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Ons teefje Hushala Helatna van ’t Schoman is PRA lijder. Die diagnose werd definitief 
gesteld op een panelavond aan de Universiteit van Utrecht in december 2006. We waren er 
speciaal voor naar Nederland gekomen. Er waren negen oogspecialisten aanwezig die Shala 
intensief onderzochten. Het unanieme oordeel na een lange en vermoeiende avond was: 
PRA. Maar een obstakeltest toonde aan dat Shala nog steeds iets zag. Dr. Stades zei dat 
het hier om een zeer langzame vorm van PRA ging, die pas op hoge leeftijd tot totale 
blindheid leidt. Ook is deze vorm in het beginstadium met klinisch onderzoek zeer moeilijk 
vast te stellen. Over de oogziekte PRA is al veel gezegd en geschreven. We laten het graag 
over aan de specialisten, met wie we in de loop der jaren vele persoonlijke gesprekken 
hebben gevoerd en intensief contact hebben gehad. We willen in dit stukje vooral onze 
persoonlijke ervaring en zoektocht beschrijven. 
 
Voordat we het definitieve oordeel kregen over Shala’s oogafwijking, waren we jaren verder 
en heel wat Euro’s lichter. Eerst dachten we dat het allemaal wel goed zou komen en dat we 
ons geen zorgen hoefden te maken. 
 
Dat bleek toch een slag anders te liggen. We maakten 
een harde landing en ervoeren dat PRA en andere 
erfelijke aandoeningen vaak met heftige emoties 
gepaard gaan. Niet bij honden, maar bij mensen. 
Menselijke reacties zijn over het algemeen redelijk 
voorspelbaar, maar we kregen wel een heel andere kijk 
op de wereld die kynologie heet. 
  
Terugkijkend moeten we constateren dat we naïef zijn 
geweest. We gingen ervan uit dat mensen die – net als 
wij – verknocht waren aan dit ras, alles in het werk 
zouden stellen om erachter te komen wat er aan de hand 
was. De eerste keer werd Shala in Drenthe onderzocht, 
samen met haar nestbroer. We moesten toch in 
Nederland zijn en dachten dat het een routineonderzoek 
zou worden. Maar de oogarts twijfelde. Hij zag iets dat 
niet paste in het normale patroon. We schrokken. Na 
onderzoek van Shala’s nestbroer, die meteen definitief PRA kreeg, kwam de arts naar ons 
toe om te vertellen dat het volgens hem, gezien de duidelijke symptomen bij haar nestbroer, 
ook bij Shala waarschijnlijk PRA was. Shala kreeg voorlopig PRA niet vrij. Dat was een grote 
teleurstelling.  
 
De voorzitter van de rasvereniging zei ons diezelfde dag nog dat hij totaal geen vertrouwen 
had in het oordeel van Nederlandse oogspecialisten. Die zouden elkaar voortdurend 
tegenspreken en anders de prof in Utrecht maar wat nakwekken. Het zou volgens hem net 
zo goed aan het voer kunnen liggen dat we onze honden in Frankrijk gaven. PRA was het 
zeker niet, ook al beweerden honderd oogspecialisten dat! Dat ergerde ons. Je zou toch 
mogen verwachten dat een rasvereniging alles in het werk stelt om de werkelijke aard van de 
ziekte te achterhalen? Zeker als je weet dat de vader en de nestbroer ook definitief PRA 
hebben gekregen! Maar in plaats daarvan werden de oogartsen als knullige amateurs 
afgeschilderd en de ziekteverschijnselen gebagatelliseerd. “Onze honden zien nog een vlo 
op een speldenknop hoor,” was de boodschap die we meegekregen. “Het valt allemaal reuze 
mee, heus!” We kregen foto’s te zien van preparaten van ogen van overleden honden. “Zie je 



wel: oogzenuwen zo dik als staalkabels. Geen vuiltje aan de lucht. Met onze Saarlooswolf-
honden is niets aan de hand!” De discussie was gesloten.  
 
