
Tatra-Club Owczarek Podhalanski

ALGEMENE GEGEVENS Aantal vragen 24

Naam eigenaar
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Naam hond
Geboorte datum hond
NHSB nummer
Geslacht O reu O teef

VRAGEN ALGEMEEN

1a.
Is de bovenvermelde hond nog steeds in uw bezit? O ja O nee

Naam en adres nieuwe eigenaar

1b. Is de hond nog in leven? O ja O nee Datum overlijden
Oorzaak overlijden 

Oorzaak overlijden 

2. Hoe heeft u de hond aangeschaft? O
O
O
O anders:

3. Met welk doel heeft u de hond aangeschaft? O
(meerdere antwoorden mogelijk) O

O
O anders:

4. O ja O nee O weet niet

5. O ja O nee

Wat is hiervan de reden?

6. Hebt u al eerder een Tatra hond gehad? O ja O nee
Hoe oud is/zijn deze hond(en) (geworden)

Wilt u voor iedere hond een apart formulier invullen?

VRAGEN over GEZONDHEID
7. Is uw hond onderzocht op HD (heupdysplasie) O ja O nee

Wat is de uitslag?

8. Is uw hond onderzocht op oogafwijkingen? O ja O nee
Wat is de uitslag?

9. Uw hond heeft een:
Compleet gebit O ja O nee welk(e) element(en) missen?

Tanggebit O
Schaargebit O
Onderbijt O
Overbijt O

10. Staart en staartdracht O normaal O gekruld (over rug) O haakstaart O knikstaart

(de boventanden staan bij gesloten bek ver voor de ondertanden)

(de onder- en bovenkaak vallen bij een gesloten bek precies over elkaar)

Gezondheids inventarisatie 2012

zelf gefokt
gekocht als pup bij fokker

zie hieronder

zie hieronder

fokhond

Naam en adres nieuwe 
eigenaar

(de boventanden staan zonder ruimte voor de ondertanden)
(de ondertanden staan bij gesloten bek voor de boventanden)

huishond 
showhond

jaar, wel/niet in leven

Naam
jaar, wel/niet in leven
jaar, wel/niet in leven

Is de hond gefokt volgens het fokreglement van de 
rasvereniging?

overgenomen van andere eigenaar

Voldoet de hond aan de verwachting die u bij 
aanschaf had?

Wat is hiervan de 
reden?

zie hieronder
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11. O ja O nee

12. Is uw hond gesteriliseerd/gecastreerd? O ja O nee

Zo ja, wat was de reden voor sterilisatie/castratie?

13. O ja O nee

14. O ja O nee

15. Hoeveel nesten heeft hij/zij voortgebracht? aantal:

totaal aantal nesten uit natuurlijke dekking
totaal aantal nesten uit kunstmatige inseminatie
totaal aantal nesten met natuurlijke geboorten
totaal aantal nesten geboren met keizersnede

Reu Teef Reu Teef

nest 1  aantal pups
nest 2  aantal pups
nest 3  aantal pups
nest 4  aantal pups
nest 5  aantal pups

16. O ja O nee

17. Zo ja, waarmee? Meerdere antwoorden mogelijk O O
O O
O O
O ogen/gezichtsvermogen O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O

18.

CARDIOMYOPATHIE (DCM) O ja O nee

TOEVALLEN / EPILEPSIE O ja O nee

PATELLA LUXATIE O ja O nee

ATOPIE/ALLERGIE O ja O nee

CRYPTORCHIDIE/MONORCHIDIE O ja O nee

ENTROPION O ja O nee
ECTROPION / TE RUIME OOGSPLEET O ja O nee

MAAGDILATATIE/TORSIE O ja O nee

POLYNEUROPATHIE O ja O nee

PERIANAAL FISTELS O ja O nee
HYPOTHYREOIDIE O ja O nee
HYPERTHYREOIDIE O ja O nee
TUMOREN van:
* lever O ja O nee
* bloedvaten O ja O nee
* bot O ja O nee
* baarmoeder O ja O nee
* melkklieren O ja O nee
* darmen O ja O nee
* maag O ja O nee
* anders O ja O nee
Anders; graag omschrijving

