
Gezondheidsverklaring fokprogramma Dogsconnected 

 

Ondergetekende   

dierenarts te   

verklaart op  ____-____-____   dat ondergenoemde hond gezond  is en dat er voor zover  

bekend uit de ziektegeschiedenis geen aanwijzingen zijn voor een erfelijke aandoening.   

Handtekening en stempel dierenarts:  

 

 

 

 

Dier 

Volledige naam: ______________________________________________________ 

Ras: ______________________________________________________ 

Stamboeknummer: ______________________________________________________ 

Microchipnummer: ________________________________ Tatoeage: _________ 

Geboortedatum (dag/maand/jaar): _____/_____/20_____ Geslacht: ☐ M ☐ V 

Ziektegeschiedenis; Vanaf wanneer staat de hond bij u in de praktijk ingeschreven? ____-____-____  

 

In het geval van een kortsnuitige  hond aub tevens de bijlage ‘scoringsformulier kortsnuiten’ in laten 

vullen door dierenarts.  

We vragen u de vragenlijst zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen. Alleen volledig 

ingevulde vragenlijsten worden in behandeling genomen. Onder ieder onderdeel is er de 

mogelijkheid om extra informatie en/of afwijkingen te noteren. 

Is een vraag niet duidelijk voor u? Vul dan een vraagteken in of neem contact met ons op.   

 

Klinisch onderzoek  (aanvinken indien van toepassing, afwijkingen graag noteren)  

• De hond is intact 

o De reu is niet cryptorch 

  



▪ Body Condition Score (aankruisen wat van toepassing is; 1=te mager, 5=te dik) 

    1                2               3                 4               5  

  

 

▪ Gebit   o    Volledig gebit 

o Onvolledig gebit 

o Wel / geen onderbeet 

o Wel/ geen overbeet 

 

Evt opmerkingen; 

• Respiratie  

o afwezigheid van stridor     

o normale longgeluiden    

o normale neusgaten  

 

Evt opmerkingen;  

• Hart  o  afwezigheid van souffle op alle klepgebieden   

 

 Evt opmerkingen;  

• Ogen   o afwezigheid van zichtbare oogproblemen    

  o normale traanbuis   

o normale visus   

o geen aanwijzingen voor entropion/ectropion/distichiasis (indicaties zijn   

   bijvoorbeeld traanstrepen en/of pigment keratitis) 

o Geen aanwijzingen voor cataract (geen waarneembare blauwe/grijze waas)   

 

 Evt opmerkingen;  

• Oren  o afwezigheid van (chronische) oorontstekingen ten gevolge van de bouw van het oor 

 

 

Evt opmerkingen; 

 



• Huid   o afwezigheid van huidproblemen ten gevolge van allergie, lichaamsplooien of over    

erfelijke huidziekten  

 

Evt opmerkingen; 

• Staart;   o Geen afwijkingen in de staart (bijv knikstaart) aangetroffen?      

 

Evt opmerkingen; 

• Bewegingsapparaat;   o Hond beweegt goed 

 

Evt opmerkingen;  

• Gedrag;  Zijn er  aanwijzingen voor gedragsafwijkingen zoals nervositeit, agressie, angst? (het 

gaat niet om angst op tafel, maar of de hond naar uw bevindingen in het algemeen angstig of 

agressief gedrag vertoont.)    o JA 

  o NEE 

 Evt opmerkingen;  

• Is deze hond volgens uw bevindingen geschikt om in te zetten voor de fokkerij?          JA / NEE 

 

 

Handtekening dierenarts:  

 

 

 

 


