Onderzoek Formulier Patella- Luxatie Australian Labradoodle (Stamboom meenemen)
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werd het volgende vastgesteld
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Er is door mij geen enkele aanwijzing gevonden voor het bestaan van enige abnormale beweeglijkheid

aan 66n of beide zijden van de patella, lateraal of mediaal.

[

] Flexibele knieschijf: de horizontale verschuifbaarheid van de patella (links en/of rechts)
en/of buiten), deze is echter niet uit de groeve te dislokeren.

[ ] Er is sprake

is

vrijgroot (naar binnen

van een pateiia-luxatie graad 1 (MPL/LPL1)

De patella (links en/of rechts) zit niet voldoende stabiel in haar groef

op het dijbeen. Zij is door draaien aan het

scheenbeen en/of door zijwaartse druk te dislokeren naar buiten en/of naar binnen

[ ] Er is sprake

van een patella-luxatie graad 2. (MPL/LPL2)

De patella (links en/of rechts) schiet bij beweging, tijdens het staan of lopen (af en toe/regelmatig) spontaan van haar
plaats naar binnen/buiten.

[ ] Er is sprake van een patella-luxatie

Graad 3 ((MPL3

/

LPL3).

Er een permanente patella-luxatie aanwezig. De patella is nog wel op de goede plaats terug

te plaatsen, maar

zal daarna

gelijk weer luxeren.

] Er is sprake van een patella-luxatie Graad 4 (MPL/LPL4)
Er is een permanente patella-luxatie aanwezig, die niet meer in de normale stand terug te brengen

[

[

] De linker

/

is.

rechter knie heeft een operatie ondergaan ivm

Ondergetekende, verklaart hierbij het bovenstaande onderzoek te hebben
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