
FACULTEIT
m nA DIERGENEESKUNDE

accredited by EAEVE

VAKGROEP HEELKUNDE EN ANESTHESIE VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP MEDISCHE BEELDVORIVIING VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP INWENDIGE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISDIEREN

Keuring als dekhengst BTP
De koudbloedhengst ‘Buffel van de Driesprong’ (BTP) werd op 23/10/2019 voor herkeuring aangeboden 
door Dhr Voncken in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische beeldvorming van de 
Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek voor Voortplanting, 
Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Signalement
Blauwschimmel; hengst; 1.60m; 716 kg; signalement conform met microchip n°: 981100004428688 .
Onderzoek (fiche n° 78886)
Bij bet vorige onderzoek op 29/8/2019 waren duidelijke afwijkingen in beweging zichtbaar; deze verdwenen 
volgens de eigenaar na het verwijderen van de hoefijzers en het verzorgen van drukletsels thv de hoeven. 
Geen andere problemen in medische voorgeschiedenis bekend. De algemene toestand is goed. Het paard 
is onbeslagen en wordt systematised***** onderzocht. Microftalmie links (volgens eigenaar werd het veulen 
normaal geboren, en heeft er nadien trauma aan linkeroog plaatsgevonden). Er worden geen belangrijke 
klinische afwijkingen gevonden bij inspectie en palpatie. Er is geen kreupelheid in stap noch in draf op harde 
bodem. Het paard is gemakkelijk te onderzoeken.
Palpatie huidplooien volgens systeem van Dr. Colman en Dr. De Keyser: linksvoor: A; rechtsvoor: A; 
linksachter: A; rechtsachter: A. Er werden radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm met 
onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien. LV: dorsaal: 3; palmair: 3. RV: dorsaal: 1; 
palmair: 10. LA: dorsaal: 3; plantain 5. RA: dorsaal: 2; plantair: 7.
Huidbiopsie
Er werden stalen genomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verloskunde
Er werden geen stalen genomen ter onderzoek op GEM; geen sperma-afname.
Inwendig onderzoek (fiche n° 191926)
Zie versiag van 29/8/2019 (geen nieuw onderzoek uitgevoerd): Hart (pols: 56/min.): normaal. Longen (AH: 
32/min.): normaal. Endoscopisch onderzoek: laryngeale hemiplegie graad II2. Faryngeale lymphoide
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VAKGROEP HEELKUNDE EN ANESTHESIE VAN DE HUISDIEREN
VAKGRbEP MEDISCHE BEELDVORIVIING VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP INWENDIGE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISDIEREN

Keurinq als dekhenqst BTR
De koudbloedhengst ‘JUUL VAN DE WESTHOEK’ (BTP) werd op 23/10/2019 voor keuring aangeboden 
door Dhr Van Nevel in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische beeldvorming van de 
Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek voor Voortplanting, 
Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Siqnalement
Zwart; hengst; 1,67m; 741 kg; signalement conform met microchip n°: 981100004335664.
Onderzoek (fiche n° 79318)
Geen ziekten of kreupelheid in medische voorgeschiedenis bekend. De algemene toestand is goed. Het 
paard is beslagen en wordt systematisch***** onderzocht. Er worden geen belangrijke klinische afwijkingen 
gevonden bij inspectie en palpatie. Er is geen kreupelheid in stap noch in draf op harde bodem. Het paard is 
gemakkelijk te onderzoeken.
Palpatie huidplooien volgens systeem van Dr. Colman en Dr. De Keyser: linksvoor: B; rechtsvoor: B; 
linksachter: B; rechtsachter: B. Er werden radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm met 
onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien. LV: dorsaal: 1; palmair: 11. RV: dorsaal: 0; 
palmair: 11. LA: dorsaal: 3; plantain 11. RA: dorsaal: 4; plantain 11.
Huidbiopsie
Er werden stalen genomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verloskunde
Er werden geen stalen genomen ter onderzoek op GEM; geen sperma-afname.
Inwendiq onderzoek (fiche n°192428)*****
Hart (pols: 48/min.): normaal. Longen (AH: 20/min.): normaal. Endoscopisch onderzoek: laryngeale 
hemipiegie graad l.'Faryngeale lymphoi'de hyperplasia (PLH) graad II. Het paard is gemakkelijk te 
onderzoeken. / (