Bij ons volgende bezoek aan Nederland werd Shala tot onze opluchting in Rotterdam 
vrijgegeven! Niets aan de hand dus. De eerste oogarts had het gewoon verkeerd gezien. De 
rasvereniging had ons op het hart gedrukt op het formulier in te vullen dat Shala niet eerder 
was onderzocht, anders zou ze al bij voorbaat verdacht zijn. Dat hadden we gedaan. Daarna 
volgde nog een second opinion om helemaal zeker te zijn. Dat moest dan wel in Frankrijk 
gebeuren, want we moesten weer terug. Maar de oogspecialist in Frankrijk twijfelde ook. Hij 
zag ook iets wat hij niet vertrouwde. Het paste niet in het beeld van “gewone” PRA. Hij zei 
dat Shala met de door hem geconstateerde verschijnselen stekeblind zou moeten zijn en dat 
was duidelijk niet het geval. Maar hij gaf haar vrij, na overleg met de Nederlandse specialiste 
die Shala in Rotterdam eerder had vrijgegeven. 
Hierna kregen we het groene licht van de 
vereniging om met Shala te fokken. We wisten 
niet dat bij een oogonderzoek altijd de meest 
ongunstige uitslag blijft staan en werden hiervan 
niet op de hoogte gesteld. Hoe dan ook, Shala 
werd gedekt door onze reu Tunka en we 
wachtten daarna met spanning af. De geboorte 
werd een drama. Shala had totaal geen 
persweeën en de puppen werden dood geboren. 
We begrepen er niets van. Shala was een 
kerngezonde teef. Onze Franse dierenarts dacht 
dat het kon komen door te veel inteelt. Dat 
konden we niet geloven! We belden diverse leden en vernamen tot onze verbazing dat er al 
veel langer problemen waren met leeg gebleven teven, reuen die niet dekten, veel te kleine 
nesten, pupsterfte, weeënzwakte en ga zo maar door. We wisten daar niets van, maar we 
kregen te horen dat het niet verstandig was dit in de vereniging aan te kaarten. Dat was 
sowieso onmogelijk, want na de doodgeboren puppen lukte het ons niet om contact met de 
rasvereniging te krijgen. Met de telefoon kwamen we niet verder dan het antwoordapparaat, 
op e-mails werd niet gereageerd en zelfs aangetekende brieven aan de voorzitter werden 
ongeopend geretourneerd naar ons adres in Frankrijk. 
 
Johan schreef een brief aan de ledenvergadering en stelde voor om de populatie te laten 
onderzoeken door diverse specialisten en hun adviezen op te volgen. Dat voorstel werd 
voorgelezen door de secretaris, maar geblokkeerd door de voorzitter. Het mocht absoluut 
niet besproken worden! We probeerden met het bestuur van de NVSWH in gesprek te 
komen over het gevoerde fokbeleid, maar kregen nooit antwoord. Johan eiste daarna dat 
over zijn voorstel op de volgende ledenvergadering schriftelijk gestemd zou worden.  
 
Niet veel later lazen we op het internet dat het drama aan het geklungel van ons en onze 
Franse dierenarts had gelegen. De gedachte was blijkbaar dat die Fransen niets van 
Saarlooswolfhonden afwisten. Ook hadden we “levensbeëindigend” Piton bij Shala in laten 
spuiten om de weeën op te wekken. Dat had de dood van de puppen veroorzaakt. Voor de 
rasvereniging was daarmee de kous af. We hadden bovendien de grote baas niet ingescha-
keld bij de bevalling, dus moesten we maar op de blaren zitten. We vragen ons af hoe dat 
verder moet als de voorzitter van een vereniging er altijd bij moet zijn om de geboorte tot een 
goed einde te brengen! Bij gebrek aan steekhoudende verklaringen zochten we verder. We 
lieten de afstamming van onze reu en teef tot veel generaties terug door een geneticus 
onderzoeken en we schrokken ons een hoedje. We hadden tot op dat moment geen flauw 
idee hoe nauw onze honden eigenlijk aan elkaar verwant waren.  
 
We wilden dit bespreken in de vereniging. Hoe zat dat nou allemaal? Met die inteelt! Met 
PRA! Hoeveel honden leden eraan en werden alle honden onderzocht? Welke aanpak stond 



het bestuur voor ogen om alle problemen op te lossen? Welke specialisten werden 
ingeschakeld? Wat was hun advies? Hoe werden de leden voorgelicht? Maar vooral onze 
veronderstelling dat de problemen het gevolg konden zijn van te veel inteelt, viel bij 
sommigen als een steen in een rimpelloze vijver. Een paar vermeende hondenvrienden 
waren opeens geen vrienden meer, meelopers weken terug, anderen meden ons alsof we de 
builenpest hadden en iemand waarmee we altijd op vriendschappelijke voet hadden gestaan, 
liet ons weten nooit meer iets met ons te maken te willen hebben. Uiteindelijk werd er een 
emmer met modder over ons uitgestort. We waren niet verrast.  
Dat wij probeerden de problemen bespreekbaar te maken in de NVWSH (waarvan we toen 
nog trouw lid waren) werd op zijn zachts gezegd niet door iedereen gewaardeerd.  
 
