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1. INTRODUCTIE
De Stichting Paard is regelinghouder van dit Reglement Keuringsdierenarts voor Paarden.
De Stichting is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
[KNMvD] en Cluster Paard van de KNMvD. De Stichting beperkt zich tot het houden van
regelingen en het inrichten van een structuur en randvoorwaarden ter bevordering van de kwaliteit
van de dienstverlening van paardendierenartsen en houdt daarbij rekening met aanbevelingen van
de betrokken marktpartijen. Er is een College van Belanghebbenden dat bestaat uit
vertegenwoordigers van Cluster Paard van de KNMvD én de betrokken marktpartijen. Indien er
over de inhoud van de regels in dit Reglement verschil van inzicht bestaat kan het bestuur van de
Stichting een College van Beroep instellen. Dit Reglement wordt minstens iedere vijf jaar
herbeoordeeld en waar nodig aangepast.

2. DOELSTELLING
Het Reglement Keuringsdierenarts voor Paarden beoogt een systeem in het leven te roepen op
grond waarvan dierenartsen worden beoordeeld op het leveren van een constante, zeer hoge en
uniforme kwaliteit bij het keuren van paarden. Dit Reglement voorziet erin dat dierenartsen die deze
hoge standaard kunnen garanderen, worden getoetst en op basis daarvan in het register
Keuringsdierenarts voor Paarden worden opgenomen.
De Stichting Paard bepaalt de randvoorwaarden voor het waarborgen van dit systeem. De
randvoorwaarden hebben betrekking op:
▪ onafhankelijkheid en geheimhouding,
▪ voorwaarden waaraan controle- en certificerende instellingen dienen te voldoen,
▪ voorwaarden waaraan de toetsing van de criteria én de keuringsdossiers dienen te
voldoen,
▪ de rapportagestructuur,
▪ de inschrijving in het register Keuringsdierenarts voor Paarden.
Toetsing van het kwaliteitsniveau van de Keuringsdierenarts voor Paarden wordt uitgevoerd door
(een) onafhankelijke certificerende instelling(-en), die daartoe een contract hebben gesloten met de
Stichting Paard. De certificerende instellingen laten de inspectie uitvoeren door een inspectieinstelling en door de toetsingscommissie voor de toetsing van de keuringsdossiers. Registratie vindt
plaats door Stichting Paard.

3. HET REGLEMENT KEURINGSDIERENARTS VOOR PAARDEN
Het Reglement staat open voor dierenartsen die zijn ingeschreven in het register dierenartsen van het
CIBG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De dierenarts die wil worden
opgenomen in het register Keuringsdierenarts voor Paarden maakt dat kenbaar door aanmelding bij
(een) certificerende instelling(en) waarmee de Stichting Paard een overeenkomst heeft gesloten. Een
en ander zal bekrachtigd worden door een overeenkomst tussen de dierenarts en de certificerende
instelling. In deze overeenkomst worden de nadere afspraken omtrent beoordelingstermijnen en
kosten geregeld.

4. REGISTER KEURINGSDIERENARTS VOOR PAARDEN
De Stichting Paard bepaalt op welke wijze het register Keuringsdierenarts voor Paarden wordt
beheerd en mutaties worden bijgehouden. In het register Keuringsdierenarts voor Paarden worden
alle dierenartsen ingeschreven die zijn getoetst op basis van dit Reglement en voldoen aan de criteria
van het Reglement. Alleen de in het register Keuringsdierenarts voor Paarden opgenomen
dierenartsen mogen de aanduiding “geregistreerd Keuringsdierenarts voor Paarden” voeren.
Registratie als “geregistreerd Keuringsdierenarts voor Paarden” is strikt persoonsgebonden.
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5. BEOORDELINGSCRITERIA
De beoordelingscriteria kunnen worden onderscheiden in:
5.1. criteria voor inschrijving in het register,
5.2. criteria voor onderhoud van inschrijving in het register,
5.3. criteria voor (gedwongen) uitschrijving uit het register.
5.1.

