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Tiendeveen, 9 mei 2019 
 
Geachte dames, heren,  

 
Hierbij een schriftelijke reactie op uw voornemen een item over de Hollandsche Sint Bernard Club, (HSBC) 
aanstaande zaterdag uit te zenden. Ondanks de druk vanaf de zijde van Kassa, zoals een medewerker van 
Kassa verwoord: “het is in uw eigen belang aan het studiogesprek deel te nemen. Als u niet komt, gaan 
kijkers zich toch afvragen of u wat te verbergen heeft. In de beeldvorming pakt dat slecht uit voor de HSBC. 
Als u niet zou komen, is Dier & Recht een alternatief. Zij hebben dan de mogelijkheid om op uw kritiek op 
het rapport in de schriftelijke reactie te reageren” blijven wij toch bij een schriftelijke reactie onzerzijds.  

De HSBC is een rasvereniging met een streng fokbeleid, waarbij fokkers zijn aangesloten die het Sint 
Bernard ras in stand houden. Alle HSBC-fokkers zijn liefhebbers van het ras en kunnen niet worden 
neergezet als broodfokkers. Het strenge fokbeleid van de HSBC, waarbij de gezondheid van de Sint Bernard 
een belangrijk punt is, gaat verder dan het algemene fokbeleid van de Raad Van Beheer. 

De HSBC wil zo transparant mogelijk zijn naar Sint Bernard (puppy) kopers, met betrekking tot eventuele 
problemen die binnen het ras kunnen voorkomen. Onder andere doen we dit door onze website up-to-date 
te houden en krijgen de puppykopers een informatiepakket mee van de vereniging. 
 
Wij vinden het jammer dat Dier & Recht gelijk de media opzoekt zonder hoor en wederhoor bij de HSBC toe 
te passen. In het verhaal EPILEPSIE BIJ DE SINT BERNARD staan onwaarheden, bijvoorbeeld veel data die 
niet kloppen of herkomst van honden die onjuist zijn. Het is een eenzijdig verhaal en jammer dat dit niet is 
geverifieerd met de HSBC.  
 
Zoals het verhaal van Dier & Recht ook aangeeft is niet altijd vast te stellen om welke vorm van epilepsie 
het gaat. Erfelijke vorm of dan wel anderzijds.  
Niet zolang geleden heeft veterinair specialist Paul Mandigers een lezing gegeven voor de fokkers binnen 
de HSBC over het onderwerp epilepsie. Waarbij hij duidelijk heeft aangegeven dat “gezien de zeer kleine 
fok populatie nu niet alle mogelijke dragers van epilepsie uitgesloten moeten worden voor de fokkerij”. 
Ook benoemde hij dat wanneer er sprake is van epilepsie bij 4 nakomelingen in één nest er waarschijnlijk 
geen sprake is van een erfelijke vorm. Wat er dan wel speelt in een fictief betreffend nest kon hij ook niet 
duidelijk aangeven. Zijn advies was dat epilepsie een moment opname is, maar dat er wel met 
nakomelingen gefokt moet worden om het ras in stand te houden.  

Ditzelfde advies wordt door de heer Mandigers in het rapport van Dier & Recht nogmaals bevestigd. 
Immers in bijlage 3 geeft de heer Mandigers aan dat: volle zusters en broers van een lijder drager kunnen 
zijn. Als de populatie voldoende groot is, dan is het advies ze niet meer te gebruiken. Als de populatie niet 
voldoende groot is dan is het advies zo’n dier uitsluitend te gebruiken na een risicoschatting waarbij je 
streeft naar een zo laag mogelijk risico. Is dat risico niet laag genoeg te krijgen dan is het advies de hond 
niet te gebruiken. Als de populatie dan in de problemen komt i.v.m.  genetische variatie dan is het advies 



serieus na te gaan denken over outcross. Dan zijn we het er toch over eens dat bij de zeer kleine fok 
populatie, wat bij de Sint Bernard het geval is, volle broers en zusters van een lijder in bepaalde gevallen 
voor de fokkerij mogen worden ingezet en mogen worden aangekeurd, zeker wanneer je outcross toe wilt 
passen. Mocht in het interview door u afgenomen, de heer Mandigers nu een andere mening zijn 
toegedaan, dan is dit niet te verklaren. Er zijn nationaal en internationaal voor zover bij ons bekend geen 
nieuwe studies, artikelen of reviews bekend omtrent de vererving van epilepsie. Mocht de heer Mandigers 
nu een andere mening hebben willen we graag in overleg met hem gaan alvorens we verder reacties geven. 

Bij de HSBC is bekend dat epilepsie binnen het ras voorkomt, dit is ook een van de redenen dat de HSBC 
een samenwerkingsverband met de Duitse Sint Bernard Club en de universiteit van Hannover (Prof. Dr. O. 
Distl) is aangegaan om op DNA-niveau een test te ontwikkelen. Op kosten van de HSBC kan iedere Sint 
Bernard (met stamboom) die lijder aan epilepsie is of niet-lijder en ouder dan 8 jaar deelnemen, ongeacht 
of de eigenaar lid is van de HSBC. Besloten is om alle dierenartsen binnen Nederland op de hoogte te 
stellen van dit onderzoek om, op die manier, zoveel mogelijk Sint Bernards in dit onderzoek te betrekken.  

Tot slot: de HSBC vindt het vreemd dat ons wordt verweten niet zorgvuldig met epilepsie om te gaan. Maar 
wel wordt van ons verwacht te reageren op een rapport dat niet is geverifieerd met belanghebbenden. De 
inhoud van het rapport is gebaseerd op gegevens van de door de HSBC geroyeerde leden die zich bij 
herhaling niet aan het fokreglement hebben gehouden. 

Geroyeerde leden die jarenlang op hun website vermelden dat ze met epilepsie vrij geteste honden fokten 
terwijl ze wisten dat er niet één test op epilepsie bestond voor de Sint Bernard. Geroyeerde leden die met 
dezelfde bloedlijnen fokken dan de fokkers van de HSBC. En dan wordt de HSBC onzorgvuldigheid 
verweten?  

Het zou hun gesierd hebben als ze hun honden hadden laten deelnemen aan het onderzoek in Duitsland, 
dit in plaats van een hetze tegen de HSBC en haar fokkers op te starten. 

Omdat er geen DNA-test bestaat om dragerschap van het epilepsie gen aan te tonen is in principe iedere 
Sint Bernard die, geen lijder is aan epilepsie, een drager van het epilepsie gen. Dus maar totaal niet meer 
met Sint Bernards fokken? 

De HSBC is momenteel bezig om het VFR aan te passen, het epilepsie verhaal wordt hierin zeker 
meegenomen evenals gedragsregels waaraan fokkers zich moeten gaan houden. Verder is de HSBC bezig 
met het ontwikkelen van een databank waarin ziektes/afwijkingen kunnen worden opgeslagen en 
zodoende inzichtelijk kunnen worden gemaakt.  

Verder zal de HSBC met de heer Mandigers contact opnemen waarom zijn visie op epilepsievererving is 
veranderd zonder dit met de betreffende rasverenigingen (waarvan er trouwens twee zijn in Nederland) te 
delen. Ook de heer Mandigers heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. 

 
Met vriendelijke groet, 
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