Een gedetailleerde controlelijst wordt bewaard in de archieven
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VAKGROEP HEELKUNDE EN ANESTHESIE VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP MEDISCHE BEELDVORMING VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP INWENDIGE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISDIEREN

Keurinq als dekhenqst BTP
De koudbloedhengst ‘TEJO VAN HET HERMESHOF’ (BTP) werd op 23/10/2019 voor keuring aangeboden 
door Dhr Menckens in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische beeldvorming van de 
Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek voor Voortplanting, 
Verioskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Siqnalement
Bruin; hengst; 1,64 m; 700 kg; signalement conform met microchip n°: 981100004181890.
Onderzoek (fiche n° 79320)
Geen ziekten of kreupelheid in medische voorgeschiedenis bekend. De algemene toestand is goed. Het 
paard is beslagen en wordt systematisch***** onderzocht. Er worden geen belangrijke klinische afwijkingen 
gevonden bij inspectie en palpatie. Er is geen kreupelheid in stap noch in draf op harde bodem. Het paard is 
gemakkelijk te onderzoeken.
Palpatie huidplooien volgens systeem van Dr. Colman en Dr. De Keyser: linksvoor: A; rechtsvoor: A; 
linksachter: B; rechtsachter: B. Erwerden radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm met 
onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien. LV: dorsaal: 0; palmair: 10. RV: dorsaal: 0; 
palmair: 8. LA: dorsaal: 2; plantain 9. RA: dorsaal: 1; plantain 8.
Huidbiopsie
Er werden stalen genomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verioskunde
Erwerden geen stalen genomen ter onderzoek op CEM; geen sperma-afname.
Inwendiq onderzoek (fiche n°192429)*****
Hart (pols: 52/min.): normaai. Longen (AH: 24/min.): normaal. Endoscopisch onderzoek: iaryngeale 
hemiplegie graad I. Faryngeale lymphoide hyperplasia (PLH) graad I. Het paard is gemakkelijk te 
onderzoeken. ’ f
Besluit: gunstig advies als d^khengst BTP.

M. Oosterlir
DVM/PhPj'Dipl. ECVSMR, Dipl. ECVS

Een gedetailleerde controlelijst wordt bewaard in de archieven
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VAKGROEP HEELKUNDE EN ANESTHESIE VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP MED1SCHE BEELDVORMING VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP INWENDIGE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISDIEREN

Keuring als dekhenqst BTP
De koudbloedhengst ‘BRIN D’OR VAN MET HERMESHOF’ (BTP) werd op 23/10/2019 voor keuring 
aangeboden door Dhr Menckens in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische 
beeldvorming van de Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek 
voor Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Siqnalement
Vos; hengst; 1,65 m; 705 kg; signalement conform met microchip n°: 981100004189593.
Onderzoek (fiche n° 79321)
Geen ziekten of kreupelheid in medische voorgeschiedenis bekend. De algemene toestand is goed. Het 
paard is beslagen en wordt systematised***** onderzocht. Er worden geen belangrijke klinische afwijkingen 
gevonden bij inspectie en palpatie. Er is geen kreupelheid in stap noch in draf op harde bodem. Het paard is 
gemakkelijk te onderzoeken.
Palpatie huidplooien volgens systeem van Dr. Colman en Dr. De Keyser: linksvoor: AA; rechtsvoor: AA; 
linksachter: A; rechtsachter: A. Er werden radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm met 
onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien. LV: dorsaal: 1; palmair: 6. RV: dorsaal: 0; 
palmair: 8. LA: dorsaal: 2; plantair: 6. RA: dorsaal: 1; plantain 6.
Huidbiopsie
Er werden stalen genomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verloskunde
Er werden geen stalen genomen ter onderzoek op GEM; geen sperma-afname.
Inwendiq onderzoek (fiche n°192430)*****
Hart (pols: 60/min.): normaal. Longen (AH: 20/min.): normaal. Endoscopisch onderzoek: laryngeale 
hemiplegie graad I. Faryngeale lymphoide hyperplasia (PLH) graad II. Het paard is gemakkelijk te
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VAKGROEP HEELKUNDE EN ANESTHESIE VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP MEDISCHE BEELDVORMING VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP IMWENDIGE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISDIEREN

Keuring als dekhenqst BTP
De koudbloedhengst ‘PIERRE VAN DE MOLENPUT’ (BTP) werd op 23/10/2019 voor keuring aangeboden 
door Dhr De Brabander in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische beeldvorming van 
de Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek voor 
Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Signalement
Bruinschimmel; hengst; 1,66m; 730 kg; signalement conform met microchip n°: 981100004408458.
Onderzoek (fiche n° 79323)
Geen ziekten of kreupelheid in medische voorgeschiedenis bekend. De algemene toestand is goed. Het 
paard is beslagen en wordt systematisch***** onderzocht. Er worden geen belangrijke klinische afwijkingen 
gevonden bij inspectie en palpatie. Er is geen kreupelheid in stap noch in draf op harde bodem. Het paard is 
gemakkelijk te onderzoeken.
Palpatie huidplooien volgens systeem van Dr. Colman en Dr. De Keyser: linksvoor: A; rechtsvoor: A; 
linksachter: A; rechtsachter: A. Er werden radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm met 
onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien. LV: dorsaal: 0; palmair: 3. RV: dorsaal: 2; 
palmair: 3. LA: dorsaal: 3; piantair: 7. RA: dorsaal: 3; plantair: 8.
Huidbiopsie
Er werden stalen genomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verloskunde
Er werden geen stalen genomen ter onderzoek op CEM; geen sperma-afname.
Inwendig onderzoek (fiche n° 192431)*****
Hart (pols: 52/min.): normaal. Longen (AH: 28/min.): normaal. Endoscopisch onderzoek: laryngeale 
hemiplegie graad I. Faryngeale lymphoT.de hyperplasia (PLH) graad I. Het paard is gemakkelijk te
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FACULTEIT VAKGROEP HEELKUNDE EN ANESTHESIE VAN DE HUISD1EREN
VAKGROEP MEDISCHE BEELDVORMING VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP 1NWEND1GE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISD1EREN

Keurinq als dekhenqst BTP
De koudbloedhengst ‘WODAN VAN DE BOTERHOEVE’ (BTP) werd op 7/11/2019 voor keuring aangeboden 
door Dhr Imschoot in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische beeldvorming van de 
Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek voor Voortplanting, 
Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Siqnalement
Bruinschimmel; hengst; 1,66 m; 666 kg; signalement conform met microchip n°: 981100004418175.
Onderzoek (fiche n° 79439)
Geen ziekten of kreupelheid in medische voorgeschiedenis bekend. De algemene toestand is goed. Het 
paard is beslagen en wordt systematisch***** onderzocht. Er worden geen belangrijke klinische afwijkingen 
gevonden bij inspectie en palpatie. Er is geen kreupelheid in stap noch in draf op harde bodem. Het paard is 
gemakkelijk te onderzoeken.
Palpatie huidplooien volgens systeem van Dr. Colman en Dr. De Keyser: linksvoor: AA; rechtsvoor: AA; 
linksachter: AA; rechtsachter: AA. Er werden radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm 
met onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien. LV: dorsaal: 0; palmair: 3. RV: dorsaal: 
0; palmair: 5. LA: dorsaal: 2; plantain 6. RA: dorsaal: 2; plantain 5.
Huidbiopsie
Er werden stalen genomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verloskunde
Er werden geen stalen genomen ter onderzoek op GEM; geen sperma-afname.
Inwendiq onderzoek (fiche n° 192568)*****
Hart (pols: 48/min.): normaal. Longen (AH: 28/min.): normaal. Endoscopisch onderzoek: laryngeale 
hemiplegie graad 111 Faryngeale lymphoi'de hyperplasia (PLH) graad I. Het paard is gemakkelijk te 
onderzoeken. /
Besluit: gunstig advies als d^khengst BTP.
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VAKGROEP HEELKUNDE EN ANESTHESIE VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP MEDISCHE BEELDVORMING VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP INWENDIGE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISDIEREN

Keurinq als dekhenqst BTP
De koudbloedhengst ‘BALTAZAR VAN MET MEERSCHENHOF’ (BTP) werd op 7/11/2019 voor keuring 
aangeboden door Dhr Imschoot in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische 
beeidvorming van de Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek 
voor Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Siqnalement
Bruin; hengst; signalement conform met microchip n°: 981100004436429.
Onderzoek (fiche n° 79440)
Geen klinisch onderzoek uitgevoerd. Palpatie huidplooien volgens systeem van Dr. Colman en Dr. De 
Keyser: niet uitgevoerd. Er werden geen radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm met 
onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien.
Huidbiopsie
Er werden geen stalen genomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verloskunde
Er werden geen stalen genomen ter onderzoek op GEM; geen sperma-afname.
Inwendig onderzoek (fiche n° 192569)*****

