
ECVO-oogonderzoek 

 

Met het ECVO-oogonderzoek wordt er gekeken naar bepaalde afwijkingen die rasgebonden 

voorkomen. Bij de witte herder is het grootste probleem “PANNUS”, maar in dit onderzoek wordt 

daar niet naar gekeken. Voor een predispositie bestaat een DLA test. Niet te verwarren met DNA. 

Naar welke afwijkingen wordt er wél gekeken bij het ECVO onderzoek? 

 

MPP 

Eén van de aandoeningen waarop een hond, ongeacht het ras, standaard wordt onderzocht tijdens 

het ECVO-oogonderzoek is membrana pupillaris persistens (MPP). Bij deze aandoening blijven er 

resten van het vaatstelseltje voor de lens (membrana pupillaris) achter. Dit achterblijven heet 

persisteren. Normaal verdwijnt dit vaatstelseltje circa vier weken na de geboorte. MPP is een 

aangeboren (congenitale) oogafwijking. 

 

Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/Primair Vitreum (PHTVL/PHPV) 

PHTVL/PHPV is een zeldzaam voorkomende, aangeboren oogafwijking. Als gevolg van een storing in 

de ontwikkeling blijven er restjes achter van het embryonale lensvaatnetje dat voor de geboorte de 

achterzijde van de lens van voedingsstoffen moest voorzien. Er blijven minieme restjes (graad 1) van 

het lensvaatnetje, ook na de geboorte zitten. Bij de ernstige vormen (graad 2-6) blijven er grotere 

delen achter en gaan zij tevens woekeren. 

 

Retina Dysplasie 

RD is een aangeboren en erfelijke netvlies-/vaatvliesafwijking, die kan variëren van, in de lichtste 

gevallen onbeduidende kleine lokale plooitjes in de retina (netvlies), in de middenvorm met grotere 

plooien of lokale loslatingen met later retinadegeneratie (verval), tot de ernstige vormen met grote 

plooien of totale retinaloslating. In principe is retina-vastzetting door middel van "vastlaseren" of 

"vriezen" soms nog mogelijk. Dit is echter alleen zinvol als het netvlies nog niet geheel losligt. De 

midden en de ernstige vorm van RD worden waarschijnlijk veroorzaakt door een autosomaal 

recessief overervend defect. De lichtste vorm zou recessief overerven, hierover is echter minder 

bekend. 

  

Hypoplasie / Micropapilla 

bij de micro- en de hypoplastische - niet functionele – papil is de kop van de oogzenuw onvoldoende 

ontwikkeld wat zich uit in een vermindering van het aantal zenuwvezeltjes en zenuwcellen. Het 

gezichtsvermogen van een oog met een hypoplastische papil is vrijwel nihil. 

  



Colly eye Anomaly 

aangeboren: komt vooral bij de Schotse Herdershond en de Shetland Sheepdog voor. Het is een 

afwijking waarbij het netvlies, het vaatvlies en de oogzenuw betrokken kan zijn. De ernst van de 

afwijking bepaalt de mate waarin het gezichtsvermogen is aangetast 

  

Ligamentum pectinatum abnormaliteit 

Ligamentum pectinatum abnormaliteit, vroeger ook goniodysplasie of dysgenese (Engels: PLD) 

genoemd. Net buiten en achter het hoornvlies bevindt zich de kamerhoek. Deze wordt begrensd 

door het Ligamentum pectinatum. Dat vormt de begrenzing van de “zeef” waardoor het oogwater 

het oog weer verlaat. Bij deze afwijking is dit “zeef”-systeem afwijkend aangelegd. Er worden drie 

types onderscheiden. De vezeltjes (vergelijkbaar met een druipsteengrot) kunnen te kort en te breed 

zijn (fibrae latae), of uitwaaierende plaatvormige delen vertonen (laminae). Bij de meest afwijkende 

vormen zit de “zeef” rondom nagenoeg dicht (occlusio). Bij de oogonderzoek uitslagen wordt in 

principe ook de ernst van de desbetreffende vormen vermeld. 

  

Entropion/ Trichiasis 

Entropion: is een afwijking waarbij het ooglid naar binnen krult. Zowel in het gehele onderooglid, 

delen daarvan, het bovenooglid of binnen ooghoek kan entropion voorkomen. Entropion komt bij 

veel rassen voor. 

