
OOGAFWIJKINGEN UITSLAG BETEKENIS 
 
Wat is de betekenis van de uitslagen 
 
VRIJ 
Dit betekent dat het dier momenteel geen verschijnselen van deze (progressieve) ziekte vertoont. Dit 
wil niet zeggen dat de hond geen drager is van de afwijking! De verklaring is slechts 12 maanden 
geldig. Rasverenigingen schrijven meestal voor progressieve ziekten, zoals bijvoorbeeld cataract en 
retinadegeneratie (PRA), voor tot op welke leeftijd dit onderzoek nodig is. 
 
ONBESLIST 
Het dier vertoont zeer geringe afwijkingen, die mogelijk passen bij het klinische beeld van de erfelijke 
oogziekte; deze zijn echter onvoldoende specifiek, de uitslag is dus onbeslist (bijvoorbeeld bij PHTVL, 
CEA, RD). 
 
VOORLOPIG NIET VRIJ 
Het dier vertoont geringe afwijkingen passend in het klinisch beeld van de erfelijke oogziekte, maar 
het is nog niet duidelijk of het dier de ziekte ook werkelijk heeft. Voortschrijden van het proces moet 
dit bevestigen of ontkennen. De meeste rasverenigingen willen dat met zo'n dier voorlopig niet 
wordt gefokt. Het is van groot belang dat dergelijke patiënten na 6-12 maanden opnieuw worden 
gecontroleerd. Dit omdat dan duidelijk wordt of het dier zelf de afwijking al of niet heeft, maar 
daarmee ook of de ouderdieren al of niet drager zijn! 
 
NIET VRIJ 
Het dier vertoont de klinische symptomen van de erfelijke oogziekte. Voor eventuele fokmaatregelen 
dient men zich te wenden tot de desbetreffende rasvereniging. 
 
Wat gebeurt er met de uitslagen? 
De laatste, witte kopie is voor U zelf. De blauwe kopie is voor de eigen dierenarts. De andere kopieën 
worden opgestuurd naar de afdeling GGW van de Raad van Beheer of bij katten, indien gewenst naar 
de Stichting Felissana. Daar worden zij verwerkt en opgeslagen. Daar het lang kan duren voordat de 
lijst met de gegevens van de hond door de Raad van Beheer worden doorgestuurd naar de 
desbetreffende vereniging, valt het aan te bevelen direct zelf een kopie (eventueel de blauwe) op te 
sturen naar de verenging. Als u de hond op een verenigingsdag laat onderzoeken, wordt het gele 
uitslag formulier direct aan de desbetreffende rasvereniging afgegeven. 
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