
VERSLAG van het OOGONDERZOEK ter OPSPORING van ERFELIJKE OOGAANDOENINGEN - BELGIE
CERTIFICATE oÍ EYE EXAMINATION ECVO RECOGNISED CERTIFICATE

Eigenaar :

-,: ra f, ê. .{r ., :\J; ;.r i

ldentificatie

Naam : ...............

Ras: ..-.::...-......

hond/kat :

Naam:

Adres :Kleur

Geboortedatum:

Stamboomnr. : ..

s"* I r"rTv lï
Tatouagenr. : .................:.....i.. .................................

Ondergetekende verklaart dat de voor onderzoek aangeboden hond/kat, de hierboven beschreven hond/kat is en ver-
klaart dat hiy'zil bekend is met de op de achtezilde vermelde regels en toestemming geeft om h€t resultaat van dit on-
deaoek te gebruiken voor otÍicièle Íokprogrammas in België en in het buitenland.

De hond,/kat is niet eerder ondezocht en was voorlopig vrij / voorlopig niet vrij / twijÍelgeval

.. Handtekening eigenaar/houder :.........:.-.:.-......:...,......r.,;.Sj

Ondergetekende heeh de hogervermelde hond/kat vandaag onderzochl met b€hulp van een spleetlamp-
biomicroscoop en e€n indirekte ophthalmoscoop na de induktie van mydriasis en dil in het kader van de beslrijding
van erÍelijke oogaandoeningen m€l h€t volg€nde Í€sultaat:

Rec h teroog: Linkeroog: .;

Microphthalmie
E nlropion (-korr€ktis)
Ectropion ( -koÍr€kti e)
Ker. Superl" Chron.
Lensluxatie

Collie Eye Anomaly
Retina Dysplasie
Persisterend(e) Hyperplastisch(e)-Tunica
Vasculosa Lentis en Primair Vitreum

:Vril/...
:V rijt ...
:Y riil ...
:\ r"iit ...
:Vrij/...

Distichiasis
Trichiasis
Alresie Punct.
Glaucoom

Tensie OO:
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:Vrijl...
:Vrij/..

Lacrim. .:Y riil . .

:Vrij/,..
OS:

od < Fo"
ií

Vrij TwijÍelgeval
Vrij TwijÍelgeval
V r ij TwijÍelgeval

Ni€t vrij
Nigt vrij
Ni€t vrij
Graad:

Progressieve Retina AtroÍie
Cataract (grauwe staar)

PRA
CATARACT

V r ii ' Voorlopig niot vrii Niet .vrij

V r ij ' Voorlopig niet vrij Niet vril

'Deze verklaring is slechts geldig voor een termijn van 12 maanden.

Naam di€r€narts:

Handtekening:

Stempel:

plaats:

Dalum:
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Deze verklaring werd opgesteld op basis van de huidige wetenschappeliike kennis. Eventu€ls wijzigingen in de
toekomst kunnen dan ook niet worden uitgesloten.

Distributie : Wit : F.C.l. -Blauw : Eigenaar -Geel : Rasvereniging -Roos : d'arts-onderzoeker
Doorhalen wat niet, omcirkelen watwel van toepassing is.
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<25n/o fibrae latae: not affected

>s}%fibrae latae en/of lamina enlof occlusion: aff'ected
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Identificatie hond
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Aangebod.en hond is de hierboven beschreven hond

Handtekening eigenaar

Onderzoek

Fibrae lata 4
Lamina

0cclusion

Resultaat
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