
 

Onderzoeksrapport        Volgnummer:   

  

1 – Opdrachtgever & Signalement  
Opdrachtgever:  
 

Naam: 
 Oilily van ‘t Stelenshof 

 

Adres:  Ras of type: warmbloed  

Graad van Africhting:  
 zadelmak 

Stamboek nummer:   

Gebruiksdoel:  
x Sport      □ Fokkerij      Andere:  

Chipnummer:  

 
967000009019214 

Locatie van de keuring: 

 □ Kliniek     x Andere: 
Wimpel 7, 2222 
Wiekevorst 

Afstammeling:   

Opdrachtgever aanwezig? x  Ja        □ Neen  Leeftijd: 7j Geslacht: merrie 

Datum keuring:  25/01/2022 Kleur: bruin Stokmaat:  

  

2 – Aftekeningen  
Hoofd: CONFORM PASPOORT  

LV:  LA:  

RV:  RA:  

Overige:  
  

 

 

  

3 – Inspectie, palpatie & eventueel percussie  
Lichaam  Afwijkend/opmerkingen  Hoeven  Afwijkend/opmerkingen  

Hoofd  □ Ja   x Neen   /  Hoornkwaliteit  □ Ja   x  Neen   /  

Hals  □ Ja   x Neen   /  Hoefpercussie  □ Ja   x  Neen   /  

Schoft  □ Ja   x  Neen   /  Hoefvorm  x  Gelijk   □ Ongelijk   stijler dan  

Rug  □ Ja   x Neen   /  Hoefbeslag  x Nee   □ Voor  □ Achter   □ Rondom   

  



 

LV Been  □ Ja   x Neen   /  Type Beslag:   

RV Been  □ Ja   x  Neen   /  Opmerkingen:  
  
  
  

mok 
LA Been  □ Ja   x Neen   /  

RA Been  □ Ja   x  Neen   /  

4 – Algemeen en klinisch onderzoek  
Algemeen  Afwijkend/opmerkingen  Respiratie  Afwijkend/opmerkingen  

Bouw & Stand  □ Ja   x  Neen   /  Ademhaling in 
rust  

□ Ja   x  Neen   /  

Voedingstoestand  □ Ja   x  Neen   /  Type v.d. 
ademhaling  

□ Ja   x  Neen   /  

Huid & Haar  □ Ja   x Neen   /  Spontaan 
hoesten  

□ Ja   x  Neen   /  

Slijmvliezen  □ Ja   x  Neen   /  Larynx 
gevoeligheid  

□ Ja   x  Neen   /  

Lymfeknopen  □ Ja   x Neen   /  Ademhaling na 
arbeid  

□ Ja   x  Neen   /  

Ogen en 
oogleden  

□ Ja   x  Neen   /  Afwijkende 
geluiden  

□ Ja   x  Neen   /  

Circulatie  Afwijkend/opmerkingen  Laryngoscopie 
uitgevoerd?  

□ Ja   x Neen   /  
Perifere circulatie  □ Ja   x  Neen   /  

Hart in rust  □ Ja   x  Neen   /  Laryngoscopie  bevindingen:  
  
  

Hart na arbeid  □ Ja   x  Neen   /  

Zenuwstelsel  Afwijkend/opmerkingen  Digestie-app.  □ Ja   □  Neen   /  

Staarttonus  □ Ja   x  Neen   /  Mond, gebit, 

tong  
□ Ja   x Neen   /  

Correctiereflexen 
staart  

□ Ja   x Neen   /  Urogen-.app.  □ Ja   x Neen   /  

Coördinatie  □ Ja   x Neen   /  Opmerkingen:  
  
  
  

  

5 – Monsteren  
In stap  
Harde bodem  

Afwijkend/opmerkingen  In draf  
Harde bodem  

Afwijkend/opmerkingen  

Rechte lijn  □ Ja   x  Neen   /  Rechte lijn  □ Ja   x  Neen   /  

Linker kleine 
volte  

□ Ja   x  Neen   /  Linker kleine 
volte  

□ Ja   x  Neen   /  

Rechter kleine 
volte  

□ Ja   x  Neen   /  Rechter kleine 
volte  

□ Ja   x  Neen   /  

In draf  
Zachte bodem  

Afwijkend/opmerkingen  In galop  
Zachte bodem  

Afwijkend/opmerkingen  

Linker kleine 

volte  
□ Ja   x  Neen   /  Linker kleine 

volte  
□ Ja   x Neen   /  

Rechter kleine 
volte  

□ Ja   x  Neen   /  Rechter kleine 
volte  

□ Ja   x  Neen   /  

  

 



 

6 – Buigproeven  

Aanspannen:  Gevoelig     Weg draven na 1 minuut buigen   

LV  □ Ja   x  Neen    LV  x  -  □ +/-  □ +  □ ++  

RV  □ Ja   x  Neen    RV  x  -  □ +/-  □ +  □ ++  

LA  □ Ja   x  Neen    LA  x  -  □ +/-  □ +  □ ++  

RA  □ Ja   x  Neen    RA  x  -  □ +/-  □ +  □ ++  

   

    

