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Geachte collega dierenarts, 

 

Cupidog is een project van Stichting Dier&Recht waarmee we het aanbod van 

gezonde, goed gesocialiseerde pups in Nederland willen vergroten. Door de grote 

vraag naar pups in Nederland zijn veel pups afkomstig uit de malafide hondenhandel. 

Daarnaast zijn er onder rashonden veel problemen met erfelijke aandoeningen. 

Baasjes die graag een keer pups willen van hun hond worden via Cupidog begeleid 

om op een verantwoorde manier te fokken. Er worden uitsluitend kruisingen gefokt 

waardoor de kans op een erfelijke aandoening kleiner wordt. We vragen een 

gezondheidsverklaring van alle honden die door hun baas worden opgegeven als 

ouderhond. Deze verklaring is nodig omdat we honden met aanwijzingen voor 

erfelijke afwijkingen en/of gedragsproblemen zoveel mogelijk proberen uit te sluiten 

van ons fokprogramma. Wanneer de hond is goedgekeurd en er een match is 

gevonden, beoordeelt een commissie van dierenartsen vervolgens per reu-teef 

combinatie of aanvullend onderzoek nodig is.  

Wij vragen u om naast het algemene lichamelijke onderzoek extra aandacht te 

besteden aan een aantal specifieke orgaansystemen om een erfelijke aandoening 

zoveel mogelijk uit te sluiten dan wel op te sporen. 

Meer informatie vindt u op onze website. U kunt dit project steunen door baasjes van 

geschikte kandidaten in uw praktijk te informeren over Cupidog.  

Heeft u vragen over het project, neem dan contact met ons op via bovenstaande 

contactgegevens.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kelly Kessen, dierenarts Cupidog 

 

  



 

 
 
   

Gezondheidsverklaring fokprogramma Cupidog 

Ondergetekende, 

_______________________________________________________________________, 

dierenarts te ________________________________, met UDN: 

_________________________________, 

verklaart op ____-____-____ dat de hond, genaamd 

________________________________________ geboren op ____-____-____ met 

chipnummer ______________________________________________ van eigenaar 

_____________________________________________ gezond  is en dat er voor zover 

bekend uit de ziektegeschiedenis geen aanwijzingen zijn voor een erfelijke aandoening.  

Handtekening:      Stempel dierenkliniek: 

 

Klinisch onderzoek  
(aanvinken indien van toepassing, afwijkingen graag noteren) 

 De hond is intact  

De reu heeft twee uitwendige testikels of 

De teef heeft geen litteken van eventuele castratie ☐ 

 

 Body Condition Score  

1  2  3  4  5 

(te mager)           (te dik) 

 

 Gebit 

o Volledig gebit ☐ 

o Geen onderbeet ☐ 

o Geen overbeet ☐ 

 

 Respiratie 

o afwezigheid van stridor   ☐ 

o normale longgeluiden  ☐ 

o normale neusgaten ☐ 

 



 

 
 
   

 Hart 

o  afwezigheid van souffle op alle klepgebieden ☐ 

 

 Ogen  

o afwezigheid van chronische oogproblemen  ☐   

o normale traanbuis ☐  

o normale visus  ☐  

o geen aanwijzingen voor entropion/ectropion/distichiasis  ☐ 

 

 Oren 

o afwezigheid van (chronische) oorontstekingen ten gevolge van de bouw van 

de oren of atopie ☐ 

 

 Huid  

o afwezigheid van huidproblemen ten gevolge van allergie, lichaamsplooien of 

een andere huidziekte ☐ 

 

 Orthopedisch onderzoek (geen crepitatie, overvulling of pijnreactie) 

o normale gang ☐  

o ellebogen  ☐ 

o heupen (mobiliteit)   ☐ 

o knieën (incl. patella)  ☐ 

o hals/wervelkolom ☐ 

 

 Gedrag 

Zijn er  aanwijzingen voor gedragsafwijkingen zoals nervositeit, agressie, angst? (het 

gaat niet om angst op tafel, maar of de hond naar uw bevindingen in het algemeen 

angstig of agressief gedrag vertoont.)  JA / NEE 

 

 

 Zijn u dingen opgevallen die van belang kunnen zijn?  JA / NEE 

Indien ja, graag hier vermelden: 

 

 

 
  

Handtekening:  



 

 
 
   

Ziektegeschiedenis 
Vanaf wanneer staat de hond bij u in de praktijk ingeschreven? ____-____-____ 

Geef per orgaansysteem aan of er in de ziektegeschiedenis van de hond aanwijzingen zijn 

voor een erfelijke aandoening.  

 Huid  

Zijn er aanwijzingen voor atopie of een andere chronische huidaandoening?    JA / NEE 

Indien ja, wat is de oorzaak en welke medicatie is gegeven? 

 

 

 Skelet  

Is de hond behandeld voor orthopedische klachten?   JA / NEE 

Indien ja, wat is de oorzaak en welke behandeling is gegeven?  

 

 

 Ogen 

Is de hond behandeld voor chronische oogproblemen?    JA / NEE 

Indien ja, wat is de oorzaak? 

 

 

 Oren 

Is er sprake van recidiverende oorproblemen?   JA / NEE 

Indien ja, wat is de oorzaak? 

 

 

 Zenuwstelsel 

Heeft de hond epilepsie?    JA / NEE 

 

 Respiratie 

Is er sprake van recidiverende ademhalingsproblemen?   JA / NEE 

Indien ja, wat is de oorzaak en welke behandeling is gegeven? 

 

 

 Zijn er uit de ziektegeschiedenis van de hond andere aanwijzingen die kunnen 

duiden op een erfelijke aandoening?  

 

 

Handtekening: 


