
BeaCon Open Health  
Registry (OHR) 

 
Gebruik en Navigatie 



Het OHR is gratis, dit geldt voor 
het invoeren en voor het 

bestuderen van data 

Alle geregistreerde gebruikers 
hebben toegang tot het 
publiekelijke materiaal 

Is het OHR Gratis?   
Wie kan het gebruiken? 



Informatie Groepen 

Eigenaar 
Hond 
Gezondsheids problemen 
Gezondheids tests 
Overlijden 
Voortplanting (reuen en teven) 



Een Home Pagina Een Formulier Pagina 

Viewing Informatie   

Data van de databank word 
weergegeven maar kan niet 
worden veranderd 
 

Data word weergegeven in 
velden en kan veranderd 
worden of nieuwe data kan 
worden toegevoegd 
 



Het Invoeren van Data 
Elke formulier pagina heeft een toevoeg 

(add of submit) knop links onder op de 
pagina 
 

De add/submit knop moet worden 
aangeklikt om de informatie naar de 
databank te versturen 
 

Als u niet op de add/submit knop drukt 
word de informatie niet verzonden 



Verplichte Data 
verplichte data velden hebben in de 

meeste browsers een lichtgele 
achtergrond 
 

Als u de verplichte data velden niet 
invuld krijgt u een foutmelding die u 
verteld wat er mist 
 

Een voorbeeld hiervan is de naam van 
de vader en moeder van de hond 



Stamboom 
Stambomen worden offline gecreërd 

 
Dit betekend dat de stamboom niet 

direct verschijnt als u de gegevens van 
uw hond invoert 
 

Dit kan enkele weken duren 
 

De eigenaar krijgt per email bericht als 
ze hun emailadres achtergelaten 
hebben. Zoniet dan zal u zelf met 
regelmaat moeten blijven kijken. 



Sessie Time Out 

Na 20 minuten gaat de sessie time out van 
kracht, en word u automatisch uitgelogd, om 
weer toegang te krijgen tot het OHR zult u 
opnieuw moeten inloggen.  



Log In 
www.beaconforhealth.org/sqlweb 

Als u al een geregistreerde gebruiker bent voert 
u hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in en 
klikt u op “submit”;   
Als u uw login gegevens vergeten bent klikt u 
hier 

Als u nog geen 
geregistreerde 
gebruiker bent kunt u 
zich hier registreren 



Registratie Nieuwe Gebruiker 
Voeg 
informatie 
toe 
 
Selecteer uw 
land van de 
drop down 
lijsten 
 
Vul uw 
emailadres 
in 
 
Bedenk een 
gebruikersna
am 
 
klik submit 
 
Andere 
gebruikers 
hebben geen 
toegang tot 
uw 
persoonlijke 

 



Inschrijfformulier hond 

Voeg info toe 
 
Als u een mede 
eigenaar 
toevoegd opent 
er een pop up 
venster 
(volgende slide) 
die u 
mededeeld dat 
de mede 
eigenaar 
toestemming 
moet geven 
voordat de 
informatie van 
de hond 
toegankelijk 
word voor 

 
   

 
    
   

  
 



Toestemming van Mede 
Eigenaar(en) 

Als de mede-eigenaar(en) die u heeft opgegeven geen lid 
zijn van uw naaste familie moet u deze persoon(en) een 
toestemmingsformulier laten sturen naar BeaCon, u kunt 
zo’n formulier vinden door op onderstaande link te klikken 
(deze opent in een nieuw venster) 



Lijst Honden van de Eigenaar 

Na het 
toevoegen van 
een hond, wordt 
een lijst met uw 
honden getoond 
 
Alle honden met 
een mede-
eigenaar worden 
eerst in blauw 
getoond omdat 
deze niet 
publiekelijk 
toegankelijk zijn. 
 