CRITERIA VOOR INSCHRIJVING IN HET REGISTER

Deze criteria kunnen worden onderverdeeld in eisen met betrekking tot:
5.1.1. de hoedanigheid van de dierenarts,
5.1.2. outillage en instrumentarium,
5.1.3. beeldvormende technieken,
5.1.4. laryngoscopie ten behoeve van fokkerij-screeningsprogramma’s.
5.1.1. HOEDANIGHEID VAN DE DIERENARTS
De specifieke eisen met betrekking tot de hoedanigheid van de dierenarts omvatten:
▪ registratie in het register van het CIBG van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, noodzakelijk voor het uitoefenen van de diergeneeskunde in Nederland, op basis van
art. 4.3 Wet Dieren,
▪ dierenarts dient ingeschreven te staan als “Erkend paardendierenarts” op grond van het
Reglement Erkende Paardendierenarts van Stichting Paard,
▪ het hebben gevolgd van de cursus “De Keuring van het Paard” van het Kwaliteitsorgaan
Dierenartsen, of een gelijkwaardige (buitenlandse) cursus, zoals vastgesteld door Cluster
Paard,
▪ het eenmaal per zes jaar volgen van de cursus “Cornage onderzoek voor potentiële
dekhengsten” van het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen, of een gelijkwaardige (buitenlandse)
cursus, zoals vastgesteld door Cluster Paard,
▪ het kunnen aantonen dat de afgelopen drie jaar voor toetsingsdatum keuringen in
overeenstemming met het protocol veterinaire keuringen van het paard zijn uitgevoerd,
▪ het kunnen produceren van röntgenfoto’s welke voldoen aan de kwaliteitseisen zoals
neergelegd in het protocol beschreven in bijlage 1,
▪ het kunnen overleggen van een volledige verzamellijst van alle uitgevoerde (volledige en
onvolledige) keuringen van de afgelopen drie jaar, ofwel sinds de laatste reguliere fysieke
controle door de certificerende instelling. Uit deze lijst blijkt welke keuringsdossiers in
aanmerking komen voor toetsing aan dit Reglement. Bij de controle door de certificerende
instelling worden aselect twintig dossiers van protocollair uitgevoerde volledige keuringen
voor toetsing aan dit Reglement aangewezen uit de lijst van de afgelopen drie jaar
voorafgaand aan de controle,
5.1.2. OUTILLAGE EN INSTRUMENTARIUM
In zijn algemeenheid dient de dierenarts er voor te zorgen dat de inrichting van zijn praktijk voldoet
aan de geldende wet- en regelgeving.
De specifieke outillage-eisen omvatten de aanwezigheid op de vaste keuringslocatie van:
▪ een monsterbaan (met hard oppervlak) met een lengte van ongeveer 30 meter (25-40 mtr.),
▪ een longeercirkel (met hard oppervlak) met een diameter van ongeveer 12 meter (8-14 mtr.),
bij voorkeur met aanleuning,
▪ een longeerbak (zand) met een diameter van ± 14 meter (12-20 mtr.), bij voorkeur met
aanleuning,
▪ een inpandige ruimte waarin het röntgenologisch onderzoek kan plaatsvinden die voldoet aan
de wettelijke eisen,
▪ een inpandige voorbereidingsruimte (t.b.v. het röntgenologisch en echografisch onderzoek),
▪ een donkere kamer voor het ontwikkelen van röntgenfoto’s of digitale
ontwikkelingsapparatuur,
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▪
▪

▪
▪
▪
▪

een inpandige ruimte voor interpretatie van röntgenfoto’s,
een inpandige ruimte voor archivering van “patiënt”- en keuringsgegevens, röntgenfoto’s en
het gebruik van de KNMvD keuringsformulieren of minimaal gelijkwaardige formulieren, zoals
vastgesteld door Cluster Paard. De archivering van keuringsgegevens dient deugdelijk,
overzichtelijk en controleerbaar te zijn,
een ontvangst- en wachtruimte alsmede twee paardenboxen overeenkomstig het Handboek
Huisvesting Paarden,
een parkeergelegenheid voor meerdere trailers en / of vrachtwagens,
een opvoelbox voor rectale exploratie,
een vrieskast voor het minimaal 6 maanden kunnen bewaren van bloed- en urinemonsters.

De specifieke instrumentariumeisen omvatten de aanwezigheid op de keuringslocatie van:
▪ een spleetlamp,
▪ een functionele flexibele endoscoop (met een lengte van minimaal 120 cm) met bijpassende
functionele lichtbron,
▪ apparatuur voor het aflezen van identificatiechips,
▪ materiaal (en expertise) om hoefijzers af te nemen en hoeven uit te snijden resp. te bekappen,
▪ overige benodigdheden: beenbeschermers, longeerlijn, zweep.
5.1.3. BEELDVORMENDE TECHNIEKEN
De radiologie-eisen omvatten de aanwezigheid op de vaste keuringslocatie van:
▪ röntgenapparatuur alsmede de daarvoor gebruikte ruimte welke aan de wettelijke eisen
voldoen (in casu de Arbovoorschriften en Kernenergiewet zoals neergelegd in de meest
recente Richtlijnen Inzake Röntgentoestellen bij Dierenartsen). Uitsluitend ten behoeve van
fokkerij-screeningsprogramma’s mag worden afgeweken van deze eis van de vaste
keuringslocatie. Het is derhalve bij dergelijke screeningsprogramma’s toegestaan gebruik te
maken van mobiele röntgeninstallaties,
▪ de mogelijkheid om het röntgenologisch onderzoek direct aansluitend aan het klinisch
onderzoek plaats te laten vinden om aldus frauduleuze handelingen (zeker met paarden
zonder identificatie / chip) te minimaliseren. Afwijking van deze regel dient op het
keuringsverslag vermeld te worden.
▪ adnexa :
o
bijbehorende röntgenfilmcassettes
o
cassettehouders,
o
ontwikkelautomaat (indien noodzakelijk),
o
loodhandschoenen (tenminste 1 paar)
o
loodschorten (minimaal 3),
o
identificatiegegevens röntgenbeelden:
- datum,
- naam kliniek,
- patiëntgegevens: stamboek- c.q. chipnummer (indien deze niet bekend zijn dan
dienen de afstamming, kleur, leeftijd, geslacht en het ras vermeld te worden),
- archiefnummer,
- naam opdrachtgever.
▪ Echoapparatuur t.b.v. gynaecologisch (en bij voorkeur ook voor orthopedisch) onderzoek.
▪ 3 badges, aanwezig en gecontroleerd.
5.1.4. LARYNGOSCOPIE T.B.V. FOKKERIJSCREENINGSPROGRAMMA’S
Onder 5.1.2 worden eisen gesteld aan endoscoop en lichtbron. Voor een volledige instructie voor het
vervaardigen van goede, bruikbare DVD-opnames, gemaakt tijdens endoscopie voor de beoordeling
van de voorste luchtwegen van het paard, ten behoeve van het cornage-onderzoek: zie eisen
verwoord in de PAO-D cursus “Cornage onderzoek voor potentiële dekhengsten”.

