Overbeet, vervolg
Onderstaand een overzicht van hetgeen de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden m.b.t. het afwijzen van een
donatie verzoek.
Omwille van de bescherming van persoonsgegevens hebben wij de namen vervangen door mevr. A dhr. B. en dhr.
C.
Door middel van dit artikel willen wij alle leden op de hoogte stellen van de stand en gang van zaken met
betrekking tot het verzoek om (vanuit de SHKN) een donatie te doen voor een DNA-onderzoek naar overbeet bij
Siberian Husky’s.
De vraag
Zoals tijdens de ALV (op 27 juni 2021) is medegedeeld, is vorig jaar het verzoek bij de SHKN binnen gekomen om
een donatie te doen voor onderzoek naar het gen dat overbeet bij sommige Siberian Husky’s veroorzaakt. Het
onderzoek zou plaatsvinden als afstudeerproject door een leerling bij de Universiteit Utrecht Diergeneeskunde.
Het idee hierachter zou zijn om het gen te lokaliseren dat overbeet veroorzaakt met als doel honden zonder dat gen
te gebruiken voor de fok, waarmee overbeet waarschijnlijk voorkomen wordt. Het betreft een crowdfundiing vanuit
de faculteit en het verzoek aan de SHKN werd door mevr. A. gedaan.
Nadat vanuit het bestuur meermalen vragen zijn gesteld, welke niet afdoende beantwoord werden, hebben we
rechtstreeks contact gezocht met de faculteit voor opheldering.
In het kort
Wie gaat het doen:
Het onderzoek zou uitgevoerd worden door een nog onbekende aan te wijzen student(e).
Het is niet bekend wie de aanvrager voor dit onderzoek is.
Wat gaat er gebeuren:
Het betreft een afstudeeronderzoek.
Het doel is om het gen vast te stellen dat overbeet veroorzaakt bij Siberian Husky’s (soortgelijke onderzoeken bij
andere rassen worden niet meegenomen).
Waar gaat het gebeuren:
Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde.
Wanneer vindt het onderzoek plaats:
Er is geen planning.
Het onderzoek start zodra het benodigde budget binnen is.
Er is geen einddatum voor de afronding van het onderzoek.
Waarmee gaat het onderzoek plaatsvinden:
Benodigd budget € 5500,- (waarvan begin 2021 +/- € 2500,- gedoneerd is).
Hoe gaat het onderzoek plaatsvinden:
Onbekend, aangezien we geen plan van aanpak hebben ontvangen.
Tijdens de ALV van 2021 is vanuit het bestuur een update gegeven m.b.t. de stand van zaken over dit onderwerp.
Wat volgde was een discussie vanuit de aanwezige leden over dit onderwerp. Allerlei vragen en opmerkingen
worden geroepen. Bijv.: 5500 euro voor een onderzoek is wel weinig. Hoeveel honden zijn er voor onderzoek
aangemeld? Hoelang gaat zo’n onderzoek duren? Kunnen we samen met andere rasverenigingen dit oppakken? Is
er wel een draagvlak onder de leden? Op sommige vragen kon een antwoord gegeven worden een groot deel van
de vragen konden echter met de beschikbare informatie niet beantwoord worden. De conclusie van de aanwezige
leden was destijds dat met de aanwezige informatie geen donatie gegeven kon worden.
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de faculteit gevraagd wat er zou gebeuren met het reeds
toegezegde budget, indien het streefbedrag niet gehaald zou worden en of dit eventueel na bijvoorbeeld drie jaar
teruggestort wordt als op dat moment het streefbedrag nog steeds niet gehaald is. De faculteit gaf aan dat het
bedrag dan blijft staan en dat er geen teruggave mogelijk is.
