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Samenvatting 

In deze Masterproef worden naast histiocytosis verschillende musculoskeletale erfelijke aandoeningen 

voorkomend bij de Berner Sennenhond besproken. Dit ras werd opgestart met een beperkt aantal 

stamdieren en het aantreffen van gemeenschappelijke voorouders of een familiaal verband wordt bij 

de verschillende aandoeningen genoemd als een belangrijke reden voor het bestaan van de 

predispositie. Voor sommige aandoeningen werden er significant geassocieerde genetische mutaties 

geïdentificeerd danwel bij de Berner Sennenhond zelf, danwel bij andere rassen. Prevalentiecijfers - 

voor zover beschikbaar - werden vermeld en met name elleboogdysplasie en histiocytosis komen 

relatief veel voor bij Berner Sennenhonden. Selectie tegen histiocytosis is wenselijk, maar blijkt 

vanwege het algemene voorkomen binnen het ras onmogelijk. Selectie tegen elleboogdysplasie, 

heupdysplasie en osteochondrose van het schoudergewricht wordt actief uitgevoerd. Naar het 

voorkomen van craniale kruisband ruptuur dient meer onderzoek gedaan te worden vooraleer er 

sluitende conclusies getrokken kunnen worden met betrekking tot diens belang voor de Berner 

Sennenhond.  
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Inleiding  

 De Berner Sennenhond werd aan het begin van de 

20ste eeuw erkend als rashond. Het ras werd 

oorspronkelijk gebruikt als waak-, trek- en 

herdershond en is afkomstig uit het gebied rondom 

Bern in Zwitserland. Oorspronkelijk werd de hond die 

nu als Berner Sennenhond door het leven gaat 

“Dürrbächler” genoemd, hetgeen refereert aan het 

gelijknamige gehucht in de buurt van Riggisberg, 

waar deze hond naar het schijnt populair was. In 

1907 werd de "Schweizerische Dürrbach-Klub" 

opgericht en werd de eerste rasstandaard een feit. In 1910 werden er op uitnodiging van de Klub al 

107 verschillende Berner Sennenhonden getoond door Zwitserse boeren. Vanaf dat moment werd het 

ras omgedoopt tot “Berner Sennenhund” naar analogie met de andere Zwitserse berghonden ofwel 

“Sennenhunde” (Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern). 

In 1907 werden er 6 fokreuen geregistreerd. Het merendeel van de Berner Sennenhonden in de 

Verenigde Staten (VS), waar de hond in 1926 geïntroduceerd is, zijn terug te brengen op deze 6 

reuen (American Kennelclub, Abadie et al., 2009). Bij het opstellen van een rasstandaard en het 

veelvuldig gebruik van populaire dekreuen ontstaan historische bottlenecks, waarbij de genetische 

variatie binnen een ras enorm snel af kan nemen (Gough en Thomas, 2004; Calboli et al., 2008). 

 

De Berner Sennenhond is hedendaags een zeer populair gezelschapsdier in Europa en de VS. In 

2006 werden er bij de „American Kennel Club‟ 4000 puppy‟s geregistreerd, waarbij het ras op de 41
ste

 

plaats stond van meest populaire hondenrassen in de VS. In Frankrijk werden in datzelfde jaar 2900 

puppies geregistreerd en stond het ras op een 15
e
 plaats in de ranglijst (Abadie et al., 2009). In België 

stond de Berner Sennenhond in 2010 met 708 nieuwe registraties op een vijfde plaats in de ranglijst 

opgesteld door de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus. 

 

Ondanks de toegenomen populatiegrootte, nemen relatief maar zeer weinig dieren deel aan de fok. 

De effectieve populatiegrootte, die de graad van inteelt bepaalt, is dan ook vele malen kleiner dan de 

werkelijke populatiegrootte. In een studie naar histiocytaire sarcoma bij de Berner Sennenhond werd 

een stamboom geconstrueerd die een familie bestaande uit 21 146 dieren (9989 reuen en 11 457 

teven) besloeg, waarvan de oudste hond geboren was in 1931 en de jongste in 2007. De gemiddelde 

verwantschap voor honden geboren tussen 1998 en 2004 werd berekend als 3,2%, waarschijnlijk is 

dit een onderschatting van de werkelijke inteeltgraad daar de stamboom niet volledig gereconstrueerd 

kon worden. Calboli en zijn collegae vonden vergelijkbare resultaten bij de tien hondenrassen 

waarvoor zij de gemiddelde inteeltgraad onderzochten (Calboli et al., 2008; Abadie et al., 2009). Uit de 

stamboom kwam duidelijk het veelvuldig gebruik van een beperkt aantal fokdieren naar voren, in de 

twintig onderzochte generaties werd er per generatie slechts 5,5% (± 0.3%) van de reuen en 13.2% (± 

Figuur 1: Ingespannen Berner Sennenhond (www.berner-

sennen.be). 
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0.3%) van de teven ingezet als fokdier. 

Waarbij slechts 0,78% (± 0.1%)  van de 

reuen en 3% (± 0.3%) van de teven meer 

dan de helft van elke volgende generatie 

voortbrengen. Dit wordt in figuur 2 

geïllustreerd (Adabie et al., 2009). 

In 2010 werd een onderzoek naar maligne 

histiocytosis en andere doodsoorzaken bij de 

Berner Sennenhond uitgevoerd, hiervoor 

werden er 756 vragenlijsten verzonden naar 

leden van de Deense “Bernese Mountain 

Dog Club”. Er werd informatie bekomen over 

812 honden, waarvan er 290 overleden 

waren. De gemiddelde levensduur bleek 7,1 

jaar te zijn en de meest voorkomende 

doodsoorzaak was daarbij neoplasie 

(42,1%), gevolgd door ouderdom (10,3%), 

nierziekte (6,9%), infecties (5,9%) en 

skeletale aandoeningen (5,2%) (Nielsen et 

al., 2010).     

 

In Duitsland werden er bij een vergelijkbare studie gegevens verzameld van 9453 Berner Sennen 

honden, waarvan er 2492 overleden waren en waarbij de doodsoorzaak bekend was in 1709 van de 

gevallen. De gemiddelde levensduur van Berner Sennenhonden geboren tussen 1995 en 2008 was 

daarbij hoger dan bij de studie van Nielsen en zijn collegae, namelijk 8,25 jaar. De belangrijkste 

doodsoorzaak in deze studie was eveneens neoplasie en wel in 61% van de gevallen, nierfalen werd 

in 10% van de gevallen als doodsoorzaak genoemd, overige aandoeningen waren steeds 

verantwoordelijk voor minder dan 3,5% van de sterfgevallen (Hartmann et al., 2011). 

In deze masterproef worden - naast histiocytosis - de erfelijke aandoeningen van het 

bewegingsapparaat bij de Berner Sennenhond besproken. De aandoeningen waarvoor een 

predispositie verondersteld wordt bij de Berner Sennenhond heb ik verzameld op basis van de online 

beschikbare “Inherited Diseases in Dogs Database (IDID)” opgesteld door Dr. David Sargan van de 

universiteit van Cambridge en het boek “Breed Predispositions to Disease in Dogs and Cats” (Gough 

en Thomas, 2004). De “Listing of Inherited Disorders in Animals (LIDA) opgesteld vanuit de universiteit 

van Cambridge heb ik wel geraadpleegd, maar niet gebruikt vanwege het feit dat er enkel per 

aandoening naar literatuur verwezen wordt en niet per ras, bovendien geven zij zelf aan hun “listing” 

te baseren op de IDID database en een lijst opgesteld door “The Association of Veterinarians for 

Animal Rights” waarop geen enkele referentie vermeld wordt.  Om de verschillende aandoeningen 

Figuur 2: slechts 5.5% of van de reuen (gesymbolyseerd door 

honden in balk) in generatie n brengt de volgende generatie n+1 

(gesymbolyseerd door honden in rechthoeken) voort. 

