
Voor u ligt een gezondheids-enquêteformulier over uw hond. Wij vragen u, als lid, maar ook als niet-lid 

van de Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland, dit formulier in te vullen en op te sturen aan de enque-

tecommissie.

Waarom dit onderzoek?

Binnen het bestuur is de behoefte ontstaan, om bij de start van twee nieuwe rassen in onze vereniging 

de stand van zaken op te maken ten aanzien van de gezondheid onder alle honden van de leden en niet 

leden. Hoe meer informatie, hoe beter.

Enerzijds om te kunnen monitoren welke ziektes en afwijkingen mogelijk (te) vaak voorkomen.

Anderzijds om een nulmeting te kunnen doen om in komende jaren dit onderzoek een aantal malen te 

herhalen.

Het onderzoek gaat om alle levende dieren (dus ook gezonde honden!), edoch wanneer u onlangs een 

hond verloren hebt, is het voor de  vastlegging van gegevens in onze databank wellicht toch nuttig om 

het formulier in te vullen.

Wij hopen dat u naast het invullen van deze enquete ook de moeite wilt nemen om, zo die er zijn, rap-

porten van uw dierenarts mee te sturen. Wanneer u aan het eind van deze enquete bent, vragen wij u de 

mogelijkheid aan te geven om contact met u te zoeken voor het verkrijgen van nadere informatie. Wij 

hopen ook van harte dat u deze vraag met JA zult beantwoorden. Wij vragen u voor elke hond in uw bezit 

van de rassen Grand Griffon Vendéen, Briquet Griffon Vendéen, Grand Basset Griffon Vendéen en Petit 

Basset Griffon Vendéen een apart formulier in te vullen. Is uw hond jonger dan een half jaar, dan verzoe-

ken wij u een ander keer de enquête in te vullen, tenzij zich in de afgelopen tijd gezondheidsproblemen 

hebben voorgedaan.

Nemens het bestuur

van de Griffon Vendéen Rasvereniging

Frans Krijbolder

voorzitter

Gegevens eigenaar

Voorletters: ________Naam: ________________ 

Straat: ______________________________________________________ Huisnummer:____________

Postcode: _____________Woonplaats: ____________________________________________________

Telefoonnummer _______________________ e-mail adres____________________________________

Gegevens hond

Naam van de hond (vlgs stamboom)______________________________________________________

Ras:________________________________________________________________________________

Roepnaam___________________________________________Geslacht: M/V

Kleur: _______________________________________________________________________________

NHSB nr (te vinden op de stamboom)__________________________

Geboortedatum hond______________________________________ 

Chipnummer hond:________________________________________



Wanneer u dit formulier invult voor een overleden hond wilt u dit dan hieronder aangeven

Hond overleden op _____________ Oorzaak overlijden_____________________________________________

1. Bent u lid van de rasvereniging? JA /NEE  naar vraag 2

2. Hoe bent u in het bezit van deze hond gekomen?

	  zelf gefokt  (naar vraag 4) 

  hond is als pup gekocht bij fokker 

  hond is overgenomen van eerdere eigenaar (naar vraag 3)

3. Hoe was de lichamelijke conditie van de hond bij aanschaf?

	  Goed  Matig  Slecht  (naar vraag 4)

4. Met welk doel hebt u de hond aangeschaft? (Meerdere hokjes aankruisen mogelijk!)

  huishond  showhond  fokhond  jachthond anders, nl. ……………………………………...

  (naar vraag 5)

5. Voldoet de hond aan de verwachtingen die u bij aanschaf had?

	  JA   NEE  

 Wat is hiervan de reden?

 

naar vraag 6

6. Bent u bij aanschaf voldoende voorgelicht over de rastypische eigenschappen, de opvoeding en de noodzakelijke ver-

zorging van de hond?

	  JA   NEE 

 Waarin schoot de voorlichting te kort?

 

 

naar vraag 7

7. Heeft u eerder een hond van dit ras gehad?

	  JA  Hoe oud is/zijn die hond(en) (geworden)?

 …… jaar, wel/niet nog in leven

 …… jaar, wel/niet nog in leven

 …… jaar, wel/niet nog in leven

	  NEE  

 naar vraag 8



8. Bent u met deze hond wel eens naar een tentoonstelling geweest?

  JA  Hoe vaak kreeg deze hond de volgende kwalificaties?

