Belgische Vereniging van de Cairn Terrier (B.V.C.T.)
Aangesloten bij de K.K.U.S.H. nr 1096

Huishoudelijk reglement
Levershunttesten en aanvraagprocedure

1.

Algemeenheden
Om het risico op uitbreiding van de erfelijk aangeboren ziekte Porto Systemische Shunt (PSS) te voorkomen
geeft de B.V.C.T sinds 2002 al zijn leden fokkers, met of zonder kennelnaam, de mogelijkheid om hun
puppy’s te laten testen. Per puppy wordt er door de B.V.C.T. een attest afgeleverd.
Deze actie heeft ertoe geleid dat het aantal PSS gevallen sterk afgenomen is. Toch zijn wij van mening dat
aan deze problematiek de nodige aandacht besteed moet blijven worden. In verband met de openheid en
de transparantie met betrekking tot het PSS probleem zullen de uitgevoerde levershunttesten jaarlijks in
het begin van het nieuwe jaar gepubliceerd worden in het clubblad en op de website.

2.

Verplichting
De levershunttesten zijn verplicht voor alle leden fokkers die in aanmerking willen komen als “Erkend
B.V.C.T. fokker”, en tevens hun nesten willen onderbrengen in de puppy-informatiedienst met een
vermelding in het clubblad “Het Cairntje” onder de rubriek “Geboorten en vooruitzichten”.
Indien wordt vastgesteld dat een fokdier drager is van PSS, is de eigenaar verplicht om geschikte
maatregelen te nemen en heeft de eigenaar van de dekreu /fokteef de plicht om dit bij een dekking te
melden door op de mogelijke consequenties van een dekking te wijzen.

3.

Aanvraagprocedure en gegevens
3.1

Testen via de B.V.C.T.
De B.V.C.T. is eigenaar van het testapparaat en voert de testen uit bij een door de club erkende
dierenarts in het bijzijn van de verantwoordelijke voor levershunttesten van de B.V.C.T. Om de
voorbereiding op de testen vlot te laten verlopen zal de fokker onderstaande aanvraagprocedure in
acht nemen.
3.1.1

Onmiddellijk na de geboorte, doch ten laatste binnen de 14 dagen een kopie van het deken geboorteformulier opsturen naar de verantwoordelijke dienst voor de levershunttesten
van de B.V.C.T.

3.1.2

De fokker ontvangt een bevestigingsbrief met alle informatie over de testen en een voorstel
van datum en uur voor de uitvoering van de testen.

3.1.3

Onmiddellijk na het plaatsen van de micro-chip(s), doch binnen de 48 uur zal de fokker
het(de) nummer(s) van de chip(s) en de eventuele namen van de puppy’s meedelen aan
de verantwoordelijke van de B.V.C.T. en wordt er, indien niet eerder gebeurd, een
definitieve afspraak voor het uitvoeren van de testen gemaakt.

3.1.4

De fokker ontvangt een attest voor zijn eigen nestdossier met vermelding van de
testresultaten en per puppy wordt er een attest afgeleverd dat de puppy vergezeld naar zijn
nieuwe thuis.

3.1.5

De testen in de praktijk
De testen kunnen in principe doorgaan op elke werkdag, zowel in de voor- als de
namiddag (Omdat de puppy’s nuchter moeten zijn, streven wij zo veel mogelijk om te
testen in de voormiddag);
De puppy’s dienen 12 uren vóór de testen nuchter te worden gehouden. Water drinken
mag wel en is zelfs aan te raden.
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3.2

Testen via de N.C.T.C. (Nederlandse Cairn Terrier Club)
De B.V.C.T. erkent alleen de testen die uitgevoerd worden via de N.C.T.C.

4.

3.2.1

Onmiddellijk na de geboorte, doch ten laatste binnen de 14 dagen een kopie van het deken geboorteformulier opsturen naar de verantwoordelijke dienst voor de levershunttesten
van de B.V.C.T. met bovenaan op de kopie de vermelding ‘Puppy’s worden getest via de
N.C.T.C.’

3.2.2

Om als B.V.C.T.-fokker erkend te worden moeten de resultaten van de testen (kopie van
het formulier van de N.C.T.C) onmiddellijk na het uitvoeren van de testen aan de
verantwoordelijke van de B.V.C.T worden overgemaakt.

Levershuntfonds
De inkomsten die voortvloeien uit deze testen worden door de B.V.C.T. in het “Levershuntfonds” gestort.
Dit fonds wordt aangesproken indien er zich bij een door de B.V.C.T. erkende fokker een probleem mocht
voordoen in verband met PSS. De medische en door de specialist voorgeschreven kosten voor de
behandeling, verminderd met de door de club vastgestelde adviesprijs voor een puppy, worden vergoed.
Risicocombinaties waarvan bekend is dat één van de ouderdieren drager is, worden uitgesloten van dit
fonds. Als fokker wordt verwacht dat er daartoe ten minste informatie wordt ingewonnen bij de club.
Deze procedure is alleen van toepassing op fokkers die hun puppy’s laten testen via de B.V.C.T.

5.

Huidige verantwoordelijke voor de levershunttesten
Huysecom Rick - Molenbaan 1, 3020 Veltem-Beisem
tel: 016/60.93.99 - cairnterriers@telenet.be

6.

Huidige adres erkende dierenarts voor de levershunttesten
DA Dr. Pascal Van Aerschot - Roodsestraat 2, 3051 Sint-Joris-Weert

7.

Inwerkingtreding
Dit reglement is gelezen en goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2018 en is
onmiddellijk van toepassing
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