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""* f-;-l Mannelijk .,n " 
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Ondergetekende, eigenaar/houder, gaatakkoord metde regelsvan hetnationaleprogrammaterbestrilding van de als EBOAin Belgièen
de Europese Unie, en verklaart dat het ter keuring aangeboden dier het hierboven beschreven dier is. Hij/zu gaat akkoord met het
openbaar maken en ander ECVO goedgekeurd gebruik van alle informatie vermeld op dit rapport-oogonderzoek rn het kader van de
bestrijding van de hieronder vermelde oogaÍ\eijk ngen waarbij de verspreiding van de gegevens, onderwelke vorm ook, vooz en is. Deze
gegevens worden gebruikt n België en in de Europese Un e. Ondergetekende, eigenaar/houder, is er zich echter van bewust dat deze
gegevens ook gebruikt zullen kunnen worden in landen buiten de Europese Unie, waar eenzelfde rechtsbescherming van de
persoonsgegevens niet gegarandeerd is. English version: see below.

Controle tatoeage f--l Clrrect E 
r*f, 

,,1J,|:.",,rleesbaarf---lAÍfl rjkend Í----l Afwezig

Controle microchip E Correcl f-'-l AÍwrlkend f---l Afwezig

Extra:

Mydriatic,indirect Oftalmoscopie and biomicroscopy 10x
MydratL. lndrrect ophlha moscopy and b nocular bom croscopy'1Cx

EI Gonioscopie (zonder mydriaticum)

.heaí m .r..hip lotrëct

TOnOmetrie (zonder mydryaticum)

Andere:

lndien een andere methode is toegepast, heeft deze verklaring alleen waarde indien vergezeld van een specificerend certificaat
f an other method rs lsed. th s íorm on y has va ue !r',th a sp.r. Íy fg cedlÍ cate

Rechter oog (OD)
rlght eye

Commentaar:
descnptive coilnents

N.B.: NIET VRIJ van
note : aÍíected by

(
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eft eye

Oogziekte no.: ....... tl-l gering
rnd moderate severe

Naam van de zlekte / De erfelijkheid is bij dit ras nog onder studie
fanre oí d seasc i U4deÍ invest gaton noi yel proven to be rnherited In ih s breed

1. Membrana Pupillaris Persistens (vppr

2. Persisterende Hyperpl.Tunica Vasculosa
Lentis/Primair Vilieum rprlrV pÈpV,

3. Cataract

4. Retina Dysplasie lnot

s. HypoplasieJMicropapil

6. Collie Eye Anomaly 1cu1

7. Andere: oLner

8. Lig.pectinàtum abn (PLAonty after gonioscopy) E
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iris Ecornea
lens Elamina
graad 1

graad 2-6

(multi)focaal

geografisch

totaal

choroid. hypoplasie

coloboma

anders:

fibrae latae

laminae
occlusio

1 1. Entropion/Trichiasis

1 2. Ectropion/Macroblepharon

13. Distichiasis /Ectopische cilie

14. Cornea dystrophie

1 5. Cataract (niet-congenitaal)

16. Lensluxatie (primair)

17. Retina degeneratie (PRA)

VRIJ
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NIET
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* "Vrij": het dier vertoont geen verschijnselen van deze erfelijke oogziekte(s)."Niet vrij"; het dier veÍtoont de klinische symptomen van de als EBOA.
'Unaffected noclinicalevidenceofthespecified PIEA/lEAwhereas Affected'signifiesthatthereissuchevidence.

** Zeer geringe aÍwijkingen die mogelUk passen bij het klinisch beeld van deze als EBOA; deze zijn echter onvoldoende specifiek.
Clinrca anomalies are present whrch could posslbly flt the mentioned PIEA/lEA, but the changes are inconclus ve.

*** Geringe afitrijkingen passend in het klinisch beeld van deze als EBOA,voortschrrden van het proces moet dit bevestigen. Herkeuring over .... maanden.
Presence of specific minor clin cal signs of the Pl EA/l EA. Progression of the signs wlll conÍ rm the d agnos s. Reexamrnation in .. . months

LJndersigned owner/agent, agrees to the rules of ihe national scheme for
control of inherited eye diseases in Belglum and withtn the European Union
(EU)and declares thai the animal submitted for examination is the one
described above. He/she agrees io the making public of all information
written on the CediÍicaie within the ECVO scheme control ofhereditary eye
diseases mentioned below and for which the distrlbution of data. a so for
ECVO approved use, in whatever possible form, is foreseen These data
are used in Belgium and withtn the EU The undersigned owner/agent,
however, is aware of the factthat these data may also be used n countries
outside the EU, where the same lega protection of personal details cannot
be guaranteed.

Ondergetekende heeft bovenstaand dier onderzocht in
het kader van het bestrijdingsprogramma van de als
EBOA met het bovengenoemde resultaat

The unders gned has exam ned the above mentroned anrmal w th n

the scope ofcontrol on PIEA/lEA

Naam

Plaats
place

kleur / distributie
wit Beloisch Panel EBOA
geel rasVereniging
Íoze ondeÍzoeker
wit eigenaar/houder

colour/dsÍbution
wh(e nationa Íegisky
yel ow nat ona breed club
p nk examrner
wh te owneíageni


