies. Veel rasmensen in dit land schijnen gewoon 
niet te kunnen accepteren dat 'onze belangrijkste kanker' een erfelijk aspect heeft. Het lijkt 
erop dat sommigen willen geloven dat sommige mensen veel pech hebben, dus in feite lijken 
mensen te accepteren dat pech in lijnen kan voorkomen, maar kanker niet. Sommige 
vormen van kanker hebben geen bekende erfelijke factor en hun voorkomen is in feite 
'willekeurig', en daar hebben wij zeker mee te maken, maar 'Histio', ons grootste probleem 
bij Berner Sennen, heeft wel een erfelijk verband. 
 
Tijdens het Kennel Club Health-seminar van de Breed Health Co-Ordinator in september 
2018 maakte Dr. Mike Starkey, hoofd oncologie bij de Animal Health Trust, in zijn 
presentatie het punt dat de hondenwereld erg gewend was geraakt aan eenvoudige 
recessieve genen-situaties waarbij paringen honden voortbrachten die een van de drie 
aandoeningen hadden, namelijk clear, drager of getroffen (soms aangeduid als 'at risk').  De 
mensen begrepen de uitkomsten en wisten hoe ze op dergelijke situaties moesten reageren 
en hoe ze ermee om moesten gaan. De nieuwe wereld van de genetica was nu echter in 
staat om veel complexere vormen van vererving aan te pakken waarbij de incidentie van de 
ziekte multifactorieel was. Mensen die eenvoudige resultaten verwachtten, moesten het 
verschil in deze uitkomsten begrijpen om er ten volle gebruik van te kunnen maken. De 
"nieuwe wereld" had te lijden onder het succes van de "oude wereld". Vervolgens legde hij 
de Berner Histio-test uit als de allereerste ter wereld van dit type test en een fantastisch 
voorbeeld van hoe de vooruitgang in de genetische wetenschap kon helpen. Hij benadrukte 
hoe baanbrekend onze test is en dat er in de hele wereld nog steeds niets vergelijkbaars 
bestaat en hoe fantastisch het voor ons ras is dat we deze test hebben om een echt nare en 
wrede ziekte te bestrijden die een groot probleem voor ons was, maar die nu kon worden 
aangepakt. 
 
Intelligente, goed geïnformeerde mensen die naar ons ras en de test kijken zonder de vlag 
uit te hangen voor welke groepering of commercieel belang dan ook, bespreken niet eens of 
'Histio' een erfelijk element heeft, ze gaan ervan uit dat dit geaccepteerd is na alle 
publicaties door de jaren heen. 
 
Het spijt me dat ik dit punt van de erfelijkheidsfactor zo lang aansleep, maar de aanvaarding 
ervan is van cruciaal belang voor de grondgedachte van de test en de manier waarop fokkers 
en eigenaars de test bekijken en ermee omgaan, dus ik doe dit als reactie op het feit dat er 
in sommige kringen binnen het ras onwil schijnt te bestaan om te aanvaarden dat het 
erfelijkheidsaspect bestaat. We kunnen pas effectief gebruik maken van de test als we dit 
standpunt achter ons laten. 
 
Als onomstotelijk wordt vastgesteld dat er op zijn minst een bepaalde erfelijke factor in het 
spel is, betekent dat logischerwijs dat, met de juiste begeleiding, de ziekte generatie na 
generatie kan worden teruggedrongen door de juiste fokkeuzes. De kunst is om de juiste 
fokkeuzes te maken en er zijn hier veel problematische kwesties. Histio' openbaart zich over 
het algemeen pas na de leeftijd waarop de meeste honden al voor het eerst zijn gebruikt als 
dekreu of voor moederschapstaken, dus een manier om de 'kwetsbaar voor Histio' Berners 
te identificeren zou van onschatbare waarde, zo niet essentieel, zijn voor het ras. 
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Hoe dan ook terug naar de geschiedenis, we gingen het moderne tijdperk in van 
wijdverspreide DNA-analyse en dit was een voor de hand liggende route voor het onderzoek 
om te nemen. Als er patronen in het DNA van lijders gevonden konden worden die niet 
aanwezig waren bij gezonde honden, dan zou daar in de toekomst misschien naar gezocht 
kunnen worden door het genetisch screenen van jonge honden voordat er met ze gefokt 
wordt. Het onderzoek vereiste natuurlijk veel monsters van gezonde en lijders en de Franse 
club heeft zich echt achter het project geschaard en heeft veel van beide geleverd en blijft 
dat doen. Er is een constante rij voor bloedtesten gedurende de hele dag op hun 
belangrijkste clubshow waar Antagene altijd aanwezig is. 
 
Het zoeken naar DNA-patronen klinkt als een eenvoudig principe, maar bleek in de praktijk 
uiterst moeilijk. De oude analogieën over het zoeken naar een naald in een hooiberg zijn niet 
langer toereikend voor de astronomische aantallen die met genoomprojecten gemoeid zijn. 
We zijn eerder op zoek naar een naald in een hooiberg in een wereld die bomvol zit met 
hooibergen. Het team in Rennes, dat nauw samenwerkt met zijn tegenhangers in Amerika, 
heeft zijn vorderingen gepresenteerd op opeenvolgende internationale BIWG-vergaderingen 
en werd daarbij gesteund door diverse financiële donaties van rasverenigingen over de hele 
wereld. Ze waren in staat om uit te breiden met onder andere de toevoeging van Dr Benoit 
Hedan die, zoals sommigen zich zullen herinneren, de update presenteerde op het British 
International Health seminar in 2011 en sindsdien de internationale Berner bijeenkomsten 
meerdere malen heeft toegesproken. 
 
Echter, met behulp van de toenemende computerkracht en na het beste deel van een 
decennium, werden specifieke gebieden van het Berners genoom gevonden die vrij 
consistente verschillen vertoonden bij het vergelijken tussen gezonde en 'Histio' getroffen 
honden. Vanuit deze mijlpaalpositie was het mogelijk om de volgende stap te zetten naar de 
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ontwikkeling van een test om deze markers te controleren als een screeningsproces. Na veel 
hard werk werd een zinvolle test ontwikkeld en na een periode van valideringswerk, dat een 
voortdurend proces is, werd deze enkele jaren geleden gelanceerd door het Franse bedrijf 
Antagene in samenwerking met het team van de Universiteit van Rennes. We mogen de 
baanbrekende wetenschappelijke prestatie hier niet onderschatten. In 2016 op het seminar 
van de KC Breed Health Co-Ordinator, KC geneticus, vermeldde Dr Tom Lewis in zijn 
presentatie over de genetica van honden dat deze Berner Sennenhond test de absolute 
eerste en enige in zijn soort ter wereld was en hij gebruikte dit om het punt te maken dat dit 
soort tests ongelooflijk moeilijk te produceren zijn. Bedenk even wat dat betekent, ondanks 
alle gezondheidsproblemen bij alle rassen in de hele wereld is niemand, waar ook ter 
wereld, erin geslaagd om een test van deze aard te produceren. Dit is niet het gebruikelijke, 
steeds vaker voorkomende type genetische test, waarbij gekeken wordt naar de vererving 
van recessieve genen, dit is baanbrekende wetenschap van het type "wereldprimeur". Naar 
mijn mening is het ras enorme dankbaarheid verschuldigd aan het team in Rennes voor hun 
volharding in dit project ten bate van de Berner Sennenhond. 
 
3] WAT IS 'DE TEST'? 
De test bestaat al enkele jaren en wordt vaak de "Berner Kanker Test" genoemd, hoewel hij 
veel specifieker is dan dat. De test is goed ingeburgerd in Frankrijk en wordt meer en meer 
aanvaard in andere landen naarmate de geldigheid en doeltreffendheid ervan meer 
bewezen en aanvaard worden. 
 
Hoewel het bijzonder moeilijk is gebleken om de technische aspecten van het bereiken van 
dit punt te overwinnen, is de test in principe zeer eenvoudig. De test werkt op basis van een 
bloedmonster, behalve bij zeer jonge pups, waarvoor een speekseldoekje voldoende is, en 
kijkt momenteel naar markers in 9 delen van het DNA van de hond. Gebleken is dat deze 
markers een significant aantal verschillen vertonen bij honden die "histio" ontwikkelen, in 
vergelijking met honden die tot op hoge leeftijd gezond blijven; gewoonlijk wordt de leeftijd 
van ten minste 10 jaar als referentie voor "gezonde" honden gebruikt. Daarom kunnen de 
bevindingen op deze gebieden worden gebruikt om een indicatie te geven van de 
waarschijnlijke "Histio"-status van de hond. Hoe meer de bevindingen op deze gebieden 
overeenkomen met die bij honden met de definitieve diagnose "Histio", hoe groter de kans 
op een "C" en omgekeerd, hoe meer ze overeenkomen met die bij gezonde honden, hoe 
groter de kans dat de hond een "A" krijgt. De betekenis van de door Antagene toegekende 
gradaties is als volgt gedefinieerd; 
 
Index Verklaring 
A  De geteste personen hebben viermaal zoveel kans om GEEN Histiocytair Sarcoom te 

ontwikkelen. 
B  Neutrale index 
C  De geteste personen hebben viermaal zoveel kans op het ontwikkelen van 

histiocytair sarcoom. Het risico dat de markers die geassocieerd zijn met de ziekte 
worden overgedragen op het nageslacht is sterk verhoogd. 

Bron - Antagene website 2017 
 
Als onderdeel van het streven om de test te verbeteren worden meer gebieden van het 
Berner DNA onderzocht als mogelijk van belang en het betrekken van meer gebieden zou 
uiteraard de werkzaamheid van de test verhogen. Natuurlijk kan het zijn dat sommige 
gezonde honden die als referentie worden gebruikt, gewoon 'Histio'-honden zijn die de 
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ziekte nog niet hebben gemanifesteerd, dus om hiertegen te waarschuwen wordt een 
gezonde hond, als referentie gebruikt in de analyse, meestal gedefinieerd als een hond 
ouder dan tien jaar die geen symptomen heeft vertoond, aangezien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat 'Histio' voor die leeftijd zou hebben toegeslagen. 
 
Honden met een "C"-classificatie –  
De aanbieders en de ontwikkelaars van de test benadrukken dat dit geen reden is om 
honden met een "C"-classificatie uit een fokprogramma te weren en dat veel van deze 
honden een normaal en gezond leven zullen leiden. De indeling is geen absoluut 
nauwkeurige gids in dit stadium, maar uit de opkomende cijfers besproken in hoofdstuk 4, 
zult u zien dat over het algemeen, "C honden" minder vertegenwoordigd zijn in honden die 
goed oud worden en meer vertegenwoordigd zijn in Berner honden die jonger sterven dan 
we zouden willen en het omgekeerde geldt voor "A honden". Alle Berners kunnen een 
bijdrage leveren aan het verbreden van de genenpoel nu het belang van genetische 
diversiteit steeds beter wordt begrepen. C-honden kunnen nog steeds positieve bijdragen 
leveren aan het ras, dus het huidige advies is om ervoor te zorgen dat C-honden niet met 
andere C-honden worden gekruist. 
  
 
4] VALIDATIE VAN DE TEST 
De test wordt in sommige kringen bekritiseerd vanwege het ontbreken van een definitief en 
duidelijk resultaat en wordt negatief vergeleken met andere eenvoudiger tests die 
controleren op een enkel recessief gen en een 'Clear, Carrier or Affected' type resultaat 
geven. Iedereen begrijpt dit concept van autosomale overerving en kan de resultaten en hun 
implicaties gemakkelijk aanvaarden. De ziekten waarop deze tests betrekking hebben, 
hebben een eenvoudige verervingswijze, terwijl dat bij Histio niet het geval is. Histio is 
genetisch polyfactorisch en heeft genetische en waarschijnlijk ook omgevingsinvloeden om 
het te laten ontstaan. Dit maakt het eenvoudigweg onmogelijk om een absoluut "Clear, 
Carrier or Affected"-resultaat te geven, maar betekent niet dat er geen genetische wijze van 
overerving een rol speelt telkens wanneer het zich voordoet. Dit is een cruciaal punt en 
betekent dat het de moeite waard is te zeggen dat het feit dat deze aandoening niet zo 
eenduidig of zo duidelijk te beïnvloeden is als andere ziekten, niet betekent dat er bij deze 
aandoening geen genetische overervingsfactor aan het werk is. Alle omgevings- of andere 
factoren die kunnen bestaan en nodig zijn om de aandoening te laten ontstaan, zouden geen 
effect hebben als de hond niet eerst de genetische aanleg voor "Histio" zou hebben. 
 
Dus, nu we op dit punt zijn aanbeland en de test hebben ingevoerd, is de manier om hem te 
valideren de ervaring en te zien hoe hij het als het ware "in het veld" doet. Kijken of gezonde 
honden meestal de beoordeling "A" krijgen en lijders meestal de beoordeling "C" en nagaan 
of honden de neiging vertonen hun eigen beoordeling door te geven aan hun nakomelingen, 
want als dat niet het geval is, heeft dit alles geen zin. Hier zijn een aantal cijfers uit de laatste 
update, gepresenteerd in Frankrijk in september 2017 door Benoit Hedan. 
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Zoals u kunt zien in figuur 5 van een steekproef van 718 Berner honden uit Europese en 
Amerikaanse populaties waren 88% van de 303 gezonde honden, d.w.z. honden die niet 
aangetast waren en minstens 10 jaar oud waren, honden van de categorie "A" of "B". 
Daarentegen van de 415 honden die Histio ontwikkelden was slechts 14% "A" 
geclassificeerd. 
 
