
Aan de algemene vergadering en bestuur

Hierbij nogmaals een schrijven van mij omdat 11 januari eindelijk de testresultaten op de website zijn
geplaatst van het aanvullend Schildklierkanker(SKK) onderzoek.

In de Algemene Vergadering(AV) van april 2021 hebben de leden ingestemd met het vrij maken van
€2000,- voor het onderzoeken van 100 honden op schildklierkanker door Wageningen.

Hierbij werd aangegeven dat deze door de fokbegeleidingscommissie(FBC) benaderd zouden worden
om deel te nemen, veel leden waren enthousiast en vroegen of ze ook konden deelnemen met hun
honden als ze niet bij die 100 honden zaten en daar op werd gereageerd dat dat kon want hoe meer
resultaten hoe meer we inzage kregen in dit probleem wat volgens de toenmalige voorzitter heel
groot was en waar hij van geschrokken was, echter had alleen hij en 1 lid van FBC nog maar de
resultaten gezien.

Enkele weken na de vergadering kreeg ik na enig aandringen eindelijk als lid van het FBC de
resultaten onder ogen. Na 1 uur wat puzzelen en bestuderen kwam ik in eens tot geheel andere
conclusie als de visie die in de presentatie op de AV werden verteld. Hier op heb ik diverse vragen
gesteld op een vergadering van commissies en het bestuur en dit liep nog al hoog op waardoor een
paar personen de vergadering verlieten.

De zelfde week werd er een vergadering van FBC en bestuur uit geroepen en daarop heb ik vooraf
gaande aan de vergadering ik nogmaals mijn visie op papier gezet en rond gestuurd onder de
commissies en bestuur.

Helaas bleek dit geen vergadering om alles te regelen maar om mij uit het FBC te doen laten
opstappen, alleen was ik van mening dat ik op mijn plaats zat en heb mijn taken niet neergelegd.

Later werd ik door bestuur uit mijn functie ontheven omdat de 2 andere dames uit het FBC niet meer
met mij wilde samenwerken (ik vond/vind dat je niet altijd met elkaar eens hoef te zijn om samen te
kunnen werken maar ja hun schijnbaar niet) en bestuur had daarom gekozen om mij er uit te zetten
en verder te gaan met deze 2 dames.

Ik heb steeds gevraagd naar de uitslagen van de onderzochte honden omdat ik nog steeds met mijn
vragen zit en duidelijkheid wil.

Bestuur graag antwoord op de volgende vragen:

Welke 100 honden zijn nu door de vereniging onderzocht?

Blijven jullie nu de nieuwe uitslagen bekend zijn bij jullie visie die verkondigd is op de AV van april
2020?

Ik heb het idee dat het geld niet is gebruikt voor onderzoek van de honden zoals afgesproken op de
AV maar anders is gebruikt graag wil ik dat jullie de AV een financieel plaatje overleggen van het
onderzoek waarin ook de honden worden meegenomen van de eigenaren die zelf betaald hebben!

In september melde ik een dekking namens iemand anders aan bij de vereniging. Dit nest werd niet
geplaatst bij verwachtte nesten, wel werd de teef eigenaar gebeld dat de reu niet op DNA SKK
gecontroleerd was en dat hij dat eerst moest regelen, anders werd het nest niet geplaatst???

Nergens is een aankondiging van het bestuur geweest dat DNA test SKK verplicht werd, ja idd er staat
in ons VFR dat wanneer er een DNA test beschikbaar was we daar op over zouden gaan. Maar als nog
hoor je hier als bestuur een aankondiging over te doen.



Deze dekking was:

A) Al besproken in maart 2021 dus voor de doorbraak in het onderzoek.
B) Dekreu is een geïmporteerde Duitse reu (het was een Nederlands probleem volgens het

onderzoek.
C) Dekreu stond ten tijde van de dekking nog steeds aangekondigd op de dekreuenlijst als

voldoet volledig aan het VFR.
D) Dekreueneigenaar is niet benaderd door FBC of bestuur om deel te nemen aan het

onderzoek.
E) Teef was AR getest en beide honden waren op palpatie vrij van tumoren verklaard door hun

dierenartsen.

Nadat ik een boze mail had gestuurd dat het zorgen dat de dekreu DNA SKK getest werd toch echt
een taak was van ons FBC en niet lag bij de teef eigenaar, is de dekreu eigenaar benaderd om DNA te
testen. Gelukkig was de uitslag RR

Een opmerking van onze voormalig voorzitter op het fokkersoverleg dat het een Nederlands
probleem was en er 1 hond Duitse hond verdacht was klopte totaal niet omdat ik reeds had
aangegeven dat ik al zeker 5 Duitse honden had ontdekt die minimaal Drager moeten zijn geweest.
Dit beredeneerde ik uit de lijst na 1 uur bestuderen. De lijst heeft 3 weken bij mijn mede FBC lid en
de voorzitter gelegen en zij hadden dit niet geconcludeerd? Hoe is dit mogelijk?

Je zou toch denken dat er na dit voorval een lampje gaat branden bij het bestuur en FBC en de
andere nog niet gecontroleerde dekreuen op de dekreuenlijst ook voor onderzoek aan te dragen.
Nee dus!

Blijkbaar is zoals te lezen in het PV van December het onderzoek ondertussen ondergebracht bij het

DNA onderzoekslaboratorium van Haeringen? Waarom is dit niet eerder gecommuniceerd vanuit het

bestuur aan de leden dat dit zou gaan gebeuren?

