24-01-2019

Rasfiche: Sheltie
VO = verplichte test of onderzoek opgelegd door de Vlaamse Overheid (enkel voor fokkers in Vlaanderen)
WO = verplichte test of onderzoek opgelegd door de Waalse Overheid (enkel voor fokkers in Wallonië)
BO = verplichte test of onderzoek opgelegd door de Brusselse Overheid (enkel voor fokkers in Brussel)

Testen en onderzoeken – TYPE I
Test / Onderzoek

Methode

Frequentie

Fokadvies

Geldig tot

VO

WO

BO

☐

☐

☐

Tests et examens – TYPE II
Test / Onderzoek

Methode

Frequentie

Fokadvies

Geldig tot

VO

WO

BO

[010046] Collie Eye
DNA Test
Anomaly (CEA_CH) (H705)
+ (H710)
[010321] MDR1 (Multi Drug DNA Test
Resistance 1) - (H723) –
(H629)
[020001] Heupdysplasie
RX - vanaf 12 maanden

Eenmalig

☐

☐

☐

Eenmalig

☐

☐

☐

Eenmalig

☐

☐

☐

[030001] Oogonderzoek Membrana Pupillaris
Persistens (MPP)
[030002] Oogonderzoek Persisterende
Hyperpl.Tunica Vasculosa
[030003] Oogonderzoek Cataract (congenitaal)

Dierenarts met de nodige
vakbekwaamheid

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

[030004] Oogonderzoek Retina Dysplasie (RD)

Dierenarts met de nodige
vakbekwaamheid

☐

☐

☐

[030005] Oogonderzoek Hypoplasie-/Micropapil

Dierenarts met de nodige
vakbekwaamheid

☐

☐

☐

[030006] Oogonderzoek Collie Eye-Anomaly (CEA)

Dierenarts met de nodige
vakbekwaamheid

☐

☐

☐

[030008] Oogonderzoek Entropion/Trichiasis

Dierenarts met de nodige
vakbekwaamheid

☐

☐

☐

[030009] Oogonderzoek Ectropion/Macroblepharon

Dierenarts met de nodige
vakbekwaamheid

Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek
Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek
Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek
Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek
Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek
Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek
Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek
Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek
Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek
Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek
Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Dierenarts met de nodige
vakbekwaamheid
Dierenarts met de nodige
vakbekwaamheid

[030010] Oogonderzoek Dierenarts met de nodige
Distichiasis/Ectopische cilie vakbekwaamheid
[030011] Oogonderzoek Cornea dystrophie

Dierenarts met de nodige
vakbekwaamheid

[030012] Oogonderzoek Cataract (niet-congenitaal)

Dierenarts met de nodige
vakbekwaamheid

Tests et examens – TYPE II
Test / Onderzoek

Methode

Frequentie

[030013] Oogonderzoek Lensluxatie (primair)

Dierenarts met de nodige
vakbekwaamheid

[030014] Oogonderzoek Retina degeneratie (PRA)

Dierenarts met de nodige
vakbekwaamheid

Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek
Raadpleeg uw dierenarts voor
richtlijnen betreffende de
frequentie van het onderzoek

Fokadvies

Geldig tot

VO

WO

BO

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Fokspecificaties

Toegestane intervariëteitskruising

Rasclub
Belgian Shetland Sheepdogclub asbl

Website

https://www.bssc.be

Erkende Kleuren
Blauw merle, Zwart en wit, Zwart en tan, Zandkleur, Driekleurig
Memo
De op de rasfiche vermelde gezondheidsonderzoeken en DNA -testen hebben een directe invloed op de stamboomcategorie. De resultaten van deze testen en onderzoeken
moeten via het KMSH - portaal geregistreerd worden. Rasverenigingen kunnen voor hun leden evenwel bijkomende testen en onderzoeken opleggen. Raadpleeg als lid uw
rasvereniging voor die informatie.

