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ADDENDUM 
ELLEBOOGDYSPLASIE ONDERZOEKSPROTOCOL 
 

Dit addendum bij het ED-onderzoeksprotocol (Art. 4.1.) geeft een overzicht van de project- en ras-
specifieke bepalingen die in samenspraak met de rasvereniging voor het betreffende ras zijn 
overeengekomen. 
 
1. Voor de volgende rassen zijn rasspecifieke bepalingen van kracht 

(Diagnoseonderzoek = 4 opnamerichtingen per elleboog conform artikel 4.4.4. van het ED-protocol). 

 Labrador Retriever 

 Golden Retriever 

 Chesapeake Bay Retriever 

 Rottweiler 

 Berner Sennenhond 

 Duitse Herder 

 Bordeaux Dog 
 
Voor de overige rassen volstaat het artroseonderzoek (= 2 opnamerichtingen per elleboog conform artikel 
4.4.4. van het ED-protocol). 
 
2. Voor de volgende rassen geldt dat de minimum leeftijd voor deelname aan het GGW-ED-onderzoek 

is verlaagd. 

 Labrador Retriever 

 Golden Retriever 

 Chesapeake Bay Retriever 

 Flatcoated Retriever 

 Nova Scotia Duck Tolling Retriever 

 Duitse Herdershond 

 Rottweiler 

 Bouvier des Flandres 
 

Voor honden van bovenstaande rassen geldt een minimum leeftijd van 12 maanden. 
Voor de overige rassen geldt een minimum leeftijd van 18 maanden. 
 
3. Projectbepalingen ‘(blinden)geleidehonden en hulphonden’. 
In overleg met een aantal blindengeleidehondenscholen¹ registreert de afdeling ook (ras)honden die voor 
de opleiding als geleidehond in aanmerking komen, ongeacht of deze bij de Raad zijn ingeschreven in het 
NHSB (conform art 3.2.)  
 
Voor stamboomloze honden geldt dat voor de minimum leeftijd voor deelname aan het GGW-ED-
onderzoek standaard 12 maanden wordt aangehouden, opdat HD en ED foto’s gelijktijdig kunnen worden 
gemaakt en beoordeeld. 
 
Voor rashonden, die zijn ingeschreven in het NHSB, en als geleidehonden opgeleid zullen worden geldt 
dat voor de minimumleeftijd voor deelname aan het GGW-ED-onderzoek de rasspecifieke bepalingen in 
het ED-protocol worden aangehouden. 
 
4. Projectbepalingen ‘Oud Duitse Herders’. 
De afdeling GGW registreert ook ED-onderzoeken van ‘Oud Duitse Herders’. Voor deze stamboomloze 
honden geldt dat conform het ED-protocol de minimum leeftijd van 12 maanden voor deelname aan het 
GGW-ED-onderzoek wordt aangehouden, opdat HD en ED foto’s gelijktijdig kunnen worden gemaakt en 
beoordeeld. 
 
¹  KNGF, St. Desudo, Martin Gaus Geleide- en Hulphondenschool. St. Hulphond. 