Daarenboven brengt slechts 0.78% van de reuen 

(gesymbolyseerd door hond in vierkant) meer dan 50% van de 

volgende generatie voort (Adabie et al., 2009). 
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systematisch te kunnen bespreken zijn deze opgedeeld per orgaansysteem. Daar mijn onderzoek 

groter werd dan verwacht heb ik vanwege het relatieve belang van histiocytosis, elleboogdysplasie en 

heupdysplasie besloten om deze aandoeningen en diegene die vallen onder het bewegingsapparaat 

als eerste te bundelen. In mijn tweede masterproef zal het onderzoek naar de overige erfelijke 

aandoeningen bij de Berner Sennen hond voortgezet worden. 
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1. Elleboogdysplasie  

1.1 Diagnose 

De in 1989 opgerichte International Elbow Working Group is in 1994 tot de term elleboogdysplasie 

(ED) gekomen. Ook Hereditary Elbow Disease of kortweg Elbow Disease zijn overwogen, maar 

vanwege het internationaal erkende belang van heupdysplasie en de veronderstelde associatie 

daarmee is er uiteindelijk voor elleboogdysplasie gekozen. ED omvat een aantal 

ontwikkelingsstoornissen die op zich of in combinatie met elkaar kunnen voorkomen:  een losse 

processus coronoïdeus (FCP) osteochondrosis (OC) en/of osteochondrosis diseccans (OCD) van de 

mediale humeruscondyl, een losse processus anconeus (UAP) en incongruentie (INC) van het 

ellebooggewricht in aansluiting met OCD of ten gevolge van een stoornis in de groei van de radius 

(Corley et al. 1968; Bedford, 1994).   

ED geeft aanleiding tot secundaire osteoarthritis van het ellebooggewricht, eventueel samengaand 

met pijn en mankheid. De aandoening begint zich te ontwikkelen tijdens de groei. Na de groeispurt – 

die bij de hond optreedt op een leeftijd van 4-6 maanden - treden de eerste symptomen meestal op, 

maar ze kunnen zich ook op latere leeftijd manifesteren (Olsson, 1983; Voorhout en Hazewinkel, 

1987; Cook en Cook, 2009).  

Typische klinische tekenen die kunnen optreden bij ED zijn: het naar buiten draaien van de poot 

tijdens het lopen waarbij de elleboog dicht tegen het lichaam gehouden wordt, mankheid, pijnreacties 

bij manipulatie (met name tijdens rotatie en hyperextensie), verminderde reikwijdte van flexie en 

extensie, crepitatie en gezwollen gewrichten (Rezende et al. 2012). In ongeveer de helft van de 

gevallen is ED bilateraal, waarbij dieren - indien beide gewrichten vergelijkbaar aangetast zijn - eerder 

een stijve pas tonen dan mankheid. Het is daarom aan te raden beide gewrichten te controleren op de 

aandoening (Bedford, 1994; van Ryssen en van Bree, 1997; van  Kirberger en Fourie,  1998).  

1.2 Prevalentie 

Uit een prevalentiestudie op 266 Berner Sennenhonden uitgevoerd tussen 1 januari 2002 en 15 juni 

2006 blijkt dat één op de vijf Berner Sennenhonden in België een vorm van ED heeft (Coopman et al., 

2008). Het ras staat ook op 6
e
 plaats in de ranglijst opgemaakt door de Amerikaanse Orthopedic 

Foundation for Animals, daar is de prevalentie met 

28,3% van de 11685 onderzochte dieren tussen 1974 

en 2011 iets hoger. In 2006 lag diezelfde prevalentie 

nog op 16% (Coopman et al., 2008). Hieruit blijkt dat 

de selectie in de US - die enkel op aanwezigheid van 

secundaire letsels gebaseerd is - niet zo succesvol is 

geweest. In Zweden zijn fokmaatregelen gebaseerd 

op de aanwezigheid van primaire en secundaire 

letsels wel succesvol geweest, zoals zichtbaar in 

figuur 3 (Swenson et al., 1997; Malm et al., 2008). 

Figuur 3: Distributie van Rottweilers (RW) en Berner 

Sennen honden (BMD) zonder elleboogdysplasie, in 

relatie tot het geboortejaar (Malm et al., 2008). 
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Hiertoe zijn 7963 Berner Sennenhonden waarvan zowel pedigree als elleboogstatus gekend was in 

overweging genomen. Volgens deze figuur was 50% van de Berner Sennenhonden aangetast in 

1984, in 2002 was dit teruggebracht tot 20%, wat overeenkomt met de prevalentie zoals in België 

waargenomen. 

Bij de Berner Sennenhond wordt in de meerderheid van de gevallen FCP aangetroffen,  ongeveer de 

helft daarvan in combinatie met INC. INC komt bij dit ras bijna altijd voor in combinatie met FCP. OCD  

is slechts in een klein percentage van de gevallen aangetroffen (Ubbink et all., 1999; Lavrijsen et al., 

2012).  

1.3 Overerving  

ED is een multifactoriële, polygene aandoening. In het verleden is de hypothese gesteld dat dit 

gecontroleerd wordt door 3 dominante genen die het fenotype bepalen op basis van Mendeliaanse 

overerving (Corley et al., 1968). Dit onderzoek is echter uitgevoerd bij een beperkt aantal Duitse 

Herders en er is geen rekening gehouden met mogelijke milieufactoren. Recenter werd gesuggereerd 

dat de afzonderlijke aandoeningen van elleboogdysplasie monogeen zouden kunnen zijn en dat zij 

misschien beter onderzocht zouden kunnen worden als verschillende entiteiten (Temwichitr et al., 

2010). Bij familiale clustering voor INC en FCP bij de Berner Sennenhond blijkt ook dat zij 

verschillende geassocieerde gemeenschappelijke voorouders hebben en dus waarschijnlijk een 

verschillende genetische oorsprong. Het berekende risico voor beide aandoeningen op basis van de 

verwantschap met deze gemeenschappelijke voorouders kwam overeen met de waargenomen 

gevallen van INC en FCP (Ubbink et al., 1999; Mäki et al., 2002). Dit effect is uitgeschakeld door 174 

Berner Sennenhonden geboren tussen 1996 en 2010 met ieder een verschillende overgrootvader te 

kiezen voor een genetisch onderzoek naar mogelijk geassocieerde genen en bovendien de 

inteeltgraad als bijkomende covarians mee te nemen in de analyse. Er werden 4 single nucleotide 

polymorfismen (SNPs) significant geassocieerd met ED op chromosoom (CFA) 11 en 27 zoals 

weergegeven in tabel 1. Gesuggereerde kandidaatgenen zijn LMNB1 op CFA11 en WNT10B op 

CFA27 (Pfahler en Distl, 2012). 