We hadden het fokbeleid van het bestuur tot dan toe van harte gesteund, maar nu we tegen 
problemen opliepen, kregen we vanuit datzelfde bestuur geen enkele reactie. Dat was een 
koude douche, om het maar zachtjes uit te drukken. En het vertrouwen in het fokbeleid was 
helemaal weg. 
 
Het uitblijven van een reactie werd kennelijk ingegeven door loyaliteit aan de grootste fokster 
in de rasvereniging. Maar dat was volgens ons niet aan de orde. Onze loyaliteit ging in de 
eerste plaats uit naar ons zieke teefje en wij vonden dat de loyaliteit van het bestuur ook bij 
Shala moest liggen en niet bij een fokster. We lieten haar voor de derde keer onderzoeken 
en deze keer werd ze weer niet vrijgegeven voor PRA! Het werd steeds duidelijker. Intussen 
stonden alle emoties, hoe begrijpelijk ook, een helder zicht op de feiten in de weg.  
 
Alles wat we naar voren brachten werd nu gebruikt om aan te tonen dat wij bezig waren de 
reputatie van de gezonde, raszuivere Saarlooswolfhond aan te tasten. Wij zouden daarmee 
de zorgvuldig opgebouwde naam van de vereniging willen besmeuren. Met zo’n opstelling 
kun je geen goede discussie voeren. Feiten verzanden dan in emoties. Een hopeloze zaak, 
waar niemand wat mee opschiet. Er waren gelukkig veel leden die ons goed genoeg kenden 
om te weten dat wij er niet op uit waren om welke reputatie dan ook te beschadigen. We 
wilden gewoon openheid! Velen hebben ons laten weten pal achter ons te staan en dat 
hadden we soms hard nodig. Het gaat je allemaal niet in je kouwe kleren zitten en een 
welgemeend woord doet dan veel.  
 
Er waren ook mensen die ons steunden 
met woorden en daden. Die mensen 
kwamen voor ons uit onverwachte hoek! 
Mensen waartegenover we het fokbeleid 
van de NVSWH fel hadden verdedigd 
en waarmee we een scherpe discussie 
op het internet hadden gevoerd. Eén 
van hen was Bertus Strijk. Hij stelde 
voor om Shala een ERG onderzoek te 
laten ondergaan aan de Universiteit van  
Utrecht. Met zo’n onderzoek wordt 
onder volledige narcose de elektrische 
activiteit van de oogzenuw gemeten als 
reactie op lichtimpulsen. Deze methode is veel exacter dan het ‘klassieke’ spiegelen en kan 
PRA al in een vroeg stadium opsporen. We willen hier niet alleen Bertus Strijk noemen voor 
zijn inspanning om klaarheid te brengen in Shala’s ziektegeschiedenis, ook Christa de Graaff 
was aanwezig bij het onderzoek in Utrecht. We zijn ook veel dank verschuldigd aan Jos de 
Bruin en Adri en Marja Vink, zij leverden de controle Saarlooswolfhonden om te voldoen aan 
het Narfström onderzoeksprotocol. In Utrecht werd het onderzoek uitgevoerd door professor 
Dr. Boevé en zijn team. Alle honden gingen zo’n 2 uur onder narcose. De gezonde, ziende 
Saarlooswolfhond had een normale uitslag van 90 µV, de blinde Saarloos liet geen enkele 
activiteit van de oogzenuw meer zien en Shala had nog maar een uitslag van 35 µV.  



De conclusie was duidelijk: Shala had PRA. Onomstotelijk! Maar ze werd toch voorlopig niet 
vrijgegeven. Niet omdat ze geen PRA had, maar voor de diagnose definitief PRA moest een 
vervolgonderzoek de progressie van het ziektebeeld aantonen. 
 
