
Nummer: B 156994
ONDERZOEKPROTOCOL

Algemeen en klinisch onderzoek Buigproeven
Aanspannen van de ondervoet

LV niet gevoelig / gevoelig

RV niet gevoelig / gevoelig

LA niet gevoelig / gevoelig

RA niet gevoelig / gevoelig

SpatproeÍ

lnsp. kniegewricht

Fixeren van de knieschijÍ

Röntgenonderzoek verricht

Wegdraven na 1 min. buigen:
bouw en stand
voedingstoestand
huid en haar
slijmvliezen
lymphklieren
ogen
mond
Circulatie-apparaat
pols in rust
pols na arbeid
Respiratie-apparaat
spontaan hoesten
larynx

goed/afwijkend:
goed/afwijkend:
goed/afwijkend:
normaal/aÍwijkend:
normaal/afwijkend:
normaal/afwijkend:
normaal/afwijkend:
normaal/afwijkend:
normaal/afwijkend:
normaal/afwijkend:

nieVaanwezig
normaal/gevoelig

LV -t
RV -/
LA -/
RA -/

neg. pos.
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L-l +l +l
R-l +l +l
normaal/aÍwijkend

L niet mogelijk / wel mogelijk

Fl niet mogelijk / wel mogelijk

] wet niethoedanigheid v.d. opgewekte hoest:
ademhaling in rust normaal/afwijkend:
ademhaling naarbeid normaal/aÍwijkend:
typev.d. ademhaling normaal/aÍwijkend:
eventueel laryngoscopie normaal/aÍwijkend :

Digesti*app. (uitw. insp.) normaal/aÍwijkend:
Urogen.-app. (uitw. insp.) normaal/aÍwijkend:
Zenuwstelsel
staarttonus
stelreÍlexen
coördinatie

lnspectie - palpatie en percussie
niet

hooÍd
hals
schoÍt
rug
kruis
linker voorbeen
rechter voorbeen
linker achterbeen
rechter achterbeen
V o o rv oete n/a c hte rv oete n
hoornkwaliteit
ruimte in de verzenen
ontwikkeling straal
hoefpercussie
hoefvisitatie
grootte + vorm

Monstering

ln stap op harde bodem
op de rechte lijn

op linker kleine volte
op rechter kleine volte
ln draf op harde bodem
op de rechte lijn

op linker kleine volte
op rechter kleine volte
ln draf op zachte bodem
op linker kleine volte
op rechter kleine volte
ln galop op zachte bodem
op Iinker kleine volte
op rechter kleine volte

niet geiijk: LV </> RV

Beoordeling van het bewegingsmechanisme

I goeo E voldoende E matig E slecht

De beoordeling van de röntgenÍoto's van de straalbeentjes,

de proximale sesambeentjes en het kootgewricht alsmede

het spronggewricht geschiedt volgens het "oÍficiële beoor-

delingsschema". Hierbij worden de onderdelen in verschil-

lende kwaliteitsklassen ingedeeld. De klassen .1 en 2 resp.

inhoudend goed en voldoende worden als ACCEPTABEL
beschouwd. Klasse 3 voor één of meer onderdelen houdt in

dat de desbetreÍÍende onderdelen op basis van het

röntgenoordeel een VERHOOGD RISICO met zich

brengen. Slechts acceptabel indien de overige bevindingen

dit rechtvaardigen. Klasse 4 is zondermeer NIET

ACCEPTABEL,

Beoordeling van de

straalbeen

kootgewricht

sesambeenderen

spronggewricht

Osteochondrose

spronggewricht

spronggewricht
kniegewricht

kniegewricht

Röntgenonderzoek van andere onderdelen

röntgenÍoto's

Lu[ l
LVI ]
LVI l
LAI I

normaal/afwijkend:
normaal/afwijkend:
normaal/aÍwijkend:

RV

RV

RV

RA
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Nevenbevindingen en opmerkingen