 

Tabel 1 (Pfahler en Distl, 2012). 
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In Nederland is - aan de hand van radiografiën bij 974 Berner Sennenhonden genomen tussen 2002 

tot 2007 - een erfelijkheidsgraad (h²) geschatvan 0,03 (±0,06) voor FCP en 0,10 (±0,07) voor INC. In 

Duitsland is bij een studie op 5534 Berner Sennenhonden een h² van 0,59 gevonden voor FCP. ED 

als geheel bekeken daarentegen heeft in beide landen een vergelijkbare h² van 0,22 (Mäki et al., 

2002; Hartmann et al., 2010; Lavrijsen et al., 2012). Het is negatief gecorreleerd met OCD van het 

schoudergewricht en positief gecorreleerd met heupdysplasie (Mäki et al., 2002, Hartmann et al., 

2010). Hoewel deze positieve correlatie bij de Berner Sennenhond niet steeds significant verschilt van 

nul (Malm et al., 2008). 

Gelijke expressie van de genen van beide ouders wordt verondersteld, aangezien de 

erfelijkheidsgraden niet significant verschillen (Swenson et al., 1997, Mäki et al., 2002). Daarnaast 

hebben milieufactoren zoals voeding en beweging ook invloed op het fenotype (Sallander et al, 2006). 

Hoewel ad libitum voederen algemeen beschouwd wordt als een risicofactor voor het ontwikkelen van 

ED en heupdysplasie (Kasström, 1975, Sallander et al., 2006) blijkt een hoge voedselopname voor 

elleboogdysplasie met name ernstiger vormen te veroorzaken, zonder dat het aantal gevallen van ED 

significant toeneemt (Kealy et al., 2000). Een  hoog vetpercentage in het voeder evenals een relatief 

hoog percentage van de opgenomen energie afkomstig uit dit vet zijn significante risicofactoren voor 

het ontwikkelen van ED. Dit geldt ook voor een hoog lichaamsgewicht (Hayes et al., 1979, Sallander 

et al, 2006), een hoge body condition score (BCS) is bijna significant (Sallander et al., 2006). De 

manier waarop een dier beweging krijgt, blijkt van invloed te zijn op het al dan niet ontwikkelen van 

ED. Met name korte periodes van intensief bewegen - zoals het achter een bal of stok gegooid door 

de eigenaar aan rennen - lijkt een negatieve invloed uit te oefenen (Sallander et al., 2006). Ook het 

nesteffect en het fokkereffect dragen bij aan de variatie in fenotype, respectievelijk voor 0,11 (±0.02) 

en 0,05 (±0,01) van de variatie (Mäki et al., 2002). Hoewel hier sprake is van confounding. 

1.4 Fokadvies 

 Door fenotypische selectie wordt 

getracht de incidentie van ED terug te 

brengen. Het meest succesvol is het 

fokken met twee niet aangetaste, 

onverwante ouderdieren. Fokken met 

aangetaste ouderdieren geeft niet alleen 

een groter percentage aangetaste 

nakomelingen (Guthrie en Pidduck, 

1990; Swenson et al., 1997) maar zij 

hebben ook de ernstigere vormen van 

ED  (Tabel 2).  

Nog beter is het om daarnaast voor 

fenotypisch normale dieren fokwaarden 

te bepalen met behulp van de Best 

 Tabel 2: Prevalentie van elleboog arthrose bij Berner 

Sennenhonden geboren in Zweden tussen 1976 en 1989, 

ingedeeld volgens elleboogstatus van ouderdieren (Swenson et 

al.,1997). 

 Elbow joint status of 

parents 

No. of 

offspring 

% with 

arthrosis 

% with 

marked 

arthrosis* 

 normal x normal 614 31 11 

 normal x grade-1 

arthrosis 

363 44 19 

 normal x marked 

arthrosis 

216 56 27 

 arthrosis x arthrosis 91 59 29 

 normal x unknown 262 40 18 

 unknown x unknown 228 60 32 

 unknown x arthrosis 161 51 29 

 *grade-2 or -3 arthrosis 
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Lineair Unbiased Prediction (BLUP). Dit systeem combineert alle beschikbare informatie van 

familieleden en corrigeert voor milieufactoren (Guthrie en Pidduck, 1990; Grøndalen en Lingaas, 1991; 

Swenson et al., 1997; Mäki et al., 2002; Malm et al., 2008). Helaas bleek recent de betrouwbaarheid 

van de fokwaarden bepaald met behulp van een dergelijk systeem vrij laag te zijn, 1,1% voor ED 

zonder FCP en 1,8% voor ED met FCP. Een van de redenen daarvoor zou kunnen zijn dat de eigen 

prestatie van de dieren een grote bijdrage levert aan de geschatte fokwaarden, evenals de vrij 

uniforme distributie van fokwaarden bij familieleden. Verder bleek er voor ED in vergelijking tot 

fenotypische selectie geen voordeel te behalen door te selecteren met behulp van de geschatte 

fokwaarden (Hartmann et al., 2012). 

 

2. Heupdysplasie 

2.1 Diagnose 

Heupdysplasie (HD) is een biomechanische aandoening gekaraktiseerd door gewrichtslaxiteit (HJL-

hip joint laxity) en degeneratieve veranderingen van het gewricht die ontstaan door een abnormale 

ontwikkeling van het heupgewricht.  

Klinische symptomen zijn mankheid - die met name uitgesproken is na inspanning - en toegenomen 

laxiteit van het heupgewricht. Een verminderde bewegelijkheid, pijn en crepitatie kunnen aanwezig 

zijn. Een grote meerderheid van honden met heupdysplasie heeft echter minimale tot geen klinische 

symptomen (Barr et al., 1987). Hierdoor kunnen fokdieren wel degelijk erfelijk belast zijn met HD en 

die genen doorgeven aan hun nakomelingen, ondanks dat zij fenotypisch geen tekenen van 

heupdysplasie vertonen (Swenson et al., 1997). 

2.2 Prevalentie 

Uit een prevalentiestudie op 350 Berner Sennenhonden uitgevoerd tussen 1 januari 2002 en 15 juni 

2006 blijkt dat 23% van de Berner Sennenhonden in België een vorm van HD heeft (Coopman et al., 

2008). Het ras staat ook op de 56
e
 plaats in de ranglijst opgemaakt door de Amerikaanse Orthopedic 

Foundation for Animals, daar is de 

prevalentie met 15,9% van de 16 544 

onderzochte dieren tussen 1974 en 

2011 wat lager.  

Bij de populatie Berner 

Sennenhonden in Zweden is er 

tussen 1976 en 1989 een daling in 

prevalentie gezien van 56% naar 

36%, hierbij zijn alle vormen van 

heupdysplasie als positief gerekend 

Figuur 4: Genetische trend van heupdysplasie (HD) bij Rottweilers (RW) 

geboren tussen 1974 en 2001 (n = 14 415) en Berner Sennen honden 

(BMD) geboren tussen 1984 en 2002 (n = 8098). Alle gescreende honden 

zijn opgenomen. (Malm et al., 2008)    
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en bestond de steekproef uit alle 3197 honden die in die periode geboren en geregistreerd zijn bij de 

Zweedse kennel club. Worden enkel de ergere vormen van heupdysplasie - graad twee, drie en vier - 

beschouwd, dan is de prevalentie gedaald van 27% naar 20%  (Swenson et al., 1997). In Frankrijk is 

deze daling vergelijkbaar geweest, in Finland eerder teleurstellend (Genevois et al., 2008; Leppänen 

en Saloniemi, 1999; Mäki et al., 2002). Ook de daling in Zweden is niet spectaculair verlopen na 1986, 

dit is onder andere te wijten aan de veranderderde methode van gradering (Malm et al., 2008). 