 …... x uitmuntend …... x zeer goed …... x goed …... x matig

  NEE  

 naar vraag 9

9. Welk voer geeft u uw hond

	  Brokken Merk___________________________

	  Vers vlees Merk___________________________

	  Anders Waarom__________________________________________________________________

 

 Heeft uw hond wel eens problemen met eten gehad?

	  niet eten  veel eten  ongewenste dingen eten

 Wat heeft u er aan gedaan?_________________________________________________________________

10. Waren of zijn er problemen met de gezondheid van deze hond?

  NEE  (naar vraag 11)

  JA   NEE

 Hebt u bij JA in verband met deze problemen een dierenarts geraadpleegd?

  JA   NEE

 Kunt u de problemen hieronder beschrijven?

 

 Kunt u hieronder aangeven waar uw dierenarts deze problemen aan toeschreef?

  HUID EN HAAR 	 	 	  LONGEN EN LUCHTWEGEN

	  WERVELKOLOM     SPIJSVERTERINGSSTELSEL

  LEDEMATEN      NIEREN EN URINEWEGEN

	  GEBIT      MELKKLIEREN

	  ZENUWSTELSEL     GESLACHTSORGANEN

  OGEN EN GEZICHTSVERMOGEN   VOORTPLANTING

  OREN EN GEHOOR     HORMONEN

  BLOED EN AFWEERSYSTEEM    LEVER

  HART EN VAATSTELSEL    GEDRAG

  ANDERS

 

 Welke specifieke ziekte(n) heeft uw dierenarts genoemd?

 



 Is ook uw fokker op de hoogte van de genoemde problemen?  JA  NEE

 Zo nee, waarom niet? ________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 naar vraag 11

11. Is door u of een dierenarts ooit één van de onderstaande ziekten of aandoeningen vastgesteld?

  NEE  naar vraag 12

  JA  Geeft u aan wie de aandoening het eerst heeft geconstateerd, u of uw dierenarts bij een controle)

Wilt u hieronder de betreffende ziekte(n) aankruisen?

  HARTPROBLEMEN (hartruis, hoesten en/of verminderd uithoudings-

      vermogen als gevolg van een hartaandoening of hartfalen)    uzelf of door een  dierenarts

  TOEVALLEN / EPILEPSIE (periodieke aanvallen met evenwichtsstoornissen

      verkrampingen en eventueel  bewustzijnsverlies)     uzelf of door een  dierenarts

  PATELLA LUXATIE (afwisselend “hinkend” en normaal lopen met de

      achterbenen t.g.v. een verschuiving van de knieschijf)     uzelf of door een  dierenarts

  ATOPIE/ALLERGIE (allergisch huidprobleem met verschijnselen van jeuk)  uzelf of door een  dierenarts

  CRYPTORCHIDIE/MONORCHIDIE (niet of onvoldoende indalen van

      één of beide zaadballen in de balzak)       uzelf of door een  dierenarts

  CATARACT (witte waas over het oog)       uzelf of door een  dierenarts

  ANDERE OOGAANDOENINGEN (zoals glaucoom even invullen nog) door

     onderzoek aangetoond

  STAARTAFWIJKING (vergroeide staartwervels, knikstaart)    uzelf of door een  dierenarts

  NIER- EN URINEWEGPROBLEMEN (bloedvergiftiging, nierfalen etc.)  uzelf of door een  dierenarts

  OORAANDOENINGEN (erge jeuk, oorontsteking etc.)     uzelf of door een  dierenarts

  ELLEBOOGPROBLEMEN (mank lopen etc. met rontgenfoto’s aangetoond)

  HEUPDYSPLASIE (kreupel lopen, pijn bij het lopen, niet springen etc. met

      rontgenfoto’s aangetoond)

  SCHILDKLIERKLACHTEN (door onderzoek aangetoond)

 

 naar vraag 12

12. Heeft uw hond nakomelingen?

	  NEE  naar vraag 13

  JA Hoeveel nesten heeft hij/zij voortgebracht? ………

 Waren de nakomelingen raszuiver?