Is ooit één van de onderstaande ziekte(n) of aandoening(en) vastgesteld bij uw hond (door een dierenarts)?
Wilt u hieronder de betreffende ziekte(n) aankruisen?

lever

nieren/urinewegen
kanker

spijsverteringstelsel

geslachtsorganen
voortplanting

hart en vaatstelsel

hormonen
afweersysteem

gedrag

longen/luchtwegen
ademhaling
bloed/bloedsomloop

wervelkolom
gewrichten

zenuwstelsel

melkklieren

te traag werkende schildklier

te snel werkende schildklier

naar buiten krullen / uitzakken van het onderooglid
acute, levensbedreigende uitzetting/draaiing van de 
maag
stembandproblemen/verlamming en/of 
(coördinatie)problemen als gevolg van een 
zenuwaandoeningontstekingen met fistelvorming rond de anus

afwisselend "hinkend" en normaal lopen met de 
achterbenen t.g.v. een verschuiving van de knieschijf

allergisch huidprobleem met verschijnselen van jeuk
niet of onvoldoende indalen van één of beide 
zaadballen in de balzak

naar binnen krullen van het ooglid

zoals hemangioom/hemangiosacroom

zoals bv osteosacroom

Wordt uw teef regelmatig schijndrachtig?  (Alleen 
invullen als de hond  een teef is)

levend geboren

Zijn bij de reu beide teelballen voelbaar in het 
scrotum? (Alleen invullen als de hond een reu is)

Heeft uw hond problemen (gehad) met zijn 
gezondheid?

dood geboren

Komt de loopsheid bij uw teef regelmatig? (Alleen 
invullen als de hond  een teef is)

ziekte van de hartspier, leidend tot hartfalen (plotse 
dood +/-)
periodieke aanvallen met evenwichtsstoornissen 
verkrampingen en eventueel bewustzijnsverlies

overig

huid of vacht
gebit
oren/gehoor
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VRAGEN over GEDRAG en GEHOORZAAMHEID
19. O rustig O agressief O anders:

O actief O bang
O nerveus O vrolijk
O sloom O aanhankelijk
O fel O vriendelijk
O grommerig O beweeglijk
O geneigd tot bijten O speels

20. Ervaart u het gedrag van uw hond als een probleem? O ja O nee

Zo ja, welk gedrag?

21. Volwassenen Kinderen Andere honden
O rustig O rustig O rustig
O vriendelijk O vriendelijk O vriendelijk
O uitbundig O uitbundig O uitbundig
O aanhankelijk O aanhankelijk O aanhankelijk
O luidruchtig O luidruchtig O luidruchtig
O afstandelijk O afstandelijk O afstandelijk
O gereserveerd O gereserveerd O gereserveerd
O bang O bang O bang
O grommerig O grommerig O grommerig
O geneigd tot bijten O geneigd tot bijten O geneigd tot bijten
O beschermend O beschermend O beschermend
O dominant O dominant O dominant
O onderdanig O onderdanig O onderdanig
O wisselend O wisselend O wisselend

22. O zeer goed O goed O matig
O slecht O zeer slecht

23. O ja O nee

Zo ja, welke?

24. Ondergetekende gaat er mee akkoord dat de verstrekte gegevens worden verzameld en geanalyseerd door de Tatra-Club Nederland.

Datum: Handtekening eigenaar:

Dank u voor het invullen van het gezondheidsinventarisatie formulier.

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar fokzaken@tatraclub.nl 
of per post sturen naar De Huifkar 5, 8256 DZ Biddinghuizen

Hoe vindt u de gehoorzaamheid van uw hond?

Volgt of heeft u met uw hond één of meerdere 
gehoorzaamheidscursussen gevolgd?

Hoe gedraagt uw hond zich ten opzichte van 
(meerdere antwoorden mogelijk )

Hoe zou u het gedrag van uw hond omschrijven? 
(meerdere antwoorden mogelijk )
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