In de volgende dia, figuur 6, met 1.846 honden getest door Anatgene sinds 2012 was de 
algemene verdeling van de gradaties 23,8% van 'A', 44,5% van 'B' en 31,7% van 'C', maar het 
interessante hiervan is dat als we alleen kijken naar honden van 10 jaar en ouder het 
percentage van 'C' honden daalt tot 15,6%, terwijl (uiteraard) de andere twee categorieën 
stijgen, met name de 'A' categorie die verdubbelt tot bijna 47%. 
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Figuur 7 toont dezelfde honden uit 1846, maar op een andere manier bekeken. Hier werd 
gekeken naar de leeftijd bij overlijden en specifiek naar de honden die op de leeftijd van 
zeven jaar waren overleden. Hiervan was 49,1% ingedeeld in de categorie "C", 35,8% in de 
categorie "B" en slechts 15,1% in de categorie "A". 

 
In feite was dus bijna de helft van de honden die op 7-jarige leeftijd stierven een hond van 
de categorie "C", terwijl slechts 15% van de sterfgevallen een hond van de categorie "A" was. 
 
Er werden veel cijfers van deze aard gegeven in de Franse presentaties, evenals meer 
analyses, maar alle, in principe, tonen aan dat meer honden met Histio en die jonger sterven 
uit de "C" categorie komen en meer honden die langer leven en niet sterven aan Histio 
worden ingedeeld in "A" en vice versa. 
 
In een afzonderlijke presentatie van Dr Anne Thomas van Antagene, (meer over deze 
presentatie later in 7.3), werd figuur 8 getoond. Hieruit blijkt dat bij 112 pups uit 18 nesten, 
allen met geteste ouders, er een goede mate van erfelijkheid was voor de rangen. Dit is 
uiterst belangrijk voor de basis van de test. 
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Zoals u in figuur 9 kunt zien, heeft deze erfenis echter geen volledig vaste voorspelbaarheid 
en is er een behoorlijke mate van variatie in de zaken. De algemene tendens is echter dat u 
er voornamelijk, maar niet noodzakelijkerwijs uitsluitend, zult "uithalen" wat u er "in stopt". 
 

 
 

Dus, hopelijk kunt u zien dat, hoewel de vooruitzichten van elke individuele hond op dit 

moment niet betrouwbaar kunnen worden voorspeld, het een steeds vaster staand feit lijkt te 

worden dat honden met een "A"-classificatie een betere kans hebben om langer te leven, 

gezond te blijven en Histio te vermijden, maar bovenal om deze eigenschappen in het 

algemeen door te geven aan eventuele nakomelingen. Na statistische analyse vermeldt het 

testresultaatcertificaat dat "A"-honden een 4 maal grotere kans hebben dan neutrale B-honden 

om geen Histio te ontwikkelen en het NIET door te geven aan hun nakomelingen. C-honden 

daarentegen hebben een 4 maal grotere kans dan neutrale B-honden om Histio te ontwikkelen 

en een even grote kans om deze graad door te geven aan hun nakomelingen. Deze cijfers 

kunnen in de loop van de tijd iets veranderen door voortdurende beoordeling en her-evaluatie 

van de test, maar de trends zijn duidelijk vastgesteld met statistisch significante aantallen 

honden om de test in zijn huidige vorm te valideren. 

 

  

 

5] GEEN NAUWKEURIG INSTRUMENT 
 

De ontwikkelaars en de aanbieders van de test zijn zich terdege bewust van de huidige 

beperkingen en het gebrek aan precisie. Zij beweren niet dat de test een wondermiddel is voor 

alle kankerproblemen van ons ras. Zij zijn zich volledig bewust van het feit dat zoals de test 

nu is er afwijkingen en uitzonderingen zullen zijn, zoals tal van lang levende, gezonde "C" 

honden en omgekeerd sommige "A" honden die vroegtijdig bezwijken aan Histio. 
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Het bestaan van zulke honden betekent echter NIET dat de test waardeloos is, zoals 
sommige mensen beweren, en de verwijzing van Antagene naar de test als een selectie-
instrument om "Histio" bij Berner Sennenhonden te verminderen is een legitieme 
beschrijving die een logische beoordeling doorstaat. 
 
Over het algemeen', 'gemiddeld', 'in grote lijnen', 'in het algemeen' - gebruik de uitdrukking 
die je verkiest, het bewijs toont duidelijk aan dat het gebruik van de test en het in acht 
nemen van de resultaten een verschil zal maken voor de individuele fokkers en, misschien 
nog belangrijker voor de rest van ons daarom, de algemene toestand van het ras. Als je de 
test een paar generaties lang toepast, kun je de vooruitzichten voor je pups snel verbeteren. 
Het mag dan wel als een bot instrument worden beschouwd, maar over het geheel genomen 
is het nog steeds een positief instrument voor het ras. 
 
 
6] KLACHTEN OVER DE TEST - REDENEN OM HET NIET TE DOEN 
In de afgelopen jaren heb ik, zowel uit de eerste hand als indirect, verschillende redenen 
gehoord waarom mensen zich niet met de test inlaten. Ik ga hieronder in op enkele van deze 
redenen. 
 
6.1] Het is te duur –  
Hoe kunnen mensen dit zelfs maar zeggen voor hun fokhonden als ze de prijs van pups en 
dekgeld in overweging nemen? Er zijn af en toe verkopen die door Anatgene worden 
gehouden wanneer de prijs wordt verlaagd, maar over het algemeen kost de test zelf 
momenteel normaal 115 euro, wat, sinds de Brexit stemming, niet veel verschilt van 
hetzelfde bedrag in ponden, zeg £ 105. U moet uw dierenarts betalen om het bloedmonster 
te nemen en op te sturen, wat kan variëren. In de loop der jaren heb ik gehoord dat 
sommige dierenartsen belachelijke bedragen vragen voor het nemen van bloedmonsters 
voor rasonderzoek, maar dat andere dierenartsen dit heel goedkoop doen, of zelfs gratis, 
voor vaste klanten, omdat het voor gezondheidsonderzoek is. Als u er een paar samen 
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verstuurt, zijn de portokosten per monster lager en uw dierenarts kan u een 'pakket' 
aanbieden voor de bemonstering. Wij hebben onlangs 6 tests verstuurd en de portokosten 
naar Frankrijk bedroegen ongeveer £8 per aangetekende zending, (dit kan natuurlijk omhoog 
gaan na Brexit). Laten we echter uitgaan van een globaal bedrag van ongeveer £150 voor 
een complete enkele test. 
 
Als u een dekreu test zijn deze kosten slechts een fractie van de prijs van een enkele dekreu 
en afgezet tegen meerdere vergoedingen wordt het onbelangrijk. Wat betreft het testen van 
een fokteef en het afzetten tegen de inkomsten uit verschillende nesten pups dan, 
nogmaals, wordt het onbelangrijk als je fokt om de juiste redenen. Het is minder dan 10% 
van een standaard puppyprijs of dekgeld en veel minder in sommige gevallen, dus als de teef 
10 pups in haar leven heeft is het minder dan 1% van de inkomsten van die teef. Het is 
aanzienlijk goedkoper dan het inleveren van heupen en ellebogen bij de BVA/KC regeling en 
alle serieuze fokkers doen dat en accepteren gewoon de kosten, dus waarom zou dit te duur 
worden verklaard? 
 
Zoals u elders in dit artikel kunt lezen, kan het uitvoeren van gezondheidstests u beschermen 
tegen mogelijke gerechtskosten als uw hond problemen krijgt. De meeste mensen met 
kennis van zaken denken dat dit in de toekomst vaker zal voorkomen en, als dat zo is, zal 150 
pond voor een test in het niet vallen bij de juridische kosten en honoraria waarvoor fokkers 
aansprakelijk kunnen worden gesteld. 
 
Persoonlijk denk ik dus dat het argument van de financiële kosten een zeer zwak argument is 
voor verantwoordelijke fokkers en, nu de test is ingevoerd, alleen maar klinkt als het 
verzinnen van excuses. 
 
6.2] Het zegt niets, het is niet definitief, het is slechts een leidraad, het is niet 
nauwkeurig/als het nauwkeuriger wordt zou ik er misschien over nadenken –  
hopelijk is dit hierboven in alle voorgaande uitleg over de test aan de orde gekomen. Als je 
de kans op Histio bij je pups wilt verkleinen, waarom zou je dan niet al het mogelijke willen 
doen om de situatie op dit voor ons ras zo belangrijke gebied te verbeteren? 
 
Om een principiële parallel te trekken, de heup- en elleboogscores zijn ook niet definitief op, 
in feite, dezelfde manier, maar vrijwel 'iedereen' doet ze en alle verantwoordelijke mensen 
zouden zeggen dat mensen dat zouden moeten doen. U garandeert niet absoluut goede 
heupen en ellebogen bij één van uw pups door heup- en elleboogscores te gebruiken als 
onderdeel van uw fokoverwegingen, maar u verhoogt de kansen en over een periode van 
tijd, met elke generatie, is het gunstige effect voor zowel individuele lijnen als het ras als 
geheel, van het volgen van de tests cumulatief en wordt het advies meer en meer 
betrouwbaar. Elke verantwoordelijke fokker onderwerpt zich aan heup- en elleboogtesten, 
maar sommige van deze fokkers zeggen dat de kankertest niet definitief genoeg is. Dus, als u 
in dit kamp bent, dan is de logische vraag hieruit: doet u alleen heup- en elleboogscores 
omdat u vindt dat u dat moet doen voor de KC of Assured Breeder Scheme? Als u niet 
verplicht was om ze te doen, zou u heupen en ellebogen dan als onnodig beschouwen? 
 
Door te reageren op heup- en elleboogscores gedurende verschillende decennia hebben het 
ras, en anderen, ontegenzeggelijk de gezondheidsvooruitzichten voor het ras enorm 
verbeterd. Niet alleen zijn de heup- en elleboogscores verbeterd, maar, anekdotisch 
toegegeven, het aantal problematische heup- en ellebooggevallen lijkt in de verste verte niet 
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meer zo hoog te zijn als vroeger en in de huidige sterfte-enquête worden geen honden meer 
gerapporteerd die zijn gestorven aan heup- en elleboogproblemen. Als er zich heup- of 
elleboogproblemen voordoen, kun je meestal teruggrijpen op de stamboom en een gebied, 
een dekking of een hond vinden die waarschijnlijk verantwoordelijk is, dus meestal komen 
problemen niet helemaal uit de lucht vallen. 
 
Dus, geen definitieve individuele puppy garanties, maar het gebruik van deze schema's heeft 
het ras verbeterd en sommige mensen hebben lijnen die extreem sterk zijn op deze 
gebieden als gevolg van het consequent toepassen van criteria gedurende meerdere 
generaties. 
 
Om te zeggen dat u weigert de test te overwegen omdat hij niet nauwkeurig genoeg is, is 
een totaal verkeerd begrip van het hele punt en de haalbaarheid van de test. Wat bedoelt u 
in de eerste plaats met nauwkeurig? Als u bedoelt dat u wacht op een doorslaggevend, 
autosomaal, recessief gentype, duidelijk resultaat, dan zult u lang moeten wachten, want dat 
zal het nooit zijn, de aard van de vererving sluit die mogelijkheid uit. Als je dat begrijpt dan 
begrijp je dat het nooit hetzelfde zal zijn als zo'n test dus wat kun je anders bedoelen? 
 
Het gaat niet om individuele nauwkeurigheid maar meer om algehele verbetering, net als bij 
de heup- en elleboogscores. Bij een juist gebruik van het schema zal de gezondheid van uw 
lijn over een periode van generaties in het algemeen verbeteren. Wat als we nooit iets 
beters hadden? Wat als de test het enige was dat we ooit hadden om het ras te verbeteren 
en de vloek van vroegtijdige sterfte en histio te verminderen/weg te nemen en er geen kans 
was dat het ooit nog beter zou worden? Kortom, het zou het enige zijn waarmee we histio 
zouden kunnen bestrijden. Zou het nog steeds de moeite waard zijn om te gebruiken? Zou 
het positieve effect dat het kan hebben op ons ras het niet waard zijn om te gebruiken? Of 
zouden we gewoon zeggen "misschien een algemeen positief effect, maar het is niet goed 
genoeg, dus we gaan gewoon door zoals we bezig zijn". 
 
Waarom zou de 'Histio'-kankertest anders moeten worden bekeken dan de tests op heupen 
en ellebogen die 'bijna iedereen' uitvoert? Als u zegt dat u de test niet gebruikt omdat hij 
niet nauwkeurig genoeg is, dan is de logische toepassing van die uitspraak dat u ook niet 
geïnteresseerd bent in het verbeteren van heupen en ellebogen, maar ze vermoedelijk 
scoort omdat de KC zegt dat u dat moet doen. Is het principe niet precies hetzelfde? Dus, ik 
kan alleen maar herhalen waarom zou iemand die verantwoordelijk handelt voor het ras niet 
alles willen doen wat in zijn macht ligt om de zaken op dit voor ons ras zo belangrijke gebied 
te verbeteren? 
 