Klik op de view 
knop om naar de 
pagina van de 
hond te gaan 

Klik hier om een 
nieuwe hond toe te 
voegen 



Hond Home Pagina 
Herzie informatie 
 
Klik op een navigatie 
knop om een scherm 
te openen om nieuwe 
nformatie toe te 
voegen 
 
Vraag Sally’s 
toestemming zodat de 
nformatie publiekelijk 
kan worden gemaakt 
 
Klik hier om 
nformatie te 
veranderen en/of toe 
te voegen 
 
 
 

Klik hier om familieleden 
te zoeken 



Familie leden 

Het zoeken naar familie leden werkt alleen als de namen van 
de ouderdieren identiek gespelt zijn voor elke hond.   
 
Als u zeker week dat een familielid in de databank staat 
ingeschreven, maar als deze niet getoond word als u op de 
zoek voor familieleden knop drukt, laat dit dan a.u.b. weten 
door een mail te sturen naar 1 van de adressen die aan het 
eind van deze presentatie gegeven worden. 



Gezondheids probleem formulier 
Vul hier de 
leeftijd in 
 
Selecteer de 
diagnose 
 
Als de hond 
meerdere 
gezondheidsprob
lemen heeft vul 
dan voor elk 
probleem een 
apart formulier in 
 
Klik op de “add” 
knop om de 
informatie naar 
de databank te 

 



Overlijdens pagina en formulier 
Overlijdens pagina– deze 
pagina opent als u op de 
overleden knop klikt in het 
navigatie menu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier om naar het 
formulier te gaan 
 

Overlijdens formulier– vul de 
velden in en klik op de knop 
onderaan om de informatie te 
versturen 

Vul bij “cause of death” alleen de 
doodsoorzaak in, geen lijst van 
ziektes  



Vrouwelijke voortplanting 
Voortplanting pagina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik hier om naar het formulier te gaan om info 
toe te voegen 
Klik hier om een nest toe te voegen  

Voortplanting formulier 
 



Nest informatie 
Voor elk nest moet een 
nieuw formulier 
ingevuld worden 
 
Als er geen pups 
geboren zijn, vul dan 
de naam van de vader 
in en geef een 
beschrijving van wat er 
gebeurt is  
 
Klik hier om de info te 
versturen 
 
 



Mannelijke voortplanting 
Voortplanting pagina 

 
Voortplanting formulier 

 



Zoeken in de databank 

Klik op de knop van de zoekopdracht die u wilt gebruiken.  
 



Een hond zoeken 
Minstens 1 veld moet ingevuld worden om een zoekopdracht te 
starten. Als u de exacte spelling of info niet weet kunt u het gedeelte 
wat u weet in vullen en dan zult u een lijst krijgen met honden die aan 
die gegegevens voldoen 



Verslagen 

Verslagen kunnen worden ingezien en geprint. Het sponsor 
verslag is niet huidig. Sommige verslagen kunnen erg lang 
zijn; dus let hierop voordat u gaat afdrukken. 
 



Het Updaten van Info in het OHR 

U kunt uw persoonlijke of de informatie van uw hond(en) op 
ieder moment updaten, door in te loggen en te bewerken 
 
Jaarlijks ontvangt u in januari een update herinnering. Deze 

worden verzonden naar geregisteerde gebruikers met tenminste 
1 levende hond, die gedurende de afgelopen 5 jaar de databank 
gebruikt hebben en geen informatie hebben toegevoegd 
gedurende de voorgaande 4 maanden. 
 
Gebruikers waarvan geen huidig email adres bekend is, 

ontvangen deze herinnering per gewone post.   
 
Help ons geld te besparen door uw huidig email adres op te 

geven. 



Voor hulp 

Kunt u mailen naar: 
beaconbb@bellsouth.net of 
dottiedofinklestein@beaconforhealth.org 

 
U zult binnen een paar dagen reactie hebben. Al 

het werk word gedaan door een vrijwilliger, dus 
wees geduldig. 
 
Als u foutmeldingen krijgt kunt u deze volledig 

doorsturen zodat de problemen kunnen worden 
verholpen. 
 

mailto:beaconbb@bellsouth.net
mailto:dottiedofinklestein@beaconforhealth.org


Bedankt voor het Kijken 

BeaCon Board of Directors 
 

www.beaconforhealth.org 
 

(permission is granted for translation to other 
languages to assist individuals wishing to 
enter their Beardie into BeaCon’s Open 

Health Registry) 

http://www.beaconforhealth.org/
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