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RAAD VAN BEHEER 
HOUDEN VAN HONDEN 

MARKIESJES PROFITEREN VAN 

GENETISCH ONDERZOEK 

Bij pups van hondenras 'het Markiesje' komt een ernstige bewegingsstoornis voor: 

paroxysmale dyskinesie. Dankzij onderzoek van wetenschappers dr. Paul Mandigers en 

dr. Peter Leegwater van de Universiteit Utrecht (Expertisecentrum Genetica Gezelschaps

dieren) kon de erfelijke oorzaak worden opgespoord en kan de ziekte worden uitgebannen. 

Het onderzoek was mogelijk dankzij een subsidie van de Nederlandse Markiesjes Vereni

ging en de inzet van enkele toegewijde liefhebbers. Onderzoeker Paul Mandigers vertelt. 

WAT IS PAROXYSMALE DYSKINESIE? 

'Het is een aandoening die zich bij 

pups voordoet als ze drie tot vier 

maanden oud zijn. ln rust kunnen 

ze redelijk functioneren, maar na 

inspanning verkrampen ze plotse
ling en kunnen ze niet meer lopen. 

Hoewel de aandoening op zich niet 

dodelijk is, kiezen de meeste 
eigenaren noodgedwongen 

voor euthanasie.' 

HOE IS DE ZIEKTE BIJ U AANHANGIG 

GBMAAJCT? 

'Al in 2003 kwamen vier eigenaren 

en vertegenwoordigers van de 

rasvereniging bij mij op het 

spreekuur met zieke hondjes die 

deze symptomen vertoonden. Die 

eerste keer onderzocht ik ze en 

dacht toen nog helemaal niet aan 

een erfelijke ziekte. Het kon 

immers van alles zijn. Diergenees

kundig onderzoek leverde echter 

niets op. Bij het tweede nest 

werd het al wat verdachter, gezien 

de soortgelijke symptomen. Ik 

betrok mijn collega geneticus 

dr. Peter Leegwater bij de zaak.' 

HOEVEEL TIJD GING BR TOEN NOG 

OVERHEEN VOORDAT U TOT 

ONDERZOEK OVERGING? 

'Uiteindelijk hebben we zeven nesten 

met zieke pups gezien. Iedere keer 

weer hebben we de pups systema

tisch onderzocht: pathologisch 

onderzoek op de lichamen na 

euthanasie - waar eigenlijk niets 

bruikbaars uitkwam - en het 

verzamelen van DNA en bloed- en 

urinemonsters. Omdat er uit het 

pathologisch onderzoek wel af en 
toe vage aanwijzingen kwamen, 

hebben we een poosje gedacht dat 

het een aandoening was van de 

zenuwen in de pootjes, maar dat 

bleek bij nader inzien een dwaal

spoor. Twee jaar geleden hadden 

we voldoende materiaal van de zieke 

hondjes verzameld om verantwoord 

genetisch onderzoek te doen. 

Daarvoor hadden we een controle

groep van gezonde Markiesjes nodig 

en een bedrag waarmee we het 

onderzoek konden financieren.' 

U HAD HONDEN NODIG, EN BUDGET ... ? 

'Jazeker! lk ben naar de Neder

landse Markiesjes Vereniging 
gegaan en heb dit aan hen voorge

legd. Konden zij zorgen voor de 

controlegroep van gezonde bonden 

en voor het benodigde bedrag? 

Ik was te gast in hun Algemene 

Ledenvergadering en er werd ter 

plekke besloten mijn wensen in te 

willigen. De rasvereniging betaalde 

het onderzoek en zorgde voor een 
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