
Röntgenologisch rapport 

 

 

Opnamedatum:   11 november 2020 

Naam :  Niquendo 

Geboortedatum: 3 juni 2018 

Geslacht:  Hengst 

Stamboek:  KWPN 

Levensnummer:  528003201805759 

Chipnummer:   528210004866719 

Afstamming:   Innovation x Furore 

  

Beoordeling röntgenfoto’s: 

 

Voorbenen     LV    RV 

Straalbeen-hoefkatrol    1  (één)   1-2  (één-twee) 

Kootgewricht(kogel)-arthrose   1  (één)   1  (één) 

Kootgewricht (kogel)-fragmenten  -  (neg.)   -  (neg.) 

Sesambeenderen    2  (twee)   1-2  (één-twee) 

Achterbenen     LA    RA 

Kootgewricht (kogel)-fragmenten  -  (neg.)   -  (neg.) 

Spronggewricht (hak)-spat   1-2  (één-twee)  1  (één) 

Spronggewricht(hak -osteochondrose  A    A  

Kniegewricht-osteochondrose   A    A  

 

 

Conclusie: 

Röntgenologisch acceptabel bevonden voor de sport 

 

 

 

Aldus onderzocht en gerapporteerd door mij: 

 

 

Drs. D.B. Dijkman 

Dierenarts te Marsum 



Betekenis Beoordeling 

 

 

Klasse 1(een)  Goed 

Klasse 2(twee)  Voldoende 

Klasse 3(drie)  Zwak 

Klasse 4(vier)  Slecht 

 

Klasse   Osteochondrose beknopte karakterisering 

A   Afwezig   normale gewrichtsbelijning  

B   Minimaal aanwezig geringe contour/structuurafwijking 

C   Duidelijk aanwezig duidelijke contour/structuurafwijking 

D   Vrij ernstig aanwezig contour/structuurafwijking met relatief kleine 

      fragmenten 

E   Ernstig aanwezig contour/structuurafwijking met relatief grote  

      fragmenten 

A,B of C is acceptabel 

-    = negatief (niet aanwezig)   

+   = positief (aanwezig) 

 

De beoordeling van de röntgenfoto’s van de straalbeenderen, de proximale sesambeenderen, het 

kootgewricht, het spronggewricht alsmede het kniegewricht geschiedt volgens het “officiële 

beoordelingsschema”. 

Hierbij worden de onderdelen in verschillende kwaliteitsklassen ingedeeld. De klassen 1 en 2 (resp. 

inhoudend goed en voldoende) worden als ACCEPTABEL beschouwd. Klasse 3 voor één of meerdere 

onderdelen houdt in dat de desbetreffende onderdelen op basis van het röntgenoordeel een 

VERHOOGD RISICO met zich meebrengen. Klasse 4 is zonder meer NIET ACCEPTABEL. 

 

1. De keuringsdierenarts en/of de dierenartspraktijk is niet aansprakelijk voor  enige schade-vermogens- en vervolgschade 

daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en 

onvolledigheden in het opstellen van dit keuringsrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld 

van de keuringsdierenarts en/of de dierenartspraktijk. 

2. Terzake de onder  1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht toe jegens de 

keuringsdierenarts en/of de dierenartspraktijk; anderen dan opdrachtgever kunnen aan dit keuringsrapportgeen enkel recht op 

schadevergoeding ontlenen. 

3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag op de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval 

aanspraak op uitkering geeft. De polisbescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij de dierenartspraktijk en op eerste 

verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt. 

4. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het paard is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor 

het uitvoeren van de onderhavige keuring en de onderhavige voorwaarden ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen. 

5. Opdrachtgever en/of derden dienen klachten over het uitvoeren van de keuring danwel onjuistheden en onvolledigheden van 

dit keuringsrapport binnen bekwame tijd op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de keuringsdierenarts en/of de 

dierenartspraktijk schriftelijk te melden aan hun wederpartij en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder 

gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de dierenartspraktijk.   

 