Ook Corrie Keizer mag niet ongenoemd blijven. Op een tentoonstelling in de buurt van Parijs 
waar wij met onze honden waren, wees zij professor Dr. Clerc, dè oogspecialist in Frankrijk, 
op Shala. Clerc vertelde ons dat hij via Utrecht al van Shala’s geval had gehoord. Hij 
onderzocht haar op aandringen van Corrie ter plekke. Vincent en Cathy Souty, goede Franse 
vrienden van ons, grote liefhebbers van het ras en enthousiaste leden van de Franse 
Saarlooswolfhondenclub, stuurden het clubblad op waarin professor Clerc verslag deed van 
zijn bevindingen en ons vroeg contact met hem op te nemen. Al deze mensen lieten ons niet 
in de kou staan en stelden zich actief op in onze zoektocht naar het ziektebeeld van Shala. 
We zijn hun allemaal zeer dankbaar voor hun inzet en steun. Het bleek maar weer dat er 
hulp komt als je het nodig hebt. Vanuit de NVSWH bleef het stil.  
 

We namen telefonisch contact op met Dr. Clerc. Hij 
nodigde ons uit naar Parijs te komen. Het vervolg-
onderzoek vond plaats in zijn prachtige, oude 
Universiteitskliniek waar je het gevoel hebt dat ieder 
moment Napoleon op een wit paard om de hoek 
kan komen. Ook nu weer bleek hoe moeilijk de 
symptomen klinisch zijn vast te stellen. Shala 
snuffelde eerst geïnteresseerd achter een zacht, 
zwart balletje aan in de duister gemaakte 
onderzoeksruimte. De Franse oogartsen in opleiding 
die bij het onderzoek aanwezig waren, moesten 
Shala’s ogen daarna spiegelen en beoordelen. 

Maar geen van deze aankomende oogartsen zag precies wat er aan de hand was! Dr. Clerc 
wees hen op de symptomen en vertelde dat hij deze vorm van PRA alleen bij wolven in 
Canada had gezien. Nog nooit bij honden, ook niet bij Saarlooswolfhonden. 
 
En daar zit precies het probleem: eigenaren van een Saarlooswolfhond met deze vorm van 
PRA merken niets aan hun hond. Ze zijn er dan ook vast van overtuigd dat er niets aan de 
hand is. Precies zoals wij altijd dachten. Klinisch is het de eerste jaren moeilijk te ontdekken. 
De hond kan tot op zeer hoge leeftijd nog iets zien. Weliswaar bijzonder slecht, maar de 
Saarlooswolfhond weet zich wonderbaarlijk goed aan de situatie aan te passen. 
Shala ging in Parijs weer twee uur onder narcose. Het ERG toonde inderdaad een dramati-
sche verslechtering aan van haar oogfunctie sinds het eerste ERG in Utrecht. De oogzenu-
wen lieten nu nog maar een gemiddelde waarde zien van 5 tot 10 µV met een maximale 
waarde van 15 µV (bij een zeer sterke lichtimpuls). Dat was meer dan een halvering van het 
gezichtsvermogen sinds het onderzoek in Utrecht een half jaar eerder!  
 
Het was een grote schok toen het tot ons doordrong hoe weinig Shala eigenlijk nog zag. Tot 
dan toe hadden we nog de hoop gehad dat het misschien wel mee zou vallen. Maar het viel 
niet mee, het viel verschrikkelijk tegen! Johan stelde verschillende pogingen in het werk om 
met het bestuur in gesprek te komen om de problemen op de agenda te zetten van de 
volgende ledenvergadering. Daarop kwam geen enkele reactie. Maar toen hij de Raad van 
Beheer inlichtte en het bestuur van de NVSWH aankondigde moties in te dienen op de 
aanstaande ledenvergadering, volgde royement. Dat kwam voor ons niet meer als een 
verrassing. Het bestuur, dat na het royement blijkbaar wel in contact met ons kon treden, 
eiste hierna dat wij met de testresultaten van Shala op de proppen kwamen. We vroegen ons 
af hoe we dit moesten zien. Eerst een lid royeren en daarna om medewerking vragen? Dat 
was wel erg veel gevraagd van ons begrip. Maar goed, we stapten over het conflict heen en 
stuurden de onderzoeksresultaten op.  