Hiervoor werd gecorrigeerd met BLUP en wanneer men de genetische trend bekijkt, wordt er ook na 

1986 een duidelijke vooruitgang waargenomen (figuur 4).  

2.3 Overerving 

Heupdysplasie is een erfelijke, niet congenitale ziekte die vooral veel voorkomt bij grote 

hondenrassen. De overerving is multifactorieel en polygeen met aanwijzingen voor een beperkt aantal 

hoofdgenen (Mäki et al., 2002; Mäki et al., 2004). Bij sommige hondenrassen is er sprake van een 

geslachtspredispositie, maar bij de Berner Sennenhond werd dit niet aangetoond (Swenson et al., 

1997). Het zou kunnen dat de HJL en degeneratieve veranderingen gecontroleerd worden door 

verschillende entiteiten, net zoals voor de mens werd gesuggereerd (Wynne-Davies, 1970). Er zijn 

recent een aantal positionele kandidaatgenen gesuggereerd, 2 loci die van invloed zouden kunnen 

zijn op het degeneratieve aspect ofwel de osteoartritis van het heupgewricht en 4 loci die het 

structurele aspect van heupdysplasie zouden kunnen beïnvloeden. Hiervoor werden 721 verschillende 

honden onderzocht van 8 verschillende rassen waaronder de Berner Sennenhond (Zhou et al., 2010).  

 

Dit zijn echter andere loci dan diegene die werden geïdentificeerd bij een onderzoek op enkel Berner 

Sennenhonden, zie tabel 1. Specifiek voor de Berner Sennenhond zijn er drie SNPs significant 

geassocieerd met HD, waarvan twee op CFA14 en één op CFA37. Gesuggereerde kandidaatgenen 

zijn PON2 op CFA14 en FN1 op CFA 37 (Pfahler en Distl, 2012). 

Erfelijkheidsgraden (h²) vastgesteld aan de hand van verschillende populaties Berner Sennenhonden 

variëren van 0,37 (±0,02) in Finland tot 0,26 (±0,01) in Duitsland en 0,42 ± 0,03 in Zwitserland (Mäki et 

al., 2002; Malm et al., 2008; Hartmann et al., 2010).  

 

Tabel 3 (Zhou et al., 2010) 



10 
 

De expressie van de betrokken genen is afhankelijk van een aantal milieufactoren, namelijk snelle 

groei, gewicht, beweging en voeding (Riser et al., 1964; Henricson et al., 1966; Swenson et al., 1997; 

Sallander et al, 2006; Silvestre et al, 2007). Een hoge body condition score (BCS) is bijna een 

significante risicofactor (Sallander et al., 2006) en een hoge Body Mass Index (BMI) is positief 

gecorreleerd aan HD (Frank en Snaps, 2008; Comhaire en Snaps, 2008), ook ad libitum voederen is 

een signifcante risicofactor (Kasström, 1975;  Kealy et al., 1997; Sallander et al., 2006). Het limiteren 

van voedselopname tijdens de groei heeft een positief effect (Kealy et al., 1992; Kealy et al., 1997). Er 

is hier wel sprake van confounding aangezien deze factoren het gewicht beïnvloeden of door het 

gewicht beïnvloed worden. De manier waarop een dier beweging krijgt, blijkt ook van invloed te zijn op 

het al dan niet ontwikkelen van HD. Met name korte periodes van intensief bewegen - zoals het achter 

een bal of stok gegooid door de eigenaar aan rennen - lijkt een negatieve invloed uit te oefenen 

(Sallander et al., 2006). Ook het nesteffect en het fokkereffect dragen bij aan de variatie in fenotype, 

bij de Berner Sennenhond respectievelijk voor 0,04 (±0.01) en 0,04 (±0,01) van de variatie (Mäki et al., 

2002). Hoewel hier opnieuw sprake is van confounding.   

Zoals eerder vermeld is heupdysplasie gecorreleerd met elleboogdysplasie (Mäki et al., 2002; 

Hartman et al., 2010), maar wordt deze positieve correlatie bij de Berner Sennenhond niet in elke 

studie als significant verschillend van nul aangetoond (Malm et al., 2008). Daarnaast is HD in dit ras 

ook positief gecorreleerd aan osteochondrosis dissecans van de humeruskop (OCD) (Hartmann et al., 

2010).  

2.4 Fokadvies 

Door fenotypische selectie 

wordt getracht de incidentie 

van HD terug te brengen. Het 

meest succesvol is het fokken 

met twee niet aangetaste, 

onverwante ouderdieren (Riser 

et al., 1964; Swenson et al., 

1997). Fokken met aangetaste 

ouderdieren geeft niet alleen 

een groter percentage 

aangetaste nakomelingen, 

maar zij hebben ook ernstigere 

vormen van HD  (Tabel 4).  

 In Zweden moet - om een 

Berner Sennenhond te kunnen registreren bij de Swedish Kennel Club (SKC) - de heupstatus van 

beide ouderdieren bekend zijn, daarenboven moeten fokdieren sinds 1991 fenotypisch vrij zijn van 

HD. In andere landen is dat niet altijd het geval, waardoor het aantal dieren dat gescreend wordt op 

HD veel minder hoog is (Genevois et al., 2008). Nog beter zou het zijn om met behulp van de 

Tabel 4: Prevalentie van heupdysplasie bij Berner Sennenhonden geboren in 

Zweden tussen 1976 en 1988, ingedeeld volgens heupstatus van ouderdieren 

(Swenson et al.,1997) 

 

Hip joint status of 

parents 

No. of 

offspring 

% with 

dysplasia 

% with marked 

dysplasia* 

 

normal x normal 3374 20 8  

Norm  al x grade-1 hip 

dysplasia 

210 29 13  

normal x marked  hip 

dysplasia 

17 24 6  

hip dysplasia x  hip 

dysplasia 

9 56 33  

normal x unknown 321 28 14  

unknown x unknown 80 34 16  

Hip dysplasia x unknown 19 32 16  

*grade-2, -3 or -4 dysplasia  
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beschikbare informatie ook voor fenotypisch normale dieren fokwaarden te bepalen met behulp van 

de Best Lineair Unbiased Prediction (BLUP). Dit systeem combineert alle beschikbare informatie van 

familieleden en corrigeert voor milieufactoren (Swenson et al., 1997; Leppänen en Saloniemi, 1999; 

Mäki et al., 2002; Malm er al., 2008). Dit is belangrijk want zowel leeftijd van screening (Swenson et 

al., 1997; Malm et al., 2007) als de aanwezigheid en methode van sedatie voorafgaand aan het 

radiologisch onderzoek (Malm et al., 2007) hebben invloed op de fenotypische diagnose. Daarnaast 

worden er verschillende graderingssystemen gebruikt waarvoor gecorrigeerd dient te worden 

(Coopman et al., 2008, Malm et al., 2008). Helaas bleek recent de betrouwbaarheid van de 

fokwaarden bepaald met behulp van dergelijk systeem vrij laag te zijn, 2,8 tot 2,9%, dit kan op 

dezelfde manier verklaard worden als voor elleboogdysplasie en ook voor HD geldt dat selectie op 

fokwaarden geen voordelen oplevert ten opzichte van fenotypische selectie (Hartmann et al., 2012). 

