CC Collegium Cardiologicum e.V.
Hartonderzoek bij de Dobermann
Toelichting van het Collegium Cardiologicum ter zake van controle
onderzoek in verband met Congestieve Cardiomyopathie (CCM)
Waarom is een controle onderzoek nodig?
Het merendeel van de honden die voor hartonderzoek worden aangeboden zijn tussen de 1 en de 2
jaar oud. De meeste Dobermann-honden die CCM ontwikkelen, zijn ouder (tussen de 4 en de 7 jaar).
CCM is derhalve een aangeboren hartafwijking die pas op latere leeftijd klinische klachten geeft en zo
zichtbaar wordt. Dit maakt het nodig dat de honden op latere leeftijd geregeld gecontroleerd blijven
worden, zelfs als ze eerder zijn goedgekeurd voor de fok. Zo’n eerste keuring geeft namelijk geen
garanties. Een hond die op tweejarige leeftijd ‘vrij’ is van CCM, kan op vierjarige leeftijd alsnog ziek
worden.

Aanbevelingen ter zake van controle onderzoek
Honden met als beoordeling graad 0 > controle onderzoek eens per twee jaar tot de leeftijd
van 7 jaar.
Voor de goede orde: Een hond met als testresultaat graad 0 is op de dag van het onderzoek
fenotypisch vrij van de aandoening. De hond kan desondanks genetisch drager zijn en enkele jaren
later alsnog ziek worden.

Controle onderzoek bij honden met als beoordeling graad I, II of III
Graad I

Reuen na 12 maanden opnieuw laten onderzoeken
Teven na 18 maanden opnieuw laten onderzoeken

Graad II en III

Controle onderzoek op medische gronden

Doel van deze controle onderzoeken:
1. Het identificeren van gezonde dieren, die geschikt zijn voor de fok
2. Het vaststellen van het percentage Dobermannen met deze ziekte in Duitsland en evt. de
omringende landen
3. Zieke dieren voor de fok uit te sluiten via fokbeperkingen
4. Zieke dieren te kunnen behandelen
Aanbevelingen voor het inzetten van fokdieren met de beoordeling graad I worden niet afgegeven
door leden van het Collegium Cardiologicum. Het is aan de rasvereniging ten aanzien hiervan beleid
te ontwikkelen. Dr Kresken en dr Wendt hebben zomer 2006 in een artikel in het Duitse magazine van
de rasvereniging ‘Onze Dobermann’ gewezen op de noodzaak van geregelde na-controles. Het
Collegium Cardiologicum heeft dit advies in juni 2006 officieel ter kennis van het bestuur van de Duitse
rasvereniging gebracht. Zie ook het artikel van drs R.J. Gerritsen, specialist Interne Geneeskunde
van het Gezelschapsdier en lid van het Collegium Cardiologicum, medio 2008 in het clubblad van de
Nederlandse Dobermann Club.
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