GESTELDE EISEN VIDEO OPNAMEN ENDOSCOPIE VOORSTE LUCHTWEGEN (versie 01-12-2021)
SAMENGEVAT:
1) Correct uitgevoerde opname die voldoet aan de minimaal mee gefilmde eisen:
- Datum opname
- Registratienummer paard
2) Kopie van het registratiebewijs of paspoort
3) Begeleidend formulier ‘Verklaring Dierenarts’
ONTBREKEN DEZE GEGEVENS DAN WORDT DE OPNAME NIET IN BEHANDELING GENOMEN
Opnamen kunnen worden gemaakt op of na 1 december van het jaar dat de hengst 2 jaar is geworden. Opnamen
die eerder zijn gemaakt worden niet in behandeling genomen.
De beelden moeten worden ge-upload naar equitec@wxs.nl . Per post aangeleverde opnamen worden niet meer in
behandeling genomen.
De “Verklaring Dierenarts” en de kopie van het registratiebewijs of het paspoort kunnen worden gemaild of samen
met de video-opname in één zipfile ge-upload worden. Per hengst wordt 1 video file of zipfile aangeleverd. Op de
kopie van het registratiebewijs of het paspoort moeten de naam van het paard, het registratienummer, het
chipnummer en de geboortedatum leesbaar zijn.
Op de verklaring dierenarts worden de naam, het levensnummer en het chipnummer van het paard vermeld evenals
naam en adres van de geregistreerde houder van het paard. Ook de opnamedatum en de datum van invullen van de
verklaring worden ingevuld. Is het paard gesedeerd tijdens de opname dan worden het middel, de dosering en de
tijd tussen het toedienen in de opname vermeld. De verklaring is voorzien van een leesbare praktijkstempel, de
naam van de dierenarts die de opname heeft gemaakt, een emailadres en een handtekening van deze dierenarts.
Het paard heeft tijdens de endoscopie een praam op, maar is in principe ongesedeerd (indien sedatie nodig is wordt
dit vermeld op de verklaring dierenarts; uw veiligheid is uiterst belangrijk, opnamen van gesedeerde paarden
worden wel in behandeling genomen maar sedatie kan van invloed zijn op de einduitslag).
De opname begint met het filmen van de vereiste gegevens (minimaal de datum van de opname en een chipnummer
of registratienummer).
- Vervolgens wordt de endoscoop ingebracht in het rechter neusgat tot voor de larynx met een overzicht van de keel
- De volledige larynx moet tenminste 30 seconden in rust volledig in beeld zijn. Dus niet alleen de stembanden maar
de gehele larynx.
- De larynx moet in beeld zijn terwijl door middel van neus-dichthouden geprobeerd wordt de arytenoïdea te laten
bewegen, tenminste 1x abductie en 1x adductie moeten in beeld worden gebracht (bij 'twijfelgevallen' meerdere
abducties/adducties opnemen).
- Vervolgens moet tweemaal het effect van een slap-test getoond worden (kort en stevig tikken achter rechter
schouderblad met de zijkant van de hand).
Wanneer de larynx niet volledig symmetrisch is moet aansluitend een opname gemaakt worden vanuit het linker
neusgat:
- Nu dient de scoop in het linker neusgat gebracht te worden (tot net voor de larynx)
- De larynx moet weer tenminste 30 seconden in rust volledig in beeld zijn
- De larynx moet weer in beeld zijn terwijl door middel van neus-dichthouden geprobeerd wordt de arytenoïdea te
laten bewegen, tenminste 1x abductie en 1x adductie moet in beeld worden gebracht (bij 'twijfelgevallen'
meerdere abducties/adducties opnemen)
- Vervolgens moet tweemaal het effect van een slap-test getoond worden (nu tikken achter linker schouderblad)
De totale lengte van de opname mag niet meer dan 5 minuten bedragen.