Stichting Paard

Reglement
Versie 2.5 d.d
Keuringsdierenarts Juni 2019
voor Paarden

Ingangsdatum
reglement:
d.d. 01-06-2019

Ingangsdatum
certificatie:
d.d. 01-04-2013

Pagina
5 van 17

5.2.

CRITERIA VOOR ONDERHOUD VAN INSCHRIJVING IN HET REGISTER
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

5.3.

In de overeenkomst tussen de geregistreerde Keuringsdierenarts voor Paarden en de
certificerende instelling is vastgelegd dat overeenkomstig dit Reglement ad random minimaal
éénmaal per drie jaar toetsing plaatsvindt om te voldoen aan dit Reglement en de criteria voor
inschrijving in het register. De toetsing vindt plaats met een vooraankondiging van minimaal
twee weken. De Keuringsdierenarts is verplicht mee te werken. Indien de Keuringsdierenarts
niet meewerkt, betreft dat een Major offence.
De certificerende instelling kan op verzoek van Stichting Paard een al dan niet
onaangekondigde tussentijdse toetsing uitvoeren op een of meer onderdelen van dit
Reglement. De Keuringsdierenarts is verplicht hieraan medewerking te verlenen. Indien de
Keuringsdierenarts niet meewerkt, betreft dit een Major offence.
Er dient op aanvraag van de certificerende instelling een volledige verzamellijst van alle,
sinds de vorige inspectie, uitgevoerde (volledige en onvolledige) keuringen ter plaatse van
de gecertificeerde vaste locatie te worden overgelegd. Uit de lijst blijkt welke
keuringsdossiers in aanmerking komen voor toetsing aan dit reglement (volledig/onvolledig
en tenminste 20 foto’s). Bij de controle wordt aselect twintig dossiers van protocollair
uitgevoerde (volledige) keuringen voor toetsing aan dit Reglement aangewezen.
Bij de periodieke hertoetsing door de certificerende instelling op locatie, vult de geregistreerde
Keuringsdierenarts een door de certificerende instelling overgelegde zelfchecklijst in met
betrekking tot de criteria, gesteld in paragraaf 5.1. Indien op basis van de checklist aan de
normen volgens de sanctiecatalogus wordt voldaan, kan de inspectie van de locatie door de
certificerende instelling achterwege blijven.
De geregistreerde Keuringsdierenarts voor Paarden dient de benodigde kennis voor de
uitvoering van het Reglement in stand te houden en zo nodig bij te scholen.
De geregistreerde Keuringsdierenarts voor Paarden bezoekt bijeenkomsten van
Keuringsdierenarts voor Paarden waarbij specifieke keuringsproblematiek wordt belicht
[minimaal één dagdeel (3,5 uur) per 2 jaar].
In geval van verhuizing van een erkende dierenarts naar een andere praktijk kan
overschrijving van het adres plaatsvinden onder de volgende voorwaarden. Melding van de
verhuizing dient binnen 1 maand na de verhuizing plaats te vinden bij de certificerende
instelling. Indien de praktijk waar de dierenarts naar toe verhuist eerder – laatstelijk binnen 3
jaar – positief is beoordeeld, kan overschrijving plaatsvinden zonder nadere beoordeling. In de
overige gevallen dient eerst een locatiebeoordeling te worden verricht. De bijkomende kosten
zullen aan de betrokken dierenarts in rekening worden gebracht.
CRITERIA VOOR (GEDWONGEN) UITSCHRIJVING UIT HET REGISTER

Registratie in het register Keuringsdierenarts voor Paarden zal met in achtneming van dit Reglement
worden doorgehaald indien:
▪ de certificerende instelling niet tot certificatie over kan gaan omdat de dierenarts niet (meer)
voldoet of wil voldoen aan de criteria zoals vermeld in 5.1 en / of 5.2;
▪ de certificerende instelling na een tussentijdse toetsing een tekortkoming constateert die
conform het bepaalde in dit Reglement wordt beoordeeld met de consequentie “geen opname
in register”;
▪ de dierenarts niet meer als Keuringsdierenarts voor Paarden werkzaam is.

