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1. Motivatie 

Het voorstel, zoals ingediend door mevr. I.J. Lems & A. Schumacher heeft zeker zijn 
waarde. Het is inderdaad belangrijk om zo veel mogelijk genetisch materiaal te 
behouden voor de fok.  
 
Het rapport waarnaar wordt verwezen is een rapport uit 2017. Er wordt inderdaad 
aangegeven dat het direct uitsluiten van LPN1-dragers niet verstandig is. In datzelfde 
rapport wordt tevens aangegeven dat Leonbergers met de LPN1 D/N mutatie niet 
risicovrij zijn. Ze geven daarnaast als advies om uit een combinatie van LPN1 N/N x LPN1 
D/N bij voorkeur een vrije pup (LPN1 N/N) te houden.  
 
Daarom hebben we ook niet direct Leonbergers met LPN1 D/N uitgesloten voor de fok. 
Leonbergers die voor 1 juli 2016 zijn geboren mogen nog steeds worden gebruikt, juist 
om uit de combinaties vrije Leonbergers te houden. 
 
Daarnaast staat duidelijk in dit rapport dat honden die LPN1 D/N zijn toch een risico met 
zich meedragen en dat het nog steeds niet duidelijk is of dat komt omdat ze LPN1 D/N 
zijn of omdat er nog een onontdekte mutatie is.  
 
In het rapport dat door Bern (CH) en Minnesota (US) is opgesteld in 2019 als een 
opvolging van het rapport uit 2017, wordt nogmaals aangegeven dat men niet met 
zekerheid kan vaststellen of er een causaal verband is tussen Leonbergers die LPN1 D/N 
zijn en het verkrijgen van ziektesymptomen.  
 
Tenslotte is er in 2020 een nieuw rapport uitgekomen vanuit Bern (CH) en Minnesota 
(US) als een verdere aanvulling op de eerder verschenen rapporten. Dit rapport stond 
voornamelijk in het teken van LPPN3, maar in dit rapport wordt nogmaals aangegeven 
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dat er een risico kleeft aan LPN1 D/N, omdat een enkele kopie van de gemuteerde vorm 
van LPN1 niet uitsluit dat een hond polyneuropathie heeft. Ze weten nog niet zeker of 
dat komt doordat de hond LPN1 D/N is of dat er een andere mutatie, die nog niet is vast 
te stellen, aanwezig is.  
 
Er is dus nog verder onderzoek nodig om zeker te stellen dat Leonbergers die LPN1 D/N 
zijn niet ziek worden, maar dat de oorzaak ligt in een nog niet eerder onderkende 
genetische mutatie.  
 
Tenslotte zijn we in Nederland gebonden aan het Besluit Houders van Dieren waarin 
duidelijk staat dat er niet gefokt mag worden als er ernstige erfelijke afwijkingen en 
ziekten worden doorgegeven. Omdat niet zeker is dat honden met LPN1 D/N niet ziek 
worden is dat indirect in strijd met het Besluit Houders van Dieren. 
 

 
 
Dit is ook de reden dat we afwijken van de overige collega clubs van de Internationale 
Leonberger unie. 
 
Nogmaals, het voorstel heeft zeker zijn waarde en wij staan open voor het weer in de fok 
toelaten van LPN1 D/N Leonbergers, maar dan moet met zekerheid gesteld kunnen 
worden dat deze Leonbergers niet ziek worden en dat is nu niet het geval.  
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