WELSH SPRINGER SPANIEL CLUB
INFORMATIEBLAD VOOR PUPKOPERS
De WSSC doet er veel aan om bestaande erfelijke afwijkingen terug te dringen. Zo wordt de stand van zaken met betrekking
tot de gezondheid van het ras nauwkeurig bijgehouden en beoordeeld door de Rasadministratie, onder andere door iedere
eigenaar van een 3-jarige Welsh Springer te enquêteren over gezondheid en gedrag van zijn of haar hond. Het WSSC
Verenigingsfokreglement stelt eisen aan de gezondheid en het uiterlijk van ouderdieren. Als het nest op de Pupinfolijst van de
WSSC staat voldoen de ouderdieren aan de gezondheidseisen van de rasvereniging. Het is echter niet mogelijk om te
garanderen dat een pup gezond zal opgroeien. Dit geldt tenslotte voor elk levend wezen.

Onderzoeksplicht

Als pupkoper heeft u zelf ook een verantwoordelijkheid, namelijk om u goed te informeren over het karakter en de
voorkomende problemen en (erfelijke) afwijkingen bij het ras van uw keuze, en in de bloedlijn van de fokker waar u een pup
wilt kopen. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de actuele stand van zaken m.b.t. gezondheid.

Actuele stand van zaken gezondheid Welsh Springer Spaniel

De Welsh Springer Spaniel is een betrekkelijk gezond ras en veel honden zullen zonder problemen een hoge leeftijd bereiken.
(Erfelijke) afwijkingen die voorkomen bij de Welsh Springer Spaniel zijn:
Heupdysplasie Van de in Nederland op HD geteste Welsh Springers (geboren 2004-2013) heeft 87 % goede heupen (A of B), 7
% heeft matige heupen (C) en 7 % heeft slechte heupen (D). Gelukkig zijn er maar weinig Welsh Springers die hier
daadwerkelijk last van hebben.
Epilepsie Wanneer een hond epilepsie ontwikkelt, worden zowel de hond zelf als de ouderdieren van deze hond uitgesloten van
de fokkerij. Dit beleid heeft de frequentie van epilepsie bij de Welsh Springer Spaniel teruggebracht tot minder dan 2 %.
Helaas bestaat er geen test waarmee dragers van epilepsie herkend kunnen worden.
Oogafwijkingen 70 % van de onderzochte Welsh Springers is vrij van oogafwijkingen (1993-2014). 24 % is niet vrij van
distichiasis (één of meerdere oogharen op de boven- of onderooglidrand). Deze afwijking kan traanogen tot gevolg hebben.
Overige oogafwijkingen komen voor in geringe percentages. Met afwijkingen die blindheid tot gevolg hebben mag niet worden
gefokt.
Allergie en Huidirritatie Sinds 2002 bedraagt het percentage Welsh Springers met allergieën en/of huidirritaties gemiddeld circa 7
%. Dit betreft de som van zowel voedselallergieën, allergieën voor mijten, pollen, vlooienallergie en dergelijke als huidirritaties
met onbekende oorzaak.
Ouderdieren van nesten op de Pupinfolijst voldoen aan de eisen voor oogtests en beoordeling van röntgenopnamen van de
heupen. Met bekende lijders en dragers van epilepsie mag niet worden gefokt.

Meer weten?

In het WSSC Clubblad en Jaarboek worden uitslagen en overzichten van diverse (gezondheids)zaken gepubliceerd. Leden
ontvangen het Clubblad; het Jaarboek is verkrijgbaar via het Secretariaat.

Ontwikkelt uw pup ondanks alles toch een ziekte? Informeer dan de Rasvereniging en de fokker.
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