 

 

3. Osteochondrosis van het schoudergewricht 

3.1 Diagnose 

Bij osteochondrosis dissecans (OCD) van het schoudergewricht ontstaan er losse kraakbeenflapjes 

ter hoogte van de humeruskop. Door abnormale enchondrale beenvorming verdikt de epifysaire 

kraakbeenlaag, met name de chondrocyten in de hypertrofische zone zwellen, waardoor het 

kraakbeen verzwakt en er - na minimal trauma - fissuren en flapjes kunnen ontstaan. Er werd vroeger 

ook gesproken van osteochondritis dissecans, maar aangezien er geen actieve primaire inflammatoire 

reactie optreedt, wordt osteochondrosis als correcter beschouwd (Barrie, 1987; Colnot, 2005; Ytrehus 

et al., 2007). Waarschijnlijk wordt de abnormale ontwikkeling veroorzaakt door een defect in de 

bloedvoorziening van de groeiplaat, waardoor er ischemische necrose ontstaat (Ekman en Carlson, 

1998; Colnot, 2005; Hall et al., 2006; Ytrehus et al., 2007). 

Klinische symptomen zijn mankheid, zwelling, verminderde beweeglijkheid en pijn ter hoogte van het 

schoudergewricht. Het moment van optreden van de eerste symptomen is meestal niet gelijk aan het 

moment van diagnose, maar ligt dichter bij het moment waarop eventuele risicofactoren hun invloed 

uitoefenen op het ontwikkelen van OCD. Bij veel chronische ziekten is het moment van het optreden 

van de eerste symptomen echter moeilijk vast te stellen. Eigenaren kunnen het moment van optreden 

van mankheid echter wel vaak met zekerheid melden, wat interessant is voor het identificeren van 

eventuele risicofactoren. Bij het schoudergewricht is de periode van het risico voor het optreden van 

OCD relatief lang ten opzichte van de elleboog. Symptomen treden vooral op tussen vier en twaalf 

maanden ouderdom. De diagnose wordt in het algemeen iets later gesteld, afhankelijk van de studie 

tussen zes en achttien maanden ouderdom ofwel op 11,2 (±4,0) maanden met een variatie van 5 tot 

60 maanden (Slater et al., 1991, Nečas et al., 1999). Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat 

de groeiplaten van de proximale humerus op een leeftijd van tien tot vijftien maanden sluiten, terwijl 

die van de distale humerus sluiten op een leeftijd van vijf tot acht maanden (Slater et al., 1991).   
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3.2 Prevalentie 

Bij 38126 honden onderzocht tussen 1989 en 1998 werden 112 gevallen van OCD gevonden; wordt 

alleen het schoudergewricht in overweging genomen, waren dit er 85. Dit levert een incidentie van 

0,3% op. Wordt enkel de Berner Sennenhond in overweging genomen, dan hadden 2 van de 55 

honden aangeboden voor orthopedisch onderzoek aan de universiteit van Brno (Tsjechië) OCD ter 

hoogte van het schoudergewricht, wat een incidentie van 3,6% oplevert (Nečas et al., 1999).  

Berner Sennenhonden ontwikkelen negen keer waarschijnlijker OCD in het schoudergewricht dan de 

gemiddelde hond, althans dat is te concluderen uit de kansbereking uitgevoerd op basis van een 

gevallen-controle studie uitgevoerd tussen 1980 en 1988 (Slater et al., 1991). Opgemerkt dient te 

worden dat slechts vijf van de 208 gevallen en drie van de 416 controledieren Berner Sennenhonden 

waren. Uit een later onderzoek uitgevoerd over een periode van tien jaar - waarbij 1242 honden met 

OCD in het schoudergewricht en 6210 controledieren beschouwd werden waarvan 17 gevallen en 6 

controledieren Berner Sennenhonden waren – blijkt het relatief risico voor de Berner Sennehond nog 

veel hoger te liggen, namelijk op 47,1 (26,4-84,0) (LaFond et al., 2002). Beide studies zijn echter 

gebaseerd op te kleine aantallen om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.  

3.3 Overerving 

OCD is een multifactoriële aandoening. De erfeijkheidsgraad (h²) van OCD ter hoogte van het 

schoudergewricht - bepaald aan de hand van 1240 gevallen in de loop van 1995 tot 2008 - bij de 

Berner Sennenhond is 0,40 (±0,15) (Hartmann et al., 2010). Mannelijke honden hebben twee tot drie 

keer meer risico om OCD te ontwikkelen in het schoudergewricht dan vrouwelijke honden (Milton, 

1983, Slater et al., 1991, Nečas et al., 1999). Naast de milieuinvloed van het geslacht, hebben ook 

snelle groei, anatomische conformatie van het schoudergewricht, trauma en een disbalans in het dieet 

invloed op het al dan niet ontwikkelen van OCD (Ytrehus et al., 2007). Een gelimiteerde 

voedselopname heeft een gunstige invloed op de preventie van OCD (Kealy et al., 2000). 

3.4 Fokadvies 

Zoals eerder vermeld is OCD van de humeruskop bij de Berner Sennenhond positief gecorreleerd aan 

heupdysplasie (Hartmann et al., 2010). Bijgevolg zal de incidentie van OCD afnemen wanneer er 

geselecteerd wordt tegen heupdysplasie. Recent werd er een BLUP opgesteld voor OCD waaruit 

bleek dat ondanks een relatief lage betrouwbaarheid van de geschatte fokwaarden, er wel degelijk 

een vooruitgang te boeken valt ten opzichte van fenotypische selectie bij gebruik van dergelijk 

systeem (Hartmann et al., 2012). 
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4. Craniale kruisband ruptuur 

4.1 Diagnose 

Een ruptuur van de voorste kruisband treedt voornamelijk op na trauma, vaak is er al sprake van een 

verzwakt ligament door degeneratie van de extracellulaire matrix. Deze degeneratieve verandering 

wordt ook wel „cranial cruciate ligament disease‟ (CCLD) genoemd. De scheur ontstaat meestal in het 

midden van de pees, maar kan ook ter hoogte van de aanhechting en met beenavulsie plaatsvinden 

(Bennett et al., 1988; Duval et al., 1999; Griffon, 2010; Comerford et al., 2011). 

Klinische symptomen zijn mankheid, pijn, zwelling mediaal van het kniegewricht, effusie, crepitatie en 

een abnormale beweeglijkheid van de tibia ten opzichte van de femur ofwel een positieve 

schuifladetest. Daarnaast kan de tibia overmatig naar binnen geroteerd worden.  

Bij grotere hondenrassen (>15kg)  is de gemiddelde leeftijd waarop de scheur van CCL optreedt 5,5 

jaar. Bij kleinere rassen is de gemiddelde leeftijd van optreden nog hoger, namelijk 7,4 jaar 

(Doverspike et al., 1993). Over het algemeen hebben honden ouder dan 4 jaar een hoger risico op het 

ontwikkelen van CCLD (Witsberger et al., 2008).  

4.2 Prevalentie 

Twintig procent van de honden die op 16 

Amerikaanse universiteiten aangeboden 

werden vanwege mankheid, werden 

gediagnosticeerd met een scheur in de 

craniale kruisband (Johnson et al., 1994; 

Wilke et al., 2006). Van 3218 honden 

gedurende twee jaar aangeboden bij een 

orthopedische praktijk werden er 112 

gediagnosticeerd met letsels ter hoogte 

van hun CCL, dit levert een prevalentie van 3,48% op (Slauterbeck et al., 2004). Uit tabel 5 is af te 

leiden dat de het aantal gediagnosticeerde CCLD toegenomen is.  

