ATTEST PATELLA ONDERZOEK
Naam hond:
Ras:
Stamboom:
Europees Paspoort:
Eigenaar :
Adres :
Tel.
Datum onderzoek :
Uitvoerend dierenarts :
Adres :
Tel. :

Geslacht: reu/teef
Geboortedatum:
Microchip/tatoeage :

□ 1ste onderzoek
□ Algemeen

□ heronderzoek
□ Orthopedist

Bovenvermelde dierenarts bevestigt hiermee dat hij de identificatie van deze hond gecontroleerd heeft en
in orde bevonden te hebben. Min leeftijd 1 jaar.
RESULTAAT KLINISCH ONDERZOEK
□ vast
□ Rechts
□ Links
□ Tolereerbare horizontale verschuiving zonder dislocatie
□ Rechts
□ mediaal
□ Links
□ mediaal

□ Patella luxatie

□ Bilateraal
□ rechts
□ Links

□ Unilateraal
□ mediaal
□ lateraal
□ mediaal
□ lateraal

□ lateraal
□ lateraal

□ intermettent
□ intermettent

□ permanent
□ permanent

CLASSIFICATIE VAN HET ONDERZOEK
□
□
□
□
□

Graad
Graad
Graad
Graad
Graad

0 (vrij)
1
2
3
4

□
□
□
□
□

Rechts
Rechts
Rechts
Rechts
Rechts

□
□
□
□
□

Links
Links
Links
Links
Links

Naam hond:
Microchip/tatoeage :
Opgemerkt dient te worden, dat het bovenstaand dier werd onderzocht in het kader van een inventaris
binnen het ras, en dat vooral over de wijze van vererving onvoldoende bekend is, om te kunnen zeggen dat er
bij het fokken met normale “vrije” dieren geen patella-luxatie kan optreden bij de nakomelingen.
Handtekening + stempel dierenarts:

Handtekening eigenaar:

Verklaring graden:
Patella vrij / Graad 0
[ ] geen aanwijzing gevonden voor het bestaan van een patella-luxatie:
[ ] vastgesteld1 dat de horizontale verschuifbaarheid van de patella (links en/of
rechts) vrij groot is (naar binnen [en/of] buiten), deze is echter niet uit de groef
te disloceren, tolereerbare horizontale verschuiving zonder dislocatie.
Graad 1
[ ] vastgesteld, dat de patella (links en/of rechts) niet voldoende stabiel in haar
groef op het dijbeen zit. Zij is door draaien aan het scheenbeen en/of door
zijwaartse druk te disloceren naar buiten en/of naar binnen. Wanneer de poot weer
in de normale stand staat schiet de knieschijf vanzelf weer terug. Er is sprake van
een patella-luxatie
Graad 2
[ ] vastgesteld, dat de patella (links / rechts) bij beweging, tijdens het staan of
lopen spontaan (af en toe /regelmatig) van haar plaats schiet naar binnen / buiten.
Er is sprake van een patella-luxatie
Graad 3
[ ] vastgesteld, dat de knieschijf permanent geluxeerd is, wanneer de knieschijf
weer in de goede positie gezet wordt schiet deze er vanzelf weer uit. De
kraakbeensleuf is ondiep of zelfs afgevlakt. De poot wordt wel belast maar staat
vaak in doorgebogen positie. Er is sprake van een patella-luxatie.
Graad 4
[ ] vastgesteld, dat de knieschijf permanent geluxeerd is en de kraakbeensleuf is
afgevlakt of schuin aflopend. Honden houden de poot omhoog of bij beiderzijdse
luxatie lopen ze extreem afwijkend wijdbeens. Er is sprake van een patella-luxatie

