
  

 

Orthopedisch onderzoek  

  
Datum onderzoek 18/05/2021  

Onderzoek uitgevoerd voor LJ Boerenhof Liesl Bronselaer 

Identiteit paard     

Naam: NOVA MORONA Geboortedatum: 05/02/2018 

Geslacht: Merrie Kleur: Zwart 

Chipnummer: 528210004829955 
UELN nummer : 528003201800024 

  
Klinisch onderzoek  

Algemeen  

 

Conformatie en houding:  Geen afwijkingen  
Algemene conditie:   Goed verzorgd, normaal haarkleed, alerte indruk  
Huid/manen/staart:  Geen afwijkingen  
Mucosae:  Normaal aspect  
Lymfeknopen:  Geen opzetting van de lymfeknopen  
Mondholte/tanden:  Geen afwijkingen, aanwezigheid van P105( wolfstand) 
Ogen:  Geen afwijkingen externe noch interne structuren 

Beslag:  

Cardiovasculair systeem  

Geen beslag 

Hart in rust:  Regelmatig ritme, normale frequentie(48/min). Geen hartgeruis  
Hart na inspanning:  Normaal regelmatig ritme. Normale frequentie(140/min). Geen 

hartgeruis. Goede recuperatie.  
Jugularis venen: 
 
Respiratoir systeem  

Vullen zeer goed op  

Ademhaling in rust:           Normale frequentie, geen abnormale ademhalingsgeluiden  
Ademhaling na inspanning:     Normale frequentie, goede recuperatie  
Spontane hoest:  Afwezig  
Larynxreflex:   Negatief  



  

 

             Tracheareflex:  Negatief  
  Ademhalingsgeluid na inspanning: Geen abnormale geluiden  
  Endoscopisch onderzoek:   Niet aangevraagd / niet uitgevoerd  

Gastro-intestinaal systeem  
Normaal  

Urogenitaalstelsel  
Normaal  

Neurologisch onderzoek  
Tijdens het onderzoek zijn er geen indicaties van neurologische symptomen  

Inspectie/ Palpatie  
  Inspectie/palpatie hoofd en hals:  Geen afwijkingen  
  Inspectie/palpatie schoft, rug en bekken:  Geen afwijkingen, normale souplesse

Inspectie/palpatie ledematen:    

Linker voorbeen:  Geen afwijkingen  

Rechter voorbeen:  Geen afwijkingen  
Linker achterbeen:  Aanwezigheid van een oud 

huidletsel met 
hypergranulatie 

Rechter achterbeen:  Geen afwijkingen 
Voorhoeven:  

Bewegingsonderzoek  
Op stap:  

Geen afwijkingen 

Rechte lijn:  Geen manken, ver uitzwaaiende 
beweging naar voor toe, voor de 
grond te raken. 

Cirkel links:  Geen manken  
Cirkel rechts:  Geen manken  
Achteruit stappen:  Normale coordinatie  
Kort draaien naar links:  Normale coordinatie  



  

Kort draaien naar rechts:  

In draf op harde bodem:  

Normale coordinatie  

Rechte lijn:  Geen manken  
                          Cirkel links:  
                          Cirkel rechts :  

Geen manken       
Geen manken 

 

            In draf op zachte bodem:  

 Cirkel links draf:  Geen manken   
 Cirkel rechts draf:  Geen manken  
 

In galop op zachte bodem:                  Goede actieve galop  

Flexieproeven  

 

 Ondervoet-kogel-carpus LiV:  Passief plooien:  Normaal  
Actief wegdraven:   Negatief  

 Ondervoet-kogel-carpus ReV:  Passief plooien:  Normaal  
Actief wegdraven:  Negatief  

 Ondervoet-kogel-sprong-knie LiA:  Passief plooien:  Normaal  
Actief wegdraven:  Negatief  

Ondervoet-kogel-sprong-knie ReA: Passief plooien:  Normaal  
Actief wegdraven:  Negatief  

Radiografisch onderzoek  
Niet aangevraagd/ niet uigevoerd  

Echografisch onderzoek  
Niet aangevraagd/ niet uitgevoerd  

CONCLUSIE  

Conclusie van klinisch onderzoek: positief advies, verder werd er nog bloed afgenomen ter controle 
van verdovende middelen.  