6. CONTROLE, TOETSING VAN KEURINGSDOSSIERS EN CERTIFICATIE
Een certificerende instelling heeft een overeenkomst met én een reglement voor de
toetsingscommissie. De certificerende instelling controleert en toetst de Keuringsdierenarts voor
Paarden op de criteria onder 5.1 en 5.2. Bij een (tussentijdse) toetsing wijst de certificerende
instelling aselect zestig keuringsdossiers van de drie aan de keuring voorafgaande jaren aan. Uit de
selectie van de zestig keuringsdossiers, wordt een steekproef genomen van 6 keuringsdossiers (5 te
toetsen en 1 reserve set). Van deze keuringsdossiers dient de volledige set röntgenfoto’s met
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keuringsrapport te worden afgedrukt of digitaal op CD in Dicom (per paard, waarbij alle foto’s in één
map zijn weergegeven) te worden aangeleverd en ter toetsing aangeboden te worden aan de
toetsingscommissie. De reserve set wordt alleen getoetst indien 1 van de 5 keuringsdossiers niet
compleet is. Met een niet compleet keuringsdossier wordt bedoeld; minder dan 20 röntgenfoto’s of
een missend document zoals het keuringsrapport.
De keuringsdossiers worden ter toetsing voorgelegd aan de toetsingscommissie. De
toetsingscommissie toetst de keuringsdossiers op het protocol radiologie (bijlage 1) en genoemde
onderdelen in hoofdstuk 6 van de sanctiecatalogus (bijlage 2). De certificerende instelling kan een
tussentijdse toetsing beperken tot controle van een of meer van de criteria onder 5.1 en/of 5.2. Waar
mogelijk kan de certificerende instelling de toetsing administratief en op afstand uitvoeren. De
certificerende instelling beoordeelt aan de hand van de Sanctiecatalogus (bijlage 2) en Beoordeling
(bijlage 3) van het reglement Keuringsdierenarts voor Paarden welke consequentie de (tussentijdse)
toetsing en toetsing van de keuringsdossiers en/of overige criteria van dit Reglement hebben voor de
keuringsdierenarts. De consequentiebepaling staat beschreven in Beoordeling (bijlage 3).
De toetsingscommissie bestaat uit een permanente commissie van twee dierenartsen op voordracht
van Cluster Paard en zal bestaan uit:
▪ één dierenarts specialist ingeschreven in het Nederlands register Chirurgie van het Paard en
/of European College of Veterinary Surgery in de discipline paard.
▪ één dierenarts specialist ingeschreven in het Nederlands register Veterinaire Radiologie en/of
European College of Veterinary Diagnostic Imaging in de discipline paard.
De permanente commissie wordt voor de toetsing van de keuringsdossiers aangevuld met (een)
dierenarts(-en) met ruime en aantoonbare ervaring in het keuren van paarden én de beoordeling van
röntgenbeelden. De voordracht geschiedt door Cluster Paard.
De toetsingscommissie kan zich bij de toetsing van de keuringsdossiers voor advies laten bijstaan
door dierenartsen met de registratie Keuringsdierenarts voor Paarden. De toetsingscommissie toetst
de keuringsdossiers overeenkomstig het contract met de certificerende instelling.
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7. BEZWAAR EN BEROEP
De overeenkomst tussen de certificerende instelling en de dierenarts voorziet in een
Geschillenreglement Keuringsdierenarts voor Paarden, waarin het instellen van bezwaar en beroep is
geregeld. Dierenartsen die het niet eens zijn met de beoordeling, kunnen in eerste instantie
gemotiveerd
Bezwaar
Bezwaar kan worden aangetekend bij de bezwarencommissie Keuringsdierenarts voor Paarden
(hierna: bezwarencommissie) van de certificerende instelling. Het bezwaar dient binnen 4 weken na
dagtekening van de beoordeling bij de bezwarencommissie te worden ingediend, onderbouwd met
bewijsstukken. De bezwarencommissie beoordeelt of het betrokken bezwaar een mogelijke
herbeoordeling door de toetsingscommissie inhoudt, dan wel een klacht betreft tegen de controleinstelling of tegen de inhoud van het Reglement zelf. Afhankelijk van deze beoordeling gelden de
volgende procedures:
1. Bezwaar tegen een beoordeling van de toetsingscommissie, leidend tot een gehele of
gedeeltelijke herbeoordeling door de certificerende instelling. Daarvoor zal de certificerende instelling
aan de dierenarts een waarborgsom vooraf vragen van € 2.500. Bij de uiteindelijke beoordeling van
het bezwaar, zal de bezwarencommissie zich uitspreken welke partij de kosten van de
herbeoordeling zal dragen. De eindafrekening vindt op basis van nacalculatie plaats. Indien de
dierenarts het niet eens is met deze herbeoordeling, kan beroep worden ingesteld volgens het
Geschillenreglement Keuringsdierenarts voor Paarden.
2. Bezwaar tegen de gevoerde procedures van de certificerende instelling zelf. Indien de
bezwarencommissie het bezwaar ongegrond verklaart, kan beroep worden ingesteld volgens het
Geschillenreglement Keuringsdierenarts voor Paarden.
3. Bezwaar betreffende de inhoud van de regels in het Reglement worden door de
bezwarencommissie voorgelegd aan het Bestuur van de Stichting Paard. Het statuut van de
Stichting Paard voorziet in het instellen van een College van Beroep voor de behandeling van
klachten over de regels in het Reglement.
Beroep
De certificerende instelling kent een geschillenregeling op basis waarvan een beroep tegen de
uitspraak van de bezwarencommissie, bekrachtigd door de certificerende instelling, met de nodige
zorg en onafhankelijkheid zal worden onderzocht. Het geschil dient binnen 6 weken na dagtekening
van het besluit op bezwaar te zijn ontvangen door de geschillencommissie Keuringsdierenarts voor
Paarden (hierna: geschillencommissie). Het beroep dient te zijn gemotiveerd en te zijn vergezeld van
schriftelijke bewijsstukken. De geschillencommissie neemt het beroep in behandeling nadat een
waarborgsom is betaald van € 7.500. De geschillencommissie draagt er zorg voor dat de
certificerende instelling dan wel de toetsingscommissie haar medewerking verleent in de
beroepsprocedure. In haar uitspraak oordeelt de geschillencommissie welke partij wordt
veroordeeld in de kosten van het geding. De kosten waarvoor de dierenarts wordt veroordeeld,
worden verrekend met de betaalde waarborgsom. Het restant van de waarborgsom wordt
gerestitueerd.