Trichiasis: zijn haren die zich op een normale plaats bevinden maar die door een afwijkende stand de 

bindvliezen en/of het hoornvlies irriteren. Komt vooral voor bij de neusplooi en bij het buitendeel 

van het bovenooglid. 

  

Ectropion/ Mecroblepharon 

Het naar buiten openhangen van de onderste oogleden, (bv. bij Bloedhond), het rode slijmvlies is dan 

goed zichtbaar. 

  

Distichiasis/Ectopische Cilie 

Distichiasis: enkele of vele haartjes op de vrije ooglidrand, ze komen door de openingen van de 

kliertjes van Meibomius, deze haartjes kunnen fijn en zacht zijn (zoals bijvoorbeeld bij Cockers) en 

veroorzaken dan geen irritatie; zijn de haartjes stug (zoals bijvoorbeeld bij Flatcoated Retriever) dan 

kan beschadiging van het hoornvlies optreden. 

Ectopische Cilie: hierbij bevinden zich 1 of meer haartjes in een kliertje van Meibomius, maar dit haar 

komt niet door de opening op de ooglidrand zelf naar buiten , maar wel doorheen het slijmvlies van 

het ooglid, en daardoor beschadigt dit haar het hoornvlies, de ectopische cilie bevindt zich meestal in 

het midden van het bovenooglid. 



Cornea Dystrophie 

Bij deze aandoening wordt het hoornvlies (= cornea) troebel door het ontstaan van neerslagen, 

meestal centraal op het hoornvlies Je ziet dan in het midden een dof plekje Uw hond heeft verder 

geen last van zo'n dof plekje Meestal wordt geadviseerd wat aanpassingen te doen in de voeding van 

uw hond 

  

Cataract (Niet Congenitaal) 

Dit is staar, in de lens zijn troebelingen aanwezig, dat kunnen kleine troebele plekjes zijn die lange 

tijd stabiel zijn en niet of nauwelijks een vermindering van het gezichtsvermogen geven. Maar ze 

kunnen ook in ernstige mate voorkomen en/of uitbreiden en daarbij blindheid van het aangetaste 

oog veroorzaken. Cataract kan aan één oog voorkomen, of beiderzijds. Het komt bij veel rassen voor. 

De term jeugdstaar is wat misleidend. Bij veel rassen treedt het op in de eerste levensjaren, maar het 

kan ook nog op latere leeftijd optreden. Het onderscheid met het normale verouderingsproces van 

de lens (de bekende blauwe waas bij oudere honden) is meestal goed te maken. Later ontstaan 

cataract heet “niet congenitaal”. 

De 5 blokjes hier achter staan voor: 

 Corticaal: in de schors 

 Posterior polair: achterste pool (dit is voor 95% - 99% erfelijk) 

 Ant. Sut. L. voorste verbindingslijn van de lensvezels 

 Punctata: puntvormig (onafhankelijk van de plaats) 

 Nucleus: in de kern 

  

Lens Luxatie (primair) 

Dit is het loslaten van de lens. Komt vooral voor bij kleine Terriërs en treedt meestal op rond de 4 

jarige leeftijd. Een lensloslating kan een drukverhoging (glaucoom) in het oog veroorzaken en zo tot 

blindheid leiden. 

  

Retina Degeneratie (PRA) 

Dit is een netvliesafwijking die bij veel rassen voorkomt en tot blindheid leidt. Het begint meestal 

met slecht zien in het donker (nachtblindheid) en leidt uiteindelijk na enkele jaren tot volledige 

blindheid. Voor PRA bestaat geen behandeling. PRA ontwikkelt zich bij veel rassen pas na het derde 

of vierde levensjaar. Voor die tijd is er aan de hond niets te merken en bij het oogonderzoek ook niet 

te zien. Voor een aantal rassen bestaat er nu een DNA-test, waardoor bij pups al is vast te stellen of 

de hond genetisch vrij is of dat er een kans is op dragerschap of lijderschap. De verwachting is dat 

deze ontwikkelingen de komende jaren zullen doorgaan, waardoor het voor vele rassen mogelijk zal 

zijn PRA door middel van DNA-technieken op te sporen. 


