Goniodysgenese
Glaucoom, een oogaandoening die blindheid kan veroorzaken bij spaniels, is al
meermalen geconstateerd bij Engelse Springers. Via een uitgebreid oogonderzoek kan
gekeken worden of sprake is van goniodysgenese in hondenogen. Goniodysgenese kan
een voorstadium van glaucoom zijn, maar het hoeft niet perse tot glaucoom te leiden.
De test, genaamd Gonioscopie, geeft een mate van goniodysgenese aan. Deze mate van
goniodysgenese kan als indicatie dienen bij het maken van een combinatie tussen reu
en teef. Zie ook op de website onder gezondheid.
Na het onderzoeken van enkele honden door fokkers op vrijwillige basis, kan gesteld
worden dat goniodysgenese ook opduikt in Engelse Cockers. Het bestuur van de
CockerSpanielClub wil fokkers en leden oproepen bij de jaarlijkse ogentest de hond ook
op goniodysgenese te laten onderzoeken. Net als bij de aandoening MPP hoeft de test
voor goniodysgenese maar één keer afgenomen te worden.
Speciale oogartsen
Het probleem is dat niet alle oogspecialisten op goniodysgenese kunnen testen. Indien
u als fokker of lid mee wilt werken aan de inventarisatie van goniodysgenese bij Engelse
Cockers, kunt u contact opnemen met Lea Bogers (a.dam591@upcmail.nl of
met fokkerscommissie@cockerspanielclub.nl) voor een adres bij u in de buurt van een
oogspecialist die ook kan testen op goniodysgenese. U kunt ook de lijst op de website
raadplegen. Indien u namelijk ook op goniodysgenese laat testen bij de jaarlijkse
ogentest, dan zijn de kosten relatief laag.
Vrijwillig verzoek
Deze oproep is een verzoek aan fokkers en leden om vrijwillig mee te werken aan een
inventarisatie. De fokkerscommissie zal naar aanleiding van de uitslagen advies over
goniodysgenese en glaucoom uitbrengen aan het bestuur.
Het testen is geheel vrijblijvend en vrijwillig, maar het ras zou geholpen zijn als wij een
indruk kunnen krijgen van de dieren die goniodysgenese hebben. In Engeland zijn er al
vele fokkers die deze test vrijwillig laten doen bij het jaarlijkse oogonderzoek.
En binnen de CockerSpanielClub zijn fokkers u reeds voorgegaan. Wij zijn hen
dankbaar voor hun medewerking.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Bestuur CockerSpanielClub
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