8. HET BEOORDELINGSSYSTEEM
Elk kwaliteitssysteem functioneert slechts optimaal als er inzichtelijk getoetst wordt.
Het Reglement Keuringsdierenarts voor Paarden voorziet daartoe in een sanctiecatalogus (Bijlage 2).
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BIJLAGE 1: PROTOCOL RADIOLOGIE
PROTOCOL RADIOLOGIE
KEURINGSDIERENARTS VOOR PAARDEN
Er dient een complete set van tenminste 20 opnamen beoordeeld te worden De beoordeling van
eventueel gemaakte aanvullende opname(n), buiten de standaard serie, dient vermeld te worden
op het betreffende keuringsformulier en ter toetsing te worden meegeleverd. Dit zal in de
keuringsbeslissing tot uiting moeten komen. De beoordeling hiervan zal door de TC worden
getoetst.
Alle opnamen dienen te zijn voorzien van duidelijke printgegevens waarop zo mogelijk de
volgende gegevens dienen te staan:
1. afstamming paard,
2. leeftijd paard / kleur / geslacht,
3. stamboek en /of chipnummer paard,
4. naam opdrachtgever,
5. datum waarop opnamen zijn gemaakt,
Het paard moet te allen tijde waterdicht te identificeren zijn d.m.v. de printgegevens en deze
moeten corresponderen met de gegevens op het keuringsrapport.
Alle opnamen en/ of afdrukken dienen te zijn voorzien van een links/rechts aanduiding.
Zowel printgegevens als links/rechts aanduiding dienen leesbaar te zijn in de stralenrichting.
Alle opnamen en/ of afdrukken dienen goed beoordeelbaar te zijn, dat wil zeggen:
▪ goed gecentreerd op het betreffende object,
▪ correct van richting,
▪ voldoende helder,
▪ voldoende contrast,
▪ vrij van artefacten.
De volgende opnamerichtingen dienen tenminste aanwezig te zijn:
1. Podo voor:
a. LM/ML opname
b. DPa (AP) opname op podoblok
c. Toelichting: de LM/ML opname gecentreerd op het straalbeen, waarbij het hoefbeen,
hoefgewricht, kroonbeen, kroongewricht en voor zover mogelijk het kootbeen en
kootgewricht verantwoord beoordeelbaar zijn. De DPa opname: de voet geplaatst in
het podo-blok, het kootgewricht zoveel mogelijk gestrekt, het straalbeen
geprojecteerd op het onderste derde deel van het kroonbeen, niet gesuperponeerd
door het hoefgewricht en zodanig gediafragmeerd dat tenminste het proximale deel
van het hoefbeen tevens beoordeelbaar is. De ondervoet zodanig voorbereid dat de
opname vrij is van artefacten
2. Kootgewricht voor:
a. D45°L-PaMO (APMO) opname
b. D45°M-PaLO (APLO) opname
c. LM opname
d. Toelichting: de oblique opnamen onder een hoek van 45° waarbij op het kootgewricht
wordt gecentreerd en er zodanig wordt gediafragmeerd dat het kootgewricht en het
uitgeprojecteerde sesambeen goed beoordeelbaar zijn. Op de LM opname moet de
dorsale contour van de sagittaalkam van de metacarpus over zijn gehele lengte
beoordeelbaar zijn.
3. Spronggewricht:
a. LM opname
b. DPl (AP) opname
c. D45°M-PlLO (APLO) opname
Stichting Paard
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d. Toelichting op de verschillende opname moeten de veranderingen in het kader van
spat en de verschillende voorkeurslokalisaties van osteochondrose verantwoord
beoordeelbaar zijn.
4. Kniegewricht:
a. LM opname
b. Toelichting: op de gemaakte opname moet de structuur en contour van zowel de
laterale rolkam, de mediale rolkam, de sulcus en de articulatievlakte van de patella
beoordeelbaar zijn, de voorkeurslokalisaties van osteochondrose.
5. Kootgewricht achter:
a. LM opname.
b. Toelichting: op de LM opname moet de dorsale contour van de sagittaalkam van de
metatarsus over zijn gehele lengte beoordeelbaar zijn.