6.3] Ik had, of ken, een 'C' hond die tot op hoge leeftijd gezond was (of 'A' hond die jong 
stierf) dus de test is nutteloos –  
dit is eigenlijk hetzelfde argument als hierboven en als je het artikel tot nu toe hebt gelezen, 
begrijp je hopelijk dat dit geen reden is om de test belachelijk te maken, want deze honden 
zijn te verwachten. De test gaat momenteel over het algemene getallen spel en niet 
noodzakelijkerwijs individuele honden en als het gebruik van de test invloed begint te krijgen 
op het ras is het niet meer dan logisch om te verwachten dat deze de percentages van deze 
honden meer zullen verminderen. 
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6.4] Het heeft geen zin om het te weten omdat je er toch niets aan kunt doen / Ik wil het 
niet weten van mijn honden –  
wel, in één opzicht kun je niet argumenteren met defaitisme, het is een standpunt dat per 
definitie niet kan worden doorbroken en het is waar dat je honden die al geboren zijn 
genetisch niet kunt helpen. Maar dit is duidelijk een verkeerde vooronderstelling, want de 
test gaat over vooruitkijken, want als fokker kun je iets doen aan de toekomst en je steentje 
bijdragen om het ras naar een betere plaats te brengen door de volgende generatie van je 
eigen honden te verbeteren. Als je de status van je eigen honden kent, kun je kijken naar het 
verbeteren of behouden van deze status in de volgende, en toekomstige generaties. Als u 
ontdekt dat uw hond een 'C-hond' is, is dat geen garantie dat hij of zij Histio zal ontwikkelen 
of op jonge leeftijd zal sterven, als u niet van plan bent om met uw hond te fokken, is er 
geen echte noodzaak om hem of haar te scoren. Natuurlijk kunnen sommige fokkers ervoor 
kiezen om alle potentiële fokhonden in een nest te testen om hun keuze van de meest 
geschikte voor hun fokprogramma te helpen. 
 
6.5] Als je kanker krijgt dan krijg je het toch-  
op dit moment is dit waarschijnlijk waar, waar niemand heeft geprobeerd om enige 
positieve actie te ondernemen, maar in toekomstige nesten kun je nog steeds de kansen in 
je voordeel verminderen voor de toekomst van je eigen voorraad. Natuurlijk zijn er, zoals 
aan het begin van dit artikel al werd gezegd, nog andere kankers en sommige daarvan 
hebben geen bekende erfelijke band en die kunnen, voor zover we op dit moment weten, als 
gewoon pech worden beschouwd. Het feit blijft echter dat 'Histio' onze grootste kanker is en 
u kunt iets doen om de kans te verkleinen dat '... u het gaat krijgen...' bij honden die uit uw 
lijnen worden gefokt. 
 
Als u niets doet en zich met de test bezighoudt, wat dacht u hier dan van. De enige cijfers die 
we tot nu toe hebben voor de Britse resultaten laten zien dat de meerderheid van de 
honden graad 'C' hadden, de graad die meer kans geeft om 'Histio' te ontwikkelen en door te 
geven. 54% van de geteste honden in Groot-Brittannië was van de C-klasse en slechts 13% 
was van de A-klasse, de klasse met de minste kans op het doorgeven en ontwikkelen van 
histio'. Dit betekent dat u het probleem in Britse honden en UW eigen lijnen vergroot. Door 
de test te gebruiken en ernaar te handelen, kunt u beginnen dit percentage te verlagen. 
 
Het slechte nieuws van een erfelijk beïnvloede kanker is dat, omdat het een erfelijke invloed 
heeft, als er niets aan gedaan wordt, het zich zal blijven verspreiden en erger zal worden in 
het ras. Het goede nieuws is dat, omdat het een erfelijke invloed is, het kan worden 
teruggedrongen. 
 
6.6] Het is gewoon deprimerend om erover te praten –  
dit kan zeker waar zijn en niemand zal lang in dit ras zitten zonder wat liefdesverdriet te 
ervaren en dit kan vaak te wijten zijn aan 'Histio'. Maar het is toch zeker deprimerender om 
te accepteren dat het slecht gaat en er alleen maar depressief over te zijn in plaats van de 
kans te grijpen om te doen wat gedaan kan worden om de situatie voor het ras in de 
toekomst te verbeteren. De test gaat zeker niet over de onvermijdelijkheid dat 'Histio' 
ontmoedigend is, dat zou het geval zijn als er geen test was. Integendeel, het is het begin 
van het ras, eindelijk, in staat om enige positieve actie te ondernemen. Het is een kans voor 
het ras, via zijn individuele fokkers, om te beginnen terug te vechten, het is een reden voor 
enig optimisme en als het eerste echte instrument dat we hebben gekregen, een reden om 
op zijn minst een beetje vrolijk te zijn. Het meest deprimerende is toch wel om niets te doen 
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en een slechte situatie in stand te houden als er een kans is om iets te doen om die te 
verbeteren. 
 
6.7] Het is te ingewikkeld –  
hier zou ik misschien een beetje empathie willen tonen, want ik denk dat de website van 
Antagene wel wat gebruikersvriendelijker zou kunnen zijn, maar het is mogelijk om het uit te 
zoeken en de hulp is echt goed als je ze mailt. Ik heb nu verschillende van de mensen 
ontmoet die bij Antagene aan dit project werken en de meesten van hen spreken echt goed 
Engels. Hopelijk zal de stap-voor-stap gids hieronder, sectie 8, van enige hulp zijn voor 
iedereen die probeert de test te gebruiken of als ik kan helpen, neem dan gerust contact 
met me op. 
 
6.8] Berners hebben geen kankerprobleem, mensen zoals Steve maken er te veel van –  
sorry, maar de feiten wijzen daar niet op. We hebben misschien een beetje een gebrek aan 
harde statistieken in dit land, een feit dat de Death Survey probeert te verbeteren, maar de 
eerste tekenen uit de Death Survey en anekdotische gevoelens geuit door fokkers en 
eigenaren al tientallen jaren wijzen allemaal op een kanker probleem. Je zou kunnen zeggen 
dat de honden in andere landen waar de omvang van "Histio" meer gedocumenteerd is dan 
hier, een andere genenpool vormen, maar of je het leuk vindt of niet, alle honden komen uit 
dezelfde genenpool en de wereld wordt steeds kleiner en er wordt tegenwoordig veel 
internationaal gefokt. Dit maakt het uiterst onlogisch om te beweren dat verschillende 
landen zo'n wijdverbreid probleem konden hebben dat niet in het hele ras aanwezig was. 
Initiatieven zoals de sterfte-enquête zijn er alleen op gericht de werkelijke situatie vast te 
stellen, zodat reacties kunnen worden overwogen en beoordeeld. "Mensen zoals Steve' in 
welk land dan ook houden er niet van om problemen onder de aandacht te brengen en 
streven er alleen naar om het ras te verbeteren, dit kan niet gebeuren zolang er geen 
wijdverbreid begrip is voor onze echte problemen en wat we eraan kunnen doen. 
 
6.9] Mijn lijnen zijn gezond en leven lang, ik hoef me niet bezig te houden met Histio –  
het is volkomen waar dat we in de loop der jaren af en toe enkele kennellijnen hebben 
geïdentificeerd die een goede levensduur vertonen. Dus als je goede langlevende lijnen 
hebt, goed gedaan, maar je wilt ze toch zeker wel houden? Als u een 'Histio' hond in uw 
lijnen introduceert, krijgt u niet een lichte daling in de gemiddelde levensduur van uw 
honden op de manier dat als al uw honden voorheen 10 jaar oud werden, ze nu nog maar 
9,5 jaar oud zullen worden. Zo werkt het gewoon niet. U zult nog steeds enkele honden 
krijgen met een goede levensduur, net als voorheen, omdat ze niet aangetast zullen zijn, 
maar sommige van uw honden zullen nu 'Histio' ontwikkelen en zullen op jongere leeftijd 
sterven. Sommige van de families die uw pups kopen, zullen ze op 4, 5 of 6-jarige leeftijd 
verliezen. Dit zal ook in de volgende generaties het geval zijn en op een gegeven moment 
zult u de test over een bepaalde periode moeten gebruiken om dit te beginnen aan te 
pakken. Als je een betrouwbare, langer levende lijn hebt opgebouwd, zou ik zeggen dat je nu 
heel goed moet nadenken voordat je dit kostbare bezit op het spel zet door een ongeteste of 
een C geclassificeerde hond te gebruiken voor een ongeteste hond van jezelf. 
 
6.10] Ik hoef geen redelijke maatregelen te nemen om geen ongezonde honden te fokken - 
Ook dit punt is niet op deze manier aan de orde gesteld, maar het is een regel die hier wordt 
gebruikt om de huidige achtergrondbewegingen die mogelijk plaatsvinden en in de nabije 
toekomst van toepassing zijn op het fokken van honden te introduceren. Ik citeer uit mijn 
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andere artikel in het december 2017 BMDC van GB magazine, dat verwarrend begint met 
een citaat; 
 
"De kop van Onze Honden Kynologisch Dagblad van 27 oktober 'Regering gaat fokken 
honden met 'genetische afwijkingen' vervolgen' ging over de manier waarop de wettelijke 
basis van het fokken is geregeld en schetste hoe de regering overweegt de manier waarop 
de Dierenwelzijnswet (2006) wordt toegepast te veranderen. Er werd gemeld dat een 
regeringswoordvoerder had verklaard dat "... iedereen die willens en wetens dieren met 
genetische afwijkingen fokt, kan worden geacht een overtreding te begaan van de wet van 
2006". 
 
Later werd gezegd dat het fokken van honden met genetische afwijkingen kan worden 
beschouwd als "onnodige wreedheid" in de zin van de wet en dus als een strafbaar feit. Het 
is heel goed mogelijk dat zelfs als bij het overleg over deze wet wordt besloten dat dit niet 
onder de wet valt, degenen die dit proces sturen de wet van 2006 kunnen wijzigen om dit 
wel te zeggen, als dit de manier is waarop zij het willen. 
 
De afgelopen jaren heeft een ingrijpende herziening van de Animal Welfare Act 
plaatsgevonden. Twee belangrijke drijfveren hiervoor zijn de hoeveelheid puppy's die het 
land wordt binnengesmokkeld en ongezonde puppy's die worden gefokt door "legitieme 
Britse fokkers". Sommige voorstanders van de hervormingen van de wet zijn van mening dat 
veel fokkers van rashonden onverantwoordelijk zijn en niet genoeg aandacht besteden aan 
de gezondheid van de puppy's die zij fokken. Als je dit afzet tegen de enorme explosie van 
het aantal DNA-tests voor diverse hondenziekten die nu beschikbaar zijn, dan zijn de 
mogelijke eisen van deze wet of de gebieden waarop eventuele rechtszaken die hieruit 
voortvloeien zich zouden kunnen richten, vrij duidelijk. Bangmakerij? Misschien, maar de 
bewoordingen in het artikel Our Dogs en de citaten van regeringswoordvoerders laten 
weinig ruimte voor onduidelijkheid. 
 
De manier waarop de toekomstige wetgeving uiteindelijk tot stand komt en wordt 
toegepast, kan enorme gevolgen hebben voor de hondenfokkerij. Er zijn andere factoren 
waarmee rekening moet worden gehouden, maar sta eens stil bij de vraag hoe "..... bewust 
fokken met dieren met genetische afwijkingen ....." wettelijk zou kunnen worden toegepast. 
Als fokker verkoop je een hond die aan "Histio" overlijdt als hij bijvoorbeeld 4 jaar oud is. De 
eigenares vraagt juridisch advies omdat zij erachter is gekomen dat er een test bestaat die, 
indien toegepast op de ouderdieren, de kans zou hebben verkleind dat haar puppy deze 
ziekte zou ontwikkelen. Na advies te hebben ingewonnen van een 'no win no fee' juridisch 
adviseur, besluiten de eigenaars van de hond de fokker aan te klagen voor het leed en de 
angst die zij hun gezin hebben aangedaan, omdat zij verwachtten dat de hond veel langer 
zou leven. Zij klagen de fokker aan omdat deze geen redelijke maatregelen heeft genomen 
om de kans te verkleinen dat dit met hun puppy zou gebeuren. De fokker verdedigt zich in 
de rechtbank door te zeggen dat zij de test niet hoefden te gebruiken bij het kiezen van een 
partner voor hun hond omdat hun lijnen gezond zijn en de test niet nauwkeurig of effectief 
genoeg is. De rechter zegt dat hun lijnen duidelijk niet gezond zijn omdat ze een hond 
hebben voortgebracht die is gestorven aan een erfelijk beïnvloede ziekte, dus punt 
afgewezen. De exacte nauwkeurigheid van de test is irrelevant, omdat de test een zekere 
nauwkeurigheid heeft en het enige bewijs is dat de fokker had kunnen leveren om te 
bewijzen dat zij redelijke maatregelen heeft genomen om gezonde honden voort te brengen. 
De rechter zegt dat dit de grootste doodsoorzaak is bij dit ras en dat deze fokker niet het 
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enige beschikbare kwantificeerbare mechanisme heeft gebruikt om de kans te verkleinen 
dat pups de ziekte ontwikkelen. De zaak van de eigenaar kan alleen als bewezen worden 
beschouwd en de fokker moet enkele duizenden ponden betalen aan kosten en 
schadevergoeding. Als de fokker de test had gebruikt en naar de resultaten had gehandeld, 
dan had de fokker, zelfs als de pup hetzelfde was overkomen, kunnen aanvoeren dat de 
nodige zorg was besteed. 
 
