Keuringen:
Op onze kliniek is zeer veel ervaring aanwezig op het gebied van klinisch- en röntgenologisch
keuren. Wij beschikken over een mobiele röntgen en kunnen deze keuringen zowel bij u aan huis
als op de kliniek uitvoeren.
Bij het klinische gedeelte van de keuring wordt de algemene toestand van het paard beoordeeld.
Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het hart, de bloedvaten, de luchtwegen, het
bewegingsapparaat, het gebit en de ogen.
De gangen van het paard worden beoordeeld op zowel de harde- als de zachte bodem. Daarnaast
worden er buigproeven aan alle vier de benen uitgevoerd.
Bij de meeste keuringen wordt er, na het klinisch onderzoek, een röntgenologisch onderzoek
uitgevoerd.
Hierbij worden 22 opnamen gemaakt van de knieën, sprongen, kogels, sesambenen en de
hoefkatrolregio. Wanneer het paard door onze erkende keuringsdierenarts is gekeurd, wordt het
door de meeste verzekeringmaatschappijen direct geaccepteerd.
Dit zijn onder andere:
Hippo Paardenverzekering
EFO - Eerste Friesche verzekeringsmaatschappij
Equipe paardenverzekeringen
Hippozorg
Tevens voeren wij röntgenonderzoek uit voor fokkerij screeningsprogramma's, waaronder PROK
(Predikaat Röntgen Onderzoek KWPN), nakomelingenonderzoek en hengstenkeuringen. Bij deze
onderzoeken letten we vooral op erfelijke aandoeningen van het beendergestel, zoals artrose,
osteochondrose en afwijkingen aan straal- en sesambeen. Deze röntgenfoto's worden op de
kliniek gemaakt en door een commissie centraal beoordeeld. Wanneer merries en hengsten aan
deze eisen voldoen krijgen ze een PROK-certificaat. Het PROK onderzoek en nakomelingen
onderzoek kan eventueel ook bij u aan huis worden uitgevoerd.
Daarnaast kunnen wij voor u de Röntgenfoto’s maken, die nodig zijn alvorens een Hengst
toegelaten kan worden tot de 2e bezichtiging van het KWPN. Hij zal hiervoor namelijk niet alleen
moeten beschikken over correcte gangen, een goed exterieur en goede afstamming, maar ook
aan de röntgeneisen van het KWPN moeten voldoen. Voor het KWPN voeren wij tevens het
cornage onderzoek uit, bij hengsten en buitenlandse merries.