Stichting Paard
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BIJLAGE 2: SANCTIECATALOGUS
SANCTIECATALOGUS
KEURINGSDIERENARTS VOOR PAARDEN
HOOFDSTUK 5: REGISTRATIECRITERIA
5.1 CRITERIA VOOR INSCHRIJVING IN HET REGISTER
5.1.1 Kennis en ervaring
Geen inschrijving bij het CIBG
Geen inschrijving in Register
Per 1 januari 2015
Erkende Paardendierenarts
Geen PAOD “Keuring van het
Paard” of vergelijkbare cursus
Geen PAOD “Cornage onderzoek
voor potentiële dekhengsten” of
vergelijkbare cursus
Geen/onvoldoende protocollaire
keuringen in de afgelopen drie
jaar
Geen/onvoldoende röntgenfoto’s
kunnen produceren welke
voldoen aan de kwaliteitseisen
zoals neergelegd in het protocol
beschreven in bijlage 1
Geen volledige verzamellijst over
afgelopen drie jaar beschikbaar
Geen minimaal zestig protocollair
volledig uitgevoerde keuringen

Geen opname in register
Geen opname in register
Major offence
Major offence vanaf
1-10-2007
Geen opname in register

Geen opname in register

Geen opname in register
Geen opname in register

5.1.2 Outillage en instrumentarium
Voor alle normen in par. 5.1.2
geldt

Aanwezig, maar niet
Minor offence
optimaal of conform gestelde
eisen
Niet aanwezig of niet
Major offence
bruikbaar

5.1.3 Beeldvormende technieken
Voor alle normen in par. 5.1.3
geldt

Aanwezig, maar niet
Minor offence
optimaal of conform gestelde
eisen
Niet aanwezig of niet
Major offence
bruikbaar

5.1.4 Laryngoscopie t.b.v. fokkerijscreeningsprogramma’s
Volgt bij laryngoscopie niet de
eisen uit de cursus “Cornage
onderzoek voor potentiële
dekhengsten”
Stichting Paard
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5.2 CRITERIA VOOR ONDERHOUD VAN INSCHRIJVING IN HET REGISTER
Er is geen contract met de
certificerende instelling voor
(onverwachte) controle
Geen volledige verzamellijst
beschikbaar
Geen inschrijving (meer) in
Per 1 januari 2015
Register Erkende
Paardendierenarts
Geen bijscholing gevolgd i.v.m.
de benodigde kennis voor de
uitvoering van het Reglement
Geen bezoek aan de
bijeenkomsten van
Keuringsdierenartsen voor
Paarden waarbij specifieke
keuringsproblematiek wordt
belicht (minimaal één dagdeel
(3,5 uur) per 2 jaar)
Geen medewerking verleend aan
periodieke hertoetsing en/of
tussentijdse toetsing

Uitsluiting

Uitsluiting
Uitsluiting

Major offence

Major offence

Major offence

HOOFDSTUK 6: CONTROLE, TOETSING VAN KEURINGSDOSSIERS EN CERTIFICATIE
TOETSING VAN KEURINGSDOSSIERS EN RÖNTGENFOTO’S
Van de, bij controle aangewezen keuringsdossiers voor toetsing, moeten de röntgenopnames per
print(één object per film of print met een maximale grootte van 24 bij 30 centimeter) of digitaal op
CD in Dicom (per paard, waarbij alle foto’s in één map zijn weergegeven) worden aangeleverd.
De toetsingscommissie let op:
▪ technische uitvoering,
▪ toetsing:
o classificatiefouten,
o osteochondrosis en fragmentatie,
o nevenbevindingen,
o In principe alleen hele klassen gebruiken, bij gebruik tussenklassen omcirkelen de
definitieve classificatie.
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SANCTIEKADER REGELING ERKENDE KEURINGSDIERENARTS PAARD
Vraagno.

Omschrijving

Interpretatie

Beoordeling

Sanctie

Rapport niet volledig

Rapport is niet volledig

Bij < 2 dossiers van 5 dossiers

1.a.1 Opmerking

ingevuld

ingevuld

Bij > 2 dossiers van 5 dossiers

1.a.2 Minor offence

Bij < 2 dossiers van 5 dossiers

1.b.1 Opmerking

beoordelen

Bij > 2 dossiers van 5 dossiers

1.b.2 Minor offence

Beslissing niet

Bij 1 dossier

1.c.1 Opmerking

beïnvloedend

Bij ≥ 2 dossiers

1.c.2 Minor offence

Bij 1 dossier

1.c.3 Minor offence

Bij ≥ 1 dossiers

1.c.4 Major offence

Bij 1 dossier

1.d.1 Opmerking

Bij ≥ 2 dossiers

1.d.2 Minor offence

Rapportage
1a

1b

1c

Gebruiksdoel paard is
niet vermeld
Indien gebruiksdoel
onbekend is, wordt
ingeval van een merrie
en hengst; beoordeeld
conform fokkerij eisen in
alle andere gevallen
wordt beoordeeld
conform sport.