Bij de mogelijke toepassing van dit scenario op deze zaak zou een rechtbank kunnen 
oordelen dat de "Histio"-test al verscheidene jaren kon worden gebruikt, zodat eventuele 
wijzigingen in de wetgeving konden worden toegepast op honden die werden gefokt sinds 
de test beschikbaar was, maar die stierven na de invoering van de hervormde wet, en niet 
alleen op honden die in de toekomst werden gefokt. Zelfs als je de test gebruikt en toepast 
volgens de aanbevelingen en er toch dingen fout gaan omdat de test "niet nauwkeurig" is, 
kan elke fokker zich verdedigen met het argument dat hij heeft gedaan wat hij kon en wat 
redelijkerwijs van hem kon worden verwacht. Het negeren van de test kan gezien worden als 
het absoluut niet nemen van redelijke maatregelen om geen puppy met Histio-
aandoeningen voort te brengen en dat zou de verdediging van de fokker in een eventuele 
rechtszaak volledig te niet doen. Afgezien van het ethische perspectief van "de gezondheid 
van de honden", dat voldoende zou moeten zijn om het gebruik van tests aan te moedigen 
om vermijdbaar lijden te verminderen, is mijn persoonlijke mening dat fokkers alle 
gezondheidstests voor hun ras op eigen risico negeren in de wereld waar we naar toe lijken 
te gaan. In sommige landen zijn er al legale bedrijven die adverteren voor hondeneigenaren 
met problemen waarvoor ze hun fokker willen aanklagen, dit zal ook in dit land gebeuren. 
 
We hoeven echter niet te wachten op een toekomst van wetswijzigingen, want dit soort 
vervolging is heel goed mogelijk in het huidige rechtskader en is al gebeurd. Zelfs in de 
huidige wereld waarin wij als fokkers opereren, moet je elementaire dingen doen om jezelf 
te beschermen. Gelukkig vallen de praktijken die je als fokker beschermen ook, in principe 
per definitie, samen met de dingen die je definiëren als een verantwoordelijke fokker. 
 
7] BELANGRIJKE POTENTIËLE ONTWIKKELINGEN VOOR DE TOEKOMST 
De meer scherpzinnige lezers hebben in het voorgaande misschien verschillende 
verwijzingen en sentimenten opgemerkt zoals "..... momenteel....." en " .... op dit moment.... 
Dit komt omdat verscheidene potentieel opwindende ontwikkelingen voor de "Histio"-
testarena werden aangekondigd in het kader van de in Frankrijk gegeven presentaties. Het 
kan echter niet genoeg worden benadrukt dat twee van deze ontwikkelingen nog ver weg 
zijn, maar hier zijn opgenomen als redenen voor een beetje optimisme. Met de andere kan 
vooruitgang worden geboekt zodra financiering kan worden gevonden. 
 
Er was nieuws over ...... 
 
7.1] Een bloedtest voor de aanwezigheid van 'Histio' tumoren? –  
Het is nog heel vroeg en presentator Benoit benadrukte dat dit nog lang niet gerealiseerd is, 
maar dat de basis is gelegd om een dergelijke test theoretisch mogelijk te maken. Dit zou de 
definitieve aanwezigheid van Histio veel, veel vroeger kunnen bevestigen dan nu het geval is. 
Nu komt een hond gewoonlijk bij de dierenarts met een "afwijkende kleur" en, afhankelijk 
van de precieze symptomen, probeert de dierenarts ontstekingsremmende medicatie, 
antibiotica, steroïden en verwijst hij na een paar weken door naar een specialist. In die tijd 
zal de ziekte waarschijnlijk al ver gevorderd zijn zonder dat de diagnose is gesteld en de kans 
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is groot dat de hond al te ver achteruit is gegaan om de ware ziekte nog aan het licht te 
brengen. Op een gegeven moment zal de malaise misschien worden afgeschreven als 
longkanker of niet-specifieke kanker, terwijl het in feite Histio is die aan het werk is. De enige 
definitieve diagnose die momenteel kan worden gesteld is het visueel onderzoeken van 
tumorbiopten onder een microscoop. Aangezien Histio-tumoren vaak zeer ontoegankelijk 
zijn en moeilijk te vinden tot na het overlijden, wat zelden gebeurt, zou een dergelijke test 
een grote doorbraak betekenen. Als er een eenvoudige bloedtest beschikbaar was die 
onmiddellijk kon worden uitgeprobeerd en die aantoonde dat er ergens in de hond 
histiocytaire tumoren aanwezig waren a] zou de hond correct worden gediagnosticeerd als 
lijdend aan histio, b] zou er werkelijk een diagnose zijn in plaats van een vaak onopgelost 
mysterie, c] zouden eigenaars niet veel geld uitgeven aan onnodige tests en speculatieve 
behandelingen en d] zou de ware omvang van de ziekte in het hele ras veel duidelijker en 
meetbaarder zijn. Echter, zonder een effectieve behandeling is een betere en vroegere 
diagnose slechts van beperkte waarde voor het onderzoek en niet van groot nut voor de 
eigenaar of, meer relevant, de hond. 
  
 
7.2] Begin van een behandeling? –  
Er was ook nieuws over misschien wel de oorsprong van een mogelijke behandeling voor 
Histio. Ook hier kan niet genoeg worden benadrukt dat het om een zeer experimentele 
behandeling gaat, maar in het laboratorium kunstmatig gekweekte "Histio"-tumoren hebben 
bij deze behandeling een negatief effect ondervonden. Er moeten nog heel wat grote en 
lange stappen worden gezet om dit tot een levensvatbare behandeling te brengen en we zijn 
nog jaren verwijderd van dit stadium, maar het is tenminste een klein beetje hoop voor het 
ras op een gebied waar er tot nu toe absoluut geen hoop was. 
 
Het is duidelijk dat een vroege diagnosetest geen nut heeft zonder een of andere 
behandeling en een behandeling is niet zo goed als ze pas in een later stadium wordt 
toegediend. Echter, als deze twee nieuwtjes samen worden bekeken, dan zou de wereld van 
Berners met beide aanwezig en volledig werkend een utopie zijn in vergelijking met wat we 
nu hebben, dus we kunnen alleen maar duimen en de Universiteit van Rennes veel succes 
wensen. Hun aankondiging was erg bescheiden tijdens de presentatie, maar tijdens 
gesprekken achteraf werd het verbazingwekkende potentieel van deze twee facetten echt 
goed gewaardeerd en vervolgens bevestigd in gesprekken tijdens het week-end met de 
onderzoekers van Antagene en de Universiteit van Rennes en konden we hen het 'wow-
moment' van realisatie geven dat ze verdienden. 
  
 
7.3] Histio Test Web site? –  
Er was nog meer potentieel goed nieuws zoals de anderen, nog steeds aan de horizon, maar 
het gaf ons tenminste enige belofte van betere dingen die zouden komen. Dit werd HSIMS 
genoemd in een presentatie van Dr Anne Thomas van Antagene en ik zal proberen dit zo 
goed mogelijk uit te leggen. (Ik heb de potentiële praktische toepassing zeker goed 
begrepen, ook al kloppen de technische details niet helemaal). 
 
U zult zich herinneren van eerder in dit artikel dat de huidige test de markers op negen 
verschillende plaatsen controleert. Elk van deze markers kan in drie verschillende 
toestanden voorkomen, zodat het aantal potentiële variaties in alleen al deze 9 DNA-
gebieden 39 is (3 tot de macht negen), wat iets minder is dan 20.000. Elke hond kan dus 
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bijna 20.000 mogelijke opties hebben, alleen al in de gebieden van het DNA die momenteel 
worden onderzocht op Histio-indicatieve veranderingen. Deze gebieden worden voor elke 
test bekeken en in feite wordt het aantal verschillen met het DNA van de gezonde honden 
geteld en uit het aantal variaties wordt het indexcijfer van "A", "B" of "C" berekend. Dat wil 
zeggen dat als een hond maar een paar variaties heeft, hij een "A" krijgt en als hij veel 
variaties heeft, zal hij, helaas, een "C" krijgen. Tussen de uitersten bevinden zich de "B"-
neutrale honden, waarvan de variaties binnen de getallen vallen die bij statistische analyse 
als gemiddeld worden beschouwd. 
 
Een hond kan dus een C krijgen omdat er veel veranderingen zijn waargenomen en 
bijvoorbeeld een tweede potentiële partner zou ook een C kunnen krijgen, maar hoewel er 
veel veranderingen zijn, zou het toch om een grotendeels andere reeks veranderingen 
kunnen gaan. Dit zou kunnen betekenen, in theorie althans, dat die twee honden, hoewel 
beide met een "C" beoordeeld, niet helemaal rampzalig zouden zijn om samen te zetten 
omdat geen van hun variaties werd verdubbeld. Het kan ook zo zijn dat het samenbrengen 
van een bepaalde twee C-klassen absoluut rampzalig zou kunnen zijn en een overwicht aan 
C-honden met een slechte prognose voor een langer leven zou kunnen opleveren. Aan de 
andere kant van de schaal kunnen bij twee honden van de klasse "A" uitzonderlijk weinig 
veranderingen worden waargenomen, maar deze kunnen volledig dezelfde variaties zijn, 
zodat alle veranderingen dubbel zouden zijn als deze honden bij elkaar zouden worden 
gezet. Dit zou kunnen betekenen dat deze twee specifieke "A" honden niet noodzakelijk een 
zo goede combinatie voor Histio zouden zijn als eerder gedacht. Vergeet niet dat we het hier 
alleen hebben over de veranderingen die zijn waargenomen in de 9 DNA-gebieden die 
genetisch significant zijn gebleken bij "Histio" en hoewel dergelijke scenario's kunnen 
voorkomen, zullen zij nog steeds in de minderheid zijn. 
 

 
 

Figuur 11 toont dit principe aan door te laten zien dat twee mogelijke combinaties van een 
hond met de B-categorie met een A-categorie, een B-categorie of een tweede B-categorie. In 
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het huidige systeem zou je verwachten dat de A-combinatie de beste is, maar je kunt zien 
dat een specifieke hond van B-klassering even goed kan zijn als de A-klasse optie, wat 
dezelfde verdeling van A-, B- en C-puppy's oplevert. Een andere B-hond kan echter veel 
slechter en zelfs rampzalig zijn en 60% C-pups opleveren. Onder het huidige systeem is er 
geen manier om deze vooruitzichten te voorspellen, wel zou een extreem langdurig 
onderzoek van elke voorgestelde combinatie kunnen worden ondernomen, maar dit zou 
extreem tijdrovend en totaal onpraktisch zijn, maar als HSIMS zou worden ingevoerd, zou 
het deze veel specifiekere en nauwkeurigere voorspellingen in een oogwenk geven op een 
website die voor iedereen vrij toegankelijk is. 
 
Begrijp dit niet verkeerd, op dit moment zullen, voor zover iemand kan zeggen, "A"-honden 
een veel grotere kans op gezonde, langlevende honden geven dan "C"-honden, maar als het 
mogelijk was om een individuele paring te beoordelen, zou een nauwkeuriger potentieel 
resultaat voor elke exacte combinatie kunnen worden geschat. Dit zou alleen mogelijk zijn 
als het mogelijk zou zijn om in detail alle (bijna) 20.000 mogelijkheden op een individuele 
hond te vergelijken met dezelfde 20.000 mogelijkheden op een andere individuele hond. Dit 
is een van de redenen waarom Antagene niet aanbeveelt dat het ras alle honden met een C-
gradatie uit het fokprogramma zou moeten gooien, maar ze gewoon voorzichtig zou moeten 
gebruiken. 
 
Figuur 12 laat zien dat met de nodige zorgvuldigheid het mogelijk is om "C" honden te 
gebruiken binnen een fokprogramma, zolang ze worden gebruikt in goede combinaties. 
HSIMS zou het mogelijk maken om meer zekerheid te hebben over deze veiliger 
combinaties. 
 

 
 
Antagene kondigde aan dat ze deze faciliteit willen opzetten voor Berner eigenaren en dat ze 
willen dat het gratis te gebruiken is. Ze willen een web site interface ontwerpen voor de 
database van testresultaten waarin je de door jou voorgestelde combinatie van reu en teef 
kunt invoeren en je zou een exacte waarschijnlijkheidsvoorspelling krijgen van hoe die twee 
specifieke honden samen zouden combineren en welke mix van 'A' 'B' en 'C' je zou kunnen 
verwachten, veel nauwkeuriger dan de huidige test. Uiteraard zou dit alleen kunnen werken 
voor reuen en teven die getest zijn, maar denk eens aan de mogelijkheden. Elke mogelijke 
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dekking zou een exacte individuele 'Histio'-classificatie kunnen hebben. Dit zou niet 
hetzelfde zijn als een EBV type systeem gebaseerd op antecedenten en de effecten van de 
cumulatieve bijdragen van verwanten, dit zou een directe voorspelling zijn die uniek is voor 
twee specifieke honden in combinatie met elkaar, waarbij de gegevens die het gebruikt om 
het resultaat te geven direct, en alleen, uit de testresultaten van die twee honden worden 
gehaald. 
 
