Verslag Gezondheidsenquête 2018
Allereerst willen we iedereen bedanken, die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. Het
is voor ons, naast de meldingen register en de officiële gezondheidsonderzoeken, de belangrijkste
manier om informatie over de gezondheid van de Drentsche Patrijshond binnen te krijgen. Het is
daarom super om te kunnen melden dat het aantal retour ontvangen enquêtes met meer dan 10 % is
gestegen ten opzichte van 2017.
In 2018 hebben de eigenaren van een Drent, geboren in 2012 en 2015, een uitnodiging ontvangen met
de vraag om de gezondheidsenquête in te vullen. De meeste eigenaren hebben de uitnodiging digitaal
ontvangen en de enquête online ingevuld. Eigenaren waarvan het email adres in onze administratie
onbekend, of niet juist meer was, hebben de enquête per post ontvangen. Zij hadden de mogelijkheid
om de enquête via de post in te sturen, maar hadden ook de mogelijkheid om de enquête online in te
vullen.
In onderstaande tabel ziet u het aantal verzonden en retour ontvangen enquêteformulieren.
Jaar

Online
verzonden

2012
2015

269
157

Online
Post
retour
verzonden
ontvangen
111
80

43
104

Post retour
ontvangen
13
22

Post
verzonden
Online
retour
5
14

Totaal
Totaal
verzonden retour
ontvangen
312
261

129 (41,3%)
116 (44,4 %)

Naast bovengenoemde enquêteformulieren hebben we ook enkele enquêtes ontvangen over honden
geboren in andere jaren dan 2012 en 2015. Natuurlijk hebben we deze enquêtes verwerkt. Ze zijn echter
niet in onderstaande uitwerking meegenomen.
Hieronder een overzicht van enkele onderwerpen uit de enquête, die meerdere malen zijn aangekruist.
Het is geen totaal overzicht, niet alle onderwerpen die aan bod komen in de enquête worden genoemd.
Geboortejaar 2012 (6 jarige honden)
Onderwerp

Overleden
Epilepsie

Geboren
2012
Teef Reu
0
1
3
9

Gecastreerd/ Gesteriliseerd

23

23

Niet ingedaalde testikels
Baarmoederontsteking
Navelbreuk, geopereerd
Navelbreuk, niet geopereerd
Gebit; missende elementen
Gebit; afwijkende stand
Knikstaart

5
2
4
1
1
1

3
5
0
0
0
4

Allergie

2

4

Opmerking
Ingeslapen i.v.m. gedrag
Van de 12 ontvangen meldingen zijn er 9
nieuw; 5 honden gebruiken medicijnen; 1ste
aanval gekregen tussen 3 en 6 jaar.
5 honden om medische redenen gecastreerd,
overige redenen: gedrag, schijndracht, het
voorkomen van ziekten zoals tumoren en
baarmoederontsteking, geen nestje willen.

2 nieuwe meldingen
1 nieuwe melding
Nieuwe melding
Nieuwe melding
1 nieuwe melding, overige 4 waren al bekend
via nestbezoek
Genoemd worden pollenallergie,
huismijtallergie en voedselallergie

Overige meldingen:
Schildklier probleem (1), met behulp van medicatie weer in goede conditie; HD (3) geen “officiële” HD
foto’s gemaakt; afgescheurde kruisband (1); hernia (1) en anaalklierontsteking (2).
Gedrag:
Achtendertig eigenaren hebben een toelichting gegeven over het gedrag van de hond. De meeste
eigenaren zijn heel blij met hun Drent en geven positieve reacties. Maar ook minder gewenst gedrag
wordt gemeld. Hierbij valt te denken aan angst, dominantie, onvriendelijk naar (kleine) honden en bang
voor harde geluiden (vuurwerk, schot).
Enkele opmerkingen van eigenaren:
“Goede werkhond; "Een superlieve en gehoorzame hond; We zijn door …. echt verliefd geworden op het
ras.”
“Onzeker, gromt snel, kiest aanval vanuit angst. Maar toch zeker ook een erg lieve aanhankelijke hond.
Vrolijk en enthousiast. Energiek en leergierig.”
“Ze heeft een fantastisch karakter zo zou je er wel 10 van kunnen hebben. Ze is de onbetwiste leidster
van onze roedel van 4 Drenten. Twee oudere reuen en een jongere teef.”
“…. Is dominant aan de lijn. Valt uit naar andere volwassen reuen. Heeft neiging naar sommige
onbekenden te grommen die hem te dichtbij benaderen en recht in de ogen kijken.”
“Een hele angstige hond, die zich uit angst juist erg agressief kan gedragen tegen andere 'bange'
honden. Bovendien erg bang voor harde geluiden.”
“Dit is door de jaren heen mijn 6e Drent en het lijkt wel of ze geleidelijk steeds meer sturing nodig
hebben. Ze zijn onstuimiger. Opvoeden vroeg voorheen om een zachte hand, inmiddels moet ik er veel
korter op zitten.”
“Heerlijke Drent. Lief, enthousiast en passie voor de jacht. Hij is trouwens al onze vierde Drentsche
patrijs.”
Geboortejaar 2015 ( 3 jarige honden)
Onderwerp