Er is geen geslachtspredispositie vastgesteld voor CCLD bij honden, maar dieren die een 

gonadectomie hebben ondergaan hebben significant vaker een ruptuur in de CCL. Honden die meer 

dan 22 kg wegen hebben een hogere prevalentie CCL rupturen, bovendien treden de letsels op 

jongere leeftijd op. Wanneer dieren daarenboven onderverdeeld werden in het al dan niet ondergaan 

hebben van gonadectomie, was dit verschil tussen gewichtsklassen groter voor dieren die wel 

gonadectomie hadden ondergaan (Whitehair et al., 1993; Duval et al., 1999; Slauterbeck et al., 2004; 

Powers et al., 2005; Witsberger et al., 2008).  Afhankelijk van auteur werd bij ongeveer 40% van de 

honden gediagnosticeerd met een CCL-ruptuur, gelijktijdig of op een later moment een ruptuur in de 

contralaterale CCL gediagnosticeerd (Duval et al., 1999; Powers et al., 2005). 

 

 Tabel 5: Prevalentie van CCLD in functie van tijd bij honden 

onderzocht op veterinaire universiteiten in Noord-Amerika tussen 

1964 en 2003 (Witsberger et al., 2008) 

  Totaal aantal 

honden 

Aantal (%) honden met 

CCLD 

 1964-1973 136 383 2470 (1,81%) 

 1974-1983 324 434 6685 (2,06%) 

 1984-1993 407 944 11 311 (2,77%) 

 1994-2003 230 415 11 216 (4,87%) 
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4.3 Overerving 

De rasafhankelijke variatie in incidentie van CCLD is een belangrijke indicatie voor erfelijkheid. Bij de 

Newfounlander is er een erfelijkheidsgraad van 0,27 vastgesteld, waarbij een recessieve autosomale 

overerving met een onvolledige penetrantie voorgesteld werd (Wilke et al., 2006). Er zijn inmiddels 

vier microsatellietmerkers op chromosomen 3, 5, 13 en 24 in associatie gebracht met CCLD bij de 

Newfoundlander (Wilke et al., 2009).   

Bij onder andere de Berner Sennenhonden zijn een aantal microsatellieten geïdentificeerd die 

geassocieerd zouden kunnen zijn met collagenopathiën. Dit zou interessant kunnen zijn daar de 

samenstelling van het collageen een rol zou kunnen spelen in de pathogenese van CCLD. Bij de 

Boxer is er echter geen verband aangetoond tussen deze genen en CCLD (Comerford et al., 2005; 

Temwichtr et al., 2007).   

4.4 Fokadvies  

Daar er een erfelijke grondslag vermoed wordt, is het verstandig om aangetaste dieren te weren uit de 

fok, maar dit wordt sterk bemoeilijkt door het laattijdig optreden van de aandoening. Identificatie van 

genetische associaties is bijgevolg van fundamenteel belang om de prevalentie van CCLD trachten te 

verminderen (Doverspike et al., 1993; Comerford et al., 2011). Aangezien de Berner Sennenhond niet 

nadrukkelijk vermeld werd in de hier geconsulteerde literatuur, kan de nadruk bij het uitsluiten van de 

fok misschien beter op andere aandoeningen gelegd worden. Maar aangezien honden verkeerdelijk 

gediagnosticeerd kunnen worden met heupdysplasie in plaats van CCLD, zou CCLD bij de Berner 

Sennenhond een belangrijkere rol kunnen spelen dan gedacht (Powers et al., 2005). 

 

5. Polydactyly 

5.1 Diagnose 

Polydactylie in de strikte zin van het woord is het aanwezig zijn van meer vingers en of tenen dan 

normaal. In het geval van caniene preaxiale polydactylie (PPD) ofwel hubertus- of wolfsklauwen ter 

hoogte van de achterhand, zijn de normaal afwezige 1
e
 falangen wel tot ontwikkeling gekomen, 

eventueel zijn deze zelfs dubbel aangelegd (Park et al., 2008). Meestal blijft dit beperkt tot de 

achterhand. Een uitzondering is de Noorse Lundehond, deze heeft aan elke poot minstens 6 tenen, 

waaronder een bewegelijke “duim” aan de voorpoten.  

5.2 Prevalentie 

Bij bijvoorbeeld de Pyrenese Berghond is de aanwezigheid van hubertusklauwen een gewenst 

raskenmerk, waarbij deze aan de achterbenen dubbel aangelegd dienen te zijn en aan de voorbenen 

aanwezig mogen zijn in enkele of dubbele vorm. Bij andere honden komt dit occasioneel voor en 

wordt dit beschouwd als een normale genetische variatie (Park et al., 2008). Zo ook bij de Berner 

Sennenhond waar het echter ongewenst is volgens de rasstandaard. 
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5.3 Overerving 

Polydactyly bij de hond is een genetisch heterogeen fenomeen, waarbij er reeds twee betrokken 

genen werden geïdentificeerd. Bij de Pyrenese berghond is er een deletie in het Alx-4 allel 

aangetoond die in homozygote toestand aanleiding zou geven tot polydactyly (Fondon en Garner, 

2004). Maar de overerving op basis van deze deletie gebeurt niet op een simpele Mendeliaanse wijze, 

daarnaast is deze deletie niet aangetoond bij andere rassen en lijkt de associatie van PPD met dit gen 

bij andere rassen dan de Pyrenese berghond onwaarschijnlijk (Park et al., 2008). Het gen 

verantwoordelijk voor het al dan niet ontstaan van polydactyly bij andere hondenrassen is gelegen op 

chromosoom 16 (Park et al., 2003). De Sonic hedgehog (Shh) komt tot expressie in het mesenchym 

aan de “posterior ofwel post-axiale margin” van het lidmaat in een regio die de “zone van polarisatie 

activiteit” (ZPA) genoemd wordt. De expressie van dit gen wordt geregeld door de ZPA regulatoir 

sequentie (ZRS), gesitueerd ter hoogte van intron 5 van het LMBR1gen, dat bij zoogdieren dicht bij 

het Shh-gen gelegen is (Lettice et al., 2003). ZRS mutanten vertonen daarnaast een ectopische 

expressie van Shh ter hoogte van de “anterior ofwel pre-axiale limb bud”, dit is verantwoordelijk voor 

het ontstaan van PPD zowel ter hoogte van voor- als achterhand muizen en mensen (Sharpe et al., 

1999, Maas en Fallon, 2005). Deze LMBR1-regio is rijk aan multispecies-bewaarde sequenties (MCS), 

bij de hond zijn substitutiemutaties voornamelijk gevonden in de regio voorafgaand aan ZRS maar met 

een vergelijkbare functie, deze regio wordt preZRS of pZRS genoemd. De 2 PPD-mutaties in die regio 

worden DC-1 en DC-2 genoemd. DC-1 is bij de Sapsaree en de Koreaanse Tosa honden homozygoot 

G/G wanneer deze rassen geen polydactyly hebben; wanneer er wel polydactyly aanwezig was waren 

zij daarentegen homozygoot A/A of heterozygoot G/A. Bij westerse rassen was deze regio constant 

G/G, in tegenstelling tot DC-2. Onaangetaste dieren waren ter hoogte van DC-2 homozygoot G/G en 

dieren met polydactyly waren A/A danwel A/G. Er is hier dus sprake van een autosomale, dominante 

manier van overerving (Park et al., 2008).  