De hele presentatie van Dr Anne Thomas van Antagene ging over dit project, waarvan de 
volledige naam Histiocytic Sarcoma Index Mate Selection is. Enkele van de vele 
mogelijkheden werden gedemonstreerd met onder meer deze hopelijk min of meer voor 
zichzelf sprekende dia's. 
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Anatagene zei dat ze €11.200 (euro) nodig hadden voor de ontwikkeling van de database en 
de bijbehorende interactieve website en schetste een paar principes die van toepassing 
zouden zijn. Verschillende landen zeiden dat ze terug zouden gaan en manieren zouden 
overwegen om dit geld bij elkaar te krijgen en er was een algemeen optimistische opvatting 
na afloop dat dit geen groot probleem zou zijn voor het ras in de hele wereld om dit geld bij 
elkaar te krijgen, gezien de ongelooflijke, potentiële waarde voor het ras van dit initiatief. De 
Franse club hield een inzameling, waarbij zij letterlijk met een emmer rondliepen en om 
bijdragen vroegen, gedurende hun weekend evenementen na de presentaties en 
verzamelde bijna €850. Eventuele bijdragen of ideeën voor fondsenwerving kunnen naar mij 
worden doorgestuurd. 
 
Een pdf van de hele presentatie over HSIMS, met deze dia's en de rest, is beschikbaar aan 
het eind van dit artikel. 
 
Update: De volledige kosten voor de website werden in de maanden na de bijeenkomst in 
Frankrijk snel bereikt met donaties uit een aantal landen. De introductie van de website zal 
daarom waarschijnlijk tegen het einde van 2018 of begin 2019 plaatsvinden. 
 
8] HOE DE (HUIDIGE) TEST TE GEBRUIKEN - DE PRAKTISCHE ASPECTEN 
Zoals eerder gezegd kan dit een enigszins verwarrend proces zijn wanneer het voor het eerst 
wordt uitgevoerd, het is eigenlijk heel logisch en het doel van elke stap is duidelijk, het is 
alleen de uitleg en de instructies die misschien een beetje verloren gaan in de vertaling. 
 
Om de test te gebruiken moet u eerst de volgende link op het internet openen 
 
http://www.antagene.com/en/commander/histiocytic-sarcoma-test 
 
(Deze link staat onder aan deze "Histio"-pagina in de rubriek gezondheid op de website van 
de club, dus van daaruit kan hij worden geraadpleegd). Deze pagina bevat veel informatie 
over de test, wat hij inhoudt en hoe je hem moet gebruiken, maar om je te helpen geef ik 
hier de basisprocedure weer. 
 
Na het lezen van de pagina moet u onderaan zijn bij de sectie "Wat is de procedure voor het 
aanvragen van de test voor Histiocytair Sarcoom ?" die de belangrijkste links bevat voor het 
hele proces. 
 
Ten eerste moet u klikken op de grijze link "Memorandum of Agreement" en wanneer de 
pagina wordt geopend twee kopieën afdrukken, één moet u voor uzelf houden en de andere 
moet u invullen en ondertekenen en moet worden meegestuurd met het eerste monster dat 
u opstuurt. Hierna hoeft u het niet meer in te dienen voor toekomstige monsters. 
 
Ten tweede moet u de betaling voor uw monster regelen, dus u moet de pagina die u opent 
via de link "betaling" afdrukken of raadplegen. U kunt rechtstreeks per bankoverschrijving 
betalen, in welk geval u de pagina met het ontvangstbewijs of de ontvangstbevestiging moet 
afdrukken en bij uw monsterpakket voegen, of u kunt per kaart betalen door uw gegevens 
op het betalingsformulier te vermelden en dat formulier bij te sluiten. 
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Ten derde moet u op de link "certificaat monster" klikken en een certificaat afdrukken en 
gedeeltelijk invullen voor elk monster dat u indient, waarbij u het gedeelte dat door uw 
dierenarts moet worden ingevuld, aan uw dierenarts overlaat. 
 
U wordt ook gevraagd om, indien mogelijk, een kopie van de stamboom van deze hond mee 
te sturen. 
 
Er is ook een link naar een onderzoeksformulier dat u voor uw hond moet invullen, maar u 
kunt uw monster ook zonder dit formulier opsturen en het later invullen en bijwerken als de 
toestand van uw hond is veranderd. Dit is een waardevol onderdeel van het 
onderzoeksaspect voor het ras van deze test, dus vergeet niet om het bij te dragen als u dat 
niet doet op het moment van het monster. 
 
U moet dan de hond (!) en de .... naar de dierenarts brengen: 

o ingevuld memorandum van overeenkomst, 
o ontvangstbewijs van betaling, 
o gedeeltelijk ingevuld monster certificaat aan uw dierenarts samen met de hond. 
o Een stamboom en het onderzoeksformulier kunnen indien mogelijk worden 

bijgevoegd. 
 
De dierenarts kan dan controleren of de microchip van de hond overeenkomt met de chip 
die u op het certificaat hebt vermeld en het bloedmonster nemen, meestal is het scheren bij 
ons ras niet nodig. De dierenarts hoeft het bloed niet te centrifugeren of op een andere 
manier te behandelen, het hoeft alleen maar in een EDTA-buisje te worden gedaan om het 
te conserveren, wat een standaardprocedure is. De dierenarts moet zijn/haar deel van het 
formulier invullen om de identiteit van de hond via de microchip en de datum van de 
bloedafname te bevestigen, de verpakking invullen en het formulier naar Anatagene sturen. 
Als er meer dan één hond wordt ingezonden, moet de dierenarts elk EDTA-buisje met een 
nummer of letter merken om het aan één monstercertificaat te koppelen. 
 
De hele partij moet worden verpakt en door de dierenarts worden gepost naar het adres dat 
in Frankrijk is opgegeven als onderdeel van het validatieproces. (Als u het daarna mocht 
meenemen om het zelf te posten, zou de dierenarts Antagene niet kunnen garanderen dat 
het monster niet is verwisseld en wordt het validatieproces in gevaar gebracht). Dit is geen 
slechte zaak maar een goede zaak voor de geloofwaardigheid van de test en alle goed 
ontworpen tests hebben validatie en geloofwaardigheid als een essentieel kenmerk. (We 
hebben onlangs 6 monsters naar Antagene gestuurd en uit het ontvangstbewijs bleek dat de 
dierenarts slechts £8 betaalde voor aangetekende verzending, dus deze stap is geen 
belemmerende kostenpost). 
 
Er is ook de mogelijkheid om een monster in te brengen alleen voor onderzoek zonder een 
Antagene vergoeding te betalen. Dit betekent dat u geen feedback krijgt, maar dat de Histio-
status van uw hond wordt geregistreerd als onderdeel van het rasonderzoek. 
 
9] SAMENVATTING 
Bij het samenstellen van dit artikel heb ik geprobeerd om alles wat ik relevant vind over de 
ziekte en de test op te nemen, zodat iedereen die er net mee in aanraking komt goed 
geïnformeerd kan worden en hopelijk begrijpt hoe belangrijk het voor hen is om zich ermee 
bezig te houden, vooral als ze Berner Sennenhonden fokken. Ik vind dat de rasvereniging in 
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Frankrijk en de Franse BMD-eigenaren door ons allen moeten worden bedankt, omdat hun 
inspanningen van de afgelopen 15 jaar echt enorme vooruitgang hebben mogelijk gemaakt 
voor de Berner Sennenhond tegen deze vloek op ons ras. Niet alleen hebben zij gezorgd voor 
financiering en monsters op een hoog niveau, maar zij hebben ook andere manieren 
geïntroduceerd om steun voor het testen aan te moedigen. Deze maatregelen omvatten het 
feit dat het onmogelijk is voor een Berner om kampioen te worden in Frankrijk, tenzij hij of 
zij "Histio" getest is en de resultaten via de club gepubliceerd worden. Dat is echt de Kennel 
Club die de rasvereniging steunt! Het is maar 26 mijl over het kanaal, maar kunt u zich 
voorstellen dat dit hier snel zal gebeuren, hoewel om eerlijk te zijn tegen de Kennel Club de 
structuur van het systeem onder het bestuur van de FCI in veel opzichten dergelijke dingen 
gemakkelijker maakt om te faciliteren. Met deze steun hebben de wetenschappers en 
Antagene de zaken nu zover gebracht dat het ras de kans heeft om het tij te keren tegen 
deze wrede en meedogenloze ziekte. 
 
In wezen beweert niemand dat deze test al het eindproduct is, niemand beweert dat hij al 
onze 'Histio'-ellende in één generatie zal wegnemen, niemand beweert dat hij iets is wat hij 
niet is en de makers en leveranciers van de test zijn allemaal heel eerlijk over de huidige 
beperkingen en de werkelijke betekenis ervan en werken aan de verbetering van de test en 
de manier waarop hij kan worden gebruikt. 
 
Histio' is het grootste serieuze gezondheidsprobleem voor ons ras en deze test is momenteel 
ons enige wapen om mee terug te vechten. De test in zijn huidige vorm is van waarde voor 
het ras als mensen ermee aan de slag gaan en er zijn potentiële toekomstige verbeteringen 
die het voordeel voor ons ras nog veel, veel verder zullen vergroten. Al deze mogelijke 
verbeteringen zouden gebruik kunnen maken van bestaande testgegevens, dus wachten op 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen is geen reden om nu niet te testen. 
 
Dus, samengevat gaat de, wat mij volkomen duidelijk lijkt, logische keten ongeveer als volgt. 
 
FEIT 1 - Kanker is, met grote afstand, de grootste doodsoorzaak van Berner Sennenhonden 
en is dat al tientallen jaren. Volgens de huidige cijfers sterft meer dan tweederde van de 
Berner Sennenhonden in het Verenigd Koninkrijk, 68% van de Britse BMD's sterven aan 
kanker volgens onze eigen Sterfgevallen Onderzoek. 
 
FEIT 2 - Ondanks het feit dat er zeker te weinig diagnoses worden gesteld, en vaak wordt 
vastgesteld dat het een algemene 'kanker' of 'kanker van een bepaald orgaan' is, is de meest 
voorkomende en ernstige vorm van kanker bij ons ras, 'Histio', nog steeds verantwoordelijk 
voor 23% van de Britse BMD sterfgevallen. 
 
FEIT 3 - Er is geen genezing of zelfs maar behandeling voor Histio ..... 
 
FEIT 4 -... daarom is de enige manier om de impact van Histio op ons ras te verminderen, het 
voorkomen van Histio in de eerste plaats. 
 
FEIT 5 - 'Histio' heeft een BEWEZEN erfelijk aspect. 
 
FEIT 6 - Het goede nieuws over een erfelijk aspect betekent dat met de juiste begeleiding de 
incidentie van de ziekte kan worden verminderd met goede fokpraktijken 
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FEIT 7 - Er bestaat een test die een schatting kan geven van de waarschijnlijkheid dat een 
individuele hond 'Histio' doorgeeft of ontwikkelt, d.w.z. kan helpen met de 'juiste 
begeleiding' 
 
FEIT 8 - Als elke fokker de test zou gebruiken, EN er adequaat naar zou handelen, zouden ze 
niet alleen een betere kans hebben om geen getroffen honden voort te brengen en over het 
algemeen langer levende honden die de ziekte niet zullen doorgeven voor hun eigen lijnen 
en pupkopers, maar de algemene toestand van het ras zou alleen maar verbeteren. 
 
FEIT 9 - De aard van Histio betekent dat de test geen definitieve resultaten kan geven voor 
individuele honden of combinaties van honden, maar het is bewezen dat de test nog steeds 
zinvolle resultaten geeft. In de loop van de tijd zal de bruikbaarheid van deze resultaten 
beter worden, maar als ras is het wat we op dit moment hebben om onze situatie te 
verbeteren. 
 
FEIT 10 - Fokkers in het VK lijken zich tot nu toe niet bezig te houden met de test. De test 
bestaat nu een paar jaar en slechts 39 honden uit het VK zijn getest. 
 
CONCLUSIE, (voor mij duidelijk) - Veel meer BMD fokkers in het Verenigd Koninkrijk zouden 
de test moeten gebruiken. 
 
BELANGRIJKE PUNTEN VAN OPMERKING - Het is absoluut niet de bedoeling om hier te 
zeggen tegen fokkers dat 'Histio' testen altijd de belangrijkste factor moet zijn in 
fokoverwegingen en simpelweg al het andere moet overstemmen. 
 
Het is ook niet de bedoeling om te zeggen dat alleen A-categorieën gebruikt mogen worden 
bij het fokken, dit is gewoon niet haalbaar om verschillende redenen van gezond verstand en 
zou niet in het beste algemene belang van het ras zijn. Het gebruik en de toepassing van de 
test is gewoon om te zeggen dat er rekening moet worden gehouden met Histio naast al het 
andere en voor het moment proberen te vermijden om "C" te paren met "C" of, logisch dat 
principe uitbreidend, ook "C" te vermijden met ongeteste. 
 