Want nu weet ons FBC in eens wel de dekreueigenaren te vinden en hebben deze op 3 januari 2022

een email gehad dat hun reu nog niet getest is op DNA dat dit volgens het VFR verplicht is. Ze kunnen

de test laten uitvoeren door van Haeringen door middel van wangslijm.  Kosten onderzoek €78,- ipv

€20,- plus een bezoek aan je dierenarts.

Ik mis de logica in het bewandelde weg door ons Bestuur en FBC  (mijn plan is duidelijk in de

prullenbak gegooid)

Waarom zijn de dekreuen die reeds op de lijst staan niet benaderd en meegenomen in de 100

honden die onderzocht zouden worden door de vereniging?

Waarom is er niet beter gecommuniceerd door de vereniging richting alle leden?

Wanneer is het besluit genomen dat iedere hond die ingezet word voor de fok DNA getest moet zijn

en waarom zijn wij als leden hier over niet op de hoogte gebracht.



Waarom zijn de mensen die hun hond voor het DNA onderzoek hebben aangemeld met de keuze een

later te bepalen locatie nooit meer benaderd?

Waarom zijn de uitslagen zo laat geplaatst, ook die reeds in mei waren afgenomen?

Dit alles over hoe het onderzoek en communicatie hierover is verlopen, nu het onderzoek zelf.

Nu er zoveel uitslagen bekend zijn ben ik verder gegaan met de vragen die ik had na dat ik de lijst
kreeg en 1 uur had bekeken. Ik ben een halve dag gaan puzzelen en uitrekenen en mijn vragen zelf
beantwoord.

Is het wel een alleen Nederlands probleem ? ;

Mijn conclusie NEE want op de nu bekende lijst en dan heb ik alleen gekeken naar de uitslagen van
honden geboren na 1-1-2010 staan 8 Duitse honden die AR getest zijn of waarvan je kan zeggen de
Duitse hond is minimaal drager geweest anders kon deze uitslag bij zijn nakomeling niet. Er is zelfs
een import hond uit Tsjechië AR getest.

Ik vond het onderzoek niet breed genoeg en een vertekend beeld hebben omdat alle honden die SKK
hadden gehad en nestgenoten waren mee genomen in het onderzoek op dat moment en ook dat
komt uit zie de volgende berekeningen:

Totaal onderzochten honden tot nu toe: 362

AA getest 64 (17,7%)  AR getest 133 (36,7%)  RR getest 165 (45.6%)

Om een beeld te krijgen van de populatie die nu leeft heb ik een lijn getrokken in het onderzoek op
1-1-2010 (oudste honden zijn nu dus 12 jaar of jonger)

Honden onderzocht geboren voor 1-1-2010 totaal 165

AA getest 53 (32,1%) AR getest 58 (35,2%) RR getest 54 (32,7%)

Honden onderzocht geboren na 1-1-2010 totaal 197

AA getest 11 (5.6%)  AR getest 75 (38.1%)  RR getest 111 (56.3%)

Hier uit blijkt dat mijn uitspraak dat het onderzoek een vertekend beeld gaf en nog niet breed
genoeg was inderdaad zo is. Daar van de AA geteste honden het 14,6% van de totaal onderzochte
honden betreft geboren voor 1-1-2010 is het percentage van de AA geteste honden geboren na 1-1-
2010 beduidend lager namelijk 3.0%.

Is het probleem echt te wijten aan het feit dat er in Nederland veel inteelt zit in bepaalde lijnen?

Dit is uit de nu onderzochte honden niet te halen daar de lijnen met een groot inteelt percentage
juist nog steeds niet zijn onderzocht! Waarom niet? En de honden die AA zijn juist uit de lijnen
komen waar in veel Duitse honden zijn gebruikt.

Waarom niet fokken met een AA hond x RR hond je krijgt 100% AR honden die worden niet ziek?

Natuurlijk moeten we er over waken dat we niet te veel AR honden fokken en zeker geen AA honden
meer nu we dit weten, maar de enkele AA honden die nu er nog zijn 5,6% en die nog voor de fok
inzetbaar zouden zijn i.v.m. leeftijd (ja er zijn er al 4 van de 11 ouder dan 8 jaar, en ook nog 1 is
gesteriliseerd zo ver ik weet) dan blijven er 6 over laat nu 1 hond nog ingezet worden voor de fok dat



ene nestje is dan echt geen gevaar dat we te veel AR honden krijgen en de genen worden er wel door
verbreed. Op dit moment is de populatie nog meer dan de helft 56,3% vrij van het gen voor SKK en
dit moeten we zo houden en proberen nog verder omhoog te krijgen wat zeker zou moeten lukken.

Ik hoop dat het bestuur en FBC deze berekeningen ook zelf al hebben gemaakt en terug komen op de
uitspraak dat het een heel groot Nederlands probleem is. Ook wil ik opmerken dat de van 11 honden
die nu nog leven en AA getest zijn , naar mijn weten (en 7 ken ik ) nog geen schildklierkanker
ontwikkeld hebben; 1 hond is van mij zelf en nu ruim 9 jaar en deze week nog onderzocht door de
dierenarts d.m.v. palpatie en gelukkig zijn er nog steeds geen afwijkingen gevonden. Ik weet dat
helaas pas een hond aan SKK is overleden jammer genoeg, maar deze vind ik niet terug bij de
resultaten en weet dus niet of deze hond onderzocht is op DNA en of het de erfelijke vorm was.

Graag wil ik toelichting op mijn vragen door het bestuur op mijn visie en hun handelswijze in dit
onderzoek het afgelopen half jaar.

Groetjes Anita Vankan


