
Het advies van de cataract commissie luidt: 

o Houd het internationale protocol (zie De Shetland Pony, NR2, maart 2018, pag. 14 6c) aan, 

maar neem als NSPS zelf maatregelen om een relatiediagram vast te kunnen stellen. 

o Oogonderzoek zoals tot heden gebruikelijk, blijven uitvoeren bij stamboekopnames van 

merries, ruinen en hengsten. 

o Bij stamboekopname DNA-monsters van dieren met een cataract nemen en bewaren, zodat 

maatregelen kunnen worden genomen zodra bekend is op welk gen mogelijk het erfelijk 

cataract zit. 

o De gevonden oogafwijkingen registreren en op termijn een relatiediagram maken en de 

dieren toelaten tot de fokkerij, tenzij het cataract bilateraal voorkomt. 

o Evalueren. Door de registratie is er over een aantal jaren een inzicht te verkrijgen in welke 

mate de oogafwijkingen voorkomen (procentuele toename/ afname). Bij gebleken toename 

of bij het extra vóórkomen in bepaalde foklijnen dient het beleid mogelijk te worden 

aangepast. 

o Hengsten welke worden toegelaten tot de fokkerij en waarbij verdenking is op cataract, 

dienen te worden verplicht bij de faculteit diergeneeskunde te Utrecht (Universiteitskliniek 

voor Paarden; UKP) te worden aangeboden voor specialistisch oogonderzoek, met name 

gericht op cataract in relatie tot maanblindheid. De nakomelingen van deze hengsten 

zouden extra gevolgd kunnen worden op oogafwijkingen. 

o Merries, ruinen en hengsten zonder deklicentie kunnen op vrijwillige basis, bij verdenking op 

cataract, in bovengenoemde kliniek worden aangeboden en worden geïmplementeerd in 

het relatiediagram. 

 

Het nieuwe protocol: 

De ogen moeten worden onderzocht. Er mogen geen verschijnselen van totaal diffuus 

bilateraal cataract (lenstroebeling) worden vastgesteld. Het onderzoek moet plaatsvinden 

in een verduisterde ruimte met gebruik van een lichtbron. Pony’s met een cataract 

probleem kunnen worden doorverwezen naar een oogspecialist voor nader onderzoek.  

Hengsten die tot de fokkerij worden toegelaten dienen bij verdenking van cataract 

verplicht te worden onderzocht in de Universiteitskliniek voor Paarden te Utrecht en 



merries/ruinen en hengsten zonder licentie, kunnen op vrijwillige basis aldaar ook worden 

aangeboden voor onderzoek. 

 Alle gegevens verkregen bij stamboekopnames en onderzoeken in Utrecht dienen te 

worden vastgelegd om op termijn in een relatiediagram te worden geïmplementeerd. Na 

verloop van uiterlijk 10 jaar dienen de gegevens te worden geëvalueerd om oorzaken, 

gevolgen en mogelijke erfelijke verbanden vast te kunnen stellen. 

Voor pony’s die met Stamboekopname of Hengstenkeuring de verdenking cataract hebben 

geldt het volgende: 

 

 

HENGSTEN STAMBOEK DEKLICENTIE Resultaat Utrecht 

 
Eénzijdig 

 
Cat. A 

 
Cat. A 

 
 

 Vrijwillig Utrecht Verplicht Utrecht  

Beiderzijds Cat. C Cat. C  

 Vrijwillig Utrecht Verplicht Utrecht Eénzijdig - Cat. A  
     DEKL ICENTIE 
Beiderzijds - Cat. C  
     GEEN DEKLICENTIE 

    

MERRIES /  
RUINEN 

   

Eénzijdig Cat. A   

 Vrijwillig Utrecht   

Beiderzijds Cat. C   

 Vrijwillig Utrecht  Eénzijdig - Cat. A 
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