Een punt dat het vermelden waard is voor fokkers en pupkopers in het Verenigd Koninkrijk is 
dat volgens de enige cijfers die tot nu toe beschikbaar zijn, de verdeling van geteste honden 
in het Verenigd Koninkrijk is als volgt: graad A 13%, graad B 33% en graad C 54%. Dit 
betekent dat als je volledig blind paart, je hoogstwaarschijnlijk een C reu paart met een C 
teef, waardoor het risico op het ontwikkelen van histio in de nakomelingen toeneemt en de 
Britse genetische poel verder verzwakt als het gaat om deze vreselijke ziekte. Het is toch 
zeker zinvol om ten minste één ouder te laten classificeren, als een A of een B, en als de ene 
geclassificeerde ouder een C blijkt te zijn, zorg er dan voor dat de andere geclassificeerd is 
als een A of een B. 
 
Tot slot, niemand zegt dat je gewoon geen honden met een "C"-classificatie moet gebruiken 
en de onderzoekers van Antagene en de Universiteit van Rennes zijn de eersten om dit te 
zeggen, maar als een verantwoordelijke fokker moet je gewoon voorzichtig zijn als je dat wel 
doet, vooral als er meer honden met een "C"-classificatie zijn die nauw verwant zijn aan die 
hond. De huidige 'Histio' test gaat volledig over het niet gebruiken van 'C' bij 'C' en zeker 
NIET over het helemaal niet gebruiken van 'C'. C-honden' maken een veel te groot deel uit 
van de genenpoel om volledig te verwerpen. 
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ALS U EEN FOKKER BENT - dit gaat absoluut over uw honden en uw fokkerij. Het gaat om het 
volgen van de verkoop van uw puppy's en het zoeken naar herhaaldelijke vroegtijdige 
sterfgevallen, meestal rond de middelbare leeftijd van 4 - 7 jaar en 'vage kankerdiagnoses' of 
onbekende maar terminale aandoeningen in uw lijnen, zelfs als 'Histio' niet specifiek wordt 
genoemd. Het gaat erom eerlijk te zijn tegenover uzelf, uw lijnen en uw toekomstige puppy-
eigenaars. 
 
Het gaat er niet noodzakelijkerwijs om dat je mij of de club of de KC of de wereld in het 
algemeen vertelt over eventuele problemen die je bij je honden hebt, maar dat je je er op 
zijn minst voor openstelt en dan bereid bent om te beginnen ze aan te pakken. Dit is geen 
gemakkelijke stap vanuit de instelling die sommigen nu lijken te hebben om het probleem 
gewoon te negeren. Voor mij hebben we een olifant in de kamer scenario en totdat een paar 
meer mensen bereid zijn om aan zichzelf toe te geven dat het ras een probleem heeft en te 
accepteren dat hun honden in feite een deel van het ras zijn en daarom heel goed een deel 
van het probleem zouden kunnen zijn, kunnen we geen echte wijdverbreide vooruitgang 
boeken. Dit is een essentieel principe dat de eigenaars en vooral de fokkers zich eigen 
moeten maken. Al onze honden zijn vandaag de dag een deel van het probleem, wat slecht 
nieuws is, maar het goede nieuws is dat dit betekent dat wij en al onze honden een deel van 
de oplossing zijn door de test te gebruiken en verstandig toe te passen. 
 
ALS U EEN PUPPY KOPER BENT - Of u nu voor het eerst een Berner koopt of een ervaren 
eigenaar bent, ook u kunt hier een rol in spelen, door de fokker te vragen naar de 'kanker' 
test als u naar een potentiële puppy kijkt. U zult fokkers aanmoedigen om het serieus te 
nemen en u zult helpen om de 'Histio' test in de moderne psyche van het ras te verankeren, 
het zal moeilijker worden voor mensen om het te negeren. Oudere honden krijgen misschien 
geen score, maar zoals in dit artikel wordt uiteengezet, is er geen goede reden waarom 
ouders van puppies niet nu al een 'Histio'-test zouden moeten ondergaan om 'C to C'-
paringen te voorkomen. Het is waar dat dit je geen ijzeren garanties geeft over de 
gezondheid op lange termijn van je puppy, maar zelfs de meest sceptische mensen kunnen 
het groeiende bewijs van de testvalidatie die in dit artikel wordt geschetst, niet zomaar 
blijven negeren en zullen moeten toegeven dat het je kansen zal verbeteren. 
 
  
10] CONCLUSIE 
We hebben dit verschrikkelijke probleem in ons ras en Histio zal niet verdwijnen tenzij we 
het aanpakken, maar we hebben nu de middelen om te beginnen er iets aan te doen. 
 
Het is misschien de moeite waard om te vermelden dat het mogelijk is om te diep in te gaan 
op het deprimerende nieuws bij het bespreken van Histio en het effect ervan op het ras, 
maar ik wil elke lezer eraan herinneren dat veel Berners, wat hun 'Histio' classificatie ook 
mag zijn, een gezond en redelijk lang leven zullen hebben. We moeten ons niet laten 
deprimeren door de sombere aspecten, maar dat mag ons er ook niet van weerhouden om 
op onderzoek uit te gaan om zaken te verbeteren. We moeten genieten van alle goede 
positieve aspecten van het ras waar we van houden en pragmatisch blijven over het minder 
goede nieuws, maar beslissingen nemen om dingen aan te pakken die kunnen worden 
aangepakt. 
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Overweegt u alstublieft de test te gebruiken in uw fokdierenbestand en houdt u zich waar 
mogelijk aan de resultaten, in ieder geval niet dubbel aan 'C'-honden. Op dit moment is het 
misschien moeilijk om honden met een A-score te vinden, vooral als je ook rekening houdt 
met andere fokoverwegingen, maar als mensen de test op de juiste manier beginnen te 
gebruiken, zou dit op den duur gemakkelijker moeten worden, omdat het percentage A-
honden zal toenemen. Het is niet het enige dat in overweging moet worden genomen bij het 
fokken, maar het zou hoog op de prioriteitenlijst moeten staan voor iedereen die echt om 
het ras geeft en vooral voor diegenen die lijnen gebruiken waar een aantal sterfgevallen op 
jonge of middelbare leeftijd in hebben voorgedaan. Hoe meer mensen de test gebruiken en 
ernaar handelen, hoe beter de test zal worden en hoe gemakkelijker het zou moeten 
worden om in de toekomst honden te vinden die "A" getest zijn. De ontwikkeling van de 
HSIMS zal een grote stap voorwaarts zijn, maar die zal alleen maar voortbouwen op de 
testen die al gedaan zijn, dus de belofte voor de toekomst is geen reden om nu nog niet te 
beginnen met terugvechten. 
 
We hebben dit instrument gekregen om ons ras nu te beginnen verbeteren en, hoewel het 
momenteel misschien een beetje een bot instrument is, is het nog steeds een waardevol 
instrument dus, als eigenaars en vooral als de fokkers van vandaag met 
verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het ras voor de toekomst, is het aan ons om 
het te gebruiken. 
 
Het lijkt een deel van het weefsel van onze liefde voor het ras in het Verenigd Koninkrijk te 
zijn om alle kankers gewoon te accepteren als een prijs die wij, en natuurlijk belangrijker, de 
honden, moeten betalen. De tijd is gekomen om deze cultuur van acceptatie achter ons te 
laten en er pro-actief iets aan te doen. Het kan alleen maar aan JOU liggen als fokker om je 
steentje bij te dragen voor je eigen honden en het juiste te doen voor het ras. 
 

The following are either links to web sites across the world where you can find out more about 

this condition or specific articles or pdfs of presentations openly available or offered with 

permission. 

• Benoit Hedan (University of Rennes) Presentation to BIWG September 2017 – update of 
‘Histio’ research in France 

• Anne Thomas (Anatagene) – HSIMS Presentation to the BIWG September 2017 – Explanation 
of HSIMS 

• Anne Thomas (Anatagene) – HSIMS Plea to Breed Clubs for web site funding (January 2018) 
• ‘Histio’ – Summary of some assorted published papers – 1986 to 2009 
• ANTAGENE WEB SITE GIVING ACCESS TO THE ‘HISTIO’ TEST AND NECESSARY PAPERWORK 

AND DIRECTIONS. (see section 8 above) 
• Update on Histio Pre Test from 2015 First published in BMDC of GB Magazine 2015 
• Basic outline of the disease from the BMDCA in 2000 
• Another BMDCA article by Pat Long outlining different types of Hystiocytic disease found in 

the BMD 
• BMDINFO Histiocytic diseases of the Bernese Mountain Dog 
• Excellent Veterinary University of Cailifornia web pages dealing with Histiocytosis for owners 

and vets 
• Bernergarde Page that outlines the three main international projects researching MH 
• Cut price Histio test sampling at the GB Champ Show 2019 

http://bernese.co.uk/health/wp-content/uploads/sites/3/IWG-2017-B-Hedan.pdf
http://bernese.co.uk/health/wp-content/uploads/sites/3/IWG-HSIMS-15sept17-Antagene.pdf
http://bernese.co.uk/health/wp-content/uploads/sites/3/HSIMS-Funding-Request-vfinal.pdf
http://bernese.co.uk/health/wp-content/uploads/sites/3/Histio-Published-Papers.docx
http://www.antagene.com/en/commander/histiocytic-sarcoma-test
http://www.antagene.com/en/commander/histiocytic-sarcoma-test
http://bernese.co.uk/health/wp-content/uploads/sites/3/Histio-Test-2015-update.pdf
http://www.bmd.org/health/Histiocytosis.html
http://www.bmdca.org/health/cancer.php
http://www.bmdca.org/health/cancer.php
http://www.bmdinfo.org/Health/Histiocytic_Diseases_of_the_Bernese_Mountain_Dog.php
http://www.histiocytosis.ucdavis.edu/
http://www.histiocytosis.ucdavis.edu/
http://www.bmdca.org/health/studies.php
http://bernese.co.uk/health/2019_ch_sh_histio_test/
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• Introduction of HSIMS – what is it and how does it boost the worth of the test? 
• Link to this website page on How to  use and utilise the test itself and HSIMS 

 
UPDATE JULY 2019 

The value of the test was massively enhanced with the introduction of HSIMS in February 2019. 

Please click on the link below to find out more about this exciting development and how it 

improves the outlook for the breed by making the existing test much more impactful. 

HSIMS Page 

 
DE HSIMS DATABANK TOOL 
(NB: deze pagina is nog in ontwikkeling, maar wordt toch van voldoende waarde geacht om 
zelfs in dit onvolledige stadium beschikbaar te worden gesteld) 
 
Wat is HSIMS? De in februari 2019 gelanceerde HSIMS online database is een ontwikkeling 
van de SH Test die een veel preciezere toepassing van de test mogelijk maakt. Zoals de 
volledige naam al doet vermoeden, Hystiocytic Sarcoma Index Mate Selection, is het een 
fokselectie-instrument en maakt het in principe gebruik van een online database van alle 
honden die de test hebben gedaan en die door hun eigenaar zijn toegevoegd. U moet uw 
hond laten testen om HSIMS te kunnen gebruiken, maar u hoeft HSIMS niet te gebruiken 
omdat u uw hond hebt laten testen, hoewel het moeilijk te rechtvaardigen is om de test niet 
te doen om er het meeste uit te halen als u met uw hond fokt. 
 
BELANGRIJK PUNT - Het laten testen van uw hond betekent niet dat uw hond automatisch in 
de database wordt opgenomen, u moet dit achteraf zelf handmatig regelen. Tenzij u 
hiervoor kiest, hoeft niemand te weten dat u een hond heeft laten testen, laat staan wat het 
resultaat is. 
 
Zal iedereen de resultaten van mijn hond kennen?  De database maakt het testresultaat van 
de hond niet bekend, of uw hond een index 'A' 'B' of 'C' is, wordt nooit aan iemand bekend 
gemaakt behalve aan uzelf die uw eigen honden bekijkt. In termen van het HSIMS proces is 
de nominale rang van elke hond in feite irrelevant. Het gebruik van de database gaat volledig 
over hoe elke hond reageert met een specifieke andere hond en de feitelijke index indeling 
speelt geen rol in dit proces. 
 
Wat doet HSIMS?  Simpel, HSIMS gebruikt het exacte resultaat van de test van elke hond, 
niet de toegewezen "A B of C" classificatie, en vergelijkt dit met het resultaat van een 
potentiële partner om een exacte voorspelling te geven voor de uitkomst van deze dekking. 
 