• Hart (pols: 48/min.): normaal. Longen (AH: 24/min.): normaal. Endoscopisch onderzoek: laryngeale 
hemipiegie graad Nit: Faryngeale lympho'ide hyperplasia (PLH) graad II. Het paard is gemakkelijk te
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VAKGROEP HEELKUNDE EN ANESTHESIE VAN DE HUISD1EREN
VAKGROEP IVIEDISCHE BEELDVORM1NG VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP INWEMDIGE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISDIEREN

Keurinq als dekhenqst BTP
De koudbloedhengst ‘XIMM VAN T IJZERHOF’ (BTP) werd op 11/12/2019 voor keuring aangeboden door 
Dhr Bosmans in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische beeldvorming van de 
Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek voor Voortplanting, 
Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Siqnalement
Zwart; hengst; 1,59m; 535 kg; signalement conform met microchip n°: 967000009889303.
Onderzoek (fiche n° 79708)
Geen ziekten of kreupelheid in medische voorgeschiedenis bekend. De algemene toestand is goed. Het 
paard is besiagen en wordt systematisch***** onderzocht. Er worden geen belangrijke klinische afwijkingen 
gevonden bij inspectie en palpatie. Er is geen kreupelheid in stap noch in draf op harde bodem. Het paard is 
gemakkelijk te onderzoeken.
Palpatie huidplooien volgens systeem van Dr. Colman en Dr. De Keyser: linksvoor: A; rechtsvoor: A; 
linksachter: AA; rechtsachter: AA. Er werden radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm 
met onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien. LV: dorsaal: 1; palmair: 9. RV: dorsaal: 
1; palmair: 10. LA: dorsaal: 1; plantain 7. RA: dorsaal: 0; plantair: 6.
Huidbiopsie
Er werden stalen genomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verloskunde
Er werden geen stalen genomen ter onderzoek op CEM; geen sperma-afname.
Inwendiq onderzoek (fiche n° 192855)*****
Hart(pols: 56/min.): regelmatig ritme, af en toe 1 extrasystole; geen bijgeruis. Longen (AH: 20/min.): normaal. 
Endoscopisch onderzoek: laryngeale hemiplegie graad I. Faryngeale lymphoi'de hyperplasia (PLH) graad III. 
Het paard is gemakkeliik,te onderzoekpn.
Besluit: guns

M. Oosterlincl 
DVM, PhD, D

Een gedetailleerde controlelijst wordt bewaard in de archieven

lllllll

UNIVERSITEIT
GENT



FACULTEIT
iff ^ DIERGENEESKUNDE

accredited by EAEVE

VAKGROEP HEELKUNDE EN ANESTHESIE VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP IVIEDISCHE BEELDVORMING VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP 1NWENDIGE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISDIEREN

Keurinq als dekhenqst BTP
De koudbloedhengst ‘FLOR VAN MET MONNIKKENHOF’ (BTP) werd op 11/12/2019 voor keuring 
aangeboden door Dhr Bosmans in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische 
beeldvorming van de Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek 
voor Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Siqnalement
Bruinschimmel; hengst; 1,62m; 692 kg; signaiement conform met microchip n°: 947000000574912.
Onderzoek (fiche n° 79709)
Geen ziekten of kreupelheid in medische voorgeschiedenis bekend. De aigemene toestand is goed. Het 
paard is beslagen en wordt systematisch***** onderzocht. Er worden geen belangrijke klinische afwijkingen 
gevonden bij inspectie en paipatie. Er is geen kreupelheid in stap noch in draf op harde bodem. Het paard is 
gemakkelijk te onderzoeken.
Paipatie huidplooien volgens systeem van Dr. Colman en Dr. De Keyser: linksvoor: A; rechtsvoor: A; 
linksachter: A; rechtsachter: A. Er werden radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm met 
onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien. LV: dorsaai: 0; palmair: 3. RV: dorsaal: 0; 
palmair: 4. LA: dorsaal: 0; plantain 8. RA: dorsaal: 0; plantain 6.
Huidbiopsie
Er werden stalen genomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verloskunde
Er werden geen stalen genomen ter onderzoek op CEM; geen sperma-afname.
Inwendig onderzoek (fiche n° 192854)*****
Hart (pols: 48/min.): normaal. Longen (AH: 16/min.): normaal. Endoscopisch onderzoek: laryngeale 
hemiplegie graad I. Faryngeale lympho'ide hyperplasia (PLH) graad II. Het paard is gemakkelijk te 
onderzoeken.
Besluit: gunstig advies als

'/ / #
khengst BTP.