Onafhankelijk van 1a te

Rapport niet correct
Beslissing wel
beïnvloedend

Beslissing niet
Geen duidelijke
1d

beïnvloedend

conclusie, conclusie niet
correct

Beslissing
beïnvloedend

Bij 1 dossier

1.d.3 Minor offence

Bij ≥ 2 dossiers

1.d.4 Major offence

Bij 1 tot 2 sets

2.1 Opmerking

Bij > 2 sets

2.2 Minor offence

Bij 1 set niet in orde

2.3 Minor offence

mogelijk

Bij ≥ 2 sets niet in orde

2.4 Major offence

Niet in

Bij 1 set niet in orde

2.5 Minor offence

rapport

Bij ≥ 2 sets niet in orde

2.6 Major offence

Afdrukken niet te

Bij 1 set niet in orde

3.a.1 Minor offence

beoordelen

Bij ≥ 2 sets niet orde

3.a.2 Major offence

Technische opmerking TC

3.b.1 Opmerking

Röntgenologie
Onvolledig

Identificatie niet
2

Röntgenopname

overeenstemming met

Belichting, richting en fixatie
3a

Belichting

Richting niet correct,
3b

Stichting Paard

Richting

foto wel te beoordelen
Richting niet correct,

Herhaalde fouten bij < 3

foto niet te beoordelen

röntgenfoto’s per set
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SANCTIEKADER REGELING ERKENDE KEURINGSDIERENARTS PAARD
Vraagno.

Omschrijving

Interpretatie

Beoordeling
Herhaalde fouten bij > 3
röntgenfoto’s per set

Sanctie
3.b.3 Major offence

Classificering

4a

Afwijkende bij 1-2
classificering
Afwijkende classificering
van 2 naar 3 of van 3
naar 2

4b
Afwijkende classificering
van 2 naar 3 of van 3
naar 2

Vet. Zegt 1, TC zegt 1
of 2 Vet. Zegt 1 of 2,

4.a.1 Opmerking

TC zegt 1
Beslissing niet
beïnvloedend

Bij maximaal 2 foto’s per set

4.b.1 Opmerking

Vet.: 2, TC: 3

Bij > 2 foto’s per set

4.b.2 Minor offence

beïnvloedend

Bij 1 foto per set

4.b.3 Minor offence

Vet.: 2, TC: 3

Bij ≥ 2 foto per set

4.b.4 Major offence

Bij 1 foto per set

4.c.1 Opmerking

Bij ≥ 2 foto’s per set

4.c.2 Minor offence

Bij 1 foto per set

4.c.3 Minor offence

Bij > 2 foto’s per set

4.c.4 Major offence

Bij >2 foto’s per set

4.d.1. Opmerking

Vet.: 3, TC: 2
Beslissing wel

Vet.: 3, TC: 2
Beslissing mogelijk
beïnvloedend
Afwijkende classificering
4c

van 1 naar 3

Beslissing wel

classificering

beïnvloedend
Vet.: 1, TC: 3
Vet.: 3, TC: 1
Beslissing niet
beïnvloedend
Vet.: 3, TC: 4
Vet.: 4, TC: 3

4d

Afwijkende classificering

Beslissing mogelijk

van 3 naar 4,

beïnvloedend
Beslissing wel

Bij 1 foto per set

4.d.2 Opmerking

Bij ≥ 2 foto’s per set

4.d.3 Minor offence

Bij 1 foto per set

4.d.4 Minor offence

Bij ≥ 2 foto’s per set

4.d.5 Major offence

Bij 1 foto per set

4.e.1 Minor offence

Bij ≥ 2 foto’s per set

4.e.2 Major offence

Niet beïnvloedend

5.a.1 Opmerking

beïnvloedend
Vet.: 3, TC: 4
Vet.: 4, TC: 3
Afwijkende classificering
4e

van klasse 1 of 2 naar
klasse 4

Vet.: 1 of 2, TC: 4
Vet.: 4, TC: 1 of 2

OC-classificering Sport

keuringsbeslissing mogelijk

5a

OC-classificering Sport

Gemist OC(D)-

beinvloedend bij ≥1

fragment

keuringsbeslissing wel
beïnvloedend bij ≥ 1 foto's

5.a.2 Minor offence

5.a.3 Major offence

per set
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SANCTIEKADER REGELING ERKENDE KEURINGSDIERENARTS PAARD
Vraagno.

Omschrijving

Interpretatie

5b

OC-classificering Sport

Gemist OC-insnoering

Beoordeling

Sanctie
5.b.1 Opmerking

Fokkerij paarden
Niet genoemde OC(D)