Hoe werkt het?  Om te beginnen wil ik u eraan herinneren dat de test bijna 20.000 punten in 
het genoom van de hond beoordeelt die betrokken zijn bij gevallen van Histio, zodat de test 
een indicatie geeft van de vatbaarheid voor Histio en dus van een verhoogd of verlaagd 
risico op het ontwikkelen van de ziekte. Als uw hond veel van deze aanwijzingen heeft van 
de 20.000 die mogelijk zijn, krijgt hij een "C", als hij er niet veel heeft krijgt hij een "A". 
 

http://bernese.co.uk/health/hsims/
http://bernese.co.uk/health/using-the-histio-test/
http://bernese.co.uk/health/hsims/
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Dit is echter een zeer botte manier om het "Histio"-potentieel van de hond aan te duiden, 
want in plaats van alleen de drie graden zijn er deze 19.683 vergelijkingen beschikbaar voor 
elke hond. HSIMS neemt elk van deze indicaties voor elke reu en vergelijkt ze reu aan teef, 
volledig individueel voor elke potentiële dekking. Waar de indicaties samenvallen zal dit 
wijzen op een grotere kans op Histio in de nakomelingen van zo'n paring. Daarom is het 
mogelijk om op basis hiervan een goede indicatie te geven van de waarschijnlijke verdeling 
van het "Histio"-potentieel van elk nest. Dit wordt uitgedrukt als een percentage van index 
"A", index "B" en index "C" verwachte pups in het nest. Testen hebben aangetoond dat deze 
voorspellingen zeer accuraat zijn en hoewel de lagere aantallen in nesten (meestal) nooit 
helemaal kunnen kloppen met percentages heb ik begrepen dat binnen afrondingsgrenzen 
de uitkomsten zijn geweest zoals voorspeld. 
 
[Bijvoorbeeld - U hebt een voorspelling van A 20%, B 65% en C 15% voor een nest. Je gaat 
dan door en eindigt met 7 puppies. 20% van zeven is 1,4 dus, aangezien u geen 0,4 van een 
pup kunt hebben, zou u ten minste één index-A-hond in het nest kunnen verwachten, maar 
u zou er ook twee kunnen krijgen. 65% van 7 is 4,55 en je kunt 4 index B honden 
verwachten, maar misschien krijg je er 5. Tenslotte is 15% van 7 0.68 wat betekent dat je 
hoogstwaarschijnlijk één C hond krijgt maar je zou ook geluk kunnen hebben en er geen 
krijgen. Het punt is dat de getallen een beetje kunnen variëren maar toch aan de 
voorspelling voldoen. In dit voorbeeld is de meest waarschijnlijke uitkomst waarschijnlijk 1A, 
5B & 1C maar elk van de getallen kan met één verschillen maar de ervaring leert dat dit een 
goede indicatie zal zijn van de verdeling van het nest. 
 
BELANGRIJK PUNT - Deze test verschilt sterk van alle andere genetische tests die er bestaan 
en dit moet worden begrepen om de test gunstig te maken voor het ras. Index 'A', index 'B' 
en index 'C' ZIJN NIET HETZELFDE als 'Clear' 'Carrier' en 'Affected' in de meer traditionele, 
welbekende, recessief gen type test en daarom moet deze test niet met deze mentaliteit 
worden bekeken of op dezelfde manier worden toegepast. HSIMS maakt het mogelijk om de 
bruikbaarheid van SH testresultaten te maximaliseren ten voordele van het ras. 
 
Wat betekent dit voor de fokkerij?  Het idee is dat fokkers de HSIMS database gebruiken als 
een selectie-instrument om te werken aan het verhogen van de gezondheid van Berners 
door het verminderen van het aantal index C honden. Dit is grotendeels hetzelfde doel als de 
vorige eenvoudige toepassing van de test, die in feite neerkwam op "laat geen "C" aan "C" 
paren", maar dan op een veel gedetailleerdere en op individuele honden gebaseerde 
manier. Begrijp deze voorspelling niet verkeerd. Het is geen algemene, algemene, geschatte, 
waarschijnlijkheid voor de uitkomst van twee voorgestelde honden van een bepaalde graad, 
maar een individuele voorspelling voor alleen die dekking. Broers en zussen zullen niet 
hetzelfde zijn, nakomelingen zullen niet hetzelfde zijn, dit moet worden gedaan voor 
individuele reu en individuele teef. 
 
Hoe gemakkelijk is het te gebruiken?  Het eenvoudige antwoord hierop is 'uiterst 
gemakkelijk' als u eenmaal uw reu hebt getest en hebt geklikt om hem in de database op te 
nemen. De meeste mensen die het voor de eerste keer zien zijn verbaasd hoe gemakkelijk 
het te gebruiken is. Elke vergelijking van een potentiële dekking neemt slechts enkele 
seconden in beslag en gebeurt even snel als u de gegevens kunt invoeren door de twee 
honden die u wilt 'testen' in het systeem op te zoeken en aan te klikken, waarvan er één van 
u moet zijn. 
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Hoe gebruik ik het? Let op: de volgende stap voor stap beschrijving heeft betrekking op het 
systeem op een laptop en uiteraard is de lay-out iets anders, maar zeer vergelijkbaar op een 
tablet of telefoon. Dit stap voor stap beschreven proces lijkt erg langdradig, maar het is 
eigenlijk heel eenvoudig en intuïtief en de meeste mensen zouden het waarschijnlijk zonder 
enige begeleiding aankunnen en u zult deze instructies zeker niet meer dan eens hoeven te 
volgen. Elke stap hieronder beschrijft min of meer een enkele klik, zodat u kunt zien dat het 
veel langer duurt om het te beschrijven dan om het uit te voeren. 
 
Wanneer u de resultaten van uw test ontvangt, krijgt u een melding op uw Antagene 
account. Wanneer u in dit voor de eerste keer moet u uw account in te stellen met een 
wachtwoord op een typische manier om veel andere internet gebaseerde accounts de 
meeste mensen hebben tegenwoordig. 
 
Wanneer u terugkeert naar de Antagene website in de rechterbovenhoek is een link getiteld 
"Mijn Account", wilt u misschien bookmark deze pagina op dit punt om te besparen het 
intypen van de details elke keer. Klik op deze link en je moet inloggen op uw account die, 
zoals vaak het geval is kunt u uw gegevens een keer in te voeren en te vragen om ze te 
onthouden. 
 
Na het inloggen opent zich uw Account Page met aan de linkerkant een lijst van alle honden 
die u bij Antagene heeft geregistreerd. Klik op een van hen en ze verschijnen aan de 
rechterkant met een overzicht van de tests die ze hebben ondergaan bij Antagene. Voor de 
meeste Britten zullen dit alleen de honden zijn die de HS test hebben gehad, maar voor 
andere landen, met name Frankrijk, kunnen dit ook honden zijn die voor andere 
aandoeningen zijn getest. Voor veel mensen zal dit een lijst van één hond laten zien. Merk 
op dat de eigenlijke resultaten van de test van uw hond hier worden getoond, maar niemand 
anders zal dit gedeelte zien, alleen u. 
 
Boven de naam van de hond(en) zijn vijf tabbladen waarvan het meest linkse is gemarkeerd 
als "Mijn dieren", u kunt de andere verkennen als u wilt, maar hier zijn we alleen 
geïnteresseerd in het rechter tabblad "HSIMS" klik daarop om uw HSIMS dossier te openen. 
 
U krijgt nu een lijst van uw hond(en) in een schermbrede grafiek. De rechterkolom is de 
optie om elke hond op te nemen in de HSIMS database. Om verder te gaan met dit proces 
moet U op het kruisje in een cirkel klikken om elke hond afzonderlijk toe te voegen aan het 
zichtbare deel van de database. 
 
Wanneer u dit gedaan heeft zal elke hond die u gemachtigd heeft verschijnen in een lijst 
onderaan en aan de linkerkant, getiteld "Mijn honden gedeeld op HSIMS Tool". Merk op dat 
u de optie heeft om elke hond te verwijderen uit het zichtbare deel van de database door te 
klikken op het min-teken in de linker kolom. Als u ze verwijdert zult u echter geen 
gesimuleerde paringen kunnen uitvoeren. Klik op het kleine pijltje naar beneden achter (een 
van) uw hond(en) en u zult zien dat deze hond apart onderaan het scherm aan de linkerkant 
verschijnt. U heeft nu gekozen (als u de keuze had) met welke van uw honden u een 
simulatie wilt proberen en u kunt alleen simulaties proberen met de reu of de teef die van u 
is. U moet de eigenaar zijn van één van de honden, u kunt HSIMS niet gebruiken om de 
paringen van anderen te bekijken. 
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Je moet nu een hond vinden die bij de jouwe past en je hebt honderden om uit te kiezen, 
dus er zijn een paar selectiehulpmiddelen beschikbaar om je te helpen. Ten eerste krijg je 
standaard "Mijn Gedeelde Honden op HSIMS" als je meer dan één hond hebt. Merk op dat je 
alleen een reu en teef combinatie kunt vergelijken, wat eigenlijk vrij logisch is! Als je een reu 
en een teef hebt en je wilt die dekking simuleren, klik dan op het dier dat je wilt laten paren 
met je eerste keuze en ook dat dier zal onderaan het scherm verschijnen, naast je eerste reu. 
Daaronder is een knop met "Start de simulatie" erop. Raad eens waar je op klikt om de 
simulatie te starten! Normaal gesproken is het proces zo snel als je klikt voltooid, tenzij je 
een erg trage verbinding hebt, en heb je een lijst met percentages A's, B's en C's voor die 
potentiële dekking. 
 
Als je verder wilt kijken dan je eigen honden kun je het hulpmiddel gebruiken om te zoeken 
naar honden die zichtbaar zijn gemaakt in de database met behulp van de knop "Definieer je 
zoekopdracht". Als u hierop klikt moet u klikken op "Honden van andere kennels gedeeld op 
HSIMS" en dan kunt u zoeken per land, of in het geval van Frankrijk ook per regio, en per reu 
of teef of beide. U kunt ook zoeken op kennelnaam, kennelnaam of naam van de eigenaar. 
Voor elke hond van het andere geslacht dan die van u kunt u een directe dekkingssimulatie 
doen op dezelfde manier als hierboven. 
 
Geauthenticeerd - u zult merken dat sommige honden worden weergegeven als niet 
geauthenticeerd en u zult hierover een extra mededeling krijgen wanneer u ze selecteert 
voor een simulatie. Ik denk dat dit betekent dat het testmonster niet is geauthenticeerd in 
strikte overeenstemming met de protocollen voor het proces, zodat Antagene niet met 
absolute zekerheid kan zeggen dat het monster en de hond overeenkomen. Bij jonge 
puppies kan bijvoorbeeld een wangslijm uitstrijkje worden opgestuurd door de eigenaren. 
Antagene kan de authenticiteit van de herkomst van dit monster op geen enkele manier 
controleren en kan dit dus ook niet garanderen. Normale monsters worden genomen door 
een dierenarts die vervolgens het proces controleert en de identiteit van de hond valideert 
aan de hand van officiële registratiegegevens en chipnummers worden gevalideerd door de 
inzendende dierenarts. Dit is de reden waarom uw dierenarts het monster moet indienen 
zodra het is genomen en het niet aan de klant mag geven om het te posten. Zolang u de 
eigenaars vertrouwt is "niet geauthenticeerd" geen probleem. 
 
Tenslotte, wanneer u een gesimuleerde dekking heeft uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid 
om een certificaat van het dekkings-resultaat te downloaden. Dit kan worden afgedrukt als 
onderdeel van een puppypakket of gewoon worden bewaard voor uw administratie. 
 
Hoeveel honden zijn er beschikbaar in het systeem? Terwijl ik dit schrijf in augustus 2019 zijn 
er bijna 1600 Berner zichtbaar in de database en het aantal is gestaag gegroeid door het jaar 
heen sinds de lancering van het systeem. Dit zijn niet alle honden die zijn getest, omdat 
sommige mensen ervoor kiezen om hun honden te testen en voor zichzelf te houden, 
waarbij ze de optie negeren om ze beschikbaar te maken in de database en het is volledig 
ieders recht om dat te doen. Hoewel het bemoedigend is om veel honden zichtbaar te zien 
in de database, is het belangrijkste dat u uw honden test en het systeem gebruikt om uw 
eigen fokkerij te sturen. U kunt uw honden aan het systeem toevoegen terwijl u het gebruikt 
en hem of haar daarna weer verwijderen als u dat zou willen , het is een simpele klik om een 
hond toe te voegen of te verwijderen. Echter, de meeste mensen die hun honden erop 
zetten laten ze erop staan en er zijn veel bekende honden in het systeem en veel grote naam 
fokkers die veel van hun honden permanent zichtbaar hebben. Tenzij Antagene ooit 
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samenvattende cijfers vrijgeeft, zullen we nooit weten welk percentage van de geteste 
honden in de database zit, dus alle cijfers zijn pure speculatie. 
 
Hoeveel kost het? Het gebruik van HSIMS zelf is gratis voor iedereen die tenminste één hond 
heeft getest. Het wordt geleverd en onderhouden door Antagene, de leveranciers van de 
test. Er is natuurlijk de oorspronkelijke prijs voor de test, maar daarna kost HSIMS niets extra 
om te gebruiken zo veel en zo vaak als u wilt. 
 