Natuurlijk hebben we wat veldwerk gedaan en zijn we in contact getreden met deskundigen op het gebied van
genetica en overerven met de vraag of een onderzoek als dit nut heeft en of er andere manieren zijn om overbeet
te voorkomen c.q. uit te bannen. Zij gaven aan dat het te voorkomen en misschien wel grotendeels uit te bannen is,
zodra er een selectievere selectie plaatsvindt m.b.t. de afkomst van de reu en teef die voor een nest gebruikt
worden. Er zou uit een grotere, niet met elkaar verbonden zijnde, DNA-pool gekozen moeten worden.

Dit wordt ondersteund door de stelling op de crowdfundpagina:
“Een recessieve aandoening:
Inmiddels weten we een beetje meer over de overerving van deze afwijking en zijn we erachter dat de aandoening
zeer waarschijnlijk een recessieve aandoeningen is. Dit soort aandoeningen komen gemakkelijker tot uiting
wanneer er inteelt is in een populatie.
Inteelt kan ontstaan wanneer er gebruik wordt gemaakt van een kleine populatie honden of wanneer niet alle
honden even vaak gebruikt zijn om te fokken”.
Daarnaast vraagt het bestuur zich af wat we aan de uitkomst van een onderzoek hebben als de fokkers niet
verplicht kunnen worden vooraf (dure) DNA-onderzoeken te doen voor zowel de reu als de teef.
Alles in overweging nemende heeft het bestuur besloten af te zien van het doen van een donatie, ondanks dat het
een onderzoek betreft m.b.t. de gezondheid van de Siberian Husky wat een belangrijk punt is voor de vereniging.
Mevr. A. was het niet eens met dit besluit. Nadat we opnieuw uitgelegd hadden op welke gronden dit besluit
genomen is en nadat we dhr. B. uitgenodigd hadden (mevr. B. was geen lid van de SHKN) om op de komende ALV
hun standpunt te komen toelichten, zodat samen met de aanwezige leden misschien een herziend standpunt
ingenomen kon worden, heeft dhr. B. afwijzend gereageerd en zijn lidmaatschap in december opgezegd.
Nadat dhr. B. afscheid genomen had van de SHKN heeft dhr. C. Het stokje overgenomen. In een brief aan het
bestuur heeft dhr. C. o.a. aangegeven: als de SHKN geen substantiële bijdrage doet, hij zich direct tot de leden moet
wenden, waarvan hij de gevolgen niet kan overzien.
In reactie hierop heeft het bestuur geantwoord dat hij welkom was om zijn punt persoonlijk te komen toelichten in
de komende ALV.
Helaas heeft dhr. C. dit (evenals mevr. A. en dhr. B. in een eerder verzoek) afgewezen.
Daaropvolgend heeft dhr. C. weer een brief naar het bestuur gestuurd, waarin hij aangaf dat het SHKN bestuur €
1250,- moest doneren en zo niet dan moest het bestuur de complete ledenlijst met adresgegevens aan hem
toesturen zodat hij een BAV kon beleggen.
In reactie hierop heeft het bestuur herhaald dat hij welkom was om zijn punt persoonlijk te komen toelichten in de
komende ALV plus dat het bestuur dit soort bedragen niet mag uitgeven zonder voorafgaand overleg met de leden
(conform statuten en huishoudelijk reglement).
Ook hebben wij dhr. C. geïnformeerd dat wij, als gevolg van de wet bescherming persoonsgegevens, de ledenlijst
met telefoonnummers en (email)adressen niet mogen vrijgeven. Hierop heeft dhr. C. zijn rechtsbijstand
ingeschakeld met wie wij momenteel in gesprek zijn.
Wij vinden het enorm jammer dat alle personen niet bereid zijn om hun standpunt c.q. verzoek toe te komen
lichten in de ALV. Ons inziens hebben wij als bestuur alle ruimte geboden om het verzoek en standpunten te komen
toelichten. Wij betreuren het dan ook dat de betrokkenen hier geen gehoor aan willen geven.
Wordt vervolgd.
Namens het bestuur SHKN,
Bartjan Nieuwerf
Voorzitter