PROK acceptabel

6.a.1 Minor offence

in knie/sprong

PROK niet acceptabel

6.a.2 Major offence

Veterinair heeft

Niet genoemde

1x geconstateerd

6.b.1 Minor offence

volgende zaken niet

spatbemerkingen/

beoordeeld (gemist)

straalbeen class. 3

>1x geconstateerd

6.b.2 Major offence

Niet genoemde

1x geconstateerd

6.c.1 Minor offence

kogelarthrose class. 4

>1x geconstateerd

6.c.2 Major offence

(Chip) fragment niet

Tot 2x geconstateerd

7.1 Opmerking

>2x geconstateerd

7.2 Minor offence

1x geconstateerd

7.3 Minor offence

>1x geconstateerd

7.4 Major offence

Beslissing niet beïnvloed

8.a.1Opmerking

Beslissing mogelijk beïnvloed

8.a.2 Minor offence

Beslissing beïnvloedend

8.a.3 Major offence

Beslissing niet beïnvloedend

8.b.1 Opmerking

6a

6b

6c
Kootgewricht

genoemd, beslissing
7

Kootgewricht

niet beïnvloedend
Fragment niet
genoemd, beslissing
mogelijk beïnvloedend

Overige röntgenfoto’s
Niet verklaarbaar
8a

Overige röntgenfoto’s

beoordeeld in rapport
Niet genoemd in
rapport

Niet genoemd in
8b

Nevenbemerkingen

rapport

standaard röntgenfoto’s
Niet verklaarbaar
beoordeeld in rapport

8c

Stichting Paard

Beslissing mogelijk
beïnvloedend

Beslissing significant
beïnvloedend

8.b.2 Minor offence

8.b.3 Major offence

Keuringsbeslissing niet

1 opname per set

8.c.1 Opmerking

Foto’s niet te

beïnvloedend

>1 opname per set

8.c.2 Minor offence

beoordelen, die wel

Keuringsbeslissing

Bij 1 of 2 opnames per set

8.c.3 Minor offence

beoordeeld zijn,

mogelijk beïnvloedend

> 2 opnames per set

8.c.4. Major offence

wisselen mogelijk

Keuringsbeslissing

1 opname per set

8.c.5 Minor offence

beïnvloedend

>1 opname per set

8.c.6 Major offence

Reglement
Versie 2.5 d.d
Keuringsdierenarts Juni 2019
voor Paarden

Ingangsdatum
reglement:
d.d. 01-06-2019

Ingangsdatum
certificatie:
d.d. 01-04-2013

Pagina
15 van 17

BIJLAGE 3: BEOORDELING
De certificerende instelling beoordeelt de rapporten van de controle-instelling en indien van
toepassing de toetsingscommissie. De beoordeling bestaat uit twee delen: de sanctietoekenning
en de consequentiebepaling. De sanctietoekenning vindt plaats volgens het sanctiekader in bijlage
2. Hieronder volgt de consequentiebepaling.
CONSEQUENTIEBEPALING
De volgende randvoorwaarden zijn van kracht:
▪ een Opmerking wordt niet gezien als een sanctie,
▪ vier Minor offences tellen samen als één Major offence,
De tekortkomingen worden als volgt beoordeeld:
Aantal tekortkomingen
Geen
Maximaal 3 Minor offences en geen
Major offences en geen
tekortkoming met weging
uitsluiting/geen opname
Één Major offence en maximaal 3
Minor offences

Twee of meer Major offences

Uitsluiting/geen opname

Consequentie
Ontvangst certificaat en opname in het
register “Keuringsdierenarts voor Paarden”
Waarschuwing, maar wel ontvangst
certificaat en opname in het register
“Keuringsdierenarts voor Paarden”
Geen opname in register en geen afgifte dan
wel intrekking certificaat; heraanmelding
mogelijk na minimaal zes maanden bij 1
Major offence (na dagtekening van de
uitslag), waarbij iedere Minor offence
resulteert in twee maanden extra wachttijd.
Geen opname in register en geen afgifte dan
wel intrekking certificaat, heraanmelding
mogelijk na 12 maanden (na dagtekening van
de uitslag).
Geen opname in register en geen afgifte dan
wel intrekking certificaat. Binnen 12 weken na
dagtekening van de uitslag dient op verzoek
en voor rekening van de dierenarts
hertoetsing plaats te vinden op de
geconstateerde tekortkoming(en). Indien de
dierenarts geen (tijdig) verzoek doet tot
hertoetsing of uit hertoetsing niet blijkt dat de
tekortkoming(en) zijn opgelost, blijft
consequentie geen opname in register en
geen afgifte certificaat gehandhaafd voor de
duur van 6 maanden na dagtekening van de
uitslag. Heraanmelding is mogelijk na 6
maanden (na dagtekening van de uitslag).

NB:
▪

▪

▪

Om opnieuw voor toetsing in aanmerking te komen, dient men minimaal 20 nieuwe
volledig uitgevoerde keuringen van na de laatste toetsingsdatum te kunnen
overleggen. Tevens moet er een overzichtslijst ingeleverd worden van alle volledige en
onvolledige keuringen die uitgevoerd zijn na de vorige toetsing.
Indien een tekortkoming met weging uitsluiting/geen opname is geconstateerd én een
of meer minor of major offence(s), dan kan uitsluitend de tekortkoming met weging
uitsluiting/geen opname worden hersteld door middel van een hertoetsing. Voor de
overige tekortkomingen gelden ook de in de tabel bij de betreffende tekortkomingen
opgenomen consequenties.
Uitschrijving uit het register vindt plaats bij beëindiging van de overeenkomst tussen
de certificerende instelling en de Keuringsdierenarts voor Paarden (zie
Sanctiecatalogus 5.2 eerste regel)
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