Hoe belangrijk is het met al het andere in overweging te nemen? Het is de moeite waard om 
te herhalen dat ABSOLUUT NIEMAND zegt, of ooit gezegd heeft, dat deze test in zijn eerdere 
toepassing of HSIMS het enige leidende principe zou moeten zijn voor de selectie van Berner 
paren. Er zijn heel veel dingen waar Berners rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld 
alleen al op het gebied van gezondheidstesten moeten Britse fokkers rekening houden met 
heupen, ellebogen, Histio, en 2 DM testen die allemaal worden aanbevolen door de BMDC 
of GB Code of Ethics voor leden. Deze code beveelt ook aan om rekening te houden met de 
inteeltcoëfficiënt voor elke potentiële paring en te kijken naar EBV's voor heupen en 
ellebogen nu deze beschikbaar zijn. Dan zijn er nog andere, meer incidentele en algemene 
gezondheidsproblemen zoals entropie, epilepsie, vruchtbaarheid, of honden die in het 
algemeen in goede gezondheid verkeren, voordat je zelfs maar rekening houdt met massieve 
factoren zoals karakter, type en bevleesdheid.  HSIMS is een hulpmiddel voor fokkers om te 
gebruiken, maar met Histio, ondanks het feit dat het zeker ondergediagnosticeerd is, 
verantwoordelijk voor bijna 25% van de gerapporteerde BMD sterfgevallen, is het zeker een 
hulpmiddel dat op dit moment prioriteit zou moeten hebben voor BMD fokkers met de 
algehele gezondheid van het ras in het hart. 
 
Waarom gebruikt niet iedereen het terwijl het duidelijk is dat sommige mensen er voor 
kiezen de test te doen maar dit privé houden en hun honden niet beschikbaar stellen op 
HSIMS sommige fokkers staan openlijk apathisch of zelfs vijandig tegenover de test wat 
natuurlijk teleurstellend is. Sommige van de redenen die mensen geven worden besproken 
in het hoofdartikel over Histio op deze website, zie de link hieronder. De meeste van deze 
redenen houden geen stand bij een logisch onderzoek, maar dat weerhoudt mensen er niet 
van om er aan vast te houden. 
 
Hoe kan ik mijn Berner testen?  Richtlijnen voor het gebruik van de test zijn beschikbaar op 
deze website op de hoofdpagina 'Histio' die links heeft naar de noodzakelijke Antagene 
pagina. (zie link hieronder) 
 
Waar kan ik meer informatie vinden Antagene heeft een pagina die uitlegt waarom fokkers 
HSIMS zouden moeten gebruiken, u kunt die pagina hier vinden 
 
Antagene - waarom HSIMS gebruiken 
 
Er is ook veel meer informatie over Histio en de test op deze website van de Berner 
Sennenhonden Club van Groot-Brittannië. 
 
Hoofd 'Histio' pagina op BMDC of GB Web site 
 
Gereduceerde kosten test bemonstering op GB Champ Show 2019 
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Samenvatting De test zelf is volledig revolutionair en baanbrekend spul, maar HSIMS is een 
fantastisch hulpmiddel om volledig gebruik te maken van de test. Er is nergens anders een 
test zoals deze, we zijn uniek onder de rassen dat we dit hebben voor een complexe 
aandoening en HSIMS is een briljante uitvinding om er gebruik van te maken. Andere zijn 
misschien in ontwikkeling, maar wij hebben de eerste, er zijn slechts 14 van dergelijke tests 
in de hele wereld van de menselijke medische wetenschap. We hebben een groot probleem 
met deze ziekte en op dit moment is dit de enige manier waarop we het kunnen beginnen 
aan te pakken. Na jaren en jaren van hopeloosheid moeten we de mogelijkheden van deze 
test omarmen, de beperkingen begrijpen, maar ons realiseren dat het onze eerste en enige 
kans is om te beginnen het tij te keren tegen deze wrede ziekte en als ras ten volle gebruik te 
maken van HSIMS. We zullen de Berner Histio situatie in de wereld niet significant 
veranderen in één enkele generatie en er zijn vele andere overwegingen in de fokkeuzes, 
maar tenzij het in overweging nemen van HSIMS resultaten de normale praktijk wordt in ons 
ras, zullen we nooit beginnen met het aanpakken van ons kanker probleem. Fokkers moeten 
op langere termijn met cijfers spelen om de situatie te verbeteren en er zullen tegenslagen 
zijn en problemen met individuele honden, maar als fokkers "het juiste" blijven doen, zal het 
ras dit probleem in de goede richting beginnen te sturen. 
 
Steve Green BMD Breed Health CoOrdinator 
 
HSIMS pagina van BMDCA een nuttige gids voor het HSIMS proces van de Amerikaanse 
rasvereniging website 
 
 

_______________ 
 
Projektleiter im SSV für „Genomische Zuchtwerte Berner Sennenhunde“ ist Tierarzt und SSV-
Präsident Dr. Norbert Bachmann. 

Gesamtkosten für den Genomtest  
Der Test beinhaltet: 

1. genomischer Zuchtwert Langlebigkeit 
2. genomischer Zuchtwert Ellbogendysplasie 
3. genomischer Zuchtwert Hüftgelenksdysplasie 
4. SSV-Pretest auf histiozytäres Sarkom 
5. Untersuchung auf Degenerative Myelopathie Exon 1 

Kosten für die Punkte 1 – 5: 
180,00 Euro für Hunde im Besitz von SSV-Mitgliedern 
230,00 Euro für alle anderen Hunde 
6. Zusätzlich kann auf Wunsch auf Degenerative Myelopathie (DM) Exon 2 untersucht 
werden. 
Es entstehen Zusatzkosten in Höhe von 60,00 Euro.(Neu!) 
(Diese Untersuchung wird vom SSV über Laboklin abgewickelt) 
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Algemene informatie 

De Zwitserse Sennenhonden Club voor Duitsland heeft de genomische fokwaarde voor de 
levensduur bij Berner Sennenhonden ingevoerd. 

Dit is een historische stap die ons hoop geeft op een gerichte selectie bij Berner 
Sennenhonden. 

Een samenwerking van de SSV met Prof. Dr. Distl (Universiteit voor Diergeneeskunde 
Hannover) was in staat een studie over genomische selectie voor een hoge 
levensverwachting bij Berner Sennenhonden met goed resultaat af te ronden. Deze tot 
dusver unieke veelbelovende procedure staat nu ter beschikking van alle fokkers van Berner 
Sennenhonden voor hun fokplannen. 

We danken het aan de vooruitziende blik van voormalige SSV-fokkers om een bloedbank op 
te zetten voor alle vier Sennenhondenrassen en een uitgebreide gegevensverzameling uit te 
voeren met levende en sterfteverslagen, zodat we vandaag de "Genomic Selection for 
Extremely High Life Expectancy in Bernese Mountain Dogs" kunnen uitvoeren. Sinds 1996 
wordt bij alle honden die worden toegelaten voor de fokkerij door de aanwezige 
dierenartsen een bloedmonster genomen en naar de Universiteit voor Diergeneeskunde 
(eerst in Gießen, later in Hannover) gezonden. Sinds enkele jaren beschikken we over een 
fenotypische fokwaarde voor de levensduur, die gebaseerd is op de gegevens over leven en 
dood in het verwantschapsmilieu en de leeftijd van elke hond zelf. Deze fenotypische 
fokwaarde heeft echter alleen een goede betekenis als er veel data is over vele jaren. 

Het grote voordeel van de genomische fokwaarde is dat een betrouwbare uitspraak over de 
vererving van de levensduur kan worden gedaan nog voordat de hond voor de fok wordt 
gebruikt, en de fokker de mogelijkheid heeft om de leeftijd van onze honden over 
verschillende generaties te verhogen door geschikte partners te selecteren. Dit zal zeker niet 
van de ene dag op de andere worden bereikt, maar zal een langduriger proces zijn dat met 
volharding moet worden voortgezet. 

Wij zijn dan ook verheugd dat wij er met de gnomische fokwaarde in geslaagd zijn een grote 
stap te zetten in de richting van het verhogen van de leeftijd van de Berner Sennenhonden. 

Deze geweldige kans moet gebruikt worden in het belang van onze Berner Sennenhonden! 

 

 

Uw Zuchtwart Christel Fechler 

Uw voorzitter Dr. Norbert Bachmann 
 
 
 

Langere levensduur Berner Sennenhonden door genetische selectie 
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Tekst: Prof. Dr. Dr. habil. Ottmar Distl 

Genetische studies bij mensen hebben een correlatie gevonden tussen een extreem hoge 
leeftijd en zeldzame genvarianten. Hieruit kan met grote waarschijnlijkheid worden afgeleid 
dat het bereiken van een extreem hoge leeftijd in sterkere mate genetisch bepaald is dan 
het bereiken van een gemiddelde leeftijd. Bij de mens zijn hier nieuwe inzichten in verkregen 
door de zogenaamde anti-verouderingsgenen. Daartoe behoren DNA-reparatiegenen en 
genen met een invloed op de celgroei, die een beslissende invloed hebben op het bereiken 
van een zeer hoge leeftijd met minder vatbaarheid voor ziekten. Daarom lijkt een 
fokbenadering voor het Berner Sennenhondenras die een positieve selectie omvat van 
dieren die zonder ernstige ziekten zeer oud zijn geworden, uiterst haalbaar om de 
levensverwachting van honden van dit ras in de toekomst te kunnen verhogen. 

Waardevolle inzichten door jarenlange gegevensverzameling 

Het belangrijkste kenmerk van een genoom is zijn diversiteit: naast delen die bij alle honden 
dezelfde informatie bevatten, zijn er ook delen die bij elke hond anders zijn. Om 
overeenkomstige informatie van Berner Sennenhonden te verzamelen, startte de Zwitserse 
Sennenhonden Vereniging voor Duitsland e.V. (SSV) een onderzoeksproject naar het genoom 
van Berner Sennenhonden. (SSV) is meer dan vijftien jaar geleden begonnen met het 
opzetten van een gegevensverzameling over levende en dode meldingen en een DNA-
databank. Op basis van deze gegevensverzameling konden genetische profielen (in plaats 
van genotypering) (genetische vingerafdrukken) van geselecteerde honden worden 
gemaakt. Aan de hand van 173.662 genetische varianten konden genetische profielen 
worden opgesteld voor bijzonder langlevende Berner Sennenhonden met karakteristieke 
verschillen ten opzichte van Berner Sennenhonden met een kortere levensduur. Op basis 
hiervan zou een genomische fokwaardeschatting voor een bijzonder lange levensduur 
kunnen worden ontwikkeld. 

Schatting van de levensverwachting op basis van fokwaarden 

De genomische fokwaarden voor de levensverwachting werden gestandaardiseerd tot een 
gemiddelde van 100 en een standaardafwijking van 10 punten. Deze puntenschaal vat het 
volledige genetische profiel in één waarde samen om de fokker een idee te geven van het 
genetische potentieel voor de levensverwachting. Voor de genomische fokwaarden kan de 
gemiddelde verwachting voor de leeftijd volgens het genetische profiel van het betrokken 
dier in een puntentabel worden afgelezen. Honden met een genomische fokwaarde van 96-
100 punten dragen volgens deze schaling erfelijke aanleg voor een gemiddelde 
levensverwachting van 7,5 jaar. De gemiddelde spreiding rond deze waarde is 1,5 jaar. 
Honden met genomische fokwaarden van 86-90 punten hebben dus een gemiddelde 
levensverwachting van 5-6 jaar en een verwachte kans van maximaal 8 jaar volgens de tot nu 
toe geëvalueerde genetische profielen. Met genomische fokwaarden van 106-110 punten is 
de gemiddelde levensverwachting 9-10 jaar met een geschat maximum van 12,5 jaar. Met 
genomische fokwaarden van 111-115 punten is de gemiddelde levensverwachting 10-11 jaar 
met een maximum van 13 jaar. De eerdere genotyperingsresultaten zullen nu worden 
uitgebreid tot Berner Sennenhonden met duidelijke aanwijzingen voor histiocytair sarcoom 
(de meest voorkomende doodsoorzaak bij Berner Sennenhonden) in vergelijking met Berner 
Sennenhonden die hun hele leven gezond waren en zeer oud zijn geworden. 
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Chromosomale verdeling bij de hond vergeleken met de mens 

In de VS werden mensen met een bijzonder hoge levensverwachting onderzocht op genen 
die veroudering tegengaan. Bij 77 procent van de deelnemers aan de studie werden 
ongeveer 150 genetische varianten gevonden, wat zou kunnen verklaren waarom sommige 
mensen ouder dan 100 jaar worden en anderen niet. De gevonden genetische varianten 
waren verdeeld over een totaal van 20 verschillende chromosomen bij de mens. De 
genoomgebieden die overeenkomen met de hond bevinden zich op 29 verschillende 
chromosomen. Aangezien de hond een grotere chromosomenreeks heeft (78 
chromosomen) dan de mens (46 chromosomen), resulteert dit in een groter aantal 
chromosomen voor de overeenkomstige genoomregio's. In soortgelijke studies bij honden 
werden significante verbanden met leeftijd gevonden op 23 verschillende 
hondenchromosomen. Daarvan kwamen 16 chromosomen overeen met chromosomen die 
zijn gevonden bij mensen met genetische varianten voor gevorderde leeftijd. Op acht 
chromosomale posities kwamen de resultaten bij de Berner Sennenhond overeen met die bij 
de mens. 

Het resultaat: een langere levensduur 

De leeftijdsbepalende genen die bij de mens worden aangetroffen, zijn hoofdzakelijk "DNA-
reparatiegenen" en genen die verantwoordelijk zijn voor de celgroei. In dit verband kan 
worden aangenomen dat ook bij de Berner Sennenhond genvarianten aanwezig zijn die 
ernstige ziekten voorkomen en de hond in staat stellen op lange termijn langer te leven. 
 
 