Overleden
Gecastreerd/ Gesteriliseerd

Geboren
2015
Teef Reu
1
2
18
11

Niet ingedaalde testikels
Navelbreuk, geopereerd
Navelbreuk, niet geopereerd
Gebit; missende elementen
Gebit; afwijkende stand
Chronische oorontsteking
Knikstaart

1
3
1
0
1
1

6
4
3
2
2
4
2

Allergie

1

7

Opmerkingen

2 door ziekte en 1 door ongeluk
1 reu om gezondheidsreden gecastreerd,
overige redenen: gedrag, schijndracht, het
voorkomen van ziekten zoals tumoren en
baarmoederontsteking, geen nestje willen.
5 nieuwe meldingen
5 nieuwe meldingen
2 nieuwe meldingen
Beide meldingen bekend
1 nieuwe melding, overige twee waren
bekend.
Voedselallergie, allergie door gebruik vlooien
en tekenmiddel;

Overige meldingen:
Anaalkierontsteking (1); Voorhuidontsteking (5) ; HD (2); Demodex (1) ; Panniculitis (1);Blaasontsteking
(4); Cystinestenen (1); Distichiasis (1); Cataract (1); MPP (1); Chronische maagdarmontsteking (2);
Bloedstollingsprobleem (1).

Gedrag:
Bij de 3 jarige honden hebben 33 eigenaren een toelichting gegeven over het gedrag van de hond. De
meeste eigenaren zijn overduidelijk heel blij en tevreden met hun hond. Toch ook enkele opmerkingen
over minder gewenst gedrag zoals: angstig, onzeker en dominant gedrag.
Enkele opmerkingen van eigenaren:
“…….is een zeer lieve, sociale hond. Speelt met bijna alle honden. Gaat confrontaties meestal uit de weg.
Hij is, zoals een goede Drent betaamt, wel erg eigenwijs”
“……..is een angstige hond en zeer terughoudend naar vreemden. Na verloop van langere tijd krijgt zij
pas vertrouwen. Met andere honden geen problemen.”
“…….. is een gezonde mooie en lieve reu”
“…… is een hond met een flinke dosis jachtpassie. Een super zacht karakter, zowel voor hond als mens.
Goed sterk gebouwd.”
“Agressie richting andere reuen”
"Het is een goed gesocialiseerde hond. Heel lief (met onze kinderen) waaks, jachtinstinct, speels,
intelligent, eigen wil. Kortom: een echte Drent :)”
“Geringe stresstolerantie, snel overbelast en toont dan controleverlies”.
“Ze is erg dominant en heeft een groot jachtinstinct. We moeten haar goed in de buurt houden als er
kleine hondjes zijn anders wil ze ze pakken”
”Prachtige actieve hond, super in het gezin ( wel duidelijk actief aanwezig) geweldige jachtkameraad,
werkt graag, gezelschapshond die graag bij iemand in de buurt is, speels en toch een harde werker”
Namens de FBC,
Inge Hoekstra en Madelien Atema
In oktober 2019 ontvangen de eigenaren met honden geboren in 2013 (6 jaar) en 2016 (3 jaar) een
uitnodiging voor de gezondheidsenquête. Als u twijfelt of uw e-mailadres bij ons bekend is, of als uw emailadres gewijzigd is, dan kunt u dat doorgeven aan Inge Hoekstra of Madelien Atema via:
gezondheidsenquete@drentschepatrijshond.org