5.4 Fokadvies 

Het ontwikkelen van polydactyly zou negatieve pleiotrope effecten kunnen hebben op andere 

orgaansystemen. Dit is niet bewezen, maar indien dit het geval is zou selectie tegen polydactyly 

kunnen bijdragen aan het eradiceren van aandoeningen bij onder andere de Berner Sennenhond 

(Gallis et al., 2001). Het tot expressie komen van pZRS in de olfactorische regio draagt bij aan deze 

theorie (Park et al, 2008), het wijst in ieder geval op een pleiotrope werking van het gen maar 

bevestigt bovengenoemde negatieve impact geenszins. Het uitsluiten van de fok van dieren met 

hubertusklauwen zou volstaan om ze te doen verdwijnen. Maar aanwezige hubertusklauwen worden 

regelmatig verwijderd om te voldoen aan de rasstandaard, waardoor het kenmerk in stand gehouden 

wordt wanneer deze dieren ingezet worden als fokdier. 
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6. Histiocytosis 

6.1 Diagnose 

Histiocytaire tumoren zijn tumoren waarbij er 

om onbekende redenen een sterke proliferatie 

van histiocyten ofwel weefselmacrofagen of 

antigeen-presenterende dendritische cellen 

optreedt. Histiocytosis bij de Berner 

Sennenhond is een systemische, familiale 

aandoening die zich op twee manieren kan manifesteren: als zich traag ontwikkelende huidtumoren of 

als een agressievere tumor waarbij er zelden huidletsels ontwikkelen, respectievelijk ook wel 

“systemische histiocytosis” en “maligne histiocytosis” ofwel “uitgezaaide histiocytaire sarcoma” (HS) 

genoemd (Moore, 1984; Moore en Rosin 1986; Affolter en Moore, 2002; Moore et al., 2006; Abadie et 

al., 2009). 

Bij systemische histiocytosis ontstaan er multipele cutaneuze nodules, papula en plaques op de huid 

(voornamelijk ter hoogte van het scrotum en de ledematen), de nasale mucosa en de oogleden. De 

letsels zijn slecht omschreven, waarbij de mate van alopecie varieert en jeuk en ulceratie op kunnen 

treden. Het is een progressieve, uiteindelijk fataal verlopende aandoening, waarbij de letsels zich 

episodisch presenteren. Na het ontstaan van de letsels, regresseren ze langzaam om een zevental 

maanden later opnieuw te verschijnen. De ernst van de letsels neemt toe bij elke nieuwe episode. 

Metastasering in de andere organen zoals lymfeknopen, milt en beenmerg kunnen optreden (Moore, 

1984; Paterson et al., 1995; Affolter en Moore, 2002; Moore et al, 2006; Adabie et al., 2009). 

Maligne histiocytosis komt vooral voor bij de Berner Sennenhond en minder frequent bij andere 

rassen. Tumoren vormen grote solitaire nodules die een groot deel van het aangetaste orgaan kunnen 

beslaan. Primaire tumoren ontstaan ter hoogte van de longen en de milt, waarna deze zich snel 

uitbreiden naar lymfeknopen en lever. De huid is meestal niet aangetast. Op het moment van 

diagnose is de tumor meestal al uitgezaaid. De ziekte verloopt fataal binnen 6 maanden, de 

gemiddelde leeftijd van diagnose is 6 jaar en 6 maanden (2-11 jaar) en het meerendeel van de 

diagnoses wordt gesteld tussen een vijf en achtjarige leeftijd (Rosin en Moore, 1986; Affolter en 

Moore, 2002; Adabie et al, 2009). 

6.2 Prevalentie 

 In 1984 werd er voor het eerst een serie van 6 cases van HS beschreven bij de Berner Sennenhond. 

Alle beschreven patiënten behoorden tot dezelfde familie. In 1986 werden er nog 7 gevallen binnen 

diezelfde familie beschreven (Moore, 1984; Moore en Rosin, 1986). De aandoening komt frequenter 

voor bij nakomelingen van aangetaste ouderdieren (Padgett et al.,1995). Bij een studie uitgevoerd in 

Frankrijk waarbij van 800 onderzochte honden er 327 verwant waren, waarvan er 121 HS hadden en 

er 89 vergaander onderzocht konden worden, blijkt dat 70% van de honden met HS eerste of 

tweedegraadsverwanten heeft met een bevestigde diagnose van HS. Daarnaast heeft 39% verwanten 
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waarbij een andere kwaadaardige tumor vastgesteld is (Adabie et al., 2009). Verder werd vastgesteld 

dat van de 500 Berner Sennenhonden in de VS tussen 1981 en 1993 gediagnosticeerd met een 

tumor, histiocytosis 25,4% van de gevallen uitmaakte (Padgett et al., 1995). De prevalentie van HS bij 

de Berner Sennenhond wordt geschat tussen de 15 en 25 procent (Affolter en Moore, 2002; Moore et 

al, 2006; Fulmer en Mauldin, 2007; Adabie et al., 2009). In Denemarken werd in 2010 - aan de hand 

van vragenlijsten waarbij informatie over 812 honden, waarvan 290 overleden, bekomen werd - 

vastgesteld dat 13 van de 122 honden overleden ten gevolge van neoplasie aan HS leed, hetgeen 

overeenkomt met 10,7% (Nielsen et al., 2010). Elf van de dertien honden waren hierbij afkomstig van 

dezelfde pedigree. Opgemerkt dient te worden dat informatie bekomen aan de hand van vragenlijsten 

niet altijd even betrouwbaar is. Daarnaast werd slechts 50% van de gevallen van neoplasie 

gespecificeerd en kunnen gevallen in deze studie gedefinieerd als huid-, long- of levertumoren 

evengoed onderdeel zijn van het ziektebeeld van HS. Tussen mei 2005 en april 2008 zijn er bij de 

“Deense veterinaire kanker registratie” 1878 gevallen van neoplasie bij de hond gemeld. Hieruit bleek 

dat de Berner Sennenhond een drie keer hoger risico heeft op het ontwikkelen van neoplasie ten 

opzichte van het populatiegemiddelde (Brønden et al., 2010). 

 

6.3 Overerving 

 

Het familiale karakter van de aandoening, waarbij er gemeenschappelijke voorouders werden 

gevonden, is meermaals aangetoond (Moore, 1984; Moore en Rosin, 1986; Padgett et al., 1995; 

Adabie et al., 2009). De erfelijkheid is aangetoond door een analyse van 127 met histiocytosis 

gediagnosticeerde Berner Sennehonden in de VS en hun pedigree, daarbij werd een 

erfelijkheidsgraad van 0,298 berekend. Autosomale recessieve, dominante en geslachtsgebonden 

overerving werden uitgesloten en een polygene manier van overerven werd meermaals voorgesteld 

(Padgett et al., 1995; Adabie et al., 2009).  