  JA  NEE

 In geval van NEE, welke combinatie van honden betrof het _________________________________________

 en hoe vaak is dit gebeurd________________________________________

 

 Zijn de raszuivere nakomelingen gefokt volgens de gedragscode van de rasvereniging?

  JA  NEE  WEET NIET

  naar vraag 13



13. Is de hond inmiddels gesteriliseerd/gecastreerd?

  NEE  naar vraag 14

  JA  Op welke leeftijd heeft de sterilisatie/castratie plaatsgevonden? …… jaar en …… maanden

     Wat was de reden van de sterilisatie/castratie? __________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________

 naar vraag 14

14. Kunt u aangeven hoe uw hond zich in het algemeen gedraagt? (U kunt meerdere hokjes aankruisen)

  Rustig    Grommerig   Aanhankelijk    Actief      

  Geneigd tot bijten   Vriendelijk   Nerveus   Bang

  Beweeglijk    Fel    Vrolijk 

  Anders __________________________________________________

 naar vraag 15

15. Hoe gedraagt uw hond zich bij benadering door volwassen personen? (U kunt meerdere hokjes aankruisen)

Bij BEKENDE volwassenen:    Rustig   Afstandelijk    Vriendelijk

     Bang    Uitbundig    Grommerig

          Aanhankelijk   Geneigd tot bijten   Luidruchtig

     Wisselend

 Ervaart u dit gedrag wel eens als een probleem?  JA  NEE

 Vertoont uw hond dit gedrag in  eigen omgeving of ook  elders

Bij ONBEKENDE volwassenen:   Rustig   Afstandelijk    Vriendelijk

     Bang    Uitbundig    Grommerig

          Aanhankelijk   Geneigd tot bijten   Luidruchtig

     Wisselend

 Ervaart u dit gedrag wel eens als een probleem?  JA  NEE  

 Vertoont uw hond dit gedrag in  eigen omgeving of ook  elders

 naar vraag 16

16. Hoe gedraagt uw hond zich bij benadering door kinderen? (U kunt meerdere hokjes aankruisen)

Bij BEKENDE kinderen:        Rustig   Afstandelijk    Vriendelijk

     Bang    Uitbundig    Grommerig

          Aanhankelijk   Geneigd tot bijten   Luidruchtig

     Wisselend

 Ervaart u dit gedrag wel eens als een probleem?  JA  NEE

 Vertoont uw hond dit gedrag in  eigen omgeving of ook  elders

Bij ONBEKENDE kinderen:   Rustig   Afstandelijk    Vriendelijk

     Bang    Uitbundig    Grommerig

          Aanhankelijk   Geneigd tot bijten   Luidruchtig

     Wisselend

 Ervaart u dit gedrag wel eens als een probleem?  JA  NEE

 Vertoont uw hond dit gedrag in  eigen omgeving of ook  elders 

 naar vraag 17



17. Hoe gedraagt uw hond zich bij benadering door volwassen honden? (U kunt meerdere hokjes aankruisen)

Bij BEKENDE honden:          Rustig   Afstandelijk    Vriendelijk

     Bang    Uitbundig    Grommerig

          Aanhankelijk   Geneigd tot bijten   Luidruchtig

     Wisselend

 Ervaart u dit gedrag wel eens als een probleem?  JA  NEE

Bij ONBEKENDE honden:   Rustig   Afstandelijk    Vriendelijk

     Bang    Uitbundig    Grommerig

          Aanhankelijk   Geneigd tot bijten   Luidruchtig

     Wisselend

 Ervaart u dit gedrag wel eens als een probleem?  JA  NEE

 Vertoont uw hond dit gedrag in  eigen omgeving of ook  elders

            naar vraag 17

18. Hoe vindt u de gehoorzaamheid van de hond?

	  Zeer goed   Goed   Matig   Slecht   Zeer slecht

 

 Heeft u met deze hond een gehoorzaamheidscursus gevolgd?

  JA  NEE

Heeft u er bezwaar tegen wanneer een functionaris van de rasvereniging contact met u zoekt voor nadere informatie?

 Geen bezwaar  Wel bezwaar

Datum: ___________________________

Handtekening eigenaar:

Einde van deze enquête. 

Wilt u het vragenformulier tekenen en terugsturen naar 

Gezondheidscommissie Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland

p/a Oude Schuttingkanaal OZ 95

7895 TC Roswinkel