  

Steeds tot uw dienst,  
 

Bram Vereertbrugghen  
Algemene voorwaarden  

 Een aan- of verkoop onderzoek geeft enkel een persoonlijke interpretatie van de medische toestand van het 
paard.  

 Op basis van dit onderzoek wordt er een reisico analyse gemaakt van eventuele medische problemen in de 
toekomst bij het gebruik van het paard. 

 Elk onderzoek is een momentopname. Kruepelheid, hartproblemen en/of ademhalingsproblemen kunnen op zeer 
korte tijd ontstaan en niet zichtbaar zijn geweest bij het aankooponderzoek. Dit verschil kan te wijten zijn door 
toeval, ontstane prOoblemen op later tijdstip of onder invloed van medicatie niet zichtbaar geweest zijn bij het 
aankoop onderzoek.  

 Op aanvraag van de klant kan er tijdens het aankooponderzoek een bloedstaal worden afgenomen voor analyse 
van eventuele verboden middelen. De kosten voor dit onderzoek zijn ten laste van de aanvrager.  

 Dit onderzoek is geen resultatenverbintenis hoofdstens een inspanningsverbintenis.  
 Het paard wordt onderzocht in functie van een opdrachtgever en het doel waarvoor het paard zal gebruikt 

worden. Dit onderzoek evenals de gehanteerde normen kunnen dus verschillen tussen opdrachtgevers en 
paarden. Dit verslag dan ook enkel van toepassing op niemand anders dan de op het verslag vermelde 
opdrachtgever.  

 De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de omvang van het onderzoek, en beseft dat dit steeds een 
compromis betreft tussen risicobeperking en prijs voor het onderzoek. Indien bijv. Een endoscopie of extra 

 
 Geenszins is het onderzoek bedoeld om de rij technische geschiktheid van het paard voor de ruiter te 

beoordelen. Noch voor een waardebepaling van het paard.  
 Het kan niet altijd duidelijk aangetoond worden of een paard vroeger reeds een of andere behandeling of 

operatie heeft ondergaan.  
 De koper dient zich bewust te zijn dat sommige aandoeningen seizoensgebonden zijn en dus op het moment van 

de keuring 
verkoper.  

 Indien de koper het paard wil laten verzekeren, zal hij moeten wachten alvorens tot de koop over te gaan, tot de 
goedkeuring van de verzekering heeft. Een keuring door mezelf uitgevoerd, is niet automatisch een keuring voor 
een verzekeringsmaatschappij. Zij kunnen andere normen hanteren.  

 Een aankooponderzoek is geen advies als dekhengst.  
 Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de koper de complete eigendomspapieren incl. Mutatieluik ed. te 

bekomen  
Conditions Générales :  

  (au moment de 

cheval.  
 Cet examen comporte une série de limitations :  
 l peut paraitre parfaitement sain à 

respiratoires. Cette différence peut être due au hasard, à des lésions antérieures tardivement déclarées, à une 



  

 
 Si le client le désir, des échantillons peuvent éventuellement être prélevés afin de rechercher et détecter la 

présence de substances illicites.  
 

  
 Le cheval e

 
 

 
 Dans le cas par exemple ou une endoscopie 

 
 

déterminer la valeur de ce dernier.  
 

antérieure.  
 -à-vis du vendeur en ce que concerne 

les troubles du comportement (ou tics)  
 

-
le vendeur.  

 Si 
inspection effectuée par moi-

rmes.  
 

studbooks.  
 

de mutation 



 

 

  

  



 

 

  