In een recent onderzoek op 475 

Berner Sennenhonden uit Noord 

Amerika, Frankrijk en Nederland 

werd er bij 96% van de dieren 

aangetast met HS eenzelfde 

haplotype teruggevonden op 

chromosoom 11  ter hoogte van 

het MTAP (methylthioadenosine 

phosphorylase) gen. Deze regio is 

geïdentificeerd met behulp van 3 

significant geassocieerde SNPs. In 

66% van de HS gevallen was het 

haplotype in homozygote toestand 

aanwezig. Bij niet aangetaste 

Berner Sennenhonden is dit 

  

Tabel 6:. Allel frequentie van het haplotype geassocieerd met histiocytaire 
sarcoma bij de Berner Sennenhond (Shearin et al., 2012) 
 

 

 CA 
allel 
frequentie* 

% 
carrying 
CA 
allele 

Homo-
zygoot 

Hetero-
zygoot 

CA 
afwezig 

 

Alle honden 
  Cases 
  Controles 

 
80 
54 

 
96 
84 

 
65 
24 

 
31 
60 

 
4 

16 

 

Amerikaans 
  Cases 
  Controles 

 
80 
49 

 
95 
80 

 
65 
18 

 
30 
62 

 
5 

20 

 

Europees 
  Cases 
  Controles 

 
81 
59 

 
96 
88 

 
65 
30 

 
31 
58 

 
4 

12 

 

Frans 
  Cases 
  Controles 

 
81 
64 

 
97 
90 

 
65 
39 

 
33 
51 

 
2 

10 

 

Nederlands 
  Cases 
  Controles 

 
81 
56 

 
96 
85 

 
66 
26 

 
30 
60 

 
4 

14 

 

*CA = case associated  
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haplotype evengoed aanwezig in 80-90% van de gevallen, maar meestal in heterozygote toestand 

(tabel 6). De expressie van MTAP is niet significant veranderd bij dieren die het geassocieerde 

haplotype in homozygote toestand hebben, de expressie van twee nabijgelegen tumor suppressor 

genen, namelijk CDKN2A en CDKN2B (cyclin-dependent kinase inhibitors 2A en 2B) is echter wel 

significant toegenomen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de causale mutatie maar in een subset van 

het voorgestelde haplotype voorkomt (Shearin et al., 2012). Bij een eerder onderzoek waarbij 101 

Berner Sennenhonden en 45 Flatcoated retrievers uit de Verenigde Staten en Frankrijk onderzocht 

werden, werden er terugkerende DNA copy number aberraties (CNA) in chromosoom 16 aangetroffen 

en naar voren gebracht als een belangrijke locatie voor een mogelijk causale mutatie, daar ze bij de 

Berner Sennenhonden in 80,4% en bij de Flat-Coated Retriever in 96,7% van de gevallen van HS 

aanwezig waren (Hedan et al., 2011). Daar deze aberraties bij zowel de Flatcoated Retrievers als de 

Berner Sennenhond aanwezig waren, zou dit eerder tumor gerelateerd dan ras gerelateerd kunnen 

zijn (Hedan et al., 2011). Er zijn in ditzelfde onderzoek meerdere CNAs op verschillende 

chromosomen geassocieerd met HS, wat op het polygene karakter van de aandoening wijst. Ook het 

voorkomen van polymorfisme ter hoogte van het perforinegen zou een rol kunnen spelen in het 

ontwikkelen van HS. Perforine speelt een rol in de celgemedieerde cytotoxiciteit en zou een rol 

kunnen spelen in de neoplastische ontaarding van de weefselmacrofagen. Hoewel er geen 

significante associatie gevonden werd tussen het veranderde eiwit en HS, kwamen stille mutaties ter 

hoogte van het gen frequenter voor bij Berner Sennenhonden met HS. Daarnaast werd gesuggereerd 

dat de afwezigheid van een drietal geïdentificeerde SNPs ter hoogte van het perforinegen bij Berner 

Sennenhonden gebruikt zou kunnen worden om dieren zonder de aandoening te identificeren (Neta et 

al., 2010). Dit onderzoek werd echter op slechts 20 Berner Sennenhonden, waarvan 10 met HS 

uitgevoerd, zodat er verder onderzoek nodig is om conclusies te kunnen trekken met het oog op de rol 

van verminderde perforine expressie of functie in de pathogenese van HS.  

6.4 Fokadvies  

Vanwege de hoge gemiddelde leeftijd van diagnose, krijgen veel dieren de kans zich voort te planten 

vooraleer zij gediagnosticeerd worden. Zo hadden 40 van de 127 met HS gediagnosticeerde Berner 

Sennenhonden in de studie van Padgett en zijn collegae al nakomelingen voortgebracht voordat zij 

gediagnosticeerd werden met de aandoening (Padgett et al., 1995). De ziekte elimineren door 

selectief te fokken met bepaalde families blijkt bovendien moeilijk, daar bij een pedigree analyse in 

een studie op 51 aangetaste Berner Sennenhonden in Zwitserland tussen 1997 en 2003 alle families 

aangetast bleken te zijn (Voegeli et al, 2006). Indien blijkt dat de afwezigheid van de SNPs in het 

perforinegen inderdaad bruikbaar is om niet aangetaste individuen te identificeren zou dit gebruikt 

kunnen worden bij de selectie tegen histiocytosis.  
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Conclusie 

Bij de Berner Sennenhond werd een scala aan erfelijke aandoeningen geïdentificeerd. Het beperkt 

aantal stamdieren waarmee het ras gestart is, het bestaan van familiale verbanden bij aangetaste 

dieren, evenals het veelvuldig gebruik van fokdieren werden aangegeven als belangrijkste redenen 

voor erfelijkheid. Om te voorkomen dat de prevalentie van deze aandoeningen in de toekomst verder 

of opnieuw toe zal nemen, dient het fokbeleid aangepast te worden. Aangetaste dieren of dieren die 

als drager geïdentificeerd zouden kunnen worden, dienen uit de fok geweerd te worden. Selectie op 

basis van fenotype is succesvol geweest voor elleboog- en heupdysplasie. Het voorspellen van 

fokwaarden met behulp van BLUP leek voor deze aandoeningen geen toegevoegde waarde te 

hebben, in tegenstelling tot OCD van het schoudergewricht waar men wel denkt winst te kunnen 

boeken ten opzichte van fenotypische selectie. Voor zowel ED als HD werden kandidaatgenen 

gesuggereerd specifiek voor de Berner Sennenhond. Indien hun rol in de toekomst bevestigd kan 

worden, kunnen er genetische tests ontwikkeld worden om deze aandoeningen verder terug te 

dringen. Dit is zeker voor aandoeningen met een multifactiorieel karakter zoals ED en HD heel 

interessant.  

Naar het voorkomen van craniale kruisband ruptuur is meer onderzoek nodig vooraleer er sluitende 

conclusies getrokken kunnen worden met betrekking tot diens belang en eventuele erfelijke grondslag 

bij de Berner Sennenhond. Of het bestaan van polydactylie als een erfelijke aandoening of een 

normale genetische variatie beschouwd moet worden is open voor discussie. Hoe het ook zij, het is 

een ongewenst kenmerk bij de Berner Sennen hond. Fenotypische selectie volstaat om het kenmerk 

te elimineren, het chirurgisch verwijderen van hubertusklauwen interfereert hier echter mee.  

Daar histiocytosis pas optreedt op latere leeftijd is het onmogelijk om deze aandoening te elimineren 

op basis van fenotypische selectie. Er is bovendien geen enkele familie vrij van de aandoening. Het 

identificeren van genetische merkers is absoluut noodzakelijk om te kunnen beginnen met selectie 

tegen deze aandoening.  

Er zijn nog meer aandoeningen bij de Berner Sennenhond waar een erfelijke predispositie 

gesuggereerd wordt, maar die niet verder uitgewerkt zijn in deze literatuurstudie. Gezien hetgeen hier 

beschreven is, is het zeker nuttig om ook de achtergrond van deze predisposities verder te 

onderzoeken. Dit zal in het kader van de tweede Masterproef voortgezet worden. 
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