1. Oosterlinc
DVM, PhD,jffpfrECVSMR, Dipl. ECVS

L. Vandekerckhove** 
DVM

Een gedetailleerde controlelijst wordt bewaard in de archieven
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VAKGROEP HEELKUNDE EM ANESTHESIE VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP MEDISCHE BEELDVORMING VAN DE HU1SDIEREN
VAKGROEP INWENDIGE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISDIEREN

Keurinq als dekhengst BTP
De koudbloedhengst ‘BRABUS VAN HET OOSTVELD’ (BTP) werd op 11/12/2019 voor keuring 
aangeboden door Dhr Bosmans in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische 
beeldvorming van de Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek 
voor Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Signalement
Bruinschimmel; hengst; 1,62m; 630 kg; signalement conform met microchip n°: 967000009933250.
Onderzoek (fiche n° 79710)
Geen ziekten of kreupelheid in medische voorgeschiedenis bekend. De algemene toestand is goed. Het 
paard is beslagen en wordt systematisch***** onderzocht. Er worden geen belangrijke klinische afwijkingen 
gevonden bij inspectie en palpatie. Er is geen kreupelheid in stap noch in draf op harde bodem. Het paard is 
gemakkelijk te onderzoeken.
Palpatie huidplooien volgens systeem van Dr. Colman en Dr. De Keyser: linksvoor: A; rechtsvoor: A; 
linksachter: A; rechtsachter: A. Er werden radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm met 
onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien. LV: dorsaal: 0; palmair: 7. RV: dorsaal: 0; 
palmair: 10. LA: dorsaal: 1; plantain 8. RA: dorsaal: 0; plantair: 7.
Huidbiopsie
Er werden stalen genomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verloskunde
Er werden geen stalen genomen ter onderzoek op GEM; geen sperma-afname.
Inwendig onderzoek (fiche n° 192856)*****
Hart (pols: 52/min.): normaal. Longen (AH: 16/min.): normaal. Endoscopisch onderzoek: laryngeale
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VAKGROEP HEELKUlMDE EN ANESTHESIE VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP MEDISCHE BEELDVORMING VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP INWEND1GE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISDIEREN

Keurinq als dekhenqst BTP
De koudbloedhengst THEO VAN DE PUIPAERT’ (BTP) werd op 16/12/2019 voor keuring aangeboden door 
Mevr. Van Riet in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische beeldvorming van de 
Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek voor Voortplanting, 
Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Siqnalement
Bruinschimmel; hengst; 1,72 m; 780 kg; signalement conform met microchip n°: 981100004330247.
Onderzoek (fiche n° 79736)
Geen ziekten of kreupelheid in medische voorgeschiedenis bekend. De algemene toestand is goed. Het 
paard is beslagen en wordt systematisch***** onderzocht. Er worden geen belangrijke kiinische afwijkingen 
gevonden bij inspectie en palpatie. Er is geen kreupelheid in stap noch in draf op harde bodem. Het paard is 
gemakkelijk te onderzoeken.
Palpatie huidplooien volgens systeem van Dr. Colman en Dr. De Keyser: linksvoor: A; rechtsvoor: A; 
linksachter: B; rechtsachter: B. Er werden radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm met 
onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien. LV: dorsaal: 0; palmair: 6. RV: dorsaal: 1; 
palmair: 5. LA: dorsaal: 2; plantair: 9. RA: dorsaal: 3; plantain 11.
Huidbiopsie
Er werden stalen genomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verloskunde
Er werden geen stalen genomen ter onderzoek op CEM; geen sperma-afname.
Inwendiq onderzoek (fiche n° 192890)*****
Hart (pols: 52/min.): normaal. Longen (AH: 24/min.): normaal. Endoscopisch onderzoek: laryngeale 
hemiplegie graad I. Faryngeale lyniphoide hyperplasia (PLH) graad II. Het paard is gemakkelijk te 
onderzoeken. . *’ /
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VAKGROEP HEELKUNDE EN ANESTHESIE VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP MEDISCHE BEELDVORMING VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP INWEND1GE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISDIEREN

Keurinq als dekhenqst BTP
De koudbloedhengst ‘RUBBEN VAN T LANGHOF’ (BTP) werd op 16/12/2019 voor keuring aangeboden 
door Dhr. Van Langenhove in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische beeldvorming 
van de Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek voor 
Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Siqnalement
Bruinschimmel; hengst; 1,67 m; 770 kg; signalement conform met microchip n°: 947000000549707.
Onderzoek (fiche n° 79737)
Geen ziekten of kreupelheid in medische voorgeschiedenis bekend. De algemene toestand is goed. Het 
paard is beslagen en wordt systematisch***** onderzocht. Er worden geen belangrijke klinische afwijkingen 
gevonden bij inspectie en palpatie. Er is geen kreupelheid in stap noch in draf op harde bodem. Het paard is 
gemakkelijk te onderzoeken.
Palpatie huidplooien volgens systeem van Dr. Colman en Dr. De Keyser: linksvoor: B; rechtsvoor: B; 
linksachter: B; rechtsachter: B. Er werden radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm met 
onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien. LV: dorsaal: 0; palmair: 10. RV: dorsaal: 0; 
palmair: 11. LA: dorsaal: 6; plantair: 11. RA: dorsaal: 5; plantain 11.
Huidbiopsie
Er werden stalen gehomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verloskunde
Er werden geen stalen genomen ter onderzoek op GEM; geen sperma-afname.
Inwendiq onderzoek (fiche n° 192891)*****
Hart (pols: 48/min.): normaal. Longen (AH: 24/min.): normaal. Endoscopisch onderzoek: laryngeale 
hemiplegie graad I. Faryngeale lympho'ide hyperplasia (PLH) graad I. Het paard is gemakkelijk te 
onderzoeken. -
Besluit: gunstig advies als dekhengst BTP.
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VAKGROEP HEELKUNDE EN ANESTHESIE VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP MEDISCHE BEELDVORMING VAN DE HUISDIEREN
VAKGROEP INWENDIGE ZIEKTEN VAN DE GROTE HUISDIEREN

Keuring als dekhenqst BTP
De koudbloedhengst TUUR VAN DE KRAAIBEEK’ (BTP) werd op 16/12/2019 voor keuring aangeboden 
door Dhr Espeel in de kliniek voor Heelkunde van de Huisdieren*, de Medische beeldvorming van de 
Huisdieren**, de kliniek voor Inwendige ziekten van de Grote Huisdieren*** en de kliniek voor Voortplanting, 
Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde, UGent.
Siqnalement
Blauwschimmel; hengst; 1,67 m; 766 kg; signalement conform met microchip n°: 981100004411613.
Onderzoek (fiche n° 79740)
Geen ziekten of kreupelheid in medische voorgeschiedenis bekend. De algemene toestand is goed. Het 
paard is beslagen en wordt systematisch***** onderzocht. Er worden geen belangrijke klinische afwijkingen 
gevonden bij inspectie en palpatie. Er is geen kreupelheid in stap noch in draf op harde bodem. Het paard is 
gemakkelijk te onderzoeken.
Palpatie huidplooien volgens systeem 'van Dr. Colman en Dr. De Keyser: linksvoor: AA; rechtsvoor: AA; 
linksachter: A; rechtsachter: A. Er werden radiografische opnamen (LM) gemaakt van de 4 voeten ivm met 
onderzoek naar het voorkomen van hypertrofische huidplooien. LV: dorsaal: 1; palmair: 8. RV: dorsaal: 3; 
palmair: 7. LA: dorsaal: 1; plantain 6. RA: dorsaal: 3; plantain 9.
Huidbiopsie
Er werden stalen genomen in het kader van het onderzoek op hypertrofische huidplooien.
Voortplanting en verloskunde
Er werden geen stalen genomen ter onderzoek op CEM; geen sperma-afname.
Inwendig onderzoek*****
Hart (pols: 52/min.): normaal. Longen (AH: 16/min.): normaal. Endoscopisch onderzoek: laryngeale 
hemiplegie graad 111. Faryngeale lymphoi'de hyperplasia (PLH) graad II. Het paard is gemakkelijk te

Een gedetailleerde controlelijst wordt bewaard in de archieven
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