Professor Clerc liet ons weten zijn onderzoek graag met de NVSWH te willen bespreken. We 
meldden dit aan het bestuur, maar het bleef weer stil. Navraag bij Clerc leerde dat er nooit 
contact met hem is opgenomen. We vroegen professor Boevé of hij de resultaten met de 
rasvereniging wilde bespreken, maar Boevé wenste geen contact (meer). Het was volgens 
hem volstrekt zinloos in discussie te gaan met mensen die “nog in de ontkennende fase zijn.” 
We denken nu dat het bestuur om de resultaten vroeg, omdat men niet geloofde dat die on-
dubbelzinnig PRA aantoonden totdat ze met de bewijzen werden geconfronteerd. Jaren 
later, op een hondententoonstelling in Ahoy, liepen we toevallig het bestuur van de NVSWH 
tegen het lijf. Johan vroeg waar de antwoorden bleven op onze vragen, omdat we die nooit 
hadden gekregen. De voorzitter staarde zwijgend naar de grond. 
 
Nog even, om misverstanden te voorkomen: we willen niet aantonen hoe slecht de NVSWH 
is. Ook daar zijn mensen uit volle overtuiging lid die het allerbeste voorhebben met hun 
Saarlooswolfhond. Ook zij kijken in de eerste plaats naar het belang van hun hond. Dit 
verhaal wilden we alleen kwijt omdat het een wrang voorbeeld is van tunnelvisie. Van hoe 
het gaat als mensen niet meer vrijuit mogen spreken, als een hooghartig bestuur weigert een 
discussie met de leden aan te gaan en angstvallig probeert specialisten buiten de deur te 
houden. Het is een bitter voorbeeld van wat er allemaal kan gebeuren als het persoonlijk 
prestige van een fokster of een voorzitter de overhand krijgt boven het belang van het ras.  
 

Onze ervaringen met de NVSWH was voor ons aanleiding 
het initiatief te nemen een nieuwe rasvereniging op te richten. 
Samen met andere liefhebbers van het ras en leden die 
inmiddels ook geroyeerd waren, is dat gelukt. We willen een 
vereniging die wèl naar argumenten luistert, waar iedereen 
welkom is en over elk onderwerp zijn mening mag geven. 
Waar voorlichting over gezondheidsproblemen wordt 
gegeven, waar DNA materiaal en populatiegegevens worden 
opgeslagen, waar wordt samengewerkt met medisch 
specialisten en andere deskundigen, waar een duidelijke 
visie is op het fokbeleid, maar vooral… waar altijd open kan 
worden gediscussieerd in de wetenschap dat je het niet met 

elkaar eens hoeft te zijn om toch samen op te komen voor de belangen van het ras. We 
moeten ervoor waken dat deze uitgangspunten niet verwateren of verzanden. Blijven praten 
met elkaar, met respect voor elkaars mening, is heel belangrijk! We hebben nieuwe vriend-
schappen gevonden met mensen die dezelfde passie delen: het in stand en gezond houden 
van het ras. Maar gelukkig hebben we met veel leden van de NVSWH ook nog steeds een 
goed contact. Zij streven hetzelfde doel na en ook zij geloven niet meer in sprookjes.  
 
Dus misschien gaat het ooit nog goed komen. Misschien gaan fokkers, groot en klein, ooit 
beseffen dat samenwerking noodzakelijk is, ongeacht van welke vereniging ze lid zijn. 
Misschien dringt het ooit tot alle fokkers door dat het niet mogelijk is elke afwijking buiten de 
deur te houden. Of het nu gaat om PRA, cataract, epilepsie, OCD, patella luxatie of wat dan 
ook. Vrijwel iedereen krijgt op een kwade dag met een afwijking in het nest te maken! Dat is 
geen schande. Het is wel een schande om het te verzwijgen. Misschien gaan steeds meer 
fokkers (en pupkopers) dit ooit beseffen. En ook dat een afwijking in het nest niets zegt over 
reputaties van verantwoordelijke fokkers die gewoon hun best doen. Laten we dat hopen. 
Dan kunnen we misschien over een paar jaar de conclusie trekken dat het allemaal niet voor 
niets is geweest. Want hoop doet leven. We willen nogmaals de mensen bedanken die zich 
bij onze zoektocht hebben ingespannen om de waarheid te achterhalen. En we willen 
iedereen bedanken die dit lange verhaal tot het eind toe heeft gelezen. We moesten het 
even kwijt. 
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