7 – Röntgenonderzoek  
Röntgenonderzoek uitgevoerd  x  Ja   □ Neen  

Aantal Foto’s:  32  

  

   Klasse-Indeling  

Straalbeen  LV   1 RV   1 

Kootgewricht  LV   1 RV   1 

Sesambeenderen  LV   1 RV   1 

Spronggewricht  LA   1 RA   1 

  

   -  +  Opmerkingen  

Kootgewricht  LV  X □   Geen afwijkingen 

Kootgewricht  RV  X □   Geen afwijkingen 

Kniegewricht  LA  X □   Geen afwijkingen 

Kniegewricht  RA  x   □   Geen afwijkingen 

Spronggewricht  LA  x   □   Geen afwijkingen 

Spronggewricht  RA  X □   Geen afwijkingen 

Kootgewricht  LA  X □   Geen afwijkingen 

Kootgewricht  RA  x □   Geen afwijkingen 

  

Andere bevindingen röntgenonderzoek:  

  

  

  

    



 

8 – Conclusie  

Zijn er tijdens de keuring bevindingen gedaan mogelijk wijzend op ondeugden?  

□ Ja   x  Neen   Opmerkingen:  

  

Is er bloed afgenomen en bewaard door de keurende dierenarts?  

x Ja   □  Neen   Opmerkingen:  

  

Is er bloed getest op het voorkomen van ongeoorloofde middelen op verzoek van de 

opdrachtgever?  

□ Ja   x  Neen   Opmerkingen:  

  

Resultaat:  

  

  

Conclusie onderzoeksrapport:  

Oilily toonde zich tijdens de keuring als een gezonde merrie. Tijdens het klinisch onderzoek en het 

bewegingsonderzoek werden geen afwijkingen vastgesteld. Het radiografisch onderzoek was normaal. 

  

  

 

  

  

Dierenarts:  

Leeuwe Van Havermaet 
  

   

Dierenartsenpraktijk:  
DAP De Maalderij  
Lintsesteenweg 130  
2500 Lier  

Stempel & Handtekening dierenarts: 

 

Datum keuring:  
 25/01/2022 

Datum Rapport:  
25/01/2022 

  

 

  

 

 

 

 



 

 

Algemene voorwaarden 
 
Een aan- of verkoop onderzoek geeft enkel een persoonlijke inschatting over de huidige medische toestand van het paard. Hieraan 
gekoppeld wordt een soort risico inschatting op medische problemen gemaakt voor het gebruik van het paard. 
Dit onderzoek heeft tal van beperkingen: 
 
Elk onderzoek is een momentopname. Elk paard kan op het ene moment kerngezond lijken, dan wel op een ander manken, hart bij 
geruis of ademhalingsproblemen vertonen. Dit verschil kan te wijten zijn aan het toeval, later opgekomen letsel of ziekte, veranderingen 
in huisvesting, of al dan niet medicamenteuze camouflage voorafgaandelijk aan het onderzoek. 
Indien de klant dit wenst kan er eventueel een staal name plaatsvinden om daarin ongeoorloofde substanties op te sporen. 
Het onderzoek betreft geen resultaatsverbintenis hoogstens 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 is 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 röntgenfoto’s wenselijk zijn, kan dit op voorhand of tijdens het onderzoek besproken worden. 
De normen gehanteerd bij het radiografisch onderzoek kunnen verschillend zijn van deze die door collega’s of universiteiten worden 
gebruikt. 
Er worden enkel die bevindingen vermeld die naar onze mening van belang zijn. Afwijkingen die ons inziens geen belang hebben worden 
niet vermeld. Zoals bijvoorbeeld: fragmenten aan de onderzijde van het straalbeen (al of niet met een nis in het straalbeen zelf), 
verbeningen van de hoefkraakbeenderen, ed. 
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. 
Zoals bijv. herhaaldelijke infiltraties van de gewrichten, ontzenuwingen, koliekoperaties... Vandaar is het de volledige 
verantwoordelijkheid van de koper om zich hieromtrent in te dekken bij de verkoper. 
Het is eveneens de volledige verantwoordelijkheid van de koper zich in te dekken bij de verkoper wat betreft stalondeugden zoals 
bijvoorbeeld: kribbebijten, luchtzuigen, weven... 
De koper dient zich bewust te zijn dat sommige aandoeningen seizoensgebonden zijn en dus op het moment van de keuring mogelijks 
niet aanwezig zijn. (bijvoorbeeld zomerrui, headshaking, ...) Ook hier dient hij zich zelf in te dekken bij de verkoper. 
Indien de koper het paard wil laten verzekeren, zal hij moeten wachten alvorens tot de koop over te gaan, tot hij de goedkeuring van de 
verzekering heeft. Een keuring door De Maalderij uitgevoerd, is niet automatisch een keuring voor een verzekeringsmaatschappij. Zij 
kunnen andere normen hanteren. 
Er kan geen advies gegeven worden als toekomstige dekhengst, daar de normen soms zeer verschillend kunnen zijn tussen de 
verschillende stamboeken. 
Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de koper de complete eigendomspapieren incl. mutatieluik ed. te bekomen. 
 


