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Regels  van de Raad van Beheer met betrekking tot de 

Gezondheidsuitslagen. 
 

Conform het Algemeen Onderzoeksreglement zijn de beoordelingsresultaten van 
gezondheidsonderzoeken Heupdysplasie en Oogonderzoek van ons ras openbaar.  

De N.S.C. is gehouden deze door de afdeling Gedrag, Gezondheid & Welzijn ter 
beschikking gestelde gegevens aan derden (dit kunnen ook niet-leden van de 

rasvereniging zijn) toegankelijk te maken. 
 

De ECVO-oogonderzoeksresultaten zijn maximaal 12 maanden geldig, met 
uitzondering van enkele afwijkingen die aangeboren zijn of afwijkingen die 

(chirurgisch) kunnen worden gecorrigeerd. Voor deze laatste groep is de uitslag 

blijvend. 
Dit betreft: 

Collie Eye Anomalie (CEA-CH/CRD) 
Retina Dysplasie (RD) (multi)focaal 

Distichiasis/ectopische cilie 
Entropion/trichiasis 

Ectropion/macroblepharon 

Voor de groep afwijkingen die chirurgisch kunnen worden gecorrigeerd 
(distichiasis/ectopische cilie, entropion/trichiasis en ectropion/macroblepharon) is de 

uitslag blijvend. Dit betekent dat voor de hiervoor omschreven uitzonderingsgevallen, 

ongeacht of tijdens een later onderzoek een als erfelijk beschouwde oogaandoening 
“vrij” wordt gegeven, de geldige uitslag van het ECVO-onderzoek “niet vrij” blijft, en 

als zodanig door GGW aan de N.S.C. wordt gerapporteerd. 
 

Soms bestaat er onduidelijkheid over de geldigheid van de ECVO-uitslagen. Als een 
hond  bekend staat als “niet vrij”, komt het soms voor dat een  panellid bij een 

tweede onderzoek tot een ander oordeel komt. In het geval van twee niet gelijk 
luidende onderzoeksuitslagen blijft de meest negatieve uitslag geldig tot de hond is 

onderzocht door het NL-ECVO-panel. Het oordeel van het NL-ECVO-panel is 
doorslaggevend  en geldt als de definitief geldige uitslag. Zolang de hond niet is 

beoordeeld door het NL-ECVO-panel, blijft hij dus in principe verdacht van een erfelijk 
beschouwde oogaandoening. 

Het is dus uitermate belangrijk dat een eigenaar bij herhaald bezoek aan een NL-
ECVO-panel duidelijk kenbaar maakt dat haar/zijn hond bij een eerder onderzoek 

“(voorlopig) niet vrij” is gegeven. In dat geval kan een panellid, die de hond als “vrij” 

beoordeelt, direct een afspraak maken  voor de eigenaar bij het NL-ECVO panel voor 
een definitief oordeel. 

 
De gegevens van de onderzoeksresultaten van de Raad van Beheer worden door de 

N.S.C. overgenomen en gepubliceerd in de Samovaria. 
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