De HBC bestaat sinds 1907: meer dan 100 jaar ervaring.
De HBC (Hollandse Bulldoggen Club) is de enige door de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende
rasvereniging die de belangen van de Franse Bulldog behartigt.

Hollandse Bulldoggen Club - Dierenarts Attest
Ondergetekende dierenarts verklaart bij deze, de hond, ras: Franse Bulldog
Naam van de hond.....…………………………………………………………………………….…….…….
NHSB nr:……………………………

Chipnummer*: …..……………………………………

Geboortedatum:

Geslacht:

..……...-…..…...-……….

 reu

 teef

Onderzoeksdatum: ……….-……….-……….
Eigenaar: …………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………..………….
Postcode: ……………………………

Plaats: …………………………………………….……………

Tel.nr: ………………………………

E-mail adres: …………………………………………………..

volgens het protocol in de bijlage te hebben onderzocht op de volgende aspecten, daarbij uitgaande
van inzet als fokdier;
Ademhaling in rust:
Type:
: costo-abdominaal
Bijgeruis: : geen

: hijgen
: gering aanwezig

: abdominaal
: aanwezig

: enkel abdominaal
: sterk aanwezig

Ademhaling na een wandeling van 5 minuten en normaal tempo:
Type:
: costo-abdominaal
: hijgen
: abdominaal
Bijgeruis: : geen
: gering aanwezig : aanwezig

: enkel abdominaal
: sterk aanwezig

Kniegewricht / patella luxatie aan de hand van de gradaties in de bijlage
Links:
: afwezig
: gradatie 1
: gradatie 2
: gradatie 3
Rechts:
: afwezig
: gradatie 1
: gradatie 2
: gradatie 3
Algehele conditie van de hond:

: goed

: voldoende

: gradatie 4
: gradatie 4

: onvoldoende

Opmerkingen : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

*Ondergetekende dierenarts verklaard hierbij het chipnummer van de hond op juistheid te hebben gecontroleerd
Aldus naar waarheid opgemaakt d.d.: ……….-……….-………., te ……………………………….
Naam: …………………………………………..

Handtekening: ...………………………………..

U vindt alle (actuele) gegevens
over de HBC op onze website:
www.hbc-fransebulldog.nl

Praktijkstempel:

De HBC bestaat sinds 1907: meer dan 100 jaar ervaring.
De HBC (Hollandse Bulldoggen Club) is de enige door de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland erkende
rasvereniging die de belangen van de Franse Bulldog behartigt.

Hollandse Bulldoggen Club - Dierenarts Attest / Bijlage
Protocol / Methoden van onderzoek;
Ademhaling in rust en na een wandeling;
Middels auscultatie en inspectie wordt de ademhaling in 2 fasen beoordeeld;
1. In rust (zonder inspanning)
2. Na een inspanning, een wandeling van 5 minuten (+/- 400 meter) in normaal wandeltempo
In beide fasen wordt de ademhaling beoordeeld als; costo-abdominaal, hijgen, abdominaal of enkel abdominaal.
Daarnaast ten aanzien van de bijgeluiden als; geen, gering aanwezig, aanwezig of sterk aanwezig.
Kniegewricht / Patella Luxatie;
De hond wordt zonder sedatie (verdoving) op een onderzoektafel onderzocht volgens onderstaande methodiek,
nadat is gevraagd over eventuele klachten met lopen, nu of in het verleden, en nadat het chipnummer is
gecontroleerd.
1. Onderzoek bij het staande dier:
De onderzoeker staat achter de hond en omvat met beide handen gelijktijdig de beide knieën zodanig, dat
de duimen lateraal (d.i. aan de buitenzijde) op de trochlea femoris geplaatst worden, en de vingers over de
patella heen de mediale zijde (d.i. de binnenkant) van de trochlea femoris palperen. Dit heeft de bedoeling
om na te gaan of er een verbreding t.h.v. de trochlea aanwezig is, die zou kunnen duiden op een
chronische arthrose, cq op een geluxeerde patella.
Vervolgens wordt, terwijl de knieën beide maximaal gestrekt worden, nagegaan of door druk vanaf
lateraal, cq, vanaf mediaal, de patella bij het staande dier te luxeren is naar mediaal, lateraal of in beide
richtingen. De druk naar mediaal wordt uitgeoefend met de duim, die naar lateraal met de vingers.
Tevens wordt daarbij gelet op het voorkomen van crepitatie (d.i. een ruw schurend gevoel) in het femoropatellair gewricht. Vervolgens wordt via de daarvoor geëigende handgrepen tijdens passieve buig- en
strekbewegingen gecontroleerd of er pijn, crepitatie- en/of habituele spontane patella luxaties optreden.
2. Onderzoek aan het liggende dier:
Bij het liggende dier wordt eerst opnieuw nagegaan of er tijdens buigen en strekken pijn, crepitatie of
spontane luxaties voorkomen. Daarna wordt met één hand het sprong-gewricht omvat, waardoor
rotatiebewegingen van het scheenbeen mogelijk worden. Door het scheenbeen te draaien wordt er via de
kniepees getrokken aan de knieschijf: naar buiten bij exorotatie en naar binnen bij endorotatie. In
sommige gevallen zal hierbij de patella 'spontaan', d.w.z. zonder zijwaartse druk, luxeren. Vervolgens
wordt opnieuw, ook weer bij het zoveel mogelijk ontspannen dier, gecontroleerd of d.m.v. gelijktijdige
rotatie en druk de patella te luxeren is uit de trochlea femoris.
De bevindingen dienen als volgt te worden geclassificeerd;
Afwezig: Knieschijf ligt in de groeve en kan niet worden geluxeerd (manueel, noch spontaan).
Graad 1: Knieschijf ligt in de groeve maar kan manueel geluxeerd worden waarna ze bij loslaten spontaan terug
in de groeve springt.
Graad 2: Knieschijf ligt meestal in de groeve maar luxeert vaak zelf spontaan. Ze blijft even geluxeerd en
springt daarna weer in de groeve.
Graad 3: Knieschijf is geluxeerd maar kan manueel nog terug in de groeve gedrukt worden, bij loslaten luxeert
ze opnieuw
Graad 4: Knieschijf is permanent geluxeerd en kan niet terug in de groeve gedrukt worden. Hierbij zien we erge
standafwijkingen en een afwezige groeve.
Algehele conditie van de hond:
De beoordeling; goed, voldoende of onvoldoende wordt gegeven, waarbij er van uit moet worden gegaan dat de
betreffende hond wordt ingezet als fokdier.
Opmerkingen:
Desgewenst kunnen algemene opmerkingen worden geplaatst met betrekking tot de hond, waarbij er van uit moet
worden gegaan dat de betreffende hond wordt ingezet als fokdier.
U vindt alle (actuele) gegevens
over de HBC op onze website:
www.hbc-fransebulldog.nl

