
 

 

SUNDHEDSTILSTAND 

TYSK WACHTELHUND 
 

Hundens navn ifølge stambog eller stambogsnummer (frivillig)………………………………… 

 

Hvordan vil du vurderer din hunds sundhedstilstand: 

a) Fuldkommen sund (total i orden uden indskrænkninger) 

b) Sund (små forbigående problemer) 

c) Middel (nogle gange syg men acceptabel) 

d) Syg (kan jages med) 

e) Meget syg ( kan ikke anvendes som brugshund pga. sygdom) 

 

Hvordan og med hvad fodre du din hund (oplys gerne slags og mærke) 

a) Kun tørkost 

b) Tørkost/dåsemad 

c) Tørkost/frisk kød 

d) andet, hvilket 

 

Hvilke forhold holder du hunden. 

a) Hus/lejlighed 

b) Hus/hundegård 

c) Hundegård 

 

Problemer med kløerne 

a) ingen 

b) ja, hvilke 

 

Synlige hudproblemer, f.eks. skæl, eksem, overdreven kløe inkl. poter, analkirtelproblemer, snude 

og fælding og andet 

a) ingen 

b) ja, hvilke 

 

Allergi 

a) ingen 

b) ja, hvilken 

c) hvordan gør det sig bemærket 

 

Problemer m/ørerne 

a) ingen 

b) ja, hvilken 

c) hvor ofte er det nødvendigt med rengøring 

 

Problemer m/øjnene 

a) ingen 

b) ja, hvilke 

 



 

HD 

a) hvilken grad …. 

b) Knæskalsfejl 

c) ledbåndsfejl 

d) lammelse el. ro efter belastning 

e) Årsag 

f) Yderligere knogleproblemer 

 

Hormonforstyrrelser (f.eks. skjoldbrugskirtel over/under funktion, løbetids el. diabetes) 

a) ingen 

b) ja, hvilke 

 

Tandfejl 

a) ingen 

b) ja, hvilke 

 

Epilepsi 

a) ingen 

b) ja, hvor ofte og hvor kraftig 

c) fra hvilken alder 

 

Sygdomsoverførsel i forbindelse med Tæge/flået (Borrelia,Anaplasma) 

a) Nej 

b) Ja 

Mave/tarm forstyrrelse (diarre, opkast efter foderindtagelse) 

a) nej 

b) Ja Kronisk Periodevis 

 

Cancer (cancer i patter, leukæmi) 

a) ingen 

b) ja, hvilken 

PFK (spørg dyrlæge) 

(Blod i urin el. mørkfarvet urin efter belastning el. unormal træthed efter belastning) 

a) nej 

b) ja 

 

Andre organsygdomme 

a) nej 

b) Hvilke organer 

Nyre 

Blære 

Hjerte 

Lunger 

Lever 

Andre……… 

 

 



 

Hvilken af nævnte sygdomme, indskrænker hundens livskvalitet?.................................................. 

 

Hvilken af nævnte sygdomme indskrænker hundens jagtlige  brugsegenskaber………………….. 

 

Ovennævnte hunds dødsårsag…………………………….. 

 

Mistet ovennævnte hund  i forbindelse m/jagt (ikke kommet tilbage)…………………………….. 

 

Yderligere information om sygdomme som ikke er nævnt i denne liste…………………………… 

 

 

 

Besvarelsen kan fremsendes pr. fax, e-mail el post til en af følgende: 

 

Martin Hauser , Forsthaus Rombach, Rombachweg 65, 75337 Enzklösterle 

 martin.hauser@t-online.de /fax +4570 85 92 04 61 

 

Roswitha Holtorf, roswitha.holtorf@web.de  

Helga Adolph, Adolph@uni-kassel.de 

Ronald Kopatz, info@dw-brandenburg.de 
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