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Ldae Geslacl Vrouwelijk temale Eerder onderoek EEZNee no l:EJa yes :1J Vrij unaffected EE] Onbeslist undetermined

L day- —-- nronth. -_-. yeaC-__J Mannelijk male
proitous 000flOfie’

Voorlopig niet Vrij suripioious Niet vrij affected

Indien abnormaal: datum, cert. no. reg.no. onderz,
t abnorwal tate, cert.nJ.+rc].no. ex-rrn.n.

‘ ._4Z_LÏL___IT,I
DNA-Tests Ei Jayes Type+datum

Woonpl

Ondergetekende gaat akkoord met dé regels van het nationale programma ter bestiijdkig van erfelijke oogaPwijkhigen en veddaart dat het Ier keuring /
aangeboden dier het titerboven bied/tienen ater te. Hij/zij gaat akkoord met de anderooeksvooiwaarden zoals dez. zijn vastgelegd in hel -

Onderzoeksregtemant en tevens met openbaaanaklng van de gegevoori en renuitaten van het onderzoek en/rit besctnlkbaarstelflng voor door de —.

ECVO goedgekeurd gebruik. Een aantal bepalingen, zoals de voorwaarden waaronder de otslagen worden doorgegeven aan de rasverenlgïng is
opgenomen op de act/terzijde van dit formulIer.

The undersigned agrees to the mIes of the national scheme and conflrms that the animal submitted for ex.o - ‘t an is the one
descnbed above Signature also means that the results are available forofficial publication and other EC\ -t t ii t tse.

Handtekenina eiaenaar/houder Signatore owner / agent

Ondorzoek examination Identificatie identiflcation
dag —-rmaaod —v-iaar

Lity -mont----yvar Z EE Corrct

Mydriaticum, ophthalrnoscopie indirect en spleet(amp biomicroscopie 10x Controle microchip EElCorrect L1AfwijkendLE1Afwezig
Mydna’ In , t cl: aVr z pyni dl r t r, ton, rc’o py lOr In k n. ‘tip LOOnt t

r

EE Onderzocht vôi5r pupilverwijding EE] Tonometrie (zonder mydryahcum)
xse-.nc t 0 Jrc dstt ,n Ton ,o nt,y,o, ‘Vr ‘1 rn, J,:s’: -

EEOphthalmoscopie, direct EE Anders:
re t01 h’r,’hcicz’c

EE Gonioscooie (zonder mydriaticum) Indien een andere methode is toegepast, heeft deze verklaring alleen waarde indien vergezeld van een specificerend certiflcaat.
Con no, t yy Çwt000: Bijna: 1 II anD-nl Ii cl - ased, this [ore’, n hou Value wdh a specrtyiog cedifinate.

Rechteroog (OD) .,- .
. Foto’s Linker oog (OS) .,.. . . Foto’s

right eye -‘
left eye
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dto

post lat./temp. med,/nas. ant, - post. med,/nas. lat /temp

oientasa,

Oogziekteno.: EEgering EE ernstig

esultaat voor de (als) erfelijk(e) (beschouwde) oogziekten (E-EBOZ): results fot the KP-HED: Resultaten geldig voor 12 maanden resuits valid for 12 month

Interpretatie interpretation

VRIJ ONBESLIST NIET VRIJ VOORLOPIG NIET
NIET VRIJ VRIJ

1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM) EE EE IrIs EEcornea Entropion/Trichiasis EE:l IIE] EE
lens EElamina
graad 12. Persisterende Hvperpl.Tunica Vasculosa EE EE EEgraae 2-6 12. Ectropion/Macroblepharon EE EE EELentis/Primair Vilreum (PHTVL/PHPVI

3. Cataract (congenitaal) EE EE EE 13. Distichiasis /Ectopische cilie EE EE] EE
(multi)focaal

4. Retina Dysplasie (RD) EE EE LEf<geografisch 14. Cornea dystrophie EE EE EE] corticaal

5. Hypoplasie-/Micropapilla EE EE EE 15. Cataract (niet-congenitaal) EE ant. solI.

totaal post. p01.

choroid. hypoplasie pUnctata

6. Collie Eye Anomaly (CEA) EE EE [E],coloboma 16. Lensluxatie (primair) EE EE nucleus
anders: anders

7. Anders: other: - EE EE EE

8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (lC) EE
gerIng 17. Retina degeneratie (PRA) EE EE EE

EE middelmatg
NEE]ernstg 18. Anders: other: EE EE EE

LrgpFFECtm UNDETERMINOD dH-B.,,,, wuacEt te: Over EXC OSlO ,.tOD

* “Vrij: Het dier vertoont geen verschijnselen van deze, erfelijke oogziekte(s). “Niet vrij”: Het dier vertoont de klinische symptomen van de (als) erfelijk(e) (beschouwde) OOgzlekte (E-EBOZ).
“Unaffected” signifies that there is no clinical evidence of the known or presumed hereditary eye diseases (KP-HED) speclfied, whereas “affer,ted” ntgnifies that there is such evtdence.

** Zeer geringe afwijkingen, die mogelijk passen bij het klinische beeld van deze, als E-EBOZ; deze zijn echter onvoldoende specifiek.
The animal displays chnlcal features that could possibly fit the known or presumed heredtary eye dlseases (KP-HED) menttonett, but the changes are inconctusive.

*** Geringe afwijkingen passend in het klinisch beeld van deze, als E-EBOZ. Voortschrijden van het proces moet dit bevestigen, Herkeuring over maanden.
The animal displays mlnor, bul specific clinical signs of the known Or presumed heredltary eye diseases (KP-HEDI mentiOtled. buttfter de’,eltlprnent will confirm the dlagnosls. Reexamination in ......months.

Informatie achterzijde van het formulier gezien,
paraat eigenaar/houder:

VOOR VERDERE INFORMATIE: Z.O.Z. further info: P.T.O. 1 Onderzoeker examiner

Ondergetekende heeft bovenstaand dier onderzocht in
het kader van het bestrijdingsprogramma van erfelijke
oogziekten, met het bovengenoemde resultaat.

The urtderstrjrtcd has t-day examVoed the sIrene mentioned antmal tor
the hcredltat/ eye disesoe scherne rsth the